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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
OST
- ogólna specyfikacja techniczna
SST
- szczegółowa specyfikacja techniczna
1. WSTĘP
1.1 . Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem umocnienia skarp.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarp:
umacnianie biowłókniną zawierającą mieszankę nasion traw.
1.4. Określenia podstawowe
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1.4.1. Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Biowłóknina – mata włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką włókninową z
równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin motylkowych, służąca do
umacniania i zadarniania powierzchni niezadarnionych.
1.4.3. Humus – ziemia roślinna (urodzajna).
1.4.4. Humusowanie – pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.
1.4.5.Umacnianie i zadarnianie biowłókniną – pokrycie biowłókniną (1.4.2.) powierzchni niezadarnionej,
przytwierdzenie jej szpilkami i kołkami oraz przykrycie warstwą 1-2 cm humusu i pielęgnacja w taki
sposób, aby nasiona traw i roślin motylkowych znajdujących się w biowłóknine wykiełkowały,
wytworzyły darń.
2. MATERIAŁY
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszą OST są:
biowłóknina
nasiona traw do produkcji biowłókniny,
humus,
nawozy,
szpilki,
kołki,
sznurek polipropylenowy lub z włókna naturalnego,
woda.
2.3. Biowłóknina
Podstawowe wymagania techniczne dotyczące biowłókniny według normy nr ref. PN-B-12074.
Biowłóknina w trakcie produkcji jest zwijana w bele o różnych szerokościach i długościach. Szerokość i
długość biowłókniny w beli może być uzgodniona z wytwórcą. Do biowłókniny powinien być dołączony atest,
zawierający: charakterystykę wyrobu, skład mieszanki nasion roślin, typ siedliska dla którego przeznaczona jest
biowłóknina, datę produkcji, nieprzekraczalny termin wbudowania i warunki składowania.
2.4. Szpilki
Szpilki i kołki do przytwierdzania biowłókniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi, obrzynków lub drewna
szczapowego, zarówno z drzew iglastych, jak i liściastych, z wyjątkiem osiki, kruszyny oraz prętów żywej
wikliny. Szpilki i kołki powinny być proste, na cieńszym końcu ostro zaciosane, na drugim ucięte pod kątem
prostym. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast długość około 35 cm. Grubość
kołków powinna wynosić od 4 cm do 6 cm, a długość od 50 cm do 60 cm. W górnym, grubszym końcu kołki
powinny mieć nacięcia do nawinięcia sznurka.
2.5. Sznurek
Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowłókniny powinien spełniać wymagania PN-P-85012:1992
(PN-92/P-85012).
SPRZĘT
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
cysterna do wody pod ciśnieniem z własnym napędem poruszania i pompowania lub odpowiednio
dostosowana oraz umocowana na przyczepie,
sprzęt do zwilżania drobnymi kroplami wody powierzchni skarpy umocnionej biowłókniną za pomocą
systemu zraszaczy deszczownianych krótkiego zasięgu lub ogrodniczymi (sektorowymi) względnie z
cysterny z wodą pod ciśnieniem i zainstalowanymi na niej zraszaczami deszczowymi sektorowymi,
drabina umożliwiająca układanie i mocowanie biowłókniny na skarpie, eliminując chodzenie po
wyrównanej powierzchni przed ułożeniem ani po jej ułożeniu,
podstawowe narzędzia do humusowania powierzchni skarpy i mocowania biowłókniny takie jak: łopaty,
grabie, młotki, topory, ręczne piły itp.
3. TRANSPORT
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport biowłókniny
-Biowłókninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed
zawilgoceniem oraz innymi uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.
4.2.2. Transport nasion traw-Nasiona traw transportowane do producenta biowłókniny można przewozić
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przez zawilgoceniem.
4.2.3. Transport materiałów z drewna i metali
Szpilki, paliki, kołki, sznurek, zraszacze, drabiny można przewozić dowolnymi środkami transportu w
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.
4. WYKONANIE ROBÓT
5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa humusu
powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu do 50 cm.
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Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna
wynosić skarp
od 5 do
20 cm. w zależności od gruntu występującego na
powierzchni skarpy.W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można
wykonać rowki poziome lub pod kątem 300 do 450 o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m.
Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne oraz dokładnie wyrównać
powierzchnię.
