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WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  wykopów w  
gruntach nieskalistych.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu  
robót opisanych wyżej.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i  
obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

MATERIAŁY (GRUNTY)

Materiał  występujący  w  podłożu  wykopu  jest  gruntem  rodzimym,  który  będzie  stanowił  podłoże  nawierzchni  powinien  
charakteryzować  się  grupą  nośności  G1.  Gdy  podłoże  nawierzchni  zaklasyfikowano  do  innej  grupy  nośności,  należy  podłoże  
doprowadzić do grupy nośności G1.

 WYKONANIE ROBÓT

Zasady prowadzenia robót

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń,  
wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej  
obciąża Wykonawcę.
Wykonawca powinien  wykonywać wykopy w taki  sposób,  aby grunty  o różnym stopniu  przydatności  do  budowy nasypów były  
odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na  
odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym  
zawilgoceniem.

Z  chwilą  przystąpienia  do  ostatecznego  profilowania  dna  wykopu  dopuszcza  się  po  nim  jedynie  ruch  maszyn  
wykonujących tę  czynność budowlaną.  Może odbywać się jedynie  sporadyczny ruch pojazdów,  które nie  spowodują  uszkodzeń  
powierzchni  korpusu.  Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania  podanych  powyżej  
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01

Kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W  
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu .

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01
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