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1. WSTĘP 

Technologia robót ziemnych opisuje zagadnienia związane z realizacją robót z użyciem maszyn 

przeznaczonych do takich prac lub opisuje te rodzaje robót, które wykonywane są w sposób ręczny (tj. bez 

użycia jakiegokolwiek sprzętu a jedynie za pomocą narzędzi). Słowo technologia oznacza sposób 

wykonania danej pracy i dlatego też poprzez technologię robót ziemnych należy rozumieć sposób 

prowadzenia robót ziemnych. 

Projekt technologii robót ziemnych (z reguły wymagany jest dla robót o większym stopniu 

skomplikowania lub większym zakresie rzeczowym prac) powinien być opracowywany dla każdej budowy 

indywidualnie. Każda poważniejsza budowa powinna posiadać dokumentację technologiczną. 

Dokumentacja technologiczna powinna zawierać takie informacje jak: 

- Zakres i sposób wykonania prac budowlanych, 

- Rodzaj i ilość potrzebnego sprzętu budowlanego, 

- Schematy technologiczne pracy jednostek sprzętowych, 

- Określenie ilości środków transportowych i wskazanie miejsca odwozu urobku, 

- Wymagania z zakresu BHP i ochrony środowiska. 

 

 

2. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ ROBÓT ZIEMNYCH 

Dla prawidłowego zrozumienia całości tematyki związanej z technologią robót ziemnych należy 

zaznajomić się z podstawowymi definicjami związanymi z tematem. 

 

Budowla ziemna to budowla, której podstawowym budulcem (materiałem) jest odpowiednio uformowany 

grunt budowlany. Budowla ziemna ma zazwyczaj formę nasypu lub wykopu. Rozróżnia się budowle 

ziemne liniowe i nieliniowe. 

 

Do budowli ziemnych liniowych zaliczamy np. wały przeciwpowodziowe lub wykopy i nasypy pod drogi 

(np. kołowe lub szynowe), zaś do budowli ziemnych nieliniowych zaliczamy np. wykopy pod fundamenty 

budynków. 

 

Wykop budowlany to przestrzeń o określonych wymiarach utworzona w gruncie budowlanym w wyniku 

robót ziemnych polegających na usunięciu z tej przestrzeni znajdującego się tam gruntu. 



 

zależności od wymiarów wykopu (tj. stosunku szerokości wykopu do jego długości) wykopy dzielimy 

na: 

- Wąskoprzestrzenne,       

- Szerokoprzestrzenne,  

-Jamiste.  

Wykop wgskoprzestrzenny (inaczej nazywany wąskim) to taki, w którym szerokość mierzona u dołu 

wykopu - na dnie jest mniejsza lub równa l,5m, zaś długość wykopu jest dowolna (większa od l,5m). 

Wykop szerokoprzestrzenny (inaczej nazywany szerokim) to taki, w którym szerokość i długość mierzona u 

dołu wykopu- na dnie jest większa od l,5m. 

Wykop jamisty (inaczej nazywany punktowym) to taki, w którym szerokość i długość wykopu mierzona u 

dołu - na dnie jest mniejsza lub równa l,5m. 

 

Ponadto wykopy możemy podzielić jeszcze na: 

- Wykopy stałe, 

- Wykopy czasowe. 

Wykopy stałe to takie, które w przyszłości pozostaną niezasypane, przy czym skarpy tych wykopów muszą 

mieć nachylenie, które zapewni im stateczność-bezpieczeństwo. Bezpieczne pochylenie skarpy wykopu 

musi zapewnić mu nieosuwanie się gruntu w kierunku dna wykopu, nawet pod działaniem obciążenia 

brzegów i krawędzi skarpy lub np. na skutek opadów atmosferycznych. Przykładem wykopu stałego jest 

np. rów w sąsiedztwie nowo wybudowanej drogi. 

Wykopy czasowe to takie, które w przyszłości (czyli po zakończeniu robót budowlanych) zostaną zasypane. 

Warunek bezpieczeństwa-stateczności skarp musi być również zachowany choć wiadomo, że żywot 

technologiczny tych wykopów jest stosunkowo krótki. Przykładem wykopów czasowych są wykopy np. 

pod fundamenty budynku, lub wykopy pod sieci uzbrojenia podziemnego. 

Nasyp to budowla ziemna uformowana ponad poziomem powierzchni istniejącego terenu, z gruntu 

budowlanego o określonej strukturze, ułożonego luźno lub zagęszczonego, pozyskanego z wykopu lub 

ukopu dokonanego w innym miejscu. 

Skarpa to boczna powierzchnia (ściana - płaszczyzna) wykopu lub nasypu nachylona pod kątem równym 

lub mniejszym niż kąt stoku naturalnego gruntu, którego wielkość jest zależna od rodzaju gruntu. 



 

3. OGÓLNE METODY WYKONYWANIA WYKOPÓW I NASYPÓW 

Operator obsługujący sprzęt budowlany do robót ziemnych będzie miał w swojej karierze zawodowej do 

czynienia z realizacją wykopów i nasypów. Wykonywanie zarówno wykopów jak i nasypów wymaga 

znajomości podstaw technologii robót ziemnych, oraz sporego doświadczenia w zawodzie. Roboty ziemne 

to ogólnie roboty, które polegają na przemieszczaniu mas ziemnych - ściślej mówiąc gruntów. 

 

Ogólne zasady wykonywania wykopów można skrótowo ująć w następujących punktach: 

- Wykopy czasowe należy wykonywać w jak najkrótszym czasie. 

- Wykopy głębsze niż 1 m, lub wykopy prowadzone w gruntach niepewnych np. sypkich lub silnie 

nawodnionych powinny być zabezpieczane przed osuwaniem się skarp. 

- W przypadku wykonywania wykopów pod fundamenty ostatnie ok. 15 cm wykopu należy 

wykonać sposobem ręcznym, po to, żeby nie dopuścić do naruszenia struktury poniżej 

projektowanej rzędnej dna fundamentu. 

- Nie należy dopuszczać do zalegania wody w wykopach. 

- Teren robót, na którym prowadzone są wykopy powinien być zawsze zabezpieczony zgodnie z 

wymogami BHP. 

 

Ogólne zasady wykonywania nasypów można skrótowo ująć w następujące zagadnienia: 

- Nasypy należy wykonywać w sposób warstwowy, pamiętając o konieczności zagęszczenia 

nasypów w poszczególnych warstwach. 

- Nasypy muszą być wykonywane z gruntów (materiałów) przebadanych laboratoryjnie i 

przeznaczonych do tego. 

- Nasypy powinny być zabezpieczone przed destrukcyjnym działaniem wody - zarówno opadowej 

jak i gruntowej, zarówno w czasie budowy jak i w czasie eksploatacji. 

- Przy wykonywaniu nasypów pamiętać należy o wymogach przepisów BHP. 

 

Najprostszym podziałem metod wykonywania wykopów jest podział, który wyróżnia dwie metody 

powstawania wykopów: 

- Metoda czołowa, 

- Metoda warstwowa. 

 

Metoda czołowa nazywana jest inaczej metodą wcięć poprzecznych. Sposób wykonania takiego wykopu 

polega na tym, że wykonuje się go od razu na całą głębokość. Przy prowadzeniu robót 



 

tym sposobem stosuje się koparki, które przystosowane są do pracy na krawędzi wykopu, lub jeszcze lepiej 

na dnie wykopu. W tym sposobie kopiemy od razu na całą założoną w projekcie głębokość i szerokość. 

Przeważnie tym sposobem wykonuje się długie i wąskie wykopy. Metoda warstwowa to metoda wcięć 

podłużnych. Tym sposobem wykonuje się wykopy szerokie. Przykładem robót wykonywanych w tej 

technologii są roboty ziemne związane z korytowaniem pod budowę drogi. 

