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1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem wzmocnienia geokratą przestrzenną słabego podłoŜa pod 
nawierzchnią dróg w ramach odbudowy drogi poŜarowej NR 8 Nadleśnictwo Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ogólna specyfikacja techniczna (SST) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach wymienionych w p.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem wzmocnienia słabego podłoŜa pod nawierzchnią dróg, za pomocą konstrukcji składającej się z geokraty, 
tj. elastycznej struktury przestrzennej wykonanej z geosyntetyku, 

Powierzchnia geokraty = 2870 m2 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słabe podłoŜe (pod nawierzchnią) – warstwy gruntu, nie spełniające wymagań wynikających z warunków 
nośności lub przydatności do uŜytkowania podłoŜa. 

1.4.2. Wzmocnienie geokratą podłoŜa – wykorzystanie właściwości geosyntetyku w geokracie przestrzennej 
wypełnionej kruszywem, uwzględniających wytrzymałość i sztywność konstrukcji wzmacniającej do redukcji 
napręŜeń pionowych i poprawienia właściwości mechanicznych gruntu podłoŜa. 

1.4.3. Geosyntetyk – materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, 
jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. duŜą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geokraty, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, 
geokompozyty, geomembrany. 

1.4.4. Geokrata – elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taśm geosyntetyków, połączonych 
ultradźwiękowymi zgrzeinami punktowymi. 

1.4.5. Geowłóknina – materiał płaski, wytworzony metodami włókienniczymi z włókien syntetycznych, których 
spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy 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). Struktura geotkaniny sprawia, Ŝe materiał ten przyjmuje własności 
tworzących go włókien. Mimo, Ŝe włókna ułoŜone są prostopadle do siebie, dzięki ich spleceniu i wzajemnemu 
tarciu, materiał posiada znaczną wytrzymałość na rozciąganie w kierunku ukośnym. 

1.4.7. Rama montaŜowa – lekka przenośna rama, dostarczana przez producenta geokraty, słuŜąca do montaŜu 
dostarczonych na budowę geokrat z wzajemnie przylegającymi do siebie taśmami i zapewniająca dokładne 
rozciągnięcie geokraty i nadanie jego komórkom nominalnych wymiarów. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. 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” [1] pkt 2.  

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z 
aprobatą techniczną IBDiM. 

2.2.2. Geokrata przestrzenna 

 Geokrata powinna być zbudowana z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu duŜej 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. 
 Geokrata 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 rozłoŜonej (na budowie) sekcja przyjmuje postać faliście wygiętych taśm przypominających przestrzenną 
strukturę plastra miodu (patrz: zał. 3, rys. 1). 
 Do łączenia sąsiednich sekcji ze sobą naleŜy stosować opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane. 
 Geokraty produkuje się w róŜnych typach i rodzajach (zał. 2), których wyboru dokonuje się w 
dokumentacji projektowej. 
 Geokratę naleŜy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych, 
zaciemnionych i wentylowanych, chroniąc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tłuszczami, paliwami i 
moŜliwością uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach bezpośredniego działania światła nie powinno 
trwać dłuŜej niŜ dwa miesiące. W przypadku dłuŜszego bezpośredniego działania światła naleŜy przeprowadzić 
badania geokraty na wymagania podane w załączniku 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– przenośne ramy montaŜowe do rozciągania geokraty na budowie i nadania jej komórkom nominalnych 

wymiarów, 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

 Transport geosyntetyków (geokrat, geowłóknin) moŜe się odbywać dowolnymi środkami transportu w 
opakowaniach fabrycznych. NaleŜy chronić materiały przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i 
tłuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych moŜna 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.  wykonanie koryta pod nawierzchnią, 
4.  ułoŜenie warstwy separacyjno-filtracyjnej, 
5.  ułoŜenie geokraty wypełnionej kruszywem, 
6.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań InŜyniera: 
– ustalić lokalizację  robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, darninę, kamienie > 15 cm itd., 
– ew. wykonać drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostępnienia terenu robót, 
– ew. dokonać kontrolnych badań gruntu podłoŜa, wg decyzji InŜyniera, w celu sprawdzenia czy nie róŜnią się od 

cech przyjętych do obliczeń projektowych.  
Zaleca się korzystanie z ustaleń SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

przygotowawczych oraz z ustaleń SST D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych. 

5.4. Roboty odwodnieniowe 

 W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany 
przez InŜyniera, naleŜy wykonać niezbędne roboty odwodnieniowe, np.: 
– obniŜenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej, 
– wykonanie warstwy odsączającej, 
– wykonanie sączków podłuŜnych z ew. drenami, itp. (patrz przykład w zał. 3, rys. 4). 
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5.5. Wykonanie koryta pod nawierzchnię 

 Koryto zaleca się wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstwy 
separacyjno-filtracyjnej, ułoŜeniem geokraty przestrzennej i leŜących wyŜej warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta jest moŜliwe za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w 
przypadku robót o małym zakresie. W pozostałych przypadkach koryto wykonuje się mechanicznie, np. przy 
uŜyciu równiarek, spycharek, koparek. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa ze wszelkich zanieczyszczeń, naleŜy sprawdzić czy istniejące rzędne 
umoŜliwi ą uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się aby rzędne koryta przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
 Profilowanie podłoŜa zaleca się wykonać równiarką. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej więcej niŜ  
+10cm i -5 cm. Nierówności podłuŜne i poprzeczne, mierzone łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 Wykonanie koryta powinno odpowiadać wymaganiom SST D-04.01.01 [4]. 

