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Celem artykułu jest przedstawienie zasad obliczania objętości mas ziemnych wykopów pod
obiekty kubaturowe oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z wykonywaniem
robót ziemnych, przedstawienie właściwości gruntów istotnych z uwagi na prowadzenie robót
ziemnych, rodzajów budowli ziemnych, jak również przedstawienie charakterystycznych
wielkości wykopu, zasad wykonywania wykopów, ukazanie sposobu wyznaczania
posadowienia budowli oraz zasad określania ilości robót ziemnych, w tym również wykopu
pod fundament.

1. Wprowadzenie
Roboty ziemne stanowią zbiór procesów technologicznych, w wyniku których powstają
obiekty budowlane wykonane w gruncie lub z gruntu budowlanego. Roboty ziemne są na
ogół

masowe,

ciężkie,

pracochłonne

i

charakteryzują

się

wysokim

stopniem

zmechanizowania.
Podstawowym schematem robót ziemnych jest następująca sekwencja: odspojenie gruntu,
przemieszczenie odspojonego gruntu i ułożenie go w nasypie, odłożenie lub wywiezienie
z terenu budowy. W ramach pojęcia robót ziemnych mieszczą się również pewne procesy
spoza podanego wyżej schematu, których realizacja wpływa istotnie na sprawny przebieg
zasadniczych robót ziemnych. Należą do nich:


roboty przygotowawcze, tj. usunięcie przeszkód z powierzchni terenu (np.
oczyszczenie terenu z drzew i krzewów, rozbiórka starej zabudowy), wytyczenie
obiektów, odwodnienie terenu (w przypadku występowania zwierciadła wody

gruntowej powyżej powierzchni poziomu dna planowanego wykopu), wstępne
spulchnienie gruntu (w przypadkach koniecznych);


roboty podstawowe, tj. zdjęcie warstwy ziemi roślinnej, makroniwelacje oraz
wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych pod obiekty budowlane, wykopów
liniowych pod drogi i instalacje, nasypów i zasypki z zagęszczeniem, rozłożenie
warstwy usuniętej ziemi roślinnej;



roboty wykończeniowe, tj. wyrównanie dna wykopów szerokoprzestrzennych,
„dokopania” pod ławy i stopy fundamentowe, wyprofilowanie nasypów
i wyrównanie skarp, zabezpieczenie skarp wykopów i nasypów stałych itp.