 

Metody wykonywania nasypów. 

Technologia wykonywania nasypów jest bardzo rozbudowana i stosunkowo trudniejsza od technologii 

wykonywania wykopów (może za wyjątkiem bardzo głębokich wykopów i tych, wykonywanych w 

niepewnych gruntach). 

Aby właściwie wykonać nasyp należy ściśle przestrzegać następujących zasad: 

- należy znać parametry nowobudowanego nasypu - wymiary, obciążenia, itp. - generalnie należy 

postępować zgodnie z wytycznymi zapisanymi w dokumentacji technicznej, 

- należy zastosować właściwe materiały do budowy nasypu, 

- nasypy należy wykonywać metodą warstwową, 

- nasypy powinny być odpowiednio zagęszczane w poszczególnych warstwach, 

- przy budowie nasypów należy ściśle przestrzegać zasad zawartych w dokumentacji technlogicznej 

i projektowej, 

- wszystkie roboty wykonywane w procesie budowy nasypu muszą być zgodne z założonym 

reżimem technologicznym i kontrolnym (badania, próby, atesty i dopuszczenia materiałów itp.). 

 

Materiałami, które najlepiej się nadają do wbudowywania w nasyp są grunty kamieniste, rozdrobnione - 

ewentualnie rozkruszone skały, piaski, pospółki i żwiry. Nasypy można wykonywać również z innych 

gruntów np. gliniastych czy piaszczysto-gliniastych , pod warunkiem że - po pierwsze: dokumentacja 

projektowa dopuszcza taki materiał, po drugie, że nasyp nie będzie mocno obciążany - np. nie będzie to 

nasyp pod autostradę, pas startowy lotniska czy linię kolejową. 

Należy również pamiętać o właściwym zabezpieczeniu nasypu przed negatywnym wpływem wód zarówno 

gruntowych jak i opadowych. 

Przy stosowaniu różnych rodzajów gruntów do budowy jednego nasypu, stosuje się zasadę, że gruntom 

nieprzepuszczalnym nadaje się spadek w poszczególnych warstwach na zewnątrz nasypu. Ponadto grunty 

nieprzepuszczalne zabudowujemy na dole nasypu, a grunty przepuszczalne w górnych partiach nasypu.  



 

W przypadku gdy nasyp nie będzie eksploatowany - obciążany po zakończeniu robót, lub gdy Inwestor 

dopuszcza możliwość jego osiadania po zakończeniu prac, możliwy jest sposób wykonania nasypu tzw. 

metodą skośną. Metoda ta ma jeszcze jedną wadę nasyp nie jest zagęszczony i nie ma kontroli co do doboru 

materiału i właściwego warstwowego ułożenia tegoż materiału w nasypie (chyba że stosujemy tylko jeden 

rodzaj gruntu - wtedy odpada nam problem związany z mieszaniem się gruntu podczas sypania w nasyp). 

Taka sytuacja może występować np. w trakcie eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych, 

urządzanego w starych nieckach -wyrobiskach pocegielnianych. 

 

4. GRUNTY BUDOWLANE, ICH CECHY FIZYCZNE I PODZIAŁ 

Zagadnienia związane z gruntoznawstwem w sposób szczegółowy opisują Polskie Normy, których 

znajomość jest konieczna dla właściwego zrozumienia znaczenia i roli jaką odgrywają grunty budowlane w 

budownictwie. 

Podstawowe definicje związane z gruntami budowlanymi opisują również Polskie Normy. 

P Grunt budowlany to zewnętrzna, górna część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 

budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli 

ziemnych.^] 

 

Pod względem budowy geologicznej, grunt budowlany składa się z szkieletu gruntowego i porów. Szkielet 

gruntowy to część stała gruntu, zaś pory to wolne przestrzenie, które mogą być wypełnione powietrzem, 

wodą lub jednym i drugim. 

Cechy fizyczne gruntów budowlanych to innymi słowy właściwości różnych rodzajów gruntów 

z jakimi mamy do czynienia w budownictwie. Cechy fizyczne gruntów zmieniają się wraz ze 

zmianami środowiska i warunków otoczenia w jakich dany grunt wykorzystujemy. 

Poznanie podstawowych cech fizycznych gruntów budowlanych jest ważnym elementem 

wiedzy, którą każdy kandydat na operatora maszyn do robót ziemnych powinien poznać, tak aby 

móc w przyszłości prawidłowo ocenić sytuację na budowie podczas wykonywania robót 

ziemnych. 

Najważniejszą cechą fizyczną gruntów, której znajomość jest OBOWIĄZKOWA dla każdego, kto ma za 

zadania wykonywanie wykopów lub nasypów jest klin odłamu. ĴGin odłamu gruntu to ta część skarpy 

wykopu lub nasypu, której obsunięcie się (oberwanie) może nastąpić pod wpływem własnego ciężaru gruntu 

tam zalegającego - a obsunięcie się gruntu nie wymaga przyłożenia siły z zewnątrz np. przez dodatkowe 

obciążenie brzegu wykopu lub nasypu (rys.l.). 



  

 

Określenie zasięgu klina odłamu polega na obliczeniu odległości bezpiecznej licząc od krawędzi wykopu. 

Maszyna budowlana nie może nigdy stać w strefie prawdopodobnego klina odłamu gruntu (ale o tym 

szerzej w dalszej części skryptu - w rozdziale dot. Zagadnień BHP). Dokładne obliczenie zasięgu klina 

odłamu sprowadza się do wykorzystania prostych wzorów matematycznych i znajomości takich danych jak 

: 

- wartość kąta stoku naturalnego, 

- tangens kąta stoku naturalnego, 

- pochylenie skarpy wykopu lub nasypu. 

Istnieje również sposób uproszczony, nazywany sposobem polowym, którego zaletą jest to, że każdy 

operator bez zbędnego wysiłku i bez konieczności zaznajamiania się ze wzorami matematycznymi może ze 

stosunkowo dużą dokładnością określić zasięg klina odłamu. 

 

Uproszczona metoda obliczania prawdopodobnego zasięgu klina odłamu. 

PRZYPADEK 1. DLA GRUNTÓW SPOISTYCH. 

Rozpatrujemy przypadek, w którym wykonuje się wykop bez umocnienia ścian bocznych - czyli 

bez deskowania ! 

h - głębokość wykopu, 

a - zasięg klina odłamu, 

1 - bezpieczna odległość ustawienia maszyny od krawędzi wykopu. 

 

W przypadku przedstawionym powyżej przyjmujemy, że zasięg klina odłamu w gruntach spoistych równy 

jest głębokości kopania, czyli a=h (rys. 2). 

Wartość 1 = a + 0,6 m (0,6 m to wartość wynikająca z przepisów dot. BHP na budowie - będzie o tym 

mowa w dalszej części skryptu). 



   

Rys.2. 

Obliczenie zasięgu klina odłamu dla gruntów spoistych 

PRZYPADEK 2. DLA GRUNTÓW NIESPOISTYCH - SYPKICH. 

Rozpatrujemy również przypadek, w którym wykonuje się wykop bez umocnienia ścian bocznych - czyli 

bez deskowania ! h - głębokość wykopu, a - zasięg klina odłamu, 

1 - bezpieczna odległość ustawienia maszyny od krawędzi wykopu. 

 

Natomiast w tym przypadku przyjmujemy, że zasięg klina odłamu w gruntach sypkich równy jest 

głębokości kopania powiększonej o 50% marginesu bezpieczeństwa, czyli a=1.5h (rys.3.). Wartość 1 

podobnie jak w przypadku 1 wynosi 1 = a + 0,6 m ( 0,6 m to wartość wynikająca z przepisów dot. BHP na 

budowie - będzie o tym mowa w dalszej części skryptu) 

 

Rys.3. 

