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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 06.01.01

UMOCNIENIE  SKARP,  ROWÓW  I  ŚCIEKÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z umocnieniem skarp, rowów i ścieków w ramach zadania p.n.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2034W Łuzki – Huszlew – Dziadkowskie - gr. woj. na odcinku od km 6+562,10 do km
9+628,00 w m. Huszlew”.

Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z umocnieniem skarp, rowów i ścieków obejmują:
– wycięcie płatów darniny z transportem na odległość do 0,5 km - 579,00 m2

– darniowanie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami - 579,00 m2

– brukowanie wlotów i wylotów przepustów przebudowywanych pod drogą -   24,00 m2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna 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 z umocnieniem
wlotów i wylotów przepustów drogowych oraz przepustów zjazdowych:
− Brukowcem na przepustach drogowych fi 80 cm
− Darniną na przepustach zjazdowych

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.

1.4.2. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności
trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina do niej przyrosła.

1.4.4. Humus - ziemia roślinna (urodzajna).

1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.6. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym
i zaokrąglonych krawędziach.

1.4.7. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku.

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.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  SST D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą SST są:
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− darnina,
− brukowiec

2.3. Darnina
Darninę naleŜy wycinać z obszarów połoŜonych najbliŜej miejsca wbudowania. Cięcie naleŜy

przeprowadzać przy uŜyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w zaleŜności od gruntu
na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm.

Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana.
Darninę, jeŜeli nie jest od razu wbudowana, naleŜy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie,

na wysokość nie większą niŜ 1 m. UłoŜone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyŜej przez 30 dni.

2.4. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].

2.5. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków naleŜy stosować zaprawy cementowe zgodne
z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się moŜliwością korzystania
z następującego sprzętu:
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
− wibratorów samobieŜnych,
− płyt ubijających.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport darniny

Darninę moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed
obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport brukowca

Brukowiec moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.5. Darniowanie

Darniowanie naleŜy wykonywać wczesną wiosną do końca maja oraz we wrześniu, a w razie konieczności
w październiku.
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Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwą ziemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane naleŜy polewać wodą w godzinach popołudniowych przez
okres od 2 do 3 tygodni. MoŜna stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem, zaakceptowane przez
InŜyniera.

5.5.1. Darniowanie koŜuchowe

Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być oparty
o element zabezpieczający podstawę skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas
darniny powinien być zagłębiony w dno rowu lub teren na głębokość od 5 do 8 cm. Pasy darniny naleŜy układać tak,
aby ściśle przylegały do siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary naleŜy wypełnić odpowiednio
przyciętymi kawałkami darniny. UłoŜoną darninę naleŜy uklepać drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony
korzeni przylegała ściśle do podłoŜa.

Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, płaty
darniny naleŜy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niŜ 16 szt./m3 i nie mniej niŜ 2 szt. na płat.

5.5.2. Darniowanie w kratę

Umocnienie skarp przez darniowanie w kratę wykonuje się na wysokich nasypach (powyŜej 3,5 m).
Darniowanie w kratę naleŜy wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod kątem 45o, krzyŜującymi się
w taki sposób, aby tworzyły nie pokryte darniną kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacją
projektową i SST. UłoŜone w kratę płaty darniny naleŜy uklepać ubijakiem i przybić do podłoŜa szpilkami.

Pola okienek powinny być obsiane mieszanką traw spełniającą wymagania PN-R-65023:1999 [9].

5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje się przy nachyleniu skarp wyŜszym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia
przed silnym działaniem strumieni przepływającej wody.

5.6.1. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe pod brukowiec naleŜy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].

5.6.2. Podkład

Podkład pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubości od 10 cm do 15 cm. Podkład z grubszego
kruszywa naleŜy układać „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego się wyrównywać
przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po ułoŜeniu podkładu naleŜy go lekko uklepać, ale nie ubijać.

Przy umocnieniu rowów i ścieków na warstwie podkładu z kruszywa moŜna ułoŜyć warstwę zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubości od 3 cm do 5 cm.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakości darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin
i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróŜniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy
szpilki nie wystają ponad powierzchnię.

Na powierzchni ok. 1 m2  naleŜy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny
do siebie i do powierzchni gruntu.

6.3. Kontrola jakości brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. Ścisłość ułoŜenia uwaŜa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie więcej niŜ 4% powierzchni niezabrukowanej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostką obmiarową jest:
− m (metr) ułoŜonego ścieku z elementów prefabrykowanych,
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ułoŜonego ścieku z elementów prefabrykowanych obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− ew. wykonanie koryta,
− dostarczenie i wbudowanie materiałów,
− ułoŜenie prefabrykatów,
− pielęgnacja spoin,
− uporządkowanie terenu,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1.   PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. świr i mieszanka

  2.   PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

  3.   PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
  4.   PN-B-14504 Zaprawa cementowa
  5.   PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania

i ocena zgodności
  8.   PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne materiały

12.  Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
13.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.


