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1.0. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją kontraktu: 

 
………………………………………………………. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. i wyszczególnio-
nych w punkcie 1.3. 

Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną, dotyczącą robót związa-
nych z wyposażeniem i montażem obiektów ZUO w urządzenia i instalacje tech-
nologiczne, zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i 
stosować wraz z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi ST.01.00 oraz z niżej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

ST.01.03 – Roboty Ogólnobudowlane 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie uszczelnienia stawu strącające-

go, 
 
 

1 

1. Uszczelnienie syntetyczne dna geomembraną HDPE 
2,0mm dwustronnie gładką, 

2. Ułożenie powłoki ochronnej z geowłókniny o gramatu-
rze 800 g/m2, 

 

 

2  1. Roboty towarzyszące    

   

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ułożenie geomembrany- rozłożenie pasów geomembrany na powierzchniach 
przewidzianych do uszczelnienia i następnie zgrzanie ich przy 
zastosowaniu urządzeń dedykowanych do tego celu oraz zako-
twienie w rowach kotwiących. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich 
zgodność z Dokumentacja Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz z za-
leceniami Inżyniera Kontraktu. 
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2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej ST.01.00. 

 

. Geomembrana HDPE 2,0mm o parametrach nie gorszych niż: 

 Gwarantowana grubość  2,0 mm. 
 Gęstość min 94g/cm3 

 Odporność na przebicie min 5000 N (metoda ITB) 
 Naprężenie przy płynięciu min17 N/mm2 

 Wydłużenie przy płynięciu min11% 
 Naprężenie przy zerwaniu min 35 N/mm2 

 Wydłużenie przy zerwaniu min700%   
Geomembrana HDPE oraz geowłóknina zastosowane do uszczelnienia  po-
winny posiadać aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej.  
 
c. Geowłóknina o gramaturze 800g/m2 : 

• Masa powierzchniowa (g/m2) 600 
• wytrzymałość na rozciąganie KN/m: 

wzdłuż   min. 18, 
wszerz          min. 48, 

 
• współczynnik wodoprzepuszczalności kH (metoda ITB) 

wzdłuż  min.2,7x10-3, 
wszerz       min 2,2x10-3. 

 
 
 

3.0.SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. 
Poniżej podano przewidywany sprzęt konieczny do wykonania zadań objętych 
niniejszą Specyfikacją. 
 Samochód skrzyniowy, 

 Zgrzewarki do folii – dwuślady i ekstrudery 
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4.0.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transpor-
tu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość dostarczanych materiałów. 
Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń od producenta lub z hurtowni i 
magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnym 
środkiem transportu kołowego, zaakceptowanego przez Inżyniera Budowy i 
rozmieszczone na całej powierzchni ładunkowej, i zabezpieczone przed spa-
daniem lub przesuwaniem. 
 
 
Transport rolek geomembrany, geowłókniny i bentomaty. 
Rolki mogą być przewożone samochodem ciężarowym skrzyniowym lub dłu-
życą z uwzględnieniem ciężaru i długości rolek. Do transportu oraz rozładunku 
konieczne jest zastosowanie pasów parcianych lub z tworzyw sztucznych o 
wytrzymałości dostosowanej do ciężaru rolek. 

 
 
 

5. 0.WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfi-
kacji Technicznej ST.01.00. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykony-
wane obiekty. 
Wszystkie roboty muszą być wykonane przez wykwalifikowanych pracowni-
ków, stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające sto-
sowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane. 
 
Rozkładanie geomembrany 
Kierownik, wspólnie z inwestorem, powinien uzgodnić następujące szczegóły. 
Jeżeli istnieje jakikolwiek brak porozumienia lub wątpliwość, prowadzący robo-
ty powinien przerwać rozkładanie materiału do czasu rozwiązania problemu. 
 