Obliczenie zasięgu klina odłamu dla gruntów niespoistych 

 

Analiza wielkości klina odłamu to bardzo ważne zagadnienie prowadzenia robót ziemnych, i nie należy go 

nigdy lekceważyć. Maszyna niewłaściwie ustawiona w zasięgu prawdopodobnego klina odłamu może 

spowodować katastrofę ze skutkami trudnymi do przewidzenia - włącznie z zagrożeniem zdrowia i życia 

ludzi pracujących w tym obszarze. 



 

Ciężar gruntu to podstawowa cecha fizyczna opisująca grunty występujące w budownictwie. Każdy grunt 

posiada charakterystyczną dla siebie wartość ciężaru gruntu. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje 

ciężarów gruntów: 

- ciężar właściwy gruntu, 

- ciężar objętościowy gruntu. 

 

Ciężar właściwy gruntu a w zasadzie ciężar szkieletu gruntowego to stosunek ciężaru tego szkieletu 

gruntowego do objętości tegoż szkieletu (bez uwzględnienia porów - pustek). Ciężar objętościowy gruntu 

to stosunek ciężaru gruntu do jego objętości, czyli razem z porami. 

 

Wilgotność gruntu to najprościej mówiąc parametr określający procentową zawartość wody w gruncie. 

Wilgotność określa się wskaźnikiem procentowym. 

 

Kątem stoku naturalnego gruntu nazywamy kąt jaki tworzy grunt przy sypaniu lub pryzmowaniu (np. 

piaski i żwiry) z podłożem. Ściślej mówiąc jest to kąt jaki tworzy powierzchnia boczna skarpy nasypu z 

podłożem. 

 

Skarpy wykopów i nasypów powinny być zawsze tak konstruowane aby zapewnić stateczność przyszłej 

budowli. 

 

Stany gruntów. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych operator sprzętu służącego do odspajania gruntów będzie miał do 

czynienia z następującymi postaci gruntów: 

- grunty w stanie rodzimym, 

- grunty w stanie spulchnionym, 

- grunty w stanie zagęszczonym - ubitym. 

 

Wymienione powyżej stany gruntów wynikają z podziału jaki zawarty jest w Polskich Normach i tam 

poszczególne rodzaje gruntów są opisane w sposób bardzo szczegółowy. W niniejszym opracowaniu 

zarysowano tylko czym charakteryzują się poszczególne rodzaje gruntów i jak je sklasyfikować na placu 

budowy. 

Tak więc grunty, występujące w stanie rodzimym to takie grunty, które przez długi czas pozostawały pod 

wpływem jedynie czynników atmosferycznych, wolne były od jakichkolwiek działań i zabiegów 

technologicznych ze strony człowieka. Zgodnie z definicją Normy to grunt powstały w miejscu zalegania 

w wyniku procesów geologicznych, grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi. 



 

Grunt przechodzi w stan spulchnienia, wtedy kiedy zostanie odspojony (czyli np. podczas wykonywania 

wykopu łyżką koparkową koparko-ładowarki. W stanie spulchnienia grunty zawsze zwiększają swoją 

objętość. Opracowane zostały i empirycznie ustalone tzw. współczynniki wspólchnienia dla różnych 

kategorii gruntów. Współczynnik ten wynosi od 5% do nawet 45 %. 

Stan zagęszczony gruntu występuje wówczas gdy zadziałamy na grunty w stanie rodzimym lub 

spulchnionym urządzeniami i maszynami służącymi do zagęszczenia gruntów (walce, zagęszczarki, 

ubijaki ręczne itp.). W efekcie przeprowadzonego procesu zagęszczenia grunty te zmniejszą swoją 

objętość. 

Zagęszczenie jest bardzo istotnym elementem wielu procesów związanych z robotami ziemnymi - 

szczególnie przy budowie nasypów. 

 

Podział gruntów 

Istnieją różnorodne podziały gruntów. Wszystkie te podziały są bardzo precyzyjnie określone w Polskich 

Normach. Na potrzeby niniejszego opracowania przedstawiamy tylko kilka najważniejszych i użytecznych 

na placu budowy podziałów gruntów. 

 

Podział gruntów na kategorie wg kryterium trudności odspajania. 

Grunty dzieli się wg kryterium trudności odspajania na 16 kategorii gruntowych, oznaczonych cyframi 

rzymskimi. 

Maszyny budowlane - jeśli ich DTR nie stanowią inaczej mogą pracować do V kategorii włącznie. Wyjątek 

stanowią koparko-ładowarki, gdzie przyjmuje się, że osprzęt koparkowy koparko-ładowarek może 

odspajać grunty do IV kategorii włącznie, zaś osprzęt ładowarkowy może odspajać grunty do III kat. 

włącznie. W przypadku wykonywania robót innych niż odspajanie można pracować praktycznie w 

gruntach wszystkich kategorii. Na przykład kruszywa bazaltowe, gdzie bazalt w stanie rodzimym jest skałą 

zaliczaną do XVI kategorii gruntu można ładować osprzętem ładowarko wy m na środki transportowe.  



 

   

Tablica 1. 

Kategorie a 

rantów 

Kategoria Charakterystyka i rodzaj gruntu Narzędzia do 

odspojenia 

I Piasek suchy, gleba uprawna zaorana lub ogrodowa, torf bez korzeni Szufle i łopaty 

II Piasek wilgotny, piasek gliniasty pył i less wilgotny -twardoplastyczne 

i plastyczne, gleba uprawna z darnią lub korzeniami o grubości do 30 

mm, nasyp z piasku, torf z korzeniami o grubości do 30 mm, nasyp z 

piasku oraz z piasku mało gliniastego z grysem tłuczniem lub 

odpadkami drewna, żwir o średnicy ziaren do 25 mm bez spoiwa lub 

mało spoisty 

Łopaty, niekiedy 

motyki lub oskardy 

III Piasek gliniasty, pył i less mało wilgotne-półzwarte, gleba uprawna z 

korzeniami grubości ponad 30 mm, torf z korzeniami grubości ponad 

30 mm, nasyp zleżały z piasku gliniastego, pył i less z gruzem, 

tłuczniem lub odpadkami drewna, rumosz skalny zwietrzelinowy i 

otoczaki o wymiarach do 40 mm, glina, glina ciężka i ił wilgotne 

twardoplastyczne i plastyczne bez gruzu, mady i namuły rzeczne 

gliniaste 

Łopaty i oskardy, 

czasami z użyciem 

drągów stalowych 

IV Less suchy zwarty, nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem 

lub głazami do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu, grube 

otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami do 10 kg, 

glina, glina ciężka i iły mało wilgotne-półzwarte i zwarte, glina 

zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi  do   10%  objętości  

gruntu,  gruz  ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg, 

iłołupek miękki 

Łopaty przy stałym 

używaniu 

oskardów i drągów 

stalowych, 

częściowo kliny i 

młoty 

V Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% objętości 

gruntu, rumosz zwietrzały o wymiarach ponad 90 mm,   gruz   

ceglany   i   rumowisko   budowlane   silnie scementowane lub z 

blokami ponad 50 kg, margle miękkie i miękka opoka kredowa, ił 

zwarty przewarstwiony łupkiem, iłołupek twardy lub rozsypliwy, 

zlepieńce słabo scementowane 

Oskardy i drągi 

stalowe, młotki 

pneumatyczne 

VI Łupek średnio twardy nierozsypliwy, margiel średnio twardy-słabo 

spękany, opoka (margiel) kredowa zwarta; wapień miękki, porowaty, 

silnie spękany 

Młotki 

pneumatyczne i 

materiały 

wybuchowe 

VII Iłołupek (łupek ilasty) twardy; margiel twardy; piaskowiec o spoiwie 

ilastym, zwietrzały, silnie spękany; zlepieniec z otoczaków, głównie 

skał osadowych, o spoiwie wapiennym 

Materiały 

wybuchowe i 

młotki 

pneumatyczne 

VIII 

XVI 

Skały różnej twardości i grunty skalne, jak: łupki wapienne, 

piaskowce, zlepieńce, marmury, dolomity, granity, diabazy, porfiry, 

bazalty i inne skały i grunty skalne 

Materiały 

wybuchowe 



 

Podział gruntów ze względu na wielkość frakcji uziarnienia 

Grunty nieskaliste dzielimy zgodnie z Polską Normą na 5 frakcji. Frakcja jest to innymi słowy rozmiar 

ziaren rozpatrywanego kruszywa. Np. frakcja klińca 10- 30mm oznacza, że w skład tej frakcji wchodzi 

kruszywo o średnicy ziaren od 10 do 30mm. 