Roboty ziemne mogą mieć charakter robót skupionych (realizowanych na niezbyt
rozległym terenie, np. wykop pod budynek) lub liniowych (realizowanych na terenie
rozległym wydłużonym w planie, np. nasyp pod drogę) [1].
2. Rodzaje budowli ziemnych
Technologia robót ziemnych polega na wykonaniu wykopów i nasypów o różnych
formach i wymiarach przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na
wskazane miejsce i uformowanie nasypu zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli
ziemnej [3].
Budowle ziemne dzieli się na trzy grupy w zależności od ich przeznaczenia. Są to:
 budowle ziemne czasowe ulegające zasypaniu po zrealizowaniu robót budowlanych
lub instalacyjnych, spośród których należy wymienić:
- wykopy pod obiekty mieszkalne, przemysłowe, elementy linii komunikacyjnych, np.
podpory mostów, przepustów itp.,
- rowy do instalacji elektrycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz
innych urządzeń podziemnych,
 budowle ziemne stałe, którym nadaje się określone trwałe kształty i wymiary; należą
do nich:
- podtorza linii komunikacyjnych,
- ziemne urządzenia hydrotechniczne,
- elementy makroniwelacyjne,
 budowle ziemne, a raczej roboty plantacyjne, mające na celu przygotowanie
powierzchni terenu dla przyszłych obiektów przez uzyskanie wymaganych poziomów,
zebranie warstwy ziemi roślinnej itp. [3].
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3. Podstawowe pojęcia związane z wykonywaniem robót ziemnych
Przy wykonywaniu robót ziemnych należy dobrze rozumieć następujące pojęcia:
 Nasypy to budowle o określonym kształcie wykonywane z gruntu budowlanego (np.
drogowe, kolejowe).
 Wykopy to przestrzeń o określonym kształcie i wymiarach, którą uzyskuje się po
usunięciu z danego miejsca gruntu budowlanego. Wykopy podzielić można na:
- szerokoprzestrzenne – ich szerokość i długość w znacznym stopniu przekracza
głębokość,
- wąskoprzestrzenne – szerokość ≤ 1,5 m, długość i głębokość dowolna,
- jamiste – długość i szerokość ≤ 1,5 m.
 Ukop to objętość ziemi pozyskiwana (może być z wykopu pod budynek) potrzebna
jako materiał budowlany; tak nazywa się też teren, z którego pozyskać można
potrzebny grunt.
 Odkład to określona objętość gruntu budowlanego przechowywana na placu budowy
w celu wykorzystania w późniejszym kresie (także teren, na którym przechowuje się
grunt do późniejszego wykorzystania).
 Zwałka to zbędna na terenie budowy objętość wydobytego gruntu budowlanego,
wywożonego z terenu budowy, a także miejsce, na które wywozi się niepotrzebny
urobek.
4. Właściwości gruntów istotne ze względu na prowadzenie robót ziemnych
Prawidłowość projektowania i realizacji budowli ziemnych, niezależnie od ich rodzaju,
wymaga znajomości podstawowych parametrów gruntów, takich jak struktura, skład,
właściwości fizyczne i chemiczne, właściwości wytrzymałościowe itp. [3].
Grunt budowlany to część skorupy ziemskiej znajdująca się bezpośrednio pod budowlą.
W Polsce 98% terenu kraju zalegają grunty I-IV kategorii. W tablicy poniżej podano niektóre
wybrane rodzaje gruntów przyporządkowane do danej kategorii, uwzględniającej stopień
trudności odspojenia i wydobycia urobku [1].
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Tab. 1. Przykładowe rodzaje i kategorie gruntów [Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza
Martinka: Technologia robót budowlanych, Oficyna Wydawnicza politechniki Warszawskiej, Warszawa,
2010]

Należy zwrócić uwagę na grunty kategorii I-IV, gdyż one głównie stanowią materiał do
wykonywania budowli ziemnych; właściwości techniczne tych gruntów zmieniają się
znacznie w zależności od stopnia ich wilgotności. Powoduje to z kolei zmniejszenie
wydajności maszyn i sprzętu ze względu na oblepianie, zmniejszanie stopnia napełnienia
itp. [3].
Grunty kategorii V-X są słabo podatne na odspajanie – to różnego rodzaju skały, których
odspojenie wymaga zastosowanie specjalistycznego sprzętu lub technologii, np. ostrzałów.
Parametry gruntów określane są poprzez badania laboratoryjne. Do najważniejszych
parametrów gruntów, wpływających na wydajność maszyn budowlanych do robót ziemnych,
należą:
 gęstość właściwa szkieletu gruntowego wyrażona przez stosunek masy wysuszonej
próbki do jej objętości;
 gęstość objętościowa, czyli stosunek masy do objętości gruntu w stanie rodzimym;
 współczynnik spulchnienia, czyli przyrost objętości gruntu w czasie jego obróbki,
wyrażony wzorem:

S sp 

V s  Vr
Vr
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gdzie:
Vs – objętość gruntu po obróbce (odspojenie, wydobyciu),
Vr – objętość gruntu w stanie rodzimym;
 współczynnik spoistości, który jest odwrotnością współczynnika spulchnienia;
 wilgotność gruntu, czyli stosunek masy wilgoci w gruncie do suchej masy gruntu:

W

mw  ms
 100 [%]
ms

gdzie:
ms – masa suchego gruntu,
mw – masa wilgoci w gruncie;
 kąt stoku naturalnego, czyli kąt pod jakim układa się po rozkruszeniu. Wartość tego
kąta jest podstawą określania bezpiecznego nachylenia skarp wykopów budowlanych,
które to nachylenie zależy także od: kategorii gruntu (normalnej wilgotności),
obciążenia skarp, szerokości i głębokości wykopu; np. dla kategorii I gruntów, skarp
nieobciążonych, szerokości ponad 3 m oraz głębokości powyżej 5 m nachylenie
zbocza skarpy powinno wynosić 1:1,5 [1].
W tablicy poniżej przedstawiono bezpieczne pochylenia skarp wykopów.

