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OST - ogólna specyfikacja techniczna 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym 
umocnieniem powierzchniowym skarp. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny , usunięciem ziemi z powstałych 
osuwisk oraz trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp, następującymi sposobami: 
− umocnieniem  geosyntetykami; 
− humusowaniem, obsianiem, 
− odtworzeniem rowu. 
. 

1.4. Określenia podstawowe 

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. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone 
techniką tkacką, dziewiarską lub włókninową, w tym geotkaniny i geowłókniny) i 
pokrewne wyroby jak: georuszty (płaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki 
wewnętrznie połączonych elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), 
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geokompozyty (materiały złożone z różnych wyrobów geotekstylnych), geokontenery 
(gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (płaskie struktury w postaci siatki z otworami 
znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi węzłami), geomaty z 
siatki (siatki ze strukturą przestrzenną), geokraty komórkowe (z taśm tworzących 
przestrzenną strukturę zbliżoną do plastra miodu). 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, objętymi niniejszą SST są: 
− ziemia urodzajna, 
− nasiona traw, 
− kruszywo, tłuczeń 
− geosyntetyki i materiały do ich przytwierdzania, 

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 Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu 
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a) 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%, 
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH  ≥ 5,5. 

2.5. Nasiona traw 

 Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej 
zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, 
spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [3]. 
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2.6. Kruszywo 

 Pospółka i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996 [1]. 
 Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 [2]. 
 Tłuczeń powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-1112:1996 [7] 

2.7. Geosyntetyki 

 Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp należy stosować 
geosyntetyki określone w dokumentacji projektowej, np.: 

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przędzy, włókien, 
filamentów, taśm) i geowłókniny (warstwa runa lub włóknin połączonych siłami tarcia 
lub kohezji albo adhezji), 

- gęste geosiatki bezwęzełkowe, tj. płaskie struktury w postaci siatki o małym oczku, 

- geokompozyty przepuszczalne, tj. materiały złożone z różnych geosyntetyków,  

- geokraty komórkowe „nacinane”, tj. przestrzenne struktury zbliżone wyglądem do 
plastra miodu , 

- Każdy zastosowany geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczną, wydaną 
przez uprawnioną jednostkę. 
 Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mieć 
charakterystykę zgodną z aprobatą techniczną oraz wymaganiami dokumentacji 
projektowej i SST. Zaleca się, aby geosyntetyki były odporne na działanie wilgoci, 
promieniowanie słoneczne, starzenie się, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z 
odpowiednią wytrzymałością na rozciąganie i rozerwanie i odpornością na działanie 
mikroorganizmów występujących w ziemi. 
 Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogą być składowane 
bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane należy chronić przed 
zamoczeniem wodą, zapyleniem i przed działaniem słońca. Przy składowaniu 
geosyntetyków należy przestrzegać zaleceń producentów. 
 Rolki mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą żurawi i ładowarek. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia skarpy powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, spycharek 
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− płyt ubijających, 
− ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 
− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 

niedostępnych). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 

4.2.1. Transport humusu 

 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 

4.2.2. Transport nasion traw 

 Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 

 

 

4.2.3. Transport kruszywa 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4.Transport geosyntetyków 
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 Geosyntetyki można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w 
warunkach zabezpieczających przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i 
naświetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania się w środku transportowym, 
chemikaliami lub tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić, rozciąć lub je 
zanieczyścić, z uwzględnieniem zaleceń producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 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. 