 

 

Tablica 2. 

Nazwa frakcji Rozmiar ziaren kruszywa przypisany dla danej frakcji (d, mm) 

KAMIENISTA d>40 

ŻWIROWA 40>d>2 

PIASKOWA 2>d>0,05 

PYŁOWA 0.05>d>0.002 

IŁOWA 0.002>d 

Podział gruntów ze względu na spójność miedzyczasteczkową cząstek szkieletu gruntowego 

Ze względu na spoistość rozróżniamy : 

- grunty spoiste, 

- grunty niespoiste (potocznie nazywane sypkimi). 

 

Podział ze względu na spoistość zawarty jest również w Polskich Normach i tak jak poprzednio opisane 

podziały jest jednym z wielu. Jest to jednak podział bardzo istotny dla operatora sprzętu do robót ziemnych. 

Ma on znaczenie, ponieważ w zależności od tego w jakim gruncie się pracuje, trzeba dobrać właściwe 

zabezpieczenia np. przy wykopach (uwzględnianie klina odłamu, kąta stoku naturalnego, pochylenia 

skarpy wykopu i nasypu itp.) Odrębną sprawą jest znajomość i umiejętność odróżniania przez ludzi 

pracujących na budowie poszczególnych rodzajów gruntów na placu budowy. 

Znajomość polowego rozpoznawania gruntów bardzo przydaje się w codziennej pracy, dlatego każdy 

operator powinien zaznajomić się przynajmniej z podstawowymi rodzajami gruntów w terenie. 

Zagadnienie to wykracza poza obszar niniejszego skryptu, jednak jest dość wnikliwie opisane i 

zilustrowane w dostępnej literaturze fachowej. 



 

5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W ROBOTACH ZIEMNYCH 

Roboty przygotowawcze do robót ziemnych to wszystkie te czynności, których wykonanie jest konieczne dla 

prowadzenia zasadniczych robót ziemnych. 

Właściwie dobrana technologia prowadzenia robót ziemnych charakteryzuje się tym, że w momencie 

wykonywania właściwej roboty - czyli np. wykonania wykopu pod ławy fundamentowe nic już nie stanie 

na przeszkodzie i nie będzie potrzeby odrywania maszyny do innych celów, jak np. usuwania drzew, czy 

ściągania i przemieszczania humusu. Właściwa organizacja robót ma to do siebie, że każdy pracownik na 

budowie wie co ma robić, kiedy i w jaki sposób - dotyczy to oczywiście również, a może przede wszystkim 

operatorów. Organizacja robót ma również swoje przełożenie na ekonomiczny aspekt budowy - budowa 

dobrze zarządzana jest po prostu tańsza. Dlatego przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych 

należy wykonać szereg prac, aby potem można się było skupić już tylko na wykonywaniu np. 

wspomnianego wcześniej wykopu pod ławy fundamentowe pod budynek, pozwalając racjonalnie 

wykorzystać stosunkowo drogi w eksploatacji sprzęt. Do robót przygotowawczych w sferze robót 

ziemnych zaliczyć należy: 

- Wykonanie przekopów kontrolnych by rozpoznać uzbrojenie podziemne w obrębie budowy. 

- Zdjęcie humusu. 

- Wytyczenie budowli w terenie. 

- Usunięcie drzew i krzewów. 

- Zabezpieczenie terenu robót i placu budowy. 

- Obniżenie poziomu wody gruntowej, jeśli ta stanowi przeszkodę w prowadzeniu robót. 

Wykonywanie przekopów kontrolnych. 

Jednym z najistotniejszych tematów w programie wykładów z zajęć teoretycznych słuchaczy kursu z 

technologii robót ziemnych jest zagadnienie wykonywania przekopów kontrolnych na budowie. Przyszły 

Operator musi mieć świadomość tego co znajduje się pod ziemią i jakie mogą być konsekwencje 

wykonywania robót ziemnych bez rozpoznania przeszkód w gruncie. Przekopy kontrolne (sondy) należy 

wykonywać w sposób ręczny narzędziami na drewnianych trzonkach. Nigdy podczas wykonywania 

przekopów kontrolnych nie wolno używać sprzętu mechanicznego. 

Od właściwego i rzetelnego wykonania rozpoznania w terenie zależy czasami zdrowie i życie ludzkie ludzi 

pracujących na budowie. Do wykonania przekopów kontrolnych konieczna jest analiza dokumentacji 

projektowej - a konkretnie planszy istniejącego uzbrojenia terenu, na której 



  

winny być naniesione orientacyjnie wszystkie urządzenia obce występujące w terenie w obrębie budowy. 

 

Odwodnienie wykopów. 

Gospodarka wodna na terenie prowadzonych wykopów jest sprawą bardzo istotną. Wpływa ona zarówno 

na bezpieczeństwo pracy jak i na komfort pracy ludzi pracujących w określonym obszarze. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych stosunkowo najgroźniejsza jest woda gruntowa. Woda gruntowa jest 

to woda zalegająca na określonej głębokości w gruncie. 

W celu wykonania wykopu w gruncie gdzie zalega woda gruntowa należy doprowadzić do obniżenia jej 

poziomu. Dokonuje się to przez zastosowanie tzw. metody leja depresyjnego. W metodzie tej wykorzystuje 

się igłofiltry, które zabijane są wokół planowanego wykopu i podłączone do kolektora zbiorczego z pompą 

z agregatem. Należy pamiętać o zasadzie, że poziom wody gruntowej jest obniżony dopóki, dopóty pracują 

igłofiltry - w momencie wyłączenia igłofiltrów poziom wody gruntowej wraca do poziomu ze stanu 

pierwotnego. Igłofiltry są to plastikowe rurki perforowane owinięte siatką stalową o średnicy 32mm. W 

podłożu gruntowym umieszcza się je poprzez „wpłukiwanie" - w tym przypadku narzędziem wiertniczym 

jest strumień wody pod dużym ciśnieniem. Igłofiltry jako rodzaj odwodnienia zaliczamy do odwodnienia 

wgłębnego. 

Ogólnie przy wykopach fundamentowych stosowane są następujące sposoby odwodnienia: 

- Odwodnienie powierzchniowe, czyli pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu. 

- Odwodnienie wgłębne, czyli obniżenie poziomu wody gruntowej za pomocą studni 

depresyjnych lub igłofiltrów. 

- Drenaż. 



 

6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH 

Znajomość przepisów dot. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest obowiązkowa dla każdego operatora 

sprzętu budowlanego. Przestrzeganie tych przepisów jest obowiązkowe na wszystkich budowach 

niezależnie od wielkości i miejsca pracy. Każdy operator powinien mieć świadomość, że pracując 

sprzętem, który waży kilka czy kilkanaście ton może w wyniku niewłaściwej jego eksploatacji wyrządzić 

szkodę sobie i innym. 