5.3. Układanie biowłókniny na skarpach wykopów i nasypów.
5.3.1. Układanie biowłókniny na skarpach wykopów
Na przygotowanej powierzchni skarpy wykopu należy rozwijać biowłókninę z beli, równolegle do dolnej
krawędzi skarpy.Biowłókninę należy rozwijać i przytwierdzać w odcinkach o długości od 2 m do 3 m. Brzegi
rozwiniętego odcinka biowłókniny przymocowuje się do podłoża szpilkami wbitymi na brzegach biowłókniny w
odstępach od 0,8 m do 1,0 m. Na skarpach o nachyleniu większym niż 1:2 stosując włókninę o szerokości
większej niż 1,0 m, należy przymocować do podłoża także środek pasa biowłókniny wbijając szpilki w
odstępach od 1 m do 1,5 m. Rozwijając na skarpie kilka poziomych pasów biowłókniny należy zwrócić uwagę
aby ich brzegi zachodziły na siebie pasem szerokości 0,1 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawać
ponad biowłókninę więcej niż 2 cm. Aby biowłóknina dokładnie przylegała do powierzchni skarpy należy
rozwijać ją i układać luźno, zostawiając około 5% zapasu długości na kurczenie się biowłókniny po jej
zamoczeniu.W przypadku umacniania i zadarniania biowłókniną skarp wykopów pasem o szerokości większej
niż 1,0 m, należy formować w biowłóknine poziome fałdy, które ułatwiają zatrzymywanie się ziemi po
przysypaniu biowłókniny. Po ułożeniu i przymocowaniu biowłókniny należy przysypać ją warstwą ziemi
urodzajnej o miąższości od 1 cm do 2 cm.
W przypadku umacniania biowłókniną pasa skarpy o szerokości przekraczającej 3 m, zaleca się jej układanie
pasami pionowymi, tak jak podano w podrozdziale 2.3.3. projektu normy nr ref. PrPn-B-12074.
5.3.2. Układanie biowłókniny na skarpach nasypów
Wyrównaną powierzchnię skarpy należy pokryć warstwą ziemi urodzajnej o miąższości minimum 5 cm.
Biowłókninę należy układać prostopadle do górnej krawędzi skarpy, pasami o szerokości przewidzianej w
projekcie (rysunek 1). W odstępach 1 m należy wykonać poziome fałdy biowłókniny szerokości 3 cm,
zabezpieczające przed zsuwaniem się ziemi pokrywającej włókninę i umożliwiające kurczenie się biowłókniny
po zamoczeniu (rysunek 1, szczegół D).
U podstawy oraz na koronie nasypu należy pozostawić zapas biowłókniny długości 0,5 m. Zapas ten należy
wykorzystać do zakotwiczenia biowłókniny w rowkach głębokości 0,2 m. W przypadku układania biowłókniny
na całej powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jest zbędne.
Biowłókninę zaleca się układać i mocować na skarpie z drabiny o długości równej szerokości skarpy ułożonej na
kołkach, listwach lub żerdziach, co zapobiega naruszeniu wyrównanej powierzchni. Nie dopuszcza się chodzenia
po wyrównanej powierzchni skarpy przed ułożeniem biowłókniny, ani po jej ułożeniu.
Sąsiednie pasy biowłókniny powinny zachodzić na siebie pasem szerokości 0,1 m. W pas ten należy wbić szpilki
mocujące biowłókninę w odstępach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawać
ponad biowłókninę więcej niż 2 cm.
W przypadku gdy nachylenie skarpy jest większe niż 1:2, a jej szerokość większa niż 3 m, oprócz szpilek do
mocowania biowłókniny zaleca się używać kołków i polipropylenowego sznurka. Przykład takiego mocowania
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przedstawiono na rysunku 1. Wierzchołki kołków powinny być zagłębione do poziomu równego z
powierzchnią
włókniny
leżącej
na
skarpie.
B – kotwiczenie biowłókniny na koronie
nasypu,

C – kotwiczenie biowłókniny u podstawy
nasypu, D – formowanie poziomych fałd
biowłókniny
Rysunek 1 – Sposób umocowania biowłókniny na skarpie nasypu z użyciem szpilek, kołków i
sznurka:
Kołki powinny być usytuowane w środku pasów biowłókniny i tworzyć poziome rzędy. Kołki należy
częściowo wbić, pozostawiając na wierzchu 0,1 m długości kołka, a następnie na zacięcia nawinąć i naciągnąć
sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych. Następnie kołki należy wbić równo z terenem, dociskając w
ten sposób włókninę do skarpy. Umocnienie włókniny sznurkiem zapewnia lepsze przymocowanie jej do
podłoża, a ponadto zabezpiecza skarpę przed erozją wodną pod powierzchnią biowłókniny.
Bezpośrednio po ułożeniu i umocowaniu pasa biowłókniny należy przysypać ją, z drabiny, warstwą
ziemi urodzajnej o miąższości od 1 cm do 2 cm.
5.3.4.
Zabiegi
pielęgnacyjne
Powierzchnię skarp umocnionych biowłókniną należy utrzymywać w stanie wilgotnym przez 30 dni.
W
przypadku braku opadów zwilżanie skarp należy przedłużyć do sześciu
tygodni.
Zwilżanie należy wykonywać zraszaczami deszczownianymi krótkiego zasięgu lub zraszaczami ogrodniczymi
(sektorowymi). Niedopuszczalne jest zraszanie bezpośrednio z węża, bez użycia urządzeń rozpryskujących
wodę na małe krople.
Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione biowłókniną powierzchnie nie powinny być
zalewane dłużej niż trzy dni.
