
Specyflkaqa techniczna

regulatti wlaz6w i wpust6w na wybranych odcinkach ulic krajowych,wttew6dzkich i
powiatowych m.sto Warszawy

Przcd przystttieniem do wykonywania rob6t niezbQdne jest przedstawienie do zatwierdzenia w ZDM

technologli i u2ytych do realizacJl zadania materia16w,kt6re muszQ posiada6 stOsOwlle aprobaty

techniczne,deklarade ZgOdnoSci i gwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowllictwie wydane

przcz uprawlliOnc jcdnostki zgodnie z ustaw■ o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r z
p62nittSZynli znlianallni.

RegulattQ wlaZ6w i wpu■ 6w wykonywaC naleη  Z dOkladnoSci■ do 3mm ustawienia urzボzenia dO
istnleJaCeJ nawlerzchni po dokladnym oczyszczeniu powlerzchni z kurzu i zanicczyszczcn, z u2yciem

wysoko―、り泣rZymalych zapraw i dostQpnych na rynku nowoczesnych technik regulatti Wlaz6w.
Regulale nale2y Wykonyw“ na pier`cicniach regulacゴ nyCh Wykonanych z betonu lub 2eliwa,
StOS司 T WySOkO｀ り ■rzymalc zaprawy speaalnie przystosowane do regulatti wlaZ6w,wpust6w itp.

OWメrZyma10Sci na Sciskanie co namni1 14 N/mm2 w czaSic rettqi d。 l godziny i co namnia 25
N/1nm2 p0 24 godzinach.

1.

2.

nlonel z

temperaturach poni2ei 10° C.

Przy wykonywaniu rob6t nale2y stosowa6 w uzgodnieniu z lnspektorem Nadzoru ZDNl:

=Na g16wllych pasach ruchu dr6g krttOWyCh i w●
ew6dzkich samopOziOmttve Wlazy typu

ciQ2kiego z pokryw■ wypelnion■ bctonenl lub wlazy standardowe typu ciQ2kicgo z pokryw■
wypelniona betOnenl na bezpoSrcdnie wskazanie nadzoru budowy,

= w pOzOstalych przypadkach(drOgi powiatowe,pasy wlttzenia,wylttzenia,drogi serwisoweitp.)Standardowe wlazy typu ciQゴ 女icgo z pOkγ wa wypclniOnQ betonem lub wlazy
samopoziomuJり〕ez pokyw■ wypelniona betOnem na bezpogrednic wskazanic nadzoru budowy,

PrzystQptt■D dO regulaqi nale2y wycinaC asfalt po okrQgu przy pOmocy urz〔 」zenia do regulali
wlaz6vち Inlota udarowcgo z szerok■ lopatk■ lub inn■ Inctod■ przystOsOwan■ do ciQcia po okrQgu.
Uzupelnianie ubytk6w nawierzclmijezdni wok61 regulowanego llrz゛zcnia:
*  podbudowy po dokladnym Oczyszczeniu z zanieczyszczcn i kurzu w/w wysokOMぅ

たrzymalynli
zaprawami szybkowi学甲ymi,
* odtworzcnie nawierzchni mo2e nastTi6 jedynie po calkowitym zwittaniu zaprawy(Wg instruktti

producent→ .

*nawierzchniQ nale2y wykonyw“ mas■ asfaltObctonowa na goraCO Stos可甲 betOn asfaltowy ACllS z
zastosowanicm lepiszcza 35150 1ub 50170 dla KR 3-6 wg nolllly PN… EN 13108-l beton asfaltowy Oraz
WT-2 nawlerzchnie asfaltowe-2010 grubOSci 8 cm z przestrzeganicm zasad ukladania zgodnych z WT

2 nawicrzchnic asfaltowc-2008.

Lepiszcze do skropienia pod10乞 a

Skropienie pod102a lepiszczem mo2e by6 wykOnane emultt■ aSfaltow■ wedlug PN― EN 13808 1ub
imym lcpiszczcm lub materialem wedlug aprObat teclmicznych.Rodztt lCpiszcza powinien by6
dostosOwany do rodzttu materialu w pOd102u.Do l甲 zenia warstw asfaltowych nale2y stOsowaC
emulttQ asfaltOW■ szybkorozpadow■ kationow■ C60B3ZM,wメ WOrzOn■ z asfaltu drogowcgo 70/100
lub twardszego lub emulttQ asfaltOw■ modyflkowan■ polimeralni C60 BP3 ZM,modyflkOwan■ SBS・



W wypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podloza z warstwy zwiqzanej hydraulicznie
nale2y uZyd emulsji kationowej wolnorozpadowej C60 B5 ZM - rodzaj o pH wigkszym nit 3,5.
Lepiszcze nale?y dozowa6 tak, aby iloSd lepiszczapozostalego po skropieniu wynosila ok. 0,3 kg/m2.

7)4cza technologiczne

Do uszczelniania polqczen technologicznych nale?y stosowai emulsjg asfaltow4 wedlug
PN-EN 13808 lub inne lepiszcza oraz materialy termoplastyczne (taSmy, pasty itp.) wedlug aprobat
technicznych. Do uszczelniania krawgdzi naleiry stosowa6 asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591 lub
asfalt modyfikowany polimerami wedlug PN-EN 14023 (metod4 ,,na gorqco") lub inne lepiszcza
wedlug aprobat technicznych.

