SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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GEOSIATKA

l. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonywaniem wzmocnienia z geosiatki w ramach : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 od km 11+900 do km 12+305
polegająca na remoncie mostu drogowego nad terenem zalewowym rzeki Warta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 159 w km
11+960 w miejscowości Skwierzyna.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem:
- montażu geosiatki dwukierunkowej polipropylenowej o węzłach sztywnych, wytrzymałość na rozciąganie 30 kN/m.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Geosiatka – płaska struktura w postaci siatki z otworami znacznie większymi niż elementy składowe z oczkami
połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi
1.4.2. Wzmocnienie geosiatką podłoża – wykorzystanie właściwości geosiatki do poprawienia właściwości mechanicznych
podłoża.
1.4.3. Nasyp – drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa
drogowego.
1.4.4. Słabe podłoże – warstwa gruntu nie spełniająca wymagań, wynikająca z warunków nośności lub
stateczności albo warunków przydatności do użytkowania nasypu.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00. pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.M.00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną. Materiały do wykonania wzmocnienia
podłoża nasypu za pomocą geosiatki powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST oraz z aprobatą
techniczną IBDiM.
2.2.2. Geosiatka
Do oddzielenia korpusu nasypu od słabego podłoża należy stosować geosiatki o właściwościach:
- geosiatka dwukierunkowej polipropylenowej o węzłach sztywnych, wytrzymałość na rozciąganie 30 kN/m
Geosiatkaa powinna być dostarczona w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Rolki powinny być
opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i zabezpieczone przed
rozwinięciem. Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosiatki. Podczas przechowywania należy
chronić materiały przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym)
działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych
poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować
aż do momentu wbudowania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur.
Geosiatka może być składowana na placu budowy pod warunkiem, że jest nawinięta na tuleję lub rurę w
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, którą zaleca się zdejmować przed momentem wbudowania.
Rolki geosiatki należy składować w suchym miejscu, na czystej i gładkiej powierzchni oraz nie więcej niż trzy rolki
jedna na drugiej. Nie wolno składować rolek skrzyżowanych oraz wyjątkowo można zezwolić na składowanie rolek nie
owiniętych folią przez okres dłuższy niż jeden tydzień.
Przy składowaniu geosiatki należy przestrzegać zaleceń producenta.
2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki
Do przyklejenia geosiatki należy stosować:
a) kationową emulsję asfaltową modyfikowaną polimerem, szybkorozpadową wg EmA-99 [14], posiadającą aprobatę
techniczną IBDiM; zaleca się emulsję K1-70MP,
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b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13], posiadający aprobatę techniczną IBDiM; zaleca się asfalty: DE 150 C i
DE 250 C.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
a) do układania geosiatki układarki o prostej konstrukcji, umożliwiającej rozwijanie geosiatki
ze szpuli, np. prze podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp.
geosiatki ze szpuli.
3.2. Skrapiarki
W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emulsji asfaltowej. Do
większości robót można stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym warunkiem jest
zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego
miejsca w założonej ilości (l/m2).
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 pkt. 4.
Geosiatki należy transportować w rolkach owiniętych polietylenową folią. Folia ma na celu zabezpieczenie
geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie, a także zabezpiecza składowaną geosiatkę
przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Podczas transportu należy chronić materiał
przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny być ułożone poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach. W czasie
wyładowywania geosiatki ze środka transportu nie należy dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.
Przy transporcie geosiatki należy przestrzegać zaleceń producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00. pkt. 5.
Układanie geosiatek plecionych przewiduje następujące czynności, jeśli dokumentacja projektowa, SST lub
zalecenie producenta nie przewiduje inaczej:
 geosiatki powinny być układane na powłoce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji w ilości określonej przez
producenta, np. 400-450 g/m2; skropienie lepiszczem powinno odpowiadać wymaganiom OST D-04.03.01 [3],
 geosiatkę rozwija się i układa bez sfalowań na przygotowanej powierzchni, wstępnie naprężając w czasie układania
przez podnoszenie rolki i naciąganie siatki,
 siatki plecione rozłożone z rolki wzdłuż osi przymocowuje się na początku kołkami stalowymi wbijanymi w dolną
warstwę, ew. śrubami z nakrętką osadzonymi wewnątrz kołków,
 geosiatki łączy się na zakład, który w kierunku podłużnym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym co
najmniej 150 mm. W celu połączenia zakładów pasm geosiatki zaleca się ją skropić lepiszczem w ilości 300 g/m 2,
 geosiatki napręża się przy użyciu urządzenia naciągającego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydłużenia max.