Montaż 
Można prowadzić rozkładanie, pod warunkiem, że: 
-sprzęt służący do rozwijania nie niszczy podłoża, 
-personel będący w kontakcie z folią nie pali, nosi odpowiednie obuwie i nie 
robi nic innego, co naraziło by folię, 
-użycie pojazdu o małym nacisku na podłoże, na gumowych kołach (np. rodzaj 
specjalistycznego łazika) jest dozwolone na geomembranie pod warunkiem 
zapewnienia właściwej uwagi w celu uniknięcia uszkodzeń i nadmiernego ru-
chu. 
Kolejność układania paneli powinna brać pod uwagę warunki spływu wód, kie-
runek wiatru, podłoże, dostęp do placu budowy i ustalony cykl robót.  
Panele geomembrany nie powinny być rozkładane podczas złych warunków 
pogodowych narażających ciągłość powłoki uszczelnienia. Panele te powinny 
być zgrzane jak najszybciej po rozwinięciu i cały ułożony materiał powinien 
być właściwie oznaczony. 
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Inspekcja wizualna 
Wykonawca wraz ze skierowanym niezależnym Inspektorem powinni jak naj-
szybciej po rozwinięciu obejrzeć każdy panel w celu ustalenia uszkodzeń i 
miejsc wymagających naprawy. Miejsca te powinny być oznaczone. 
Zgrzewanie na placu budowy. 
Zgrzewanie polowe polega na łączeniu sąsiednich paneli metodami termicz-
nymi. 
Schemat (plan) połączeń. 
Ogólnie, szwy powinny być ukierunkowane równolegle do największego spad-
ku skarp, tj. zorientowane wzdłuż, a nie w poprzek skarpy. W narożnikach i na 
powierzchniach nieregularnych geometrycznie liczba szwów powinna być mi-
nimalizowana. Szew poziomy nie powinien znaleźć się na panelu niższym niż 
1,8 m od podnóża skarpy – nie dotyczy to skarp o nachyleniu do 1:6. Szwy 
skośne do stoku są dopuszczalne pod warunkiem, że krawędzie paneli docię-
te są pod kątem 450. 
Połączenie uważa się za oddzielny szew, jeżeli łączy dwa lub więcej paneli. 
Naprawy nie są w tym znaczeniu szwem. 
System numeracji oznaczającej dwa sąsiednie panele opisuje połączenie 
między nimi. 
 
Urządzenia zgrzewające 
Sposoby dopuszczone do łączenia i reperacji materiału w warunkach polo-
wych to zgrzewanie ekstruzyjne  i fuzyjne. Każde urządzenie zgrzewające po-
winno mieć dokładną kontrolkę temperatury w celu zapewnienia właściwej 
temperatury łączenia. 
Proces zgrzewania fuzyjnego - szew podwójny 
Metoda ta jest używana do łączenia ze sobą paneli materiału i nie jest prze-
znaczona do łatania i opracowywania szczegółów. Aparat powinien być typu 
„gorący klin”, zwykle z „rozdwojonym klinem” umożliwiającym ciśnieniową kon-
trolę.  
Urządzenia typu fuzyjnego powinny być samojezdne i wyposażone w czynne 
regulatory i czytniki temperatury klina i prędkości przesuwu w celu umożliwie-
nia kontroli Instalatorowi. 
Proces zgrzewania ekstruzyjnego (wytłaczania/napawania)  - szew pojedyn-
czy 
Sposób ten powinien być używany w pierwszej kolejności do napraw, łat i wy-
konywania specjalnych elementów. Metoda jest również właściwa przy łącze-
niu nowych paneli ze starym uszczelnieniem, którego krawędź jest niedostęp-
na dla zgrzewania fuzyjnego. 
Ekstruder (zgrzewarka ręczna) powinien być wyposażony w czytnik i regulator 
temperatury. 
 
Przygotowanie połączeń 
Instalator powinien sprawdzić przed zgrzewaniem, czy obszar zgrzewu wolny 
jest od wilgoci, kurzu, brudu piasku lub innych okruchów; czy zrobiony jest 
właściwy zakład na połączeniu; czy połączenie jest właściwie „sfastrygowane” 
i fazowane do zgrzewu napawanego i czy połączenia są wykonywane w spo-
sób minimalizujący efekt „rybich ust” (nadmiar materiału jednego panelu nad 
drugim w szwie). 
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Połączenia próbne (próbne zgrzewy) 
Przed właściwym zgrzewaniem powinny być wykonane szwy próbne, zgodne 
z wytycznymi projektu. Szwy próbne powinny być zrobione z użyciem odpo-
wiedniego rozmiaru kawałków tej samej lub identycznej geomembrany, aby 
potwierdzić, że procedura i warunki polowe są odpowiednie. Każdej próbce 
szwu powinien być nadany numer, a rezultaty zapisane w  formularzu. 
-szwy próbne powinny być wykonane dla każdej użytej zgrzewarki i każdego 
operatora ekstrudera oraz przez każdego pierwszego operatora zgrzewarki 
fuzyjnej. 
-przejściowy zgrzew próbny powinien być wykonany prze każdą zmianą, tj. z 
reguły rano i po przerwie śniadaniowej. 
-próbne szwy podwójne powinny mieć długość ok. 1,8 m i szerokość 0,3 m, ze 
szwem w osi podłużnej próbki. Dla szwu pojedynczego szew próbny powinien 
być długi na 0,9 m i szeroki na 0,3 m, ze szwem w osi jw. 
    -cztery próbki, każda szerokości 2,5 cm i długości 15 cm, powinny być wy-
cięte z         próbnego szwu za pomocą gilotyny. Dwie z nich powinny być 
sprawdzone na ścinanie, a dwie na odrywanie w polowym tensometrze. Pod-
czas testu szwu podwójnego oba szwy (zewnętrzny i wewnętrzny) powinny 
być sprawdzone. Rezultaty wszystkich testów powinny przynajmniej dorówny-
wać wymaganiom projektu. 
 