Zagadnienia BHP na budowach reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Przywołane wyżej 

Rozporządzenie reguluje w aspekcie BHP całość procesów zachodzących na budowach. Zaś robót 

ziemnych dotyczy rozdział 10-ty tego rozporządzenia. W niniejszym Skrypcie rozdział ten zacytowano 

niemal w całości. W szczególności uwzględniono przepisy odnoszące się do wykopów i nasypów. 

 

A zatem: 

Pkt.l Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Pkt.2 

2.1. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być 

poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one 

wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 

2.2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o której mowa w ust.l, ustala kierownik budowy w 

porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

2.3. W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. 

2.4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

Pkt. 3 

3.1. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 



 

ustawić balustrady, o których mowa w par. 15 ust. 2*, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 

czerwonego. 

3.2. Poręcze balustrad o których mowa w 3.1. powinny znajdować się na wysokości l , lm nad terenem 

i w odległości nie mniejszej niż lm od krawędzi wykopu. 

3.3. Niezależnie od ustawienia balustrad o których mowa w 3.1., w przypadkach uzasadnionych 

względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający 

wpadnięcie do wykopu. 

3.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w 3.3., teren robót można 

oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśmy z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż 

wykopu na wysokości l , lm i w odległości lm od krawędzi wykopu. 

Pkt.4 Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić stały jego dozór. 

Pkt.5 

|^5.1. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane 

tylko do głębokości lm w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

5.2. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż lm, lecz nie większej niż 2m, można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu dokumentacja geologiczno-inżynierska, j' 

5.3. Zabezpieczenia ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie 

ażurowego zabezpieczenia ścian wykopu w okresie zimowym jest zabronione. 

5.4. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

Pkt.6 W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z odrębnymi 

przepisami, należy: 

a) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w 

kierunku od wykopu, 

b) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy, 

c) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 



 

Pkt.7 Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 

wówczas, gdy: 

a) roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym, 

b) teren wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

c) grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

d) wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

e) głębokość wykopu wynosi więcej niż 4m. 

Pkt.8 W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę 

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub stosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem 

wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 

Pkt.9 

9.1. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż lm od poziomu terenu należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. 

9.2. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m. 

9.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

Pkt.10 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Pktll 

11.1. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem 

urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

11.2. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej ich górnej krawędzi. 

Pkt.12 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

a) w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

oraz jeżeli obciążenie urobku przewidziane jest w doborze obudowy, 

b) w strefie klina naturalnego odłamu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Pkt.13 Ruch środków transportu obok wykopów powinien odbywać się poza granicą naturalnego klina 

odłamu gruntu. 

Pkt.14 

14.1. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenia należy demontować od dna 

wykopu i stopniowo usuwać je w miarę zasypywania wykopu. 

14.2. Zabezpieczenia można usuwać j ednoetapowo z wykopów wykonanych: 
 

a) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5m, 

b) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3m. 



 

Pkt.15 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 

Pkt.16 

16.1. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza 

granicą naturalnego klina odłamu gruntu. 

16.2. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 

strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

Pkt.17 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

Pkt.18 Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. 

Pkt.19 Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być 

przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku 

i porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. 

Pkt.20 Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i 

głębokości poniżej lm wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 

obudową prefabrykowaną. 

 

* - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003r). 

 

7. ORGANIZACJA PRACY W ZAKRESIE ROBÓT ZIEMNYCH 

Organizacja robót ziemnych ma ogromny wpływ na cały proces inwestycyjny - czyli na całą budowę. Od 

właściwego zagospodarowania i wykorzystania jednostek sprzętowych i transportowych zależy 

powodzenie budowy (przynajmniej w aspekcie ekonomicznym). Organizacja budowy niewątpliwie jest 

zadaniem dla Kadry Zarządzającej - Dozoru na budowie, jednak Operator również w ograniczonym 

zakresie bierze odpowiedzialność za efekty swojej pracy. Od operatora w dużej mierze zależy, czy maszyna 

będzie prawidłowo eksploatowana i czy nie będzie niepotrzebnych a generujących kosztów przestojów.  

Budowa powinna być tak zorganizowana aby wszystkie jednostki sprzętowe i transportowe były 

optymalnie wykorzystane. 

Pracownicy pracujący na budowie powinni wiedzieć co robić i w jaki sposób „to" robić. Wreszcie dbałość o 

powierzony sprzęt budowlany obliguje Operatora do wykonywania okresowych przeglądów i sprawdzeń 

maszyny. Pamiętać należy, że sprzęt niesprawny dezorganizuje całą pracę i wpływa negatywnie na obraz 

budowy jako całości. 



 

Organizacja stanowiska pracy maszyny. 

Miejsce pracy maszyny powinno być wcześniej przygotowane, gruntownie sprawdzone i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone. 

Przy ocenianiu wyboru miejsca pracy - miejsca posadowienia maszyny Operator musi wziąć pod uwagę 

następujące aspekty: 

- Zwrócenie uwagi na to czy teren jest „czysty", czyli czy nie ma w polu pracy maszyny innych 

urządzeń lub budowli, (jeśli są trzeba je zabezpieczyć). 

- Sprawdzenie wytrzymałości podłoża gruntowego na stanowisku pracy maszyny (czy nasza maszyna 

się „nie utopi"). 

- Sprawdzenie uzbrojenia terenu. 

- Wyznaczenie strefy niebezpiecznej. 

 

^Strefa niebezpieczna jest równa największemu zasięgowi maszyny powiększonemu o 601.^ W trakcie 

prowadzenia robót ziemnych wyznaczamy w terenie strefę niebezpieczną działania każdego sprzętu (koparki, 

koparko-ładowarki, spycharki, ładowarki itp.). Strefa niebezpieczna powinna być właściwie oznakowana i 

zabezpieczona-ogrodzona poręczami. 

 

Wydajność maszyny. 

^Wydajność maszyny jest to ilość pracy wykonana w jednostce czasu. Wydajność dla koparko-ładowarek 

podaje się w metrach sześciennych na godzinę. Wydajność koparko-ładowarki zależy od wielu czynników, 

takich jak: 

- Pojemności naczynia roboczego - łyżki. 

- Umiejętności i chęci Operatora. 

- Rodzaju gruntu jaki jest odspajany (przede wszystkim współczynnik spoistości gruntu). 

- Przerw technologicznych. 

- Organizacji stanowiska pracy. 

- Rodzaju i mocy maszyny. 

- Długości cyklu roboczego. 

- Ilości cykli roboczych wykonanych w jednostce czasuf™| 

Do obliczania dokładnej wartości wydajności maszyn budowlanych służą specjalne wzory, które opisano 

w fachowej literaturze. Ze względu na wąski zakres niniejszego opracowania pominięto przytaczanie w/w 

wzorów (są one różne dla różnych rodzajów wydajności i dla różnych maszyn). Wreszcie Operator 

powinien mieć świadomość, że jego sposób pracy ma wpływ na wydajność koparko-ładowarki, nie 

koniecznie jednak musi znać wzory matematyczne i korzystać z nich na placu budowy. 



 

Mechanizacja robót ziemnych oraz współpraca koparko-ładowarki z innymi jednostkami 

sprzętowymi i transportowymi. 

Mechanizacja robót ziemnych to najogólniej mówiąc takie zorganizowanie pracy na budowie, gdzie do 

maksymalnej ilości procesów roboczych na budowie używa się sprzętu (minimalizowane zaś są prace 

wykonywane w sposób ręczny) 

 

Koparko-ładowarki są maszynami, które mogą pracować jako samodzielne jednostki na budowie. Często 

jednak się zdarza, że współpracują one ze środkami transportowymi - np. wywóz gruntu przy 

wykonywaniu wykopów. 

