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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym terenów plantowanych skarp i 
rowów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót , które zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym 
powierzchniowym umocnieniem skarp i rowów następującymi sposobami: 
- plantowaniem 
- humusowaniem, 
- obsianiem,  
 
 
Ustalenia ST nie dotyczą umocnienia zboczy skalnych (z ochroną przed obwałami kamieni), skarp 
wymagających zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych wodą. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1.  Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
 
1.4.2.  Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 

roślinności trawiastej. 
 
1.4.3.  Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 

organicznych. 
 
1.4.4, Humusowanie - czynności niezbędne dla przygotowania powierzchni gruntu do inplantacji 
roślin tj.: 
- dogęszczenie na skarpie przypowierzchniowej warstwy gruntu o grubości 20 cm – do Is0,95 
- rowkowanie powierzchni skarpy 
- naniesienie ziemi urodzajnej (humusu) z wyrównaniem do projektowanego profilu,            

zagrabieniem i dogęszczeniem 
 
1.4.5. Hydroobsiew – zespół czynności, obejmujący hydromechaniczne naniesienie płynnej                            

mieszaniny nasion roślin (trawy, kwiaty, krzewy itp.) środków użyźniających i sklejających – w 
celu biologicznego umocnienia powierzchni gruntu 

 
1.4.6.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są: 
- ziemia urodzajna, 
- nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 
- mech, szpilki, paliki i klamry, 
- piasek, 
- elementy prefabrykowane, 
 
 
2.3. Ziemia urodzajna (humus) 
 
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
 
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 
urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
 optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 
 zawartość fosforu (P2O5)   > 20 mg/m2, 
 zawartość potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 
 kwasowość pH     5,5. 
 
2.4. Nasiona traw 
 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 
i PN-B-12074:1998. 
 
2.5. Klamry szpilkowe  
 
Klamry szpilkowe stalowe  Ø10mm długości 50cm do mocowania betonowych dyli ażurowych. 
 
2.6. Kruszywo 
 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996. 
 
2.8. Elementy prefabrykowane (betonowy dyl ażurowy 5x60x202cm wg K.P.E.D. karta 01.17) 
 
Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
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Wykonawca przystępujący do wykonania plantowania i umocnienia techniczno-biologicznego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek, 
- ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
- wibratorów samobieżnych, 
- płyt ubijających, 
- ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 
- hydrosiewnika z ciągnikiem oraz osprzętu do agrouprawy (np. włóki obręczowo-pierścieniowej, 

brony chwastownika - zgrzebła, wałowłóki), 
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 
- przyczepa dłużycowa, 
- przyczepa skrzyniowa, 
- ciągnik kołowy, 
- przyczepa samowyładowcza, 
- ładowarka kołowa, 
- żuraw samochodowy. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Transport nasion traw 
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zawilgoceniem. 
 
4.2.2. Transport materiałów z drewna 
Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed uszkodzeniami. 
 
4.2.3. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
 
4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych 
 
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
 
Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 
RG. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Plantowanie 
 
Powierzchnie płaskie (pas dzielący, tereny węzłów) i skarpy należy wyrównać, uporządkować (usunąć 
większe kamienie i okruchy skalne) i ukształtować do projektowanych pochyleń. 
 
5.3. Humusowanie 
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Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 
ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 
25 cm. 
 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić  10 cm po zagęszczeniu,  w zależności od 
gruntu występującego na powierzchni skarpy. 
 
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy, 
powierzchniach plantowanych wokół zbiorników i powierzchniach w rejonie węzła należy wykonywać 
rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. 
Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne 
lub mechaniczne. 
 
5.4. Umocnienie skarp przez obsianie trawą  
 
Biologiczną osłonę przeciwerozyjną wykonuje się przez humusowanie skarp pkt. 1.4.4. warstwą 
grubości 10 cm i hydroobsiew lub ręczne obsianie powierzchni skarpy z zagrabieniem i lekkim 
zagęszczeniem obsianego gruntu walcem ogrodniczym.  
Dozowanie mieszanki nasion traw w ilości 30-40 g/m2 z dodatkiem 1,0-2,0% nasion kwiatów polnych. 
Postęp humusowania od górnej krawędzi skarpy do dolnej. Warstwa humusu powinna sięgać co 
najmniej 25 cm poza górną krawędź i podnóże skarpy. 
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości plantowania, humusowania i obsiania 
 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
W miejscach, w których w czasie oględzin zewnętrznych stwierdzono wady a szczególnie tam gdzie 
okrywa roślin jest nierównomierna lub trwale uszkodzona, należy przeprowadzić szczegółowe badania 
miąższości i rodzaju humusu, jakości materiału siewnego i wykonawstwa robót. 
Wykonuje się jedno szczegółowe badanie na każde 1000 m2  źle porośniętej powierzchni skarp lecz 
nie mniej niż dwa miejsca ręcznie. 
 
6.3. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie, 
- szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka  2 cm, 
- równość i prawidłowość  mocowania płyt na skarpach nasypu, 
- wypełnienie otworów w płytach humusem z obsianiem trawą, 
- równość i prawidłowość  ułożenia opornika z krawężnika 15x30x100cm.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest: 
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- m2 (metr kwadratowy) plantowanych powierzchni: płaskich, pasa rozdziału i skarp plantowanych  
- m2 (metr kwadratowy) humusowanych wraz z  hydroobsianiem mieszanką traw powierzchni: 

płaskich, pasa rozdziału i skarp,  
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych płytami ażurowymi. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1m2 plantowania skarp, pasa rozdziału i powierzchni płaskich obejmuje: 
- wytyczenie i prace pomiarowe, 
- uporządkowanie terenu, (usunięcie kamieni) 
- wyrównanie i ukształtowanie skarp, pasa rozdziału i powierzchni płaskich do projektowanych 

pochyleń 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
Cena wykonania 1m2 umocnienia przez humusowanie wraz z hydroobsiewem mieszanką traw: skarp, 
pasa rozdziału i powierzchni płaskich obejmuje: 
- wytyczenie i prace pomiarowe, 
- roboty przygotowawcze, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, i transportu na teren 

budowy, 
- wbudowanie humusu,  
- ubicie i ukształtowanie: skarp, pasa rozdziału i powierzchni płaskich do projektowanych spadków, 
- hydroobsiew mieszanką traw 
- uporządkowanie terenu, 
- pielęgnacja i koszenie traw w okresie realizacji kontraktu 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
Cena 1 m2 ułożonego umocnienia z  elementów prefabrykowanych obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- ewentualne wykonanie koryta, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, i transportu na teren 

budowy, 
- ułożenie podsypki piaskowej 
- ułożenie prefabrykatów, 
- wypełnienie i pielęgnacja spoin,` 
- zamocowanie klamrami 
- wypełnienie humusem  i pielęgnacja otworów w płytach, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 
 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
 
10.2. Inne materiały 
  
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 
60, IBDiM, Warszawa, 1999 
 
 
 
 
 


