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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej   specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów budownictwa drogowego 
z zastosowaniem geosiatek (GEOMAT) komórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na  zadaniu pn:"Przebudowa  
drogi
leśnej gruntowej - pożarowej w leśnictwie Husynne gmina   Dorohusk.
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem podbudów nawierzchni, gruntowych nawierzchni 
drogowych,   przy zastosowaniu geosiatki komórkowej, wypełnionej materiałem 
zasypowym. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Geosiatka komórkowa -elastyczna struktura trójwymiarowa, złożona z zespołu taśm

polietylenowych, łączonych zgrzeinami punktowymi, którą w konstrukcjach rozciąga się 
do kształtu „plastra miodu". 
1.4.2. Komórkowy system ograniczający -system złożony z geosiatek komórkowych, 
wypełnionych materiałem zasypowym, który będąc zamknięty w geosyntetycznych 
komórkach, jest chroniony przed ścinaniem i bocznymi przesunięciami, umożliwiając 
rozkładanie działającego obciążenia na większym obszarze. 
1.4.3. Materiał zasypowy -materiał wypełniający komórki geosiatki, dostosowany do 
funkcji konstrukcji, obejmujący  kruszywo łamane 0/63mm.
1.4.4. 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, geokraty, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany. 
1.4.5. Geowłóknina -materiał płaski, wytworzony metodami włókienniczymi z włókien 
syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne proces
y łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który maszynowo 
zostaje uformowany w postaci maty. 
1.4.6. Geotkanina -materiał tkany, ze splecionymi ze sobą ciągłymi włóknami 
polipropylenowymi we wzajemnie prostopadłych kierunkach (wątek i osnowa) 
1.4.8. Rama montażowa -lekka przenośna rama, słuząca do montażu dostarczonych na 
budowę geosiatek z wzajemnie przylegającymi do siebie taśmami i zapewniająca 
dokładne 
rozciągnięcie geosiatki i nadanie jej komórkom nominalnych wymiarów. 
1.4.9. Nawierzchnia gruntowa -wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych, na którym rozłożono geosiatkę komórkową 
i wypełniono jej komórki materiałem zasypowym. 
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1.4.10. Podbudowa nawierzchni drogowej -dolna część nawierzchni drogowej.

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Geosiatka komórkowa w konstrukcjach podbudów, nawierzchni i poboczy drogowych  

2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 
Materiał do wykonania robót powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji 
projektowej lub SST oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 

2.2.2. Materiały do wykonania obiektów i elementów drogowych z zastosowaniem 
geosiatki komórkowej 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji budownictwa 
drogowego przy użyciu geosiatek komórkowych są: 
-geosiatka komórkowa, 
-geosyntetyki, 
-materiały wypełniające geosiatkę 
(materiały zasypowe), 
-materiały do mocowania geosiatki. 

2.2.3. Geosiatka komórkowa 
Geosiatka komórkowa powinna być wykonana z zespołu taśm z polietylenu dużej 
gęstości (HDPE), zabezpieczonego przed działaniem promieniowania UV. Taśma jest 
dwustronnie teksturowana, połączona seriami głębokich, ultradźwiękowych zgrzein 
punktowych rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdłużnych osi taśm. Cechy 
fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinny być określone w aprobacie technicznej 
IBDiM. 
Wszystkie taśmy powinny mieć obie powierzchnie teksturowane romboidalnymi 
wgłębieniami, przy czym teksturowanie powinno stanowić od 22 wgłębień 
do 31 wgłębień o amplitudzie 0,5 mm na powierzchni 1 cm2 taśmy. Grubość 
taśmy przed teksturowaniem wynosi 1,27 mm z tolerancją -5%, +10%,
 a po teksturowaniu grubość taśmy wynosi 1,52 ± 0,15 mm. 
Geosiatka komórkowa jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami, 
składających się z siedemdziesięciu sześciu taśm. W pozycji złozonej (transportowej i 
magazynowej) sekcja stanowi zespół wzajemnie do siebie przylegających taśm. 
W pozycji rozłożonej (rozciągniętej) sekcja stanowi układ faliście wygiętych taśm, 
złączonych grzbietami, wyznaczających trójwymiarowe struktury komórkowe. 