5.3. Umocnienie powierzchni geosyntetykami 

 Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiadać ustaleniom dokumentacji 
projektowej. 
 Ułożenie geosyntetyków na skarpie powinno być zgodne z zaleceniami  
producenta ,aprobaty technicznej i projektu a w przypadku ich braku lub niepełnych 
danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciągu. 
 Folię, w którą są zapakowane rolki geosyntetyków, zaleca się zdejmować 
bezpośrednio przed układaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją 
przeciąć piłą. 
 Z powierzchni skarpy należy usunąć przedmioty mogące spowodować 
uszkodzenie geosyntetyków, np. gałęzie, korzenie, gruz, ostre ziarna tłucznia, grudy, bryły 
gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna być wyrównana, zwłaszcza należy 
wypełnić zagłębienia i wyrwy powstałe po rozmyciu przez deszcz. 
 Rozpakowanie rulonów powinno następować pojedynczo, bezpośrednio przed ich 
układaniem na przygotowanym podłożu gruntowym. Przy większym zakresie robót zaleca 
się wykonanie projektu (rysunku), ilustrującego sposób układania i łączenia rulonów, ew. 
szerokości zakładek, mocowania do podłoża itp. 
 Geosyntetyki na skarpach można układać ręcznie, za pomocą żurawia lub przez  
rozwijanie ze szpuli. Po ułożeniu, jak również przy silnym wietrze w czasie układania, 
geosyntetyki należy chronić przed podrywaniem, przytwierdzając je za pomocą kołków 
mocujących lub obciążając punktowo materiałem, który ma być na nich ułożony lub w inny 
sposób, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest stałe mocowanie geosyntetyków 
do gruntu, można tego dokonać np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), 
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klamrami lub gwoździami wbijanymi przez podkładkę w paliki uprzednio umieszczone w 
gruncie. 
 Układanie geosyntetyków na skarpie można wykonywać, w zależności od zaleceń 
producenta: 
a) równolegle do krawędzi skarpy, rozpoczynając od dołu skarpy ku górze, zwracając 

uwagę, aby pasmo leżące wyżej przykrywało pasmo leżące niżej, 
b) od góry ku dołowi, rozwijając rulony po linii największego spadku z odpowiednimi 

zakładkami, zwykle kotwiąc je u góry i dołu skarpy w rowach kotwiących, 
wypełnionych zagęszczonym gruntem. 

 Przy układaniu geosyntetyków należy unikać jakichkolwiek przeciągań lub 
przesunięć rozwiniętej beli, mogących spowodować uszkodzenie materiału. 
 Połączenia rozwiniętych rulonów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami 
producenta geotekstylii, w postaci: luźnego zakładu o ustalonej jego szerokości lub 
zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp. 
 Geokratę „nacinaną” należy układać przy użyciu specjalnych ram montażowych 
umożliwiających ich dokładne rozłożenie a następnie przymocować do podłoża zgodnie z 
zaleceniami producenta i projektu technicznego.  
 Zależnie od rodzaju materiału, geosyntetyk układa się, zgodnie z instrukcją 
producenta,. 
 
 

5.5. Zdjęcie warstwy humusu oraz ziemi z osuwisk 

 Przed przystąpieniem do zdjęcia humusu należy założyć odnośniki pozwalające na 
późniejsze odtworzenie rowu odwadniającego. 
 Humus oraz ziemię z obsuwisk należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem  
równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest 
wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość ziemi w miejscu występowania osuwisk, 
sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 
innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 
Inżyniera. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu oraz ilości ziemi z powstałych osuwisk 
(zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu) powinna być zgodna z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego 
stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu oraz ziemi z osuwisk. 
 Zdjęty humus oraz ziemię należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 
6.1 Kontrola odtworzenia rowów 
 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w  OST D-06.04.01 pkt 6 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z 
SST, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki 
nasion traw. 
 Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być 
większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie 
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie 
mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

6.3. Kontrola jakości umocnienia powierzchni geosyntetykami 

 Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi 
dokumenty dopuszczające wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego 
stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodności). 
 Wszystkie nadesłane materiały geotekstylne należy sprawdzić w zakresie 
widocznych wad technologicznych i uszkodzeń mechanicznych, decydując o ich 
ewentualnym zastosowaniu po usunięciu wad (np. przez nałożenie lub naszycie łat z 
zakładem). 
 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

− wyrównanie podłoża i usunięcie z niego przedmiotów mogących uszkadzać 
geosyntetyki, 

− poprawność rozwijania i mocowania rulonów geosyntetyków oraz ich układania i 
łączenia, zgodnie z ew. projektem (rysunkiem) układania, 

− naniesienie humusu i obsianie trawą, 

− równomierność zadarnienia i równość powierzchni umocnionej. 
 Jakość wykonanego umocnienia powinna odpowiadać wymaganiom punktów 2 i 5 
specyfikacji, instrukcji producenta i aprobaty technicznej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, 

oraz umocnienie geosyntetykami, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, 
oraz umocnienie geosyntetykami obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− zebranie humusu i ziemi z obsuwisk wraz z wywiezieniem 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 

  2  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

  3.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
  4.   PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie 

powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 
  5.   PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody 

badań 
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  6.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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