Przygotowanie podloLaimieszanki do uloienia ( dotycry mma na zimno)

Przed wypelnieniem ubytku nawierzchni mieszankq na zimno, z jego krawqdzi i dna powinny by6
usunigte luine czgSci oraz zarrieczyszczenia przy u?yciu sprgZonego powietrza lub innych dostgpnych
sposob6w. Krawgdzie ubytku powinny byi przycigte do pionu udarowo lub pil4.
GruboSd warstwy, zageszczanej rEcznie lub ubijakiem mechanicznym powinna wynosi6 od 1,5 do 4
cm. W przypadku glgbszych ubytk6w ruz 3 cm nale2y wypelni6 je kolejnymi warstwami zaggszczajqc
osobno kazdqwarstwg. Jeheli wypelnienie ubytku zageszcza sig walcem drogowym w6wczas czynnoS6
tE wykonuje sig w jednej warstwie. W przypadku stosowania mieszanki na zimno w niskiej
temperaturze otoczenia (nihszej ni? 5"C) zaleca sig zaggszczanie jej w cienkich warstwach ok. 2 cm aby
uzyska6 moZliwie malq zaw artoSi wolnych przestrzeni.
Mieszanka mole byS stosowana w temperaturze otoczenia od -20"C do +40oC; nie naleZy jej stosowa6
podczas opad6w atmosferycznych. Przy stosowaniu mieszanki w temperaturach ujemnych , na 24
godziny przed wbudowaniem nale?y zmagazynowa6 j4 w temperaturze min. 15 - 20"C celem poprawy
urabialnoSci a wbudowywana mieszanka nie powinna mied temperatury nizszej ni2 5oC- Gdy
temperatura przek'racza 20"C w6wczas zageszczon4 warstwp nale?y posypa6 piaskiem lamanym o
uziarnieniu od Omm do 2mm lub od Omm do 4mm.
G6rna powierzchnia zaggszczonej warstwy z mieszanki powinna wystawa6 ponad istniej4c4
nawierzchnig od I do 3 mm. Pozostale warunki stosowania powinny by1 zgodne z ,,Wytycznymi
napraw nawierzchni bitumicznych mieszankami na zimno" IBDiM, Informacje, Instrukcje, zeszyt 42
Warszawa 1993r.

Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno

Lp. WlaSciw06ci Jednostki Wymagania Metody badari
wedlug

1 2 3 4 5

Kruszywo do produkcji mieszanki na zimno
1 Uziamienie G85 PN―EN 933-1:2012

2

Tolerancje uziamienia;
odchylenia nie wigksze niZ
wg katesorii

GTcNR PN―EN 933-1:2012

3
ZawartofiC pyl6w,
kategoria nie wyAsza nih /1o PN…EN 933-1:2012

4
JakoS6 pyl6w, kategoria
niewylszani? 燿 F10 PN‐EN 933‐9:2009

5
KanciastoSi kruszywa;
kategoria nie nizsza niz EcsDeklarowana

PN―]EN 933-6:2002

rozdzia1 8

6 GgstoS6 ziarn deklarowanaprzez
producenta

PN…EN 1097… 6:2002
rozdz.7,8 1ub 9



Mieszanka na zimno

7 Wyglボ

mieszanka jednorodna,

urabialna, barwy
czamej, wszystkie
ziarrra kruszywa

otoczone lepiszczem

ocena makroskopowa

8
UrabialnoS6 w
temoeraturze 5 oC mieszanka urabialna

IBDiM Nr
llヾ-3/03/05

9

Uzlarnlcnlc,zawartosc

ziaren przechodzacych

przcz sito#,rnm:

11,2

8

5,6

4

2

1,0

0,063

%〔濯→

deklarowane

PN―EN
12697…2+Al:2008

10

Zawarto56
wyekstrahowanego
lepiszcza

%い′→ deklarowalla±0,5 PN―EN 12697-1:2012

■
■

Zawartoglilγ °ln可 %ρり <25 PN―EN 12697-8:2005

12 Penetracjal) lllm ≦2,0
PN―EN

12697-20:2012っ .5

13 P r zy czepno SC lepiszczi) % ≧80
PN‐B-06714-22:1984

p.8i9
1-p“

bki zagQszczane 2× 50 udcrzei w ubjaku Marshalla,bez wyJmowania pr6bki z fo.11ly,

TI::::l品島ξtton e siQ na gotowym wyrobic

Wykonawca dzialajecy w imieniu Inwestora ma obowiqzek stosowa6 materialy posiadaj4ce
stosowne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoSci lub inne Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawq z dnia 16.04.2004r(Dz.U. nr 92, poz88l z p6f;n. zm.\
o rvyrobach budowlanych.

Szczeg6lowy zakres poszczeg6lnych ulic do wykonania regulacji wlazSw i wpust6w bgdzie ustalany z
nadzorem budowy w trakcie prowadzenia rob6t przezwykonawcg.