Geosiatki komórkowe produkuje się w różnych typach i rodzajach, których 
wyboru dokonuje się w dokumentacji projektowej.  Wysokość 
geosiatki, równa szerokości taśm   wynosi     100 mm,  
W zakresie wielkości komórek   stosuje się 
geosiatkę: 
-sekcji standardowej (GWS), o normalnych wielkościach komórek, 
 
W zakresie wypełnienia materiałem powierzchni taśmy geosiatki,należy użyć: 
-taśmę nieperforowaną, 
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Materiał taśm może być 
wytwarzany w kolorach: a) czarnym z uzyciem wagowym 
1,5% + 2% sadzy, będącej absorberem nadfioletu, zapobiegającego degradacji polimeru, 
 
W siatkach typu GWS pasma zgrzein są odległe od siebie o 330 mm ±2,5 mm, a 
 
Taśmy perforowane powinny mieć rozmieszczone otwory o średnicy 10 mm w 
sposób przedstawiony na rysunku 3, z tolerancją średnicy i rozmieszczenia otworów 
± 0,5 mm (lub ± 2%). 

Wymiary sekcji powinny być zgodne z podanymi na rysunku 1 i 2; tolerancja 
wynosi 2%. Sekcje wykonywane na zamówienie o innych wymiarach powinny odpowiadać

wymaganiom i tolerancjom jak sekcje standardowe. 
Sekcja geosiatki komórkowej rozłożona na płaskiej, poziomej powierzchni 
powinna mieć kształt prostopadłościanu. Górna powierzchnia siatki powinna być 
płaska bez widocznych sfalowań. 

Szerokość taśmy, mierzona przymiarem z dokładnością 1 mm, może różnić się o 3%, 
ale nie więcej jak 3 mm. 

Przechowywanie geosiatki komórkowej powinno się odbywać w stanie złożonym 
  Każda sekcja powinna mieć etykietę zawierającą jej oznaczenie. Przechowywanie 
geosiatki w warunkach bezpośredniego działania światła nie powinno trwać 
dłuzej niż dwa miesiące.  
2.2.4. Geosyntetyki 
Do konstrukcji wykonywanych z użyciem geosiatki komórkowej należy stosować 
geosyntetyki określone w dokumentacji projektowej, np.: 
-   geowłókniny (warstwa runa lub włókien połączonych siłami tarcia 
lub kohezji albo adhezji), 
 
Każdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiadać właściwej normie lub mieć 
aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, np. IBDiM. 

Geosyntetyk powinien mieć charakterystykęzgodną z aprobatą techniczną 
oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Zaleca się, aby geosyntetyki 
były odporne na działanie wilgoci, promieniowanie słoneczne, starzenie się. 
Geosyntetyki powinny być dostarczone bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości,
z odpowiednią wytrzymałością na ozciąganie i rozerwanie oraz z odpornością 
na działanie mikroorganizmów występujących w ziemi. 

2.2.5. Materiał wypełniający geosiatkę 
Rodzaj materiału zasypowego tj. wypełniającego geosiatkę komórkową 
musi być dostosowany do funkcji konstrukcji, zgodnie z ustaleniem dokumentacji
 projektowej: 

a) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypełnienie niespoistymi 
materiałami naturalnymi jak kruszywo łamane 0/63mm. 
 
Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanych z użyciem geosiatki 
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komórkowej powinno odpowiadać wymaganiom norm: 
1) PN-B-11111:1996 [8] dla Swiru i mieszanki kruszywa naturalnego, 
2) PN-B-11112:1996 [9] dla kruszywa łamanego, 
3) PN-B-11113:1996 [10] dla piasku. 

2.2.6. Materiały do mocowania geosiatki 
2.2.6.1. Kotwy firmowe 
Kotwy firmowe służące do przymocowania geosiatek komórkowych lub linek 
napinających do podłoza składają się z pręta zbrojeniowego oraz nałożonego na niego 
zacisku z tworzywa sztucznego, zwykle z polimeru zbrojonego włóknem szklanym (rys. 5a

i 5b). Zacisk ma dwa ramiona umożliwiające jednoczesne przymocowanie do podłoża 
dwóch ścian geosiatek, chociaż w większości przypadków wystarczy zastosowanie 
jednego 
ramienia. 
Średnica pręta zbrojeniowego zwykle wynosi 5 -^ 10 mm. 

2.2.6.2. Pręty i kołki do mocowania 
Do przymocowania materiałów stosowanych przy budowie urządzeń z 
zastosowaniem geosiatek mogą służyć równiez: 
-pręty ze stali zbrojeniowej w kształcie litery J  ) o róznych średnicach, np. 5,8, 10, mm, 
-pręty proste ze stali zbrojeniowej, średnicy 8 -^ 20 mm, 
-kołki drewniane, dowolnych przekrojów poprzecznych. 
Długość prętów i kołków powinna być ustalona w dokumentacji projektowej. 
Pręty i kołki proste mogą być stosowane do umocowania elementów konstrukcji 
nie wymagających kotwienia miejscowego, tj. najkorzystniej jest używać 
je np. przy rozciąganiu geosiatek komórkowych, mocowaniu geotekstyliów, geotkanin, 
geowłóknin itp. 

2.2.6.4. Inne materiały mocujące geosiatkę 
Do innych materiałów stosowanych przy mocowaniu geosiatek naleSą: 
-metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm, do łączenia boków sąsiednich sekcji 
geosiatek, 
-ew. taśmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliestrowe, 
-przenośne ramy montaSowe z tworzywa sztucznego, zapewniające dokładne 
rozciągnięcie sekcji geokomórki i nadające komórkom nominalne wymiary. 

3. SPRZĘT 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleSności od potrzeb, powinien wykazać 
się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót,
 jak: sprzęt do wykonania koryta pod nawierzchnią, np. koparki, równiarki, spycharki, 
układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umozliwiające rozwijanie 
materiału ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, 
ładowarki itp., ładowarki, równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa, 
walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne, zagęszczarki płytowe, 
ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce wibracyjne, 
  
4. TRANSPORT 
4.2. Transport materiałów 
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić w warunkach zabezpieczających je 
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przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Transport geosiatek komórkowych powinien odbywać się w stanie złożonym w 
opakowaniu fabrycznym. 
Geotkaniny w czasie transportu muszą zachować oryginalne opakowanie bel 
(rolek). W czasie przewozu należy zabezpieczyć opakowane bele przed
 przemieszczaniem się oraz chronić przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku braku wystarczających danych moSna korzystać 
z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 
2. roboty odwodnieniowe, 
3. ułoSenie geosiatki komórkowej z robotami pomocniczymi i zasypką, 
4. wykonanie innych elementów robót, 
5. roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, 
SST lub wskazań Inżyniera: 
-ustalić lokalizację robót, 
-przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
-usunąć przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, 
-dokonać prac potrzebnych do udostępnienia terenu robót, 
-sprawdzić czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadają 
warunkom zawartym 
w dokumentacji projektowej, 
 
5.3. Rozłożenie geosiatki komórkowej i wypełnienie jej komórek 

Sposób rozłożenia sekcji geosiatki komórkowej obejmuje: 
1. wytyczenie obszaru, na którym będą rozkładane sekcje geosiatki komórkowej, 
2. rozłożenie (rozciągnięcie) pierwszej sekcji geosiatki komórkowej do wymaganych 
rozmiarów i kształtu plastra miodu, stosując kotwy, pręty, kołki, ramy montaSowe, 
wypełnienie skrajnych komórek sekcji materiałem zasypowym. Skrajne krawędzie 
sekcji nalezy zakotwić przez wbicie pionowych elementów mocujących geosiatkę 
lub zapełniając skrajne komórki kruszywem lub materiałem ziemnym. 
Przy stosowaniu ramy montażowej, naciąga się na ncałą sekcję geosiatki,
 a następnie całość odwraca się i ustawia w wymaganej pozycji, 
3. rozłozenie sąsiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komórkowej z dopasowaniem 
krawędzi przyległych sekcji, 
4. wykonanie połączenia sąsiadujących sekcji za pomocą pneumatycznej zszywarki 
wbijającej metalowe zszywki lub inną 
metodą (np. za pomocą kotew, prętów w kształcie litery J, opasek itp.), 
5. rozpoczęcie wypełniania komórek materiałem zasypowym po wykonaniu połączenia 
wszystkich sąsiadujących sekcji geosiatek lub ich części, przy czym zaleca się 
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rozmieszczenie materiału zasypowego wokół wypełnianych sekcji geosiatki, 
6. wypełnianie komórek geosiatki, przy: 
-zastosowaniu najlepiej sprzętu mechanicznego jak: ładowark , spycharki, 
równiarki itp., 
-zakazie zrzucania materiału zasypowego na rozłożoną sekcję geosiatki z 
wysokości większej niż 1 m, 
- zapełnianiu komórek geosiatki metodą„od czoła", z tym ze niedopuszczalny jest 
ruch maszyn po niewypełnionych sekcjach, 
-zakończeniu zasypywania komórek geosiatek, gdy materiał zasypowy znajduje się 
ok. 5 cm ponad górnymi krawędziami komórek (po zagęszczeniu nie powinny być 
widoczne na powierzchni komórki geosiatek), 
- wyrównaniu materiału zasypowego do równej powierzchni, ręcznie lub 
mechanicznie (np. równiarką, spycharką), 
7.zagęszczenie materiału zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjną 
zagęszczarką płytową do uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,95 
próby Proctora. Sprzęt cięzszy moSna stosować w obszarze wewnątrz sekcji geosiatki,
 natomiast sprzęt lekki (np. zagęszczarkę płytową) zaleca sięstosować do
 zagęszczenia materiału znajdującego się poza sekcją geosiatki,  
8.  pozostawienie nadkładu z materiału zasypowego na ostatniej, najwyższej warstwie 
geosiatki komórkowej i wykończenie powierzchni zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