W celu usprawnienia i przyspieszenia prac prowadzonych na budowie koparko-ładowarki mogą również 

pracować z innymi koparkami, bądź koparko-ładowarkami (tak naprawdę to w jednym czasie na jednej 

działce roboczej wspólnie z koparko-ładowarką może pracować praktycznie każda maszyna). Należy 

wtedy pamiętać o wymogach BHP, zalecanych w takich przypadkach (odległości pomiędzy maszynami 

itp.) 

 

 

Organizacja pracy pod elektrycznymi liniami napowietrznymi. 

Podczas pracy pod elektrycznymi liniami napowietrznymi należy zachować szczególną ostrożność. 

Linie napowietrzne dla bezpieczeństwa powinny być wyłączone i uziemione, a sama praca powinna 

odbywać się pod nadzorem Przedstawiciela Właściciela sieci. W terenie należy również wyznaczyć strefę 

niebezpieczną. 

Należy pamiętać, że jeśli z jakichś powodów linia jest ciągle pod napięciem, to może zajść zjawisko łuku 

przepięciowego - tj. prąd elektryczny może dosięgnąć koparki, mimo że ta nie dotknęła nawet lini a tylko 

się do niej zbliżyła - NIE WOLNO DOPUSZCZAĆ DO PRACY W TAKICH WARUNKACH. 

 

Dopuszczalne odległości stanowiska pracy od elektroenergetycznych linii napowietrznych wynoszą w 

zależności od napięcia: 

- 3m - dla linii o napięciu do 1 kV, 

- 5m - dla linii o napięciu od 1 kV do 15 kV, 

- lOm - dla linii o napięciu od 15 kV do 30kV, 

- 15m - dla linii o napięciu od 30 kV do 110 kV, 

- 30m - dla linii o napięciu powyżej 110 kV, 



 

8. TECHNOLOGIA PRACY KOPARKO ŁADOWARKĄ 

Koparko-ładowarki to współcześnie najbardziej popularne i najbardziej uniwersalne maszyny do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych. Dzięki wymiennemu osprzętowi roboczemu mogą wykonywać 

różne prace na budowie, zastępując niejednokrotnie konieczność stosowania kilku różnych maszyn. 

Stosunkowo prosta budowa koparko-ładowarek, mały ciężar własny, zwrotność i sterowanie hydrauliczne 

osprzętem roboczym, które przekłada się na precyzyjne i dokładne ruchy tegoż osprzętu roboczego są 

dodatkowymi zaletami. Wszystko to razem sprawia, że koparko-ładowarki dziś widoczne są na niemal 

każdej budowie. 

Wadą koparko-ładowarki jest stosunkowo delikatna konstrukcja tej maszyny a co za tym idzie konieczność 

niedopuszczania jej do ciężkich prac wymagających np. dużej siły przy odspajaniu gruntu. 

Teoretycznie sterowanie koparko-ładowarką sprowadza się do opanowania umiejętności obsługiwania 

osprzętu tylnej łyżki (osprzęt koparkowy) i osprzętu przedniej łyżki (osprzęt ładowarkowy). W praktyce 

jednak koparko-ładowarka jest specyficzną maszyną, której właściwe obsługiwanie wymaga dużej 

wprawy, i właściwego przygotowania teoretycznego i doświadczenia. 

 

Przez możliwość zastosowania wymiennego osprzętu zarówno przedniej jak i tylnej łyżki maszynę można 

przystosować do wykonania takich czynności jak: 

- Roboty załadunkowe i rozładunkowe - podnoszenie europalet. 

- Odśnieżanie. 

- Roboty wyburzeniowe - zastosowanie młota hydraulicznego. 

- Roboty związane z wykonywaniem wierceń - zastosowanie osprzętu wiertniczego 

pionowego. 

- Roboty załadunkowe - zastosowanie łyżki ładowarkowej standardowej i otwieranej. 

- Roboty załadunkowe - wykorzystanie ostrogi do kręgów. 

 

Koparko-ładowarki posiadają jeszcze jedną bardzo cenną zaletę, mianowicie są maszynami bardzo mocno 

mobilnymi. Oznacza to, że maszyna ta w sposób bardzo szybki i ekonomiczny może przemieszczać się z 

jednego miejsca na drugie. Są to maszyny, których konstrukcja oparta jest na ciągnikach rolniczych, 

oczywiście niejednokrotnie specjalnie wzmacnianych i wyposażanych w mocne jak na tę kategorię maszyn 

silniki. Dalej jednak jednostką bazową jest ciągnik rolniczy - maszyna o stosunkowo prostej konstrukcji. 

Wreszcie koparko-ładowarki to maszyny zbudowane na podwoziu kołowym, co wybitnie poprawia 

mobilność tej maszyny, w porównaniu do maszyn osadzonych na podwoziu gąsienicowym. 



 

Jeżeli zachodzi konieczność transportu maszyny zestawem niskopodwoziowym, to, zważywszy że jest ona 

gabarytowo stosunkowo mała nie sprawia to nadmiernych utrudnień. 

 

Praca osprzętem koparkowym. 

Praca koparko-ładowarką z wykorzystaniem osprzętu koparkowego w zakresie odspajania gruntów 

dozwolona jest (jeśli DTR nie stanowi inaczej) do IV kategorii gruntu włącznie. Osprzęt koparkowy 

koparko-ładowarek pracuje w systemie podsiębiernym. 

 

Przed rozpoczęciem pracy tzw. tylną łyżką maszyna musi być w odpowiedni sposób posadowiona. 

Posadowienie maszyny polega na ustawieniu jej z jednej strony na łyżce przedniej - ładowarkowej, zaś z 

drugiego końca maszyny wysuwane są hydrauliczne podpory (łapy) koparki. Efektem takiego 

posadowienia maszyny jest uzyskanie takiego położenia maszyny, które gwarantuje jej poziome 

usytuowanie względem własnego podwozia. Istotnym elementem takiego usytuowania maszyny jest 

również takie jej położenie, aby zapewnić 5 - lOcm przerwy pomiędzy dolną częścią kół a podłożem gruntu 

na którym koparko-ładowarką jest posadowiona. 10 cm luz zapewnia maszynie w czasie pracy osprzętu 

koparkowego nie będzie narażona na uszkodzenia spowodowane gwałtownymi ruchami (szczególnie ruchy 

w płaszczyźnie bocznej koparko-ładowarki) i nie zostanie uszkodzone jej zawieszenie i układ jezdny. Przy 

posadawianiu maszyny operator powinien pamiętać, że najpierw opuszcza się przednią łyżkę a potem 

wysuwane są podpory hydrauliczne koparki - na taką wysokość, aby maszyna stała poziomo. 
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roboczy osprzętu koparkowego koparko-ładowarki. 

Cykl roboczy koparki to całość ruchów narzędzia roboczego, czyli łyżki roboczej osadzonej na ramieniu 

maszyny od zagłębienia się w grunt aż po wysypanie urobku i powrót do miejsca w którym odspajany jest 

grunt. 

 

Na typowy cykl roboczy osprzętu koparkowego koparko-ładowarki składają się następujące czynności: 

- Napełnienie łyżki. 

- Podniesienie łyżki koparkowej osprzętu koperkowego. 

- Obrót osprzętu koparkowego i opróżnienie łyżki. 

- Powrót w miejsce następnego napełnienia łyżki. 

 

Cykl roboczy powinien być przeprowadzany w sposób płynny i łagodny, zaś ruchy koparki powinny 

charakteryzować się płynnością i spokojem. Pamiętać jednak należy, że czym cykl roboczy krótszy tym 

lepiej - dlatego, że wtedy rośnie wydajność maszyny. Wydajność maszyny to ilość wykonanej pracy w 

jednostce czasu. 

 

Cykl roboczy koparki w koparko-ładowarce można również skrócić poprzez łączenie kolejnych 

następujących po sobie ruchów roboczych. 

