D - 04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót dla
zadania:
PRZEBUDOWA ULIC: AL. 1 MAJA, SIERPECKIEJ.
ETAP I od km 0+405,03 do km 0+605,94
ETAP II od km 0+245,08 do km 0+405,08
ETAP III od km 0+000 do km 0+245,08
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj
podstaw opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed u eniem nast pnej warstwy nawierzchni
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. materia y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów do wykonania skropienia
Materia ami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni s :
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
kationowe emulsje redniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
up ynnione asfalty rednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
up ynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgod In yniera.

2.3. Wymagania dla materia ów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].
2.4. Zu ycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zu ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zu ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Lp.
1
2

Rodzaj lepiszcza
Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200, D 300

Zu ycie (kg/m2)
od 0,4 do 1,2
od 0,4 do 0,6

Dok adne zu ycie lepiszczy powinno by ustalone w zale no ci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez In yniera.
2.5. Sk adowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mog powodowa utraty cech lepiszcza i obni enia jego jako ci.
Lepiszcze nale y przechowywa w zbiornikach stalowych wyposa onych w urz dzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dost pem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si magazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lub elbetowych przy spe nieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.
Emulsj mo na magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.
Nie nale y stosowa zbiornika walcowego le cego, ze wzgl du na tworzenie si na du ej powierzchni cieczy
„ko ucha” asfaltowego zatykaj cego pó niej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale y przestrzega zasad ustalonych przez producenta.
3. sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyst puj cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z
nast puj cego sprz tu:
szczotek mechanicznych,
zaleca si u ycie urz dze dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by wykonana z twardych elementów
czyszcz cych i s
do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze przylegaj cych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada mi kkie elementy czyszcz ce i s
do zamiatania. Zaleca si u ywanie szczotek
wyposa onych w urz dzenia odpylaj ce,
spr arek,
zbiorników z wod ,
szczotek r cznych.

3.3. Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nale y u ywa skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna by wyposa ona w
urz dzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj ce na sprawdzanie i regulowanie nast puj cych parametrów:
temperatury rozk adanego lepiszcza,
ci nienia lepiszcza w kolektorze,
obrotów pompy dozuj cej lepiszcze,
pr dko ci poruszania si skrapiarki,
wysoko ci i d ugo ci kolektora do rozk adania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by izolowany termicznie tak, aby by o mo liwe zachowanie sta ej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada aktualne wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni rozk adanie lepiszcza z tolerancj

10% od ilo ci za

onej.

4. transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy
Asfalty mog by transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadaj cych izolacj
termiczn , zaopatrzonych w urz dzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dost pem wody.
Emulsja mo e by transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, e nie b
korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b
powodowa y jej rozpadu. Cysterny przeznaczone
do przewozu emulsji powinny by przedzielone przegrodami, dziel cymi je na komory o pojemno ci nie wi kszej ni 1 m3, a
ka da przegroda powinna mie wykroje w dnie umo liwiaj ce przep yw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub sk adowania emulsji powinny by czyste i nie powinny zawiera resztek innych lepiszczy.
5. wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni ciu lu nego materia u, brudu, b ota i kurzu przy u yciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci nieniem. W miejscach trudno dost pnych nale y u ywa szczotek
cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpo rednio przed skropieniem warstwa powinna by
oczyszczona z kurzu przy u yciu spr onego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by oczyszczona.
Je eli do czyszczenia warstwy by a u ywana woda, to skropienie lepiszczem mo e nast pi
wyschni ciu warstwy, z wyj tkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia mo e by wilgotna.

dopiero po

Skropienie warstwy mo e rozpocz

si po akceptacji przez In yniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by skrapiana lepiszczem przy u yciu skrapiarek, a w miejscach trudno dost pnych
cznie (za pomoc w a z dysz rozpryskow ).
Temperatury lepiszczy powinny mie ci si w przedzia ach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp.

Temperatury (oC)

Rodzaj lepiszcza

od 20 do 40 *)

1

Emulsja asfaltowa kationowa

2

Asfalt drogowy D 200

od 140 do 150

3

Asfalt drogowy D 300

od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsj nale y ogrza do temperatury zapewniaj cej wymagan lepko .
Je eli do skropienia zosta a u yta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezb dny dla umo liwienia penetracji lepiszcza w warstw i odparowania wody z emulsji. W
zale no ci od rodzaju u ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed u eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy skropion
warstw nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj c tylko niezb dny ruch budowlany.
6. kontrola jako ci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi próbne skropienie warstwy w celu okre lenia
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okre lenia wymaganej ilo ci lepiszcza w zale no ci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna by oparta na atestach producenta z tym, e Wykonawca powinien kontrolowa dla
ka dej dostawy w ciwo ci lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. W

ciwo ci lepiszczy kontrolowane w czasie robót

Lp.

Rodzaj lepiszcza

Kontrolowane
ciwo ci

Badanie
wed ug normy

1
2

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy

lepko
penetracja

EmA-94 [5]
PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodno ci skropienia i zu ycia lepiszcza
Nale y przeprowadzi kontrol ilo ci rozk adanego lepiszcza wed ug metody podanej w opracowaniu
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. podstawa p atno ci
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
mechaniczne oczyszczenie ka dej ni ej po
wod lub u yciem spr onego powietrza,

onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem

r czne odspojenie stwardnia ych zanieczyszcze .
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
dostarczenie lepiszcza i nape nienie nim skrapiarek,
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwi zane
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-C-04134
PN-C-96170
PN-C-96173

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty up ynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.