Tab. 2. Bezpieczne nachylenie skarp wykopów w zależności od głębokości wykopu,
obciążenia skarpy i kategorii gruntu [Martinek W., Książek M., Jackiewicz-Rek W.:
Technologia robót budowlanych. Ćwiczenia projektowe, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007]
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5. Wyznaczanie posadowienia budowli.
Wytyczenie konturów obiektów budowlanych w terenie polega na wyznaczeniu i trwałym
oznaczeniu na gruncie wszystkich charakterystycznych punktów i osi geometrycznych [3].
Na rysunku poniżej pokazano charakterystyczne wielkości wykopu oraz sposób
wyznaczania konturu wykopu.

Rys.1. Wielkości charakterystyczne wykopu [Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Panasa: Nowy
poradnik majstra budowlanego, ARKADY, Warszawa, 2003]

Rys. 2. Wyznaczanie konturu wykopu [Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Panasa: Nowy poradnik
majstra budowlanego, ARKADY, Warszawa, 2003]

Do zakresu robót przygotowawczych, poprzedzających realizację zasadniczych robót
ziemnych należy m.in. karczowanie istniejących drzew i krzewów, a także przygotowanie
terenu pod budynek i dokładne wyznaczenie położenia tego budynku. Podczas pomiarów
geodezyjnych wbijane są paliki, które jednak ulegają zniszczeniu w trakcie robót ziemnych.
Przed rozpoczęciem wykopów pod budynek, w celu odtworzenia punktów w terenie,
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wykonuje się ławy ciesielskie (drutowe), których słupki muszą być zagłębione na ok. 1,5 m w
grunt i ustawione klinem odłamu skarpy wykopu. Rozpięcie drutów między palikami na
ławach ciesielskich pozwala odtworzyć położenie charakterystycznych punktów budynku [1].

Rys. 3. Ławy drutowe [Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Martinka: Technologia
robót budowlanych, Oficyna Wydawnicza politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010]

6. Zasady wykonywania wykopów
Wykopy mogą być wykonywane ręcznie oraz maszynami. Ręczne odspajanie urobku
należy stosować w następujących przypadkach:
 odspajanie gruntów w sąsiedztwie instalacji podziemnej oraz w przypadku wykopów
poszukiwawczych;
 w strefie dna wykopu, jeżeli użycie maszyn mogłoby pogorszyć warunki gruntowe;
 w szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami ekonomicznymi [1].
Ze względu na przyrost przestrzeni wykopu, może on być prowadzony dwiema metodami:
 metodą warstwową (od boku lub od środka), gdy maszyna, np. zgarniarka, zdejmuje
kolejne warstwy gruntu, pogłębiając wykop;

7

 metodą głębokiego wcięcia (w robotach komunikacyjnych), gdy maszyna – koparka –
wykonuje wykop do zadanej głębokości z jednego poziomu [1].
Metodę warstwową realizuje się następującymi sposobami:
 sposób podłużny (przelotowy), najwygodniejszy ze względu na możliwość
swobodnego ruchu maszyn i środków transportowych; urządzenia zdejmują kolejne
warstwy gruntu, który może być wywożony samochodami wywrotkami;
 sposób poprzeczny, tam gdzie teren jest znacznie pochylony;
 sposób czołowy, stosowany w przypadku wykopów pod budynki, głównie przy
zastosowaniu koparek [1].

Rys. 4. Sposób podłużny wykonywania wykopów: a) przekrój podłużny, b) rozkład
pionowy rozkopów [Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Martinka: Technologia robót
budowlanych, Oficyna Wydawnicza politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010]

Rys. 5. Poprzeczny sposób wykonywania wykopów: a) wykop i nasyp leżą bezpośrednio
przy sobie, b) z urobku tworzone są odkłady po obu stronach wykopu [Praca zbiorowa pod
redakcją Włodzimierza Martinka: Technologia robót budowlanych, Oficyna Wydawnicza politechniki
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Warszawskiej, Warszawa, 2010]