 

W ten sposób można skojarzyć następujące ruchy robocze: 

- Obrót układu koparkowego i podnoszenie lub opuszczanie wysięgnika. 

- Obrót układu koparkowego i podnoszenie lub opuszczanie ramienia łyżki. 

- Podnoszenie ramienia łyżki i opuszczanie łyżki. 

 

Praca osprzętem ładowarkowym. 

Praca osprzętem ładowarkowym koparko-ładowarki polegająca na odspojeniu gruntów dozwolona jest do 

III kategorii gruntów włącznie. 

W wyższych kategoriach gruntów możemy odspajać grunty tylko wówczas gdy dopuszcza to DTR. 

Prace załadunkowe, czyli nie wymagające odspajania gruntu z gruntów rodzimych lub zagęszczonych 

dozwolone są we wszystkich kategoriach gruntów. 

Koparko-ładowarki w przeważającej większości mają łyżki otwierane co w znaczny sposób ułatwia pracę. 

Samo wysypywanie urobku z łyżki odbywa się przez otwarcie łyżki, co z kolei wiąże się z mniejszą 

potrzebą manewrowania wysięgiem łyżki. 



 

Pamiętać należy, że w czasie pracy osprzętem ładowarkowym wysięg osprzętu koparkowego powinien być 

schowany i położony w położeniu transportowym. Operator pamiętać musi również o zabezpieczeniu 

specjalnym bolcem ramienia - wysięgu tylnej łyżki ( tak aby ramie łyżki koparkowej nie poruszało się 

podczas przejazdów całej maszyny). [^Dopuszczalna prędkość z jaką może poruszać się koparko-ładowarką 

podczas prac załadunkowych - czyli z użyciem osprzętu ładowarkowego wynosi 6 - 8 km/h.J Podczas 

przejazdów z napełnioną łyżką ładowarkową do miejsca wyładunku lub przy podjeżdżaniu do jednostki 

transportowej przednia łyżka powinna być uniesiona na wysokości ok. 0,5m od poziomu terenu. 

Samo wysypywanie urobku na skrzynie samowyładowcze środków transportowych powinno się odbywać 

możliwie jak najniżej, tak aby nie uszkodzić dna skrzyni samochodu. Minimalna odległość pomiędzy 

dołem łyżki ładowarkowej a górną krawędzią burty samochodowej powinna wynosić 0,5m. 

 

Cykl roboczy osprzętu ładowarkowego koparko-ładowarki. 

Typowy cykl roboczy osprzętu ładowarkowego koparko-ładowarki składa się z następujących czynności: 

- Napełnienie łyżki ładowarkowej. 

- Przyjazd do miejsca wyładunku (jeśli mamy do czynienia z otwieraną łyżką, to jest ona na tym 

etapie szczelnie zamknięta). 

- Podniesienie łyżki na wymaganą wysokość i dojazd do miejsca wyładunku. 

- Opróżnienie łyżki. 

- Wycofanie maszyny. 

- Opuszczenie wysięgnika i zamknięcie łyżki. 

- Przejazd - powrót do miejsca załadunku. 



  

 

 

 

1. WSTĘP 

Koparko-ładowarką jest uniwersalną maszyną kołową do prac ziemnych, wyposażoną w osprzęt ładowarki 

i koparki. Łyżką ładowarki można pracować w gruncielll kategorii, a koparki w gruntach od I do IV 

kategorii. Osprzęt roboczy sterowany jest za pomocą hydrauliki siłowej. 

 

2. UKŁADY ROBOCZE I OSPRZĘT KOPARKO - ŁADOWARKI 

Nośniki budowane są w dwóch wersjach: 

- jedna, gdzie podzespoły takie jak: silnik spalinowy, obudowa sprzęgła suchego ciernego, skrzynia 

biegów i tylny most napędowy tworzą szkielet nośny. Oś przednia zabudowana jest wahliwie do tych 

podzespołów. Osprzęt roboczy zawieszony jest na czterech podłużnicach zamontowanych do w/w 

szkieletu; V - druga, zbudowana jest z ramy nośnej, w którą wbudowano silnik spalinowy na 

amortyzatorach, zmiennik momentu, skrzynię biegów mechaniczno-hydrauliczną, wały napędowe i 

tylny most napędowy. Oś przednia jest zamontowana wahliwie do ramy. Oś ta może być napędzana lub 

wolnobieżna. Ogumienie pneumatyczne. 

 

Układ roboczy ładowarki. 

Łyżka ładowarki może pracować jako ładowarka lub spycharka. Obecnie większość koparko-ładowarek 

ma na wyposażeniu widły do transportu palet. 

 

 

 

 

Rys.l. 

Układ roboczy ładowarki 

1. Łyżka ładowarki, 

2. Wysięgnik, 

3. Siłownik hydrauliczny 

podnoszenia, 
 

4. Siłownik hydrauliczny 

sterowania   łyżką, 

5. Ramię sterowania łyżką. 



   

Układ roboczy koparki. 

Wysięgnik koparki wraz z ramieniem oraz osprzętem zabudowany jest ruchomo w tylnej części maszyny na 

dwóch podłożnicach i podczas pracy koparki jest blokowany siłownikiem hydraulicznym. Wszystkie ruchy 

robocze wraz z obrotem wysięgnika sterowane są przy pomocy hydrauliki siłowej. Obrót koparki wynosi ok. 

180°. W czasie pracy koparką maszyna jest ustawiana na podporach wysuwanych siłownikami 

hydraulicznymi, które zamocowane są w tylnej części ramy nośnika. Siłowniki zabezpieczone są przed 

gwałtownym opadaniem zamkiem. 

 

Rys.2. 

Układ roboczy koparki 

6. Łyżka koparki, 

7. Ramię, 

8. Wysięgnik, 

9. Siłownik hydrauliczny 

obrotu, 
 

10. Podpory, 

11. Siłownik 

hydrauliczny 

sterowania 

wysięgnika, 

12. Siłownik hydrauliczny 

sterowania łyżką. 
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Działanie układu hydraulicznego osprzętu. 

Układ hydrauliczny osprzętów składa się z pompy zasilającej, filtra, dwóch rozdzielaczy i zaworu 

sterującego przesuwem koparki. Przy neutralnym położeniu suwaków rozdzielaczy i zaworu, pompa 

zasilająca przetłacza olej ze zbiornika poprzez filtr i rozdzielacze z powrotem do zbiornika. Przesunięcie 

któregokolwiek suwaka rozdzielacza koparki lub ładowarki w położenie skrajne, powoduje skierowanie 

oleju do cylindra i wymusza ruch roboczy tłoka. Olej z drugiej strony tłoka wypychany jest tym samym do 

zbiornika. Po wykorzystaniu pełnego skoku tłoka dalszy wpływ oleju do cylindra jest niemożliwy, wzrasta 

wtedy ciśnienie w układzie aż do wartości, otwierającej przepływ oleju przez zawór przelewowy do 

zbiornika. Zawór sterujący blokadą przesuwu koparki łączy cylindry zawieszenia koparki z pompą 

zasilającą lub ze zbiornikiem. 

 

3. STANOWISKO OPERATORA 

Stanowisko operatora znajduje się w kabinie zawierającej zespoły dźwigni do sterowania osprzętem 

roboczym (rys.4.). W kabinie znajdują się przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz obrotowy fotel operatora. 

Zadaniem fotela jest redukcja wibracji powstających w czasie pracy. Kabina posiada duże okna, które 

umożliwiają dobrą widoczność podczas jazdy i pracy. Do wietrzenia kabiny służą otwierane okna lub 

klimatyzacja. W okresie zimowym używane jest ogrzewanie z nawiewem na szyby, które zapobiega ich 

zamarzaniu. 



 

 
Rys.4. 

Stanowisko operatora koparko - ładowarki 

1. Pedał sterujący pompą wtryskową, 2. Pedał hamulca, 3. Dźwignie sterujące osprzętem ładowarkowym, 4. Dźwignie 

zmiany biegów, 5. Dźwignia hamulca ręcznego, 6. Pedał sterujący pompę wtryskową (tylny), 7. Dźwignie sterujące 

osprzętem koparkowym, 8. Koło kierownicy, 9. Dźwignia sterująca reduktorem, 10. Pedał sprzęgła, 11. Pedał blokady 

mechanizmu różnicowego mostu, 12. Odłącznik akumulatora, 13. Wyłącznik dopływu paliwa do silnika, 14. Wskaźnik 

temperatury oleju, 15. Włącznik świateł awaryjnych, 16 . Gniazdo lampy przenośnej, 17. Włącznik wycieraczki szyby tylnej, 

18. Włącznik dmuchawy, 

19. Przełącznik zespolony świateł zewnętrznych kierunkowskazów i wycieraczek, 

20. Włącznik reflektorów roboczych przednich, 21. Włącznik światła ostrzegawczego, 
 

22. Dźwignia zwalniająca zaciski osprzętu koperkowego przy przesuwie po ramie poprzecznej, 

23. Przełącznik grzania i rozruchu (stacyjka), 24. Lampka kontrolna reflektorów jazdy - niebieska, 
 

25. Lampka kontrolna świateł ostrzegawczych - żółta, 

26. Lampka kontrolna ciśnienia oleju smarującego silnik - czerwona, 

27. Lampka kontrolna ładowania akumulatora - czerwona, 

28. Włącznik świateł postojowych i drogowych trójpołożeniowy. 29. Przycisk sygnału, 
 

30. Lampka kontrolna kierunkowskazów - zielona, 

31. Lampka kontrolna hamulca ręcznego - czerwona, 32. Lampka kontrolna reflektorów roboczych - niebieska. 33. Wskaźnik 

poziomu paliwa, 34. Wskaźnik temperatury silnika, 

35. Traktometr (prędkość obrotowa silnika i licznik motogodziny), 41. 

Dźwignia sterująca napędem pompy hydraulicznej. 



  

4. SPRZĘGŁO SUCHE CIERNE 

Sprzęgło ma za zadanie przenieść moment obrotowy z silnika spalinowego na skrzynię biegów (rys.5). 

Moment obrotowy z koła zamachowego jest przeniesiony na tarczę sprzęgła, z której napęd jest odbierany 

przez wałek sprzęgłowy. Tarcza sprzęgłowa jest dociskana przez tarczę dociskową i sprężyny. Rozłączenie 

sprzęgła następuje przez wciśnięcie pedału, następnie przez cięgna i dźwignie, co powoduje przesunięcie 

łożyska. Łożysko wywiera nacisk na łapki, które ściskają sprężyny, a tym samym zwalniają docisk, 

powodując zatrzymanie tarczy. 



  

5. MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW 

Manualna skrzynia biegów (rys.6) zbudowana jest z obudowy, wałka sprzęgłowego, walka pośredniego, 

wałka głównego i zespołu kół zębatych. Koła zębate na wałku głównym są przesuwane. Przesuwanie kół 

odbywa się dźwignią wodzikami i widełkami. Wszystkie wałki podparte są na łożyskach tocznych. 

Smarowanie mechanizmów odbywa się olejem rozbryzgowo. 



  

Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp.z o.o. 

Manualna skrzynia biegów z hydraulicznym układem nawrotnym. 

Napęd silnika spalinowego przez tarczę i zmiennik momentu jest przeniesiony na skrzynię biegów, z której 

przekazany jest wałem napędowym na mosty. Ww. skrzynia zbudowana jest z obudowy, dwóch sprzęgieł 

wielotarczowych sterowanych hydraulicznie. Sprzęgła służą do zmiany kierunku jazdy. Natomiast 

poszczególne prędkości włączane są dźwignią wodzikami i widełkami. Do przenoszenia napędu służy 

zsynchronizowany układ kół zębatych. 



 

 

Rys.7. 

Manualna skrzynia biegów z hydraulicznym układem nawrotnym 

1. Tarcza, 

2. Zmiennik momentu, 

3. Skrzynia biegów, 

4. Wał napędowy, 

5. 6, 7. Sprzęgło wielotarczowe sterowane hydraulicznie, 
 

8. Zsynchronizowany układ kół zębatych, 

9. Dźwignia, wodziki i widełki. 



 

 

Rys.8. 

Manualna skrzynia biegów z hydraulicznym układem nawrotnym 

1. Wałek przenoszenia napędu, 

2, 3, 4. Sprzęgło zmiany kierunku jazdy, 

5. Wałek zmiany kierunku obrotu, 

6. Łożysko, 

7. Wałek pośredni zębaty, 

8. 9. Koło zębate wałka głównego, 10, 

11. Przesuwka zmiany biegów, 
 

12. Koło zębate odbioru mocy, 

13. Wałek główny, 

14. Nakrętka. 



 

f 6. MECHANICZNO HYDRAULICZNA SKRZYNIA BIEGÓW 

Skrzynia zbudowana jest z obudowy, wałka odbioru mocy, na którym zabudowane są sprzęgła kierunkowe. 

Po włączeniu jednego ze sprzęgieł napęd jest przeniesiony przez koła zębate i wałek pośredni na wałek 

główny, na którym zabudowane są sprzęgła prędkości jazdy. Po włączeniu, któregoś ze sprzęgieł napęd ze 

skrzyni jest przekazywany przez wały na mosty. Włączenie mostu przedniego odbywa się przez sprzęgło 

zabudowane poniżej wałka głównego. Sterowanie sprzęgieł jest hydrauliczne przez pompę zabudowaną w 

dolnej części skrzyni biegów. Poszczególne sprzęgła włączane są przez sterowniki i zawory 

elektryczno-hydrauliczne. 

 



  



  

7. MOSTY NAPĘDOWE 

( Mosty napędowe zbudowane są z obudowy, przekładni głównej, mechanizmu różnicowego, blokady, półosi, 

zwolnic i piast. • Obecnie w większości mostów napędowych zabudowane są hamulce wielotarczowe cierne 

mokre. Smarowanie mechanizmów odbywa się olejem rozbryzgowo. Przedni most napędowy posiada 

półosie przegubowe i zabudowany jest wahliwie. 

 



 
 



 

 

8. UKŁAD KIEROWNICZY 

Układ kierowniczy w koparko-ładowarkach jest sterowany hydraulicznie i składa się z następujących 

elementów: pompy, zaworu „Orbitrol", siłownika hydraulicznego, przewodu wysokiego ciśnienia, 

drążków kierowniczych z przegubami, ramion zwrotnic i zwrotnic (rys. 14). Skręt koparko-ładowarki 

realizowany jest przez obrót kół osi przedniej. 

Działanie układu hydraulicznego skrętu. 

Układ hydrauliczny skrętu stanowi cylinder hydrauliczny, pompa oraz zawór skrętu typu „ORBITROL". 

Opory skrętu pokonywane są przez cylinder, do którego olej tłoczony jest pompą poprzez zawór skrętu, 

sprzężony z kołem kierownicy. Przy nieruchomym kole kierownicy olej tłoczony przez pompę kierowany 

jest do zbiornika. 

Obrót koła kierownicy powoduje natychmiast podawanie oleju do cylindra w ilości proporcjonalnej do kąta 

obrotu. W przypadku awarii obwodu zasilania działanie zaworu jest identyczne, olej tłoczony jest do 

cylindra przez tzw. pompę orbitalną znajdującą się w zaworze i napędzaną kołem kierownicy, lecz na 

skutek braku ciśnienia wytwarzanego przez pompę zasilającą siła na kole kierownicy jest wtedy znacznie 

większa. 
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