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SPECYFIKAC JE TECHMCZNE

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJI\IYCH

1. wsTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania doĘczące wykonania i
. odbioru robót zwtązanych Z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawieruchttt plzy

\ przebudowie. modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Walichnowy -
długość odcinka 450'00m.

1.2. Zahes stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecartil i rea|izacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

l.3. Zakres robót objęĘch ST

Ustalenia zawartę w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
rwiązanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem
następnej warstwy nawierzchni.

1.4. określenia podstawowe

określenia podstawowe są zgodne z obowią.zującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D -00.00.00,,Wymagania ogólne'' pkt 1.4.

1.5. ogótne wymagania dotyczące robót

ogólne wymagania doĘczące robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. ogólne wymagania dotyczące materiałów

ogólne wymagania doĘczące materiałów' ich pozyskiwania i składowania, podano w
sT D -00.00.00,,Wymaganta ogólne'' pkt2.

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

Materiałami stosowanymiprzł skropieniu warstw konstrŃcyjnych nawierzchni są
a) do skropienia podbudoovy nieasfaltowej:
_ kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5l,
_ upĘnione asfaĘ średnioodparowalne wg PN-C-96173 [3l1"
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw zmieszanek mineralno-asfaltowych:
r kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-I99 l5l,
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_ upĘnnione asfaĘ szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 L3],
_ asfalĘ drogowe D 200 lub D 300 wg PN.C-96170 [2], zazgodąItżryruera,

2.3. Wymagania dla materiałów

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96L70I2].

2.4. ZlĘcie lepiszcry do skropienia

orientacyjne zurĘcie |episzczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
podano wtablicy 1.

Tablica 1. orientacy1ne ntĘcie |episzczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzc|ni

Lp. Rodzaj Lepiszcza ZuĘcie (kg/m)

I

2
Emulsj a asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy D 200, D 300
od 0,4 do I,2
od 0,4 do 0,6

Dokładne zuĘcie lepiszczy powinno być ustalone w za|ężmości od rodzaju warstwy i
stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera.

3. SPRZĘT

3.1. ogótne lvymagania dotyczące sprzętu

ogólne wymagania doĘczące sprzętu podano w ST D -00.00.00,,Wymagania ogólne''
pkt 3.

3.2. Spnęt do ocryszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystępujący do oczyszczałia warstw nawierzchni, powinien wykazai
się możliwością korzystatia z następuj ącego sprzętu:
- szczotekmechanicznych,
_ sprężarek,
- zbiorników z wodą
_ szczotek ręcznych.

3.3. Sptzęt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni na|ezy użrywać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka
powinna być wypostŻona w urządzetia pomiarowo-kontrolne pozula|ające na sprawdzanle i
regulowanie następuj ących parametrów:
- temperatury rozkJadanego Lepiszcza,
_ ciśnieni a |episzczaw kolektorze,
- obrotów pompy dozującej |episzcze,
_ prędkości poruszania się skrapiarki,
_ wysokości i długości kolektora do rozkładanialepiszcza,
- dozatoralepiszcza..

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie Lepiszcza z tolerancj ą + l0oń od ilości

załoŻonej.
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4. TRANSPORT

4.1. ogólne wymagania dotyczące transpońu

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D -00.00.00 ',Wymaganiaogólne'' pkt 4.

4.2. Transpoń lepiszcry

Asfalty mogą byó transpońowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadających izolację termiczną zaopattzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i
zab ezpieczonych pr zed do stępem wody.

Emulsja moie byó transportowana w cystemach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Że nie będą korodowa,ły pod wptywem
emulsji i nie będąpowodowaĘ jej rozpadu. Cysterny, pojemniki i zbiorniki ptzęzfiaczone do
transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawieraó resztek
innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 ,,W5rmagania ogólne''pkt 5.
5.2. ocąyszczenie warstw nawieruchni

Oczyszczetie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota
i kurzu ptzy uĘciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W
miejscach trudno dostępnych na|ezy uffiaó szczotekręcznych.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byi oczlszczona.
Jeżzę|i do czyszczenia warstwy była ażryłvana woda, to skropienie |episzczem moze

nastąpió dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których
nawierzchni a moŻe być wilgotna.

Skropienie warstwy moie rczpocząć się po akceptacji przez IrtĘniera jej
ocryszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byó skrapiana lepiszczem przy uĘciu skrapiarek, a w
miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŻaz dysząrozpryskową).

Temperatury |episzczy powinny mięśció się w przedziałachpodanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury fC)
I
2
a
J

Emulsj a asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200
Asfalt drogowy D 300

od 20 do 40 -)
od 140 do 150
od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsję nńezy ogrzaĆ do temperatury zapewruĄącej wymaganąlepkość.

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. Badania przed przystąpieniem do robót

Przęd przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne
skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia
wymaganej ilości lepiszcza w zaIężznoŚci od todzĄu i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

ó.3. Badania w czasie robót

6.3. 1. Badania lepiszczy

ocena |episzcry powinna byó oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca
powinien kontrolowaó d|akażdej dostawy właściwości |episzczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane
właściwości

Badanie
według nolmY

I

2
Emulsj a asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy

lepkośó
penetracja

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

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropięnia i zuĘcia |episzcza

Nalezy przeprowadzió kontrolę ilości rozkładanego Iepiszcza według metody podanej
w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. oznaczartie ilości rozhJadanego |episzcza i
krus4rwa" [4].

7. oBMIAR RoBÓT

7.1. ogó|ne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D -00.00.00 ,,W5rmagania ogólne,' pkt7.

7 .2. J eć|nostka obmiarowa

^ 
Jednostkąobmiarowąjest:

- m] (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni _ 1óó5'00
- m'(metr kwadratowy) powierzchni skropionej -

8. oDBIÓR RoBÓT

ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 8.
Roboty uznĄe się Za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i

wymaganiami InĄmierą jeŻeli wszystkie pomiary i badania zzachowaliem tolerancji wg
pkt 6 dĄ wyniki poąrtywne.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne usta]enia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M -00.00.00
,,Wymagania ogólne'' pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rrł ocryszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
_ męchaniczne ocryszczetie każdej ruiej poŁożonej warstwy konstrrrkcyjnej nawierzc|lni z

ewentualnym polewaniem wodą lub uzyciem sprężonego powtettza,
_ r ęczfię odspoj enie stwardniaĘ ch zanteczy szczeń.
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Cena I m2 skropienia warstw konstruktyjnych obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych w1.maganych w specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-c-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upĄmnione AUN do nawierzchni

drogowych

10.2.Inne dokumenty

4. ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczartie ilości rozktadanęgo lepiszcza i Wusrywt,.
'"/ Zaleconeprzez GDDP do stosowaniapismem GDDP-5.3a-55ll5l9f zdrial992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.