0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej pracy siatki w nawierzchni oraz uniknięcie
przesunięcia lub sfalowania podczas układania na niej mieszanki przez rozściełarkę,
 po naprężeniu siatki można w niej wyciąć otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostało 10 cm do obrysu tych
urządzeń,
 jeżeli geosiatki układane są na spoinach, brzeg siatki powinien być przesunięty w stosunku do spoiny o min. 500 mm,
 przy promieniach krzywizny większych od 600 m geosiatki układa się bez specjalnych zabiegów. Na odcinkach, gdzie
promienie krzywizn są mniejsze od 600 m, ułożenie geosiatek powinno być dostosowane do przebiegu trasy przez
nacinanie ich i przybicie krawędzi stalowymi kołkami.
Przy stosowaniu geosiatek ciągnionych obowiązują następujące różnice wykonawcze:
 ilość emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiadać wymaganiom producenta i np. wynosić 1400-2000 g/m2,
 początek siatki umocowuje się przy zastosowaniu perforowanej taśmy stalowej i stalowych kołków wbitych do dolnej
warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnego urządzenia; odstęp pomiędzy kołkami wynosi 1-2 oczek siatki, zależnie
od twardości nawierzchni,
 geosiatki zaleca się układać na dłuższym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek połączonych ze sobą przy pomocy łączników
zaciskowych na zakład, który w kierunku podłużnym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym co
najmniej 100 mm,
 siatka powinna być naprężona i utrzymana w poziomie, bez sfalowań. Rozciąganie przeprowadza się stopniowo, aż do
wydłużenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Następnie krawędź geosiatki przymocowuje się do warstwy dolnej przy
pomocy kołków stalowych, a włókna podłużne łączy się z kolejną siatką przy pomocy łączników zaciskowych.
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5.2. Zalecenia uzupełniające
W wypadku układania geosiatki pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna mieć
szerokość większą od szerokości pasa geosiatki o 0,10  0,15 m z każdej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem
powinna być czysta - wszelkie zanieczyszczenia gliną, kruszywem itp. powinny zostać usunięte przed skropieniem. Części
geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami należy wyciąć. Miejsca te należy powtórnie skropić wraz z brzegiem
otaczającej geosiatki, a następnie wkleić w nie prostokątną łatę z geosiatki o wymiarach zapewniających przykrycie
wyciętego otworu z zakładem około 0,10 m.
Jeśli stosowany jest elastomeroasfalt upłynniony, zawierający rozpuszczalnik, to geosiatkę należy rozkładać po
odparowaniu rozpuszczalnika. Jeśli używana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geosiatkę należy rozkładać po rozpadzie
emulsji i odparowaniu wody.
Przed ułożeniem warstwy asfaltowej na ułożonej geosiatce należy naprawić miejsca odklejone, fałdy i rozdarcia
geosiatki.
Niedopuszczalne jest układanie warstwy geosiatki na pęknięciach o nieustabilizowanych krawędziach.
Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie może być mokra, rozkładana na mokrej
powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwą asfaltową.
Konieczne jest zapewnienie prawidłowego przyklejenia geosiatki do podłoża. Jeśli uzyskanie tego nie jest
możliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieją fale), to należy zrezygnować z zastosowanie tej technologii, bowiem
niewłaściwe jej wykonanie może być powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogą zniszczyć połączenia warstw).
Powstałe fale siatki można, za zgodą Inżyniera, zneutralizować, posypując siatkę mieszanką mineralno-asfaltową
drobnoziarnistą, np. grubości 5 mm, a następnie ostrożnie ją ubijając.
Temperatura wykonawstwa robót jest limitowana dopuszczalną temperaturą robót asfaltowych. W przypadku
stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na gorąco,
temperatura powietrza powinna być nie niższa niż 15oC, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna być nie niższa niż
10oC.
Nie dopuszcza się ruchu pojazdów po rozłożonej geosiatce. Wyjątkowo może odbywać się jedynie ruch
technologiczny. Wówczas pojazdy powinny poruszać się z małą prędkością, bez gwałtownego przyśpieszania, hamowania i
skręcania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00. pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia
Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje poniższa
tablica.
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość
badań
Wartości dopuszczalne
1
Oczyszczenie i wyrównanie terenu Całe podłoże wg. pkt. 5.2
2
Prawidłowość ułożenia geosiatki, przyleganie do gruntu, wymiary, wielkość zakładu
Kontrola bieżąca
Wg dokumentacji projektowej, aprobaty technicznej i pkt. 5.3
3
Zabezpieczenie
geosiatki
przed przemieszczeniem, prawidłowość połączeń,
zakotwień, balastu Kontrola bieżąca
j.w.
4
Przestrzeganie ograniczeń ruchu roboczego pojazdów
Kontrola bieżąca
Wg pkt. 5.3
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00. pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m 2 (metr kwadratowy) ułożonej geosiatki.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru podano w SST D.M.00.00.00. pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają przygotowanie podłoża i ułożenie
geosiatki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00. pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania każdej jednostki obmiarowej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- ułożenie geosiatki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
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