
D.06.01.01. 
Umocnienie skarp, rowów i ścieków 

 
D.06.01.01.22 

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm 
 

D.06.01.01.35 
Umocnienie skarp geokartą 

  
 
1.0 WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące do wykonania i odbioru 
robót dotyczących umocnienia skarp, rowów i ścieków  związanych z Przebudowa drogi powiatowej Nr 2420 L w 
zakresie realizacji chodnika w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Józefów Pociecha, gmina Jastków. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnienie skarp 
rowów i ścieków zgodnie z dokumentacją projektową  
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  z 
definicjami podanymi w SST M- D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.4.1.  Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 
trawiastej. 
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w sposób 
trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje się na płask, pasami 
poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. 
Darniowanie w kratę (krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów darniny układanych pod kątem 45o, 
ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa 
trawą. 
1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
1.4.5. Humusowanie – zespół  czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i 
dogęszczeniem. 
1.4.6. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany 
np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, środków 
użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu. 
1.4.8. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, torfu) z lepiszczem 
w celu ochrony przed wysychaniem i erozją. 
1.4.9. Hydromulczowanie - sposób hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach 
jak używanych do hydroobsiewu), w składzie której nie ma nasion traw i roślin motylkowatych. 
1.4.10. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z płynnych 
osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłóniny i geosyntetyków, doraźnie zabezpieczająca 
przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną. 
1.4.11. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką na 100 kwadratów, każdy o 
powierzchni 25 cm2, do określania procentowego udziału gatunku roślin, po obsianiu. 
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w SST D-M-00.00.00. 
2.0 MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi są: 
ziemia urodzajna (humus) 
woda  
zaprawa cementowa  
geokrata zgodna z dokumentacją projektową.  
2.3. Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna 
i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych 
Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada 
następującym kryteriom: 

− optymalny skład granulometryczny: 
− frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 
− frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
− frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
− zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 



− zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
− kwasowość pH ³ 5,5. 
2.4. Elementy geokraty  
Elementy geokraty powinni być zgodne z dokumentacją projektową i posiadać dokumenty dopuszczające do 
stosowania w drogownictwie.  
 
Geokratą powinna być zbudowana z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu dużej gęstości 
HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych określonych w aprobacie technicznej. 
Taśmy geokraty powinny być połączone seriami ultradźwiękowych zgrzein punktowych, a ich płaszczyzny 
powinny być obustronnie teksturowane przez wytłoczenie. 
Geokratą jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) składających się np. z sześćdziesięciu taśm. Przygotowana 
do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespół wzajemnie przylegających do siebie taśm. W pozycji 
rozłożonej (na budowie) sekcja przyjmuje postać faliście wygiętych taśm przypominających przestrzenną 
strukturę plastra miodu  
Do łączenia sąsiednich sekcji ze sobą należy stosować opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane. 
Należy stosować geokratę o wysokości 75 lub 100 mm. Można stosować geokratę nacinaną 
Geokratę należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych, 
zaciemnionych i wentylowanych, chroniąc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tłuszczami, paliwami i 
możliwością uszkodzenia. 
 
Właściwości techniczno-użytkowe geokraty: 
Taśmy powinny mieć obie powierzchnie teksturowane. Grubość taśmy dwustronnie teksturowanej powinna być 
w granicach od 1,4 mm do 2,0 mm. Na powierzchni 1 cm2 powinno być co najmniej 15 wgłębień o głębokości nie 
mniejszej od 0,2 mm. Wymagania dotyczące materiału, z którego wykonane są taśmy geokraty, podano w 
tablicy 2.1. 

Tablica 2.1. Wymagania dotyczące materiału, z którego wykonane są taśmy geokraty 
 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania Metody badań według 

1 Gęstość g/cm3 od 0,935 do 0,965  Aprobaty technicznej 
 

 
 

2 Wytrzymałość na rozciąganie kN/m2 > 21 000 

3 Odporność na korozję naprężeniową h >2 000 

Szerokość i wytrzymałość taśmy oraz wytrzymałość połączeń na rozrywanie powinny spełniać wymagania wg 
tablicy 2.2. 
Szerokość taśmy, mierzona przymiarem z dokładnością 1 mm, może różnić się o 3%, ale nie więcej jak 3 mm. 
Tolerancja wymiarów sekcji wynosi 2%. Wymiary sekcji wykonywanych według zamówienia powinny 
odpowiadać wymaganiom i tolerancji określonym przez Zamawiającego. 
Sekcja geokraty rozłożona na płaskiej, poziomej powierzchni powinna mieć kształt prostopadłościanu. Górna 
powierzchnia siatki powinna być płaska bez widocznych sfalowań. 
   
Kotwy stalowe 
Do mocowania geokraty stosuje się kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gładkiej lub żebrowanej. Kotwy 
należy wykonać z prętów średnicy 6 -^8  mm, długości 250 ^ 600 mm. 

 
2.5.Woda  
Należy stosować wodę zgodnie z normą PN-EN-1008  
2.6. Zaprawa cementowa 
 Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z 
wymaganiami  PN-B-14504  i PN-B-14501. 
3.0 SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

− równiarek, 
− walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieżnych, 
− płyt ubijających, 
− ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 
− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) 

 
  Sprzęt winien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.   
4.0 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 



4.2. Transport materiałów 
 Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót: 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 5. 
5.2 Humusowanie  
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi 
urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubość 
pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w zależności od 
gruntu występującego na powierzchni skarpy.W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, 
na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w 
odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić 
przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
5.3. Układanie geokraty na skarpach  
 Geokratę należy ułożyć zgodnie z dokumentacją projektową.  
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości humusowania oraz ułożenie geokraty  
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST 
7.0 OBMIARR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
    Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) umocnienia.  
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania  wyniki pozytywne. 
9.0 PODSTAWY PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, ułożenie geokraty  obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST. 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

2. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów  

 