W przypadku żółknięcia traw po ich wzejściu, konieczne jest uzupełnienie gleby składnikami
pokarmowymi poprzez nawożenie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi.
W trakcie sezonu wegetacyjnego należy wykonywać koszenie pielęgnacyjne, po wyrośnięciu traw do
wysokości
20 cm, a skoszoną trawę usuwać z powierzchni
umocnionej.
5.4.
Składowanie
i
przechowywanie
biowłókniny
Biowłoknia powinna być składowana i przechowywana w belach owiniętych folią,
w suchym i
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przewiewnym
pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno być niedostępne dla gryzoni.
Zaleca się wykorzystanie biowłókniny do końca sierpnia tego roku kalendarzowego w którym
została wyprodukowana. Biowłókninę przechowywaną przez okres zimowy należy wykorzystać na początku
następnego sezonu wegetacyjnego, po uprzednim sprawdzeniu siły kiełkowania nasion roślin
znajdujących się w biowłóknine. Do wykorzystania nadaje się biowłóknina o sile kiełkowania nasion
większej niż 60 %.
5. KONTROLA
JAKOŚCI
ROBÓT
6.2. Kontrola jakości humusowania i umocnienia biowłókniny oraz przykrycia jej humusem
Kontrola jakości polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw zawartej w
biowłóknine.
6.3 Kontrola jakości robót polega na:
a) oględzinach zewnętrznych,
b) badaniach szczegółowych.
Badania szczegółowe należy przeprowadzić tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie oględzin zewnętrznych
nieprawidłowości w ułożeniu biowłókniny lub złego stanu zadarnienia.
6.3.1. Termin badań
Badania i obserwacje młodej roślinności należy rozpocząć po upływie od pięciu do sześciu tygodni po
wykonaniu umacniania i zadarniania biowłókniną i powtórzyć po upływie dalszych trzech tygodni, jeśli wystąpi
taka potrzeba.
6.3.2. Oględziny zewnętrzne
Badania te polegają na obejrzeniu całej powierzchni objętej umacnianiem i zadarnianiem w celu sprawdzenia
czy jest ona równomiernie zadarniona, czy jest równa i czy nie ma widocznych uszkodzeń, obsunięć, podmyć
oraz czy poszczególne fragmenty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej trwałe uszkodzenie jak
również czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię włókniny więcej niż 2 cm, a wierzchołki kołków są
zagłębione równo z powierzchnią włókniny.
6.3.3. Badania szczegółowe
W miejscach, w których w czasie oględzin zewnętrznych stwierdzono nieprawidłowości, a szczególnie tam
gdzie zadarnienie jest nierównomierne lub trwale uszkodzone, należy przeprowadzić szczegółowe badanie
użytej biowłókniny, rodzaju i miąższości warstwy ziemi urodzajnej, kołków, szpilek oraz jakości wykonania
robót. Liczbę miejsc badawczych ustala się jak następuje; jedno badanie na każde 1 000 m2 nieodpowiednio
zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz nie mniej niż dwa miejsca łącznie.
Badanie szczegółowe biowłókniny polega na dokładnym obejrzeniu powierzchni około 1 m2 w miejscu
wyznaczonym i sprawdzeniu rodzaju, żywotności i barwy roślinności tworzącej darń. Jeżeli badanie nasuwa
wątpliwości co do jakości użytej biowłókniny, należy wykroić i poderwać od jednego do dwóch płatów o
wymiarach 0,5 m x 0,5 m w celu zbadania jakości biowłókniny oraz miąższości warstwy ziemi urodzajnej.
Badanie szpilek polega na wyciągnięciu z gruntu w miejscu wyznaczonym, trzech szpilek oraz na sprawdzeniu
wymagań podanych w p. 2.2.2. Badanie szpilkowania biowłókniny należy sprawdzić, przesuwając łatę po
powierzchni i sprawdzając czy wierzchołki szpilek nie wystają ponad powierzchnię skarpy.
Tam, gdzie do mocowania biowłókniny użyto kołków należy sprawdzić ich średnice. Ponadto należy sprawdzić
czy kołki nie wystają ponad powierzchnię skarpy, czy mają nacięcia do nawinięcia sznurka i czy sznurek
przyciska biowłóknię do powierzchni skarpy.
6.3.4. Ocena wyników badań
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy należy poprawić i ponownie przedstawić do
ponownego odbioru.
6. OBMIAR ROBÓT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie i położenie biowłókniny.
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
1. PN-R-65023
Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
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2. BN-65/9226-01
3. PN-P-04626:1998 (PN-88/P-04626)
4. PN-P-85012:1992 (PN-92/P-85012)
5. nr ref. PN-B-12074
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Kołki faszynowe
Tekstylia – wyznaczanie siły zrywającej i wydłużenia
metodą paskową
Wyroby powroźnicze – sznurek polipropylenowy do
maszyn rolniczych
Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną

