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D - 02.03.01b
WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM
NASYPU DROGOWEGO

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem nasypu drogowego dla zadania:
„Stabilizacja osuwiska i odbudowy drogi gminnej na dz. nr 3642, zabezpieczenie prawego
brzegów rzeki Ropy w miejscowości Ropa km 0+350 do 0+460”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem odbudowy korpusu drogowego w technologii gruntu zbrojonego geowłókniną.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością
oraz wodoprzepuszczalnością.
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.
1.4.2. Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest
zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i
który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.
1.4.3. Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub
więcej układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów.
1.4.4. Geokompozyt - materiał złożony z co najmniej dwóch rodzajów połączonych geosyntetyków,
np. geowłókniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.
1.4.5. Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy
składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi
1.4.6. Georuszt - siatka wewnętrznie połączonych elementów wytrzymałych na rozciąganie,
wykonanych jako ciągnione na gorąco, układane i sklejane lub zgrzewane.
1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu - wykorzystanie właściwości geosyntetyku przy
rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych gruntu nasypu.
1.4.8. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa
drogowego.
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1].
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania wzmocnienia podłoża nasypu za pomocą geosyntetyku powinny być
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
2.2.2. Geowłóknina
Geowłókninia użyta do wzmocnienia nasypu powinna odpowiadać wymaganiom określonym w
dokumentacji projektowej. Do wzmocnienia podłoża wykorzystano geowłókninię, o następujących
parametrach:
– wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma minimum 15 kN/m,
– wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma minimum 15 kN/m,
– maksymalne wydłużenie przy zerwaniu 10%,
– siła przebicia statycznego [metoda CBR] 2.35 kN,
– wodoprzepuszczalność 75l/m2 *s,
– masa powierzchniowa 200 g/m2
– trójwymiarowa, igłowana, ciągła z polipropylenu.
Geowłóknina powinna posiadać certyfikat CE.
2.2.3. Grunty na zasypkę
Gruntem wypełniającym materac z geotkaniny powinien być mieszanką żwirowo-piaskową,o
uziarnieniu 0/31.5. Wymagany wskaźnik różnoziarnistości Cu (wg PN-86/B-02480) który winien być nie
mniejszy niż 5 oraz wskaźnik krzywizny Cc zawierający się w przedziale 1-3 (wg PN-86/B-02480).
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
a) do układania geosyntetyków
układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp.
b) do wykonania robót ziemnych
równiarki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
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4.2. Transport materiałów
Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem:
− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
− zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja i sposób wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu powinny być
zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przygotowanie podłoża wymaga:
− usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał
geosyntetyczny, a także warstwy humusu.
− podłoże, na którym będzie rozkładany materac musi posiadać minimalny moduł odkształcenia
E2≥25MPa, badany płytą VSS,
− wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu do tyłu, aby układany materiał
geosyntetyczny przylegał na całej powierzchni do podłoża.
5.4. Układanie i zasypywanie geosyntetyków
Geosyntetyki należy układać na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek
postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania
tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek układania „pod górę”.
Geosyntetyki należy tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania.
Zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 30 cm, na podłożu bardzo słabym (CBR ≤ 2%) i nierównym
lub w wodzie gruntowej - nawet 100 cm. Jeżeli pokrywana powierzchnia jest węższa niż dwie
szerokości pasma, to można je układać wzdłuż osi. Należy wówczas szczególnie przestrzegać
zachowania zakładu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy przymocować
(np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z
gruntem itp.).
Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 4 m), gdyż mniej jest zakładów i
połączeń. W przypadku dysponowania wąskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest układ krzyżowy z
przeplecionych prostopadłych pasm, rozwijanych poprzecznie i podłużnie. Układ taki zapewnia
skuteczną dwukierunkową współpracę materiału.
Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału
można ciąć na potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. piły mechanicznej. Nie
należy przy tym dopuszczać do miejscowego topienia materiału, aby nie spowodować sklejania
warstw rolki.
Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest
rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem, najczęściej spycharką, a tylko wyjątkowo
ręcznie. Duże kamienie nie powinny być zrzucane z większej wysokości, by nie niszczyć
geosyntetyków. W takim przypadku celowe jest układanie najpierw bezpośrednio na materiale
warstwy bez kamieni. Pasma należy układać „dachówkowo”, aby przesuwanie zasypki nie
powodowało podrywania materiału.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich
maszyn bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co
najmniej 15 cm. Za zgodą Inżyniera można dopuścić ruch ciężkich pojazdów kołowych po materiale,
jeśli powstanie kolein powoduje wybranie luzów i napięcie materiału, dzięki czemu lepiej przeciwdziała
on odkształceniom gruntu. Koleiny następnie wypełnia się zasypką. Szczegóły montażu należy
wykonać z instrukcją producenta.
Sposób wykonania zasypki powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej.
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5.5. Inne roboty
Do innych robót, nie należących bezpośrednio do zakresu robót przy wzmocnieniu
geosyntetykiem podłoża nasypu mogą należeć: nawierzchnia, urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
elementy odwodnienia, umocnienie skarp itp., które powinny być ujęte w osobnych pozycjach
kosztorysowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB
ogólne”.

D-M-00.00.00 „Wymagania

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty CE, deklaracje zgodności),
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje
tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Częstotliwość
badań

Wartości
dopuszczalne

Całe podłoże

Wg pkt 5.3

1

Oczyszczenie i wyrównanie terenu

2

Zgodność z dokumentacją projektową

3

Prawidłowość ułożenia geosyntetyku,
przyleganie do gruntu, wymiary,
wielkość zakładu itp.

Jw.

Zabezpieczenie geosyntetyku przed
przemieszczeniem, prawidłowość
połą-czeń, zakotwień, balastu itp.

Jw.

Jw.

5

Wykonanie nasypu

Jw.

Wg SST D-02.00.00

6

Przestrzeganie ograniczeń ruchu
roboczego pojazdów

Jw.

Wg pkt 5.4

4

Kontrola
bieżąca

Wg dokumentacji
projektowej
Wg dokumentacji
projektowej,
aprobaty technicznej
i pkt 5.4

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− m2 (metr kwadratowy), przy układaniu geowłókniny,
− m3 (metr sześcienny), przy wykonywaniu zasypki.
Jednostki obmiarowe innych robót są ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6
dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoża,
− ułożenie geowłókniny,
− zagęszczenie kruszywa.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2. STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” oraz niniejszej STWiORB.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania każdej jednostki obmiarowej obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.
Dodatkowo cena wykonania 1 m2 układania geosyntetyku obejmuje:
− wykonanie robót przygotowawczych,
− ułożenie geowłókniny.
Dodatkowo cena wykonania 1 m3 zasypki ziemnym obejmuje:
− zasypanie geosyntetyku kruszywem.
Cena wykonania nie obejmuje robót innych, które powinny być ujęte w osobnych pozycjach
kosztorysowych.

−
−
−
−
−
−

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.2. Inne dokumenty
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym.
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002
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