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D-06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I 
ROWÓW 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i rowów na zadaniu: D-
06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.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: 
- humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm. 

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.  Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w 
sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje 
się na płask, pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin 
pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów 
darniny układanych pod kątem 45o, ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, 
które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa trawą. 

1.4.4.  Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

1.4.5.  Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.6.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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 ST  
D-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. 
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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: 
a) 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%, 

b) zawartość fosforu (P2O5)    > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O)    > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH     ≥ 5,5. 

2.5. 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. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

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

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

 Wykonawca przystępujący do wykonania 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, 
− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-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. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
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 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. HUMUSOWANIE 

 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 od 10 cm po moletowaniu i 
zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 
 W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy 
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. 

5.3. UMOCNIENIE SKARP PRZEZ OBSIANIE TRAWĄ I ROŚLINAMI MOTYLKOWATYMI 

 Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin 
motylkowatych polega na: 
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 
- humusowanie (patrz pkt 5.2), 

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości 
od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, 
wystawy oraz pochylenia skarp). 

 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 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI HUMUSOWANIA I OBSIANIA 

 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
 Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 
powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne 
ani lokalne zsuwy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 

m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie z obsianiem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

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

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
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Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie z obsianiem obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- rozłożenie warstwy humusu, 
- obsianie skarp, rowów i powierzchni wyrównywanych mieszanką traw, 
- konserwacja i pielęgnacja umocnień, 
- pielęgnację w okresie gwarancyjnym, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

 1. PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 

 2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

 3. PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 
biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 

 4. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 

 5. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 

 6. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

 7. PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 

 8. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

12. 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 

13.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
 
 
 