7. Zasady określania ilości robót ziemnych
Ilość robót ziemnych wynika z różnicy między stanem istniejącym powierzchni terenu
a stanem, jaki przewidział projektant. Do obliczeń niezbędny jest zapis powierzchni ziemi
przed robotami (plan warstwicowy lub zapis rzędnych). Obliczanie ilości mas ziemnych
w budownictwie dotyczy:
 objętości zdejmowanego humusu,
 objętości ziemi przy niwelacji (zwykle stosuje się metodę pryzm o podstawie
trójkątnej lub metodę pryzm o podstawie kwadratowej – tzw. metodę kwadratów),
 objętości ziemi w wykopie pod budynek,
 objętości ziemi w robotach liniowych [1].

7.1. Obliczanie objętości zdejmowanej ziemi roślinnej (humusu)
Objętość zdejmowanej ziemi roślinnej (humusu), do odkładu i późniejszego wykorzystania
lub wywiezienia z terenu budowy, określa się wzorem:

Vh  P  g [m3]
gdzie:
P – pole powierzchni na jakiej zalega humus [m3],
g – grubość warstwy humusu [m] [1].

7.2. Obliczanie objętości ziemi przy niwelacji
7.2.1. Metoda pryzm o podstawie trójkątnej
Metoda pryzm o podstawie trójkątnej charakteryzuje się dużą dokładnością. Rozpatrywany
teren, w odniesieniu do którego należy wykonać obliczenia ilości przemieszczanych mas
ziemnych, dzielony jest na trójkąty prostokątne równoramienne. Dla każdego wierzchołka
trójkąta trzeba obliczyć rzędną terenu. Dla każdego fragmentu terenu liczona jest ilość gruntu,
jaki zalega na danym trójkątnym obszarze ponad projektowanym poziomem terenu, bądź
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ilość gruntu, jaka jest potrzebna, by wypełnić dany teren, jeżeli znajduje się on poniżej
projektowanego poziomu terenu [1].
W przypadku trójkątów nieprzeciętych niweletą (projektowanym poziomem terenu)
objętość gruntu równa jest objętości graniastosłupa:

V  (h1  h2  h3 ) 

a2
[m3]
6

gdzie:
hi – różnica między rzędną terenu w wierzchołkach trójkąta a niweletą (wartość dodatnia ponad rzędną niwelety, lub ujemna – pod rzędną niwelety),
a – długość boku trójkąta [1].
W przypadku trójkątów przeciętych niweletą (tzn. takich, w których przebiega niweleta,
więc część terenu znajduje się nad niweletą – wykop, a część pod niweletą – nasyp)
obliczenia należy wykonać wg następujących wzorów:
Vn 

(a 2  h33 )
1
 [m3]
(h1  h3 )(h3  h2 ) 6

Vw  Vr  Vn [m3]

gdzie:
Vw – objętość ziemi w wykopie,
Vn – objętość ziemi w nasypie [1].
Należy obliczyć Vr – objętość ziemi w rozpatrywanym „trójkącie” (Vr jest różnicą między
objętością wykopu a objętością nasypu w danym trójkącie i oblicza się ja wg wzoru:

V  (h1  h2  h3 ) 

a2
[m3]
6

gdzie:
hi – różnica między rzędną terenu w wierzchołkach trójkąta a niweletą (wartość dodatnia ponad rzędną niwelety, lub ujemna – pod rzędną niwelety),
a – długość boku trójkąta [1].
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Rys. 6. Metoda pryzm o podstawie trójkątnej: a) przykładowy podział terenu na trójkąty,
b) trójkąty przecięte niweletą, c) trójkąt, całość w wykopie [Praca zbiorowa pod redakcją
Włodzimierza Martinka: Technologia robót budowlanych, Oficyna Wydawnicza politechniki Warszawskiej,
Warszawa, 2010]

7.2.2. Metoda pryzm o podstawie kwadratowej

Metoda pryzm o podstawie kwadratowej (zwana często metodą kwadratów) charakteryzuje
mniejsza dokładność w porównaniu z metodą pryzm o podstawie trójkątnej. Przygotowując
się do obliczenia objętości mas ziemnych w wykopach i nasypach ta metodą, należy podzielić
teren na kwadraty o boku 20-100 m (im mniejsze kwadraty, tym większa dokładność
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obliczeń, a wielkość boku kwadratu zależy od ukształtowania terenu). Dla każdego
z wierzchołków kwadratu należy określić rzędną (w odniesieniu do rzędnej niwelety) [1].

Rys. 7. Metoda pryzm o podstawie kwadratowej: a) sposób podziału terenu na kwadraty,
b) niweleta dzieli kwadrat na dwa trapezy, c) niweleta dzieli kwadrat na pięciokąt i trójkąt
[Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Martinka: Technologia robót budowlanych, Oficyna
Wydawnicza politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010]

Obliczenia objętości ziemi przeprowadza się dla następujących przypadków:
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 Kwadrat jest przecięty niweletą w taki sposób, że powstają w terenie dwa trapezy
(jeden w wykopie, drugi w nasypie). Wówczas objętość ziemi w wykopie – Vw
oraz w nasypie – Vn obliczyć należy następująco:

Vw 

AE  BF a(hA  hB )

2
4

Vn 

CE  DF a(hC  hD )

2
4

gdzie:
a – długość boku kwadratu,
hi – różnica między rzędną terenu w odpowiednich wierzchołkach, a niweletą [1].

AE 

ah A
,
h A  hC

CE = a – AE

BF 

ahB
,
h A  hD

DF = a – BF

 Kwadrat jest przecięty niweletą w taki sposób, że powstają w terenie dwie figury:
pięciokąt i trójkąt (odpowiednio w wykopie lub w nasypie). Wówczas objętość ziemi
w nasypie – Vn oraz w wykopie Vw obliczyć należy następująco:
(Vr – obliczane jak w metodzie pryzm o podstawie trójkątnej)
1 1
Vn   ( ED  FD )hD
3 2

Vw  Vr  Vn

 Kwadrat znajduje się w całości w nasypie lub w wykopie:

V

a 2 (h A  hB  hC  hD )
4

[1]

W celu przeprowadzenia obliczeń dla wszystkich kwadratów należy posłużyć się tabelą,
w której pokazane będą ogólne ilości mas ziemnych w wykopie i nasypie w odniesieniu do
rozpatrywanego terenu.
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8. Obliczanie objętości ziemi w przypadku wykopu pod fundament budynku
Określając objętość ziemi, którą należy usunąć z wykopów tymczasowych pod budowę
trzeba pamiętać, że pierwszą czynnością powinno być ustalenie wymiarów wykopów.
Wymiary wykopów zależą od wymiarów fundamentów budowli, którą mamy posadowić,
głębokości jej posadowienia oraz przyjętego sposobu zabezpieczenia skarp wykopu.
W przypadku skarp pionowych wymiary wykopu w poziomie terenu i poziomie posadowienia
są jednakowe. Zwykle jest to wymiar rzutu fundamentów powiększony z każdej strony o stałą
wartość c, która przy przewidywaniu układania na ścianach izolacji przeciwwilgociowej
wynosi 0,8 m, a w przypadku braku tej izolacji 0,6 m. Wymiary wykopu muszą być również
powiększone o grubość przewidywanej konstrukcji zabezpieczającej [1].
W przypadku zabezpieczenia skarp przez ich bezpieczne pochylenie, wymiary wykopu
w poziomie posadowienia odpowiadają wymiarowi rzutu fundamentów. Wymiary wykopu
w poziomie terenu ustala się, dodając do wymiarów w poziomie posadowienia poszerzenia
wynikające z głębokości wykopu i tangensa przyjętego bezpiecznego pochylenia skarp,
odczytanego z odpowiednich tablic. Objętość ziemi w wykopach pod budowle można
oczywiście obliczyć za pomocą znanych wzorów ze stereometrii, ale uwzględniając fakt, że
większość budowli ma rzut zbliżony do prostokąta lub stanowiący kombinację prostokątów,
można także zastosować wzór Simsona, ustalony dla budowli o rzucie prostokątnym [1].
Jeżeli A1 – powierzchnia wykopu na dnie