5.6. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnią drogową 
 
2. Ułożenie warstwy separacyjnej 
Warstwa separacyjna (lub separacyjno-filtracyjna) powinna odpowiadać 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej np. warstwą 
geowłókniny . W przypadku stosowania geotkaniny   odpowiadającej 
wymaganiom pktu 2.2.4, zaleca się układać ją w korycie pod nawierzchnią 
na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót,
 kolejności układania pasm, szerokości zakładów, sposób łączenia 
itp. Folię, w którą są zapakowane rolki geotkaniny, zaleca się 
zdejmować bezpośrednio przed układaniem. W celu uzyskania mniejszej 
szerokości rolki można ją przeciąć piłą, tak aby po przycięciu możliwe
było połączenie sąsiednich pasm z zakładem. 
Geowłókninę można rozkładać bez fałd i wybrzuszeń ręcznie lub 
za pomocą układarki, umoSliwiającej rozwijanie materiału ze szpuli
 podwieszonej np. do wysięgnika koparki. Pasma zaleca się 
układać prostopadle do osi drogi, a jeśli pokrywana 
powierzchnia jest węższa niż dwie szerokości pasma, to pasma można 
układać wzdłuz osi drogi, przy czym zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 
0,2 -^ 0,3 m. Po ułozeniu, pasma niezwłocznie mocuje się do podłoża kotwami
 z odpadowej stali zbrojeniowej średnicy 6^-8 mm, wykształconych w
kształt litery „J" o długości > 250 mm. Kotwy powinny być rozmieszczon
 na krawędziach pasm i na zakładach w odstępach co około 
2,0 m, a na płaszczyźnie materiału: 1 szt. kotwy na około 8 m2 powierzchni. 
Tak przygotowana warstwa separacyjna jest gotowa do szybkiego ułożenia 
geosiatki komórkowej. 

3. ułożenie geosiatki komórkowej z zasypką 
Sekcje (odcinki) geosiatki komórkowej naleSy układać prostopadle do osi 
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drogi i wypełniać   według zasad podanych w pkcie 5.5. Materiał zasypowy
powinien odpowiadać wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej 
 
4. ułożenie   warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm na
 wykonanej podbudowie 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
-uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
-ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do
 wykonania robót, określone przez InSyniera, 
-sprawdzićcechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InSynierowi do 
akceptacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
-m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni gruntowej lub 
umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni, 
-m3 (metr sześcienny) wykonanej ściany oporowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących (np. warstw wiąSącej lub ścieralnej 
nawierzchni) są ustalone w odpowiednich SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
 z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-roboty odwodnieniowe, 
-wykonanie koryta (wykopu fundamentowego), 
-ułozenie geosiatki komórkowej wypełnionej materiałem zasypowym. 
Odbiór tych robót powinien być 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-oznakowanie robót, 

-przygotowanie podłoSa, 
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-dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-roboty przygotowawcze, 

-roboty odwodnieniowe, 

-ułożenie sekcji geosiatek komórkowych z materiałem wypełniającym, zagęszczeniem i 
innymi robotami, według wymagań dokumentacji projektowej, SST. 

-roboty wykończeniowe, 

-przeprowadzenie pomiarów i badań 
wymaganych w specyfikacji technicznej, 

-odwiezienie sprzętu. 
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