5.7. UłoŜenie geokraty wypełnionej kruszywem 

 Warstwa wzmacniająca podłoŜa składa się z geokraty  i kruszywa kamiennego, wypełniającego jej komórki 
(zał. 3, rys. 2, 3 i 4). 
 Geokrata powinna odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.2.2, a kruszywo, jako materiał 
wypełniający geokratę, powinno odpowiadać wymaganiom pktu 2.2.4. 
 Geokratę układa się sekcjami (odcinkami) na zagęszczonej warstwie separacyjno-filtracyjnej przy pomocy 
przenośnych ram montaŜowych, zapewniających dokładne rozciągnięcie sekcji i nadanie komórkom geokraty 
nominalnych wymiarów. Skrajne komórki sekcji naleŜy połączyć z sąsiednimi sekcjami za pomocą taśm (opasek) 
samozaciskowych, a ponadto przymocować do podłoŜa kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej średnicy 8 mm, 
w kształcie litery „U” o długości równej wysokości geokraty zwiększonej o 200 mm. 
 Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub 
InŜyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzać ścian komórek. 
 Pola skrajnych komórek geokrat zewnętrznych naleŜy wypełnić na szerokość 0,3 m chudym betonem, 
odpowiadającym wymaganiom pktu 2.2.6. 
 Po zamontowaniu geokrat naleŜy wypełnić jej komórki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 5 cm 
dla geokraty o wysokości ≥ 15 cm oraz nie mniejszym niŜ 3,5 cm przy wysokości < 15 cm,  a następnie zagęścić 
lekkim sprzętem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegając mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy 
wypełnianiu moŜna stosować sprzęt mechaniczny jak spycharki, ładowarki itp. Wypełnianie naleŜy wykonać 
metodą od czoła, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypełnionych sekcjach. Materiału 
zasypowego nie wolno zrzucać na rozłoŜoną geokratę z wysokości większej od 1 m. W miarę zagęszczania 
wypełnienie geokraty kruszywem naleŜy uzupełniać tak, aby geokrata była okryta warstwą grubości nie mniejszej 
niŜ 3 cm. Wskaźnik zagęszczenia kruszywa w warstwie powinien odpowiadać poziomowi wskaźnika nośności 
warstwy podbudowy wg OST D-04.04.00÷04.04.03 [5]. 
 Szerokość warstwy moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 10 cm. Nierówności 
podłuŜne i poprzeczne, pod łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
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5.8. Odcinek próbny 

 Jeśli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
– określenia grubości warstw materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu, 
– doboru sprzętu i technologii zagęszczania warstw, 
– efektu ewentualnego ulepszenia kruszywa dodatkiem spoiw hydraulicznych. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania robót właściwych. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 400 m2 dla kaŜdego rodzaju robót. Odcinek 
próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 

Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania robót po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
InŜyniera. 

5.9. Zasady układania na wzmocnionym podłoŜu warstw nawierzchni 

 Po wykonaniu warstw wzmacniających słabe podłoŜe moŜna przystąpić do ułoŜenia nad nimi 
przewidzianych w dokumentacji projektowej warstw nawierzchni, obejmujących np. warstwę mrozoochronną, 
podbudowę, warstwę ścieralną, w terminie określonym przez InŜyniera. 

5.10. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak: 
− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawęŜników 

itp., 
− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

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 w pkcie 
2, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 

  Podstawowe właściwości: 
 

lp Właściwości Metoda badań Wartość 
 

1 Szerokość taśmy przymiarem  100mm 
2 Pole powierzchni geokomórki przymiarem 277cm2 

3 Odległość pomiędzy połaczeniami taśm przymiarem 34cm 
4 Wytrzymałość taśmy na rozciąganie (60% podanej wartości 

– dla taśmy perforowanej) 
PN-81/C-89034 ≥ 2,5 kN 

5 Wytrzymałość połączenia na rozrywanie PN-81/C-89034 ≥ 2,1 kN 
6 Temperatura montaŜu  -26oC÷+46oC 
7 Kolor  Czarny 
8 Gęstość polimeru Atesty,aprobaty 0,935-0,965g/cm3 

 
    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Częstotliwo
ść badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic 
terenu robót z dokumentacją 
projektową 

1 raz Wg pktu 5  
i dokumentacji 

projektowej 

2 Roboty przygotowawcze BieŜąco Wg pktu 5 

3 Roboty odwodnieniowe BieŜąco Wg pktu 5  

4 Wykonanie koryta pod 
nawierzchnią 

BieŜąco Wg pktu 5   

5 UłoŜenie warstwy separacyjno-
filtracyjnej 

BieŜąco Wg pktu 5 

6 UłoŜenie geokraty wypełnionej 
kruszywem 

BieŜąco Wg pktu 5 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podłoŜa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– roboty odwodnieniowe, 
– wykonanie koryta, 
– ułoŜenie warstwy separacyjno-filtracyjnej, 
– ułoŜenie geokraty wypełnionej kruszywem. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] oraz niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoŜa obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− roboty odwodnieniowe, 
− wykonanie koryta pod nawierzchnią, 
− wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej, 
− ułoŜenie geokraty wypełnionej kruszywem i inne roboty, według wymagań dokumentacji projektowej, ST i 

specyfikacji technicznej, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w  specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
 

geokrata drogowa - HURTLAND.EU - 814 608 814



 
D-02.01.01j Wzmocnienie geokratą przestrzenną słabego podłoŜa pod nawierzchnią dróg 

Droga PoŜarowa NR 8 
9 

 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.2. Normy 

  1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych 
hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie 
przejściowym moŜna stosować PN-B-11111:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. świr i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane 
do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek) 

2. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu 

10.3. Inne dokumenty 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) 

9. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1216 (Wydanie I). Geokrata TABOSS II 
10. Materiały informacyjne producenta geokraty TABOSS 
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