A1  c  d
oraz A2 – powierzchnia wykopu na poziomie terenu

A2  a  b
i A0 – powierzchnia na poziomie ½ głębokości wykopu
A0 

ac bd

2
2

to objętość wykopu wynosi
V  ( A1  A2  4 A0 )

h
6

co po rozwinięciu przedstawia wzór
V  [(2a  c)b  (2c  a)d ]

h
6
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Rys. 8. Wykop pod budynek – dane do wzoru Simsona [Praca zbiorowa pod redakcją
Włodzimierza Martinka: Technologia robót budowlanych, Oficyna Wydawnicza politechniki Warszawskiej,
Warszawa, 2010]

Rys. 9. Schemat wykopu szerokoprzestrzennego: A,B – wymiary obiektu w poziomie
stropu nad piwnicami; a,b – wymiary wykopu z poziomu terenu; c,d – wymiary dna
wykopu; l – szerokość skarpy wykopu; h – głębokość wykopu (wysokość skarpy wykopu);
1/m – pochylenie skarpy wykopu zależne m.in. od kategorii gruntu i głębokości wykopu;
s – grubość ściany budynku; τ – szerokość ławy fundamentowej; F – przy skarpach
pionowych umacnianych i ścianach: nieizolowanych F = 0,6 m, izolowanych F = 0,8 m
[Martinek W., Książek M., Jackiewicz-Rek W.: Technologia robót budowlanych. Ćwiczenia projektowe,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007]
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9. Podsumowanie i wnioski
Roboty ziemne stanowią zbiór procesów technologicznych, w wyniku których powstają
obiekty budowlane wykonane w gruncie lub z gruntu budowlanego. W wyniku prowadzenia
robót ziemnych powstają budowle ziemne: obiekty stałe (wykopy lub nasypy drogowe
i kolejowe, zapory wodne i ziemne, wały przeciwpowodziowe) lub tymczasowe (wykopy lub
nasypy tymczasowe, wykopy pod fundamenty obiektów budowlanych).
Roboty ziemne są na ogół masowe, ciężkie, pracochłonne i charakteryzują się wysokim
stopniem zmechanizowania.
Roboty ziemne mogą mieć charakter robót skupionych (realizowanych na niezbyt
rozległym terenie, np. wykop pod budynek) lub liniowych (realizowanych na terenie
rozległym wydłużonym w planie, np. nasyp pod drogę).
Przed rozpoczęciem wykopów pod budynek, w celu odtworzenia punktów w terenie,
wykonuje się ławy ciesielskie, których słupki muszą być zagłębione na ok. 1,5 m w grunt
i ustawione klinem odłamu skarpy wykopu. Rozpięcie drutów między palikami na ławach
ciesielskich pozwala odtworzyć położenie charakterystycznych punktów budynku
Określając objętość ziemi, którą należy usunąć z wykopów tymczasowych pod budowę
należy w pierwszej kolejności ustalić wymiary wykopów, które zależą od wymiarów
fundamentów budowli, głębokości jej posadowienia oraz przyjętego sposobu zabezpieczenia
skarp wykopu. W przypadku skarp pionowych wymiary wykopu w poziomie terenu
i poziomie posadowienia są jednakowe. Zwykle jest to wymiar rzutu fundamentów
powiększony z każdej strony o stałą wartość c, która przy przewidywaniu układania na
ścianach izolacji przeciwwilgociowej wynosi 0,8 m, a w przypadku braku tej izolacji 0,6 m.
W przypadku zabezpieczenia skarp przez ich bezpieczne pochylenie, wymiary wykopu
w poziomie posadowienia odpowiadają wymiarowi rzutu fundamentów. Wymiary wykopu
w poziomie terenu ustala się, dodając do wymiarów w poziomie posadowienia poszerzenia
wynikające z głębokości wykopu i tangensa przyjętego bezpiecznego pochylenia skarp,
odczytanego z odpowiednich tablic. Objętość ziemi w wykopach pod budowle można
obliczyć stosując wzór Simsona.
10. Podstawa prawna
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych
 PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne
 PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie
podłoża gruntowego
 PN-89/B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział opis gruntów
 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu


PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar
 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie
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