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D-04.02.01 WARSTWA SEPARUJĄCA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy 
separującej z geosyntetyków. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które 
zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.1. 
Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie wyłącznie przy wykonaniu warstwy separującej z geosyntetyków 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy 
separującej, stanowiącej część podbudowy pomocniczej. 
Wzmocnienie podłoża geosyntetykami wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w Dokumentacji 
projektowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
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 Wymagania dla geosyntetyków 
 
2.2.1. Wymagania ogólne 
Geosyntetyki powinny posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2. Geowłóknina 
Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu (PP) w otoczce z polietylenu (PE) 
Zastosowana geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego 
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z 
dobrą przyczepnością do gruntu. Właściwości zastosowanej geowłókniny powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
Parametry mechaniczne: 
- klasa wg międzynarodowej klasyfikacji CBR - min. 2, 
- siła przy przebiciu – min. 1300 N, 
- wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż/wszerz pasma wyrobu – min. 7,0/7,0 kN/m, 
- wydłużenie: wzdłuż/wszerz pasma wyrobu – 28/28 %. 
Parametry w zakresie transportu wody: 
- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu  przy ∆hwody=50 mm) – 100 - 130 
l/m2s 
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- umowny wymiar porów O90% - 0,16 mm. 
Pozostałe parametry: 
- masa powierzchniowa – min. 115 g/m2, 
- szerokość rulonu – wg producenta, 
- długość zwoju w rulonie – wg producenta. 
 

2.3. Materiały na podsypkę  
 
Piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620.  
 

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 przenoszenia i układania geosyntetyków 
 
Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać odpowiedniego sprzętu zalecanego 
przez producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie układanego 
materiału. 
 

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 i składowanie geosyntetyków 
 
Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków 
były wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki 
wrażliwe na światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania. 
 

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

5.2. Podsypka 

Przed układaniem geowłókniny należy wykonać podsypkę piaskową o grubości zgodnej z Dokumentacją 
projektową. 

 
5.3. Układanie geosyntetyków 
 
Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Jeżeli dokumentacja 
projektowa i ST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków należy układać                
z zakładem zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją Inspektora. 
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykryć to uszkodzenie pasami 
geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. 
Warstwa gruntu rodzimego, na której przewiduje się ułożenie geowłókniny powinna być równa i bez ostrych 
występów, mogących spowodować uszkodzenie geowłókniny w czasie układania lub pracy. Przed ułożeniem 
geowłókniny należy zagęścić podłoże gruntowe i wyprofilować spadek zgodnie z dokumentacją projektową. 
Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej 
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powierzchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub 
nad dołami.  
Podczas wbudowywania kolejnych warstw nie dopuszcza się bezpośredniego obciążenia ułożonych 
geosyntetyków ruchem maszyn budowlanych.  Zabudowę warstwy odsączającej należy wykonywać z 
samochodów poruszających się w kierunku wstecznym tzn. po materiale przez nie wysypanym. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 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. Sprawdzenie podłoża  
 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi ST. 

 
6.3. Sprawdzenie podsypki 
 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową. 
 

6.4. Badania geosyntetyków 
 
Przed zastosowaniem geosyntetyków do warstwy separującej Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi 
świadectwa stwierdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i 
zachowa swoje właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać i wzmacniać. 
W czasie układania warstwy separujacej z geosyntetyków należy kontrolować: 
a)     zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geosyntetyków z określonym w dokumentacji projektowej, 
b)    równość warstwy, 
c)     wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 
d)    zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej. 
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie). 
Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy separującej nie powinny mieć takich uszkodzeń. 
 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy separującej z geosyntetyków. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Warstwę separującą uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli 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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostkowa 
 
Cena wykonania 1m2 warstwy separującej obejmuje: 
-  prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie podsypki, 
- rozłożenie na uprzednio wykonanej podsypce warstwy geosyntetyków, 
- nadzór przedstawiciela producenta geosyntetyków 
-  utrzymanie warstwy, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
 PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
 PN-B-02481 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-EN-

13249:2002 
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem                           
(z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych). 

 PN-EN 
12226:2002 

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogólne do oceny trwałości. 

 PN-EN ISO 
10320:2002 

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania. 

 
10.2. Inne dokumenty 
 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM. 
 
 