Zgrzewanie paneli 
Po zatwierdzeniu wyników próbnych połączeń można rozpocząć pracę na 
rozwiniętych panelach. Wszystkie szwy powinny być sprawdzone sposobem 
nieniszczącym i niszczącym. Każdy ukończony zgrzew powinien być właści-
wie oznaczony. 
 
Kontrola zgrzewów 
Po wykonaniu połączeń poszczególnych arkuszy i wstawek geomembrany na-
leży wykonać próbę szczelności poszczególnych szwów. Połączenia wykona-
ne podwójnym szwem należy poddać próbie ciśnieniowej poprzez wpompo-
wanie w szczelinę  powietrza o ciśnieniu 200 kPa i utrzymywaniu tego ciśnie-
nia przez 5 minut (dopuszczalny spadek ciśnienia 10%). Spoiny napawane 
wykonywane przy pomocy drutu polietylenowego należy skontrolować przy 
pomocy klosza wytwarzającego podciśnienie. W komorze należy wytworzyć 
podciśnienie około 3,4 kPa. Jeżeli w ciągu 5 do10s nie pojawią się na zwilżo-
nej roztworem mydlanym powierzchni spoiny pęcherzyki powietrza, to spoinę 
można uznać za szczelną. Kontroli jakościowej należy poddać 100 % wyko-
nanych połączeń.  
Wybrane losowo wycinki spoin (minimum 30 %) należy zbadać laboratoryjnie 
(próby wytrzymałościowe). W warunkach polowych do badań niszczących na-
leży używać zrywarki ręcznej. Przyjąć następujące wartości niszczącej siły 
dopuszczalnej: 
-w badaniu na ścinanie spoiny 90% wytrzymałości geomembrany na rozcią-
ganie przy płynięciu, 
-w badaniu na odrywanie spoiny 70% wytrzymałości geomembrany na rozcią-
ganie przy płynięciu. Montaż i kontrolę ułożenia geomembrany prowadzić wg 
PN-B-10290, 1997. 
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Warstwa ochronna z geowłókniny 
Po ułożeniu geomembrany należy wykonać warstwę zabezpieczająco – filtra-
cyjną. Warstwa ta złożona będzie z geowłókniny o gramaturze 800 g/m2. Pa-
rametry geowłókniny podano w punkcie 2.2. Specyfikacji. 
Dno oraz skarpy  wysypiska przykryć należy geowłókniną układaną na zakład 
szerokości 15 – 20 cm. Połączenia poszczególnych arkuszy geowłókniny na-
leży wykonać poprzez zgrzanie gorącym powietrzem. Materiał umocować w 
rowach kotwiących razem z geomembraną. 
 
 
 
5.6.RÓW OPASKOWY 
Roboty przygotowawcze 

– Wytyczenie trasy rowu w terenie. 

– Roboty ziemne wykonywać wg ST.01.01. 

. 

6.0.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji ST01.00. 

Kontrola jakości robót ziemnych zgodna z ST01.01. 

Szczególnej kontroli podlega: 
 Jakość połączeń zgrzewanych geomembrany – kontrola wytrzymałości i 

szczelności spawów, 
 Kontrola przejść rurociągów przez warstwy uszczelnienia. 

7.0.OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru podano w ST.01.00. 
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora z udziałem Inżynie-
ra Budowy w oparciu o obowiązujące normy, po całkowitym zakończeniu prac 
i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania wykonanego kolektora i 
komór. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
w/w prób i pomiarów, i ich zgodności z dokumentacją projektową i obowiązu-
jącymi normami i przepisami lub z wcześniej uzgodnionymi przez strony od-
stępstwami. 
Roboty podlegają odbiorom częściowym i końcowym.  
Odbiór końcowy obejmuje: odbiór całości kwater, zbiorników i przewodów po 
zakończeniu robót, przed przekazaniem ich do eksploatacji. 
Dla obydwu rodzajów odbiorów powołana Komisja sporządza protokół odbioru 
częściowego/końcowego, który zawiera wykaz zauważonych wad i usterek z 
terminem ich usunięcia i podpisem osoby odpowiedzialnej za ich wprowadze-
nie. 



 

Montaż geomembrany PEHD 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.01.09 – Technologia 

https://blog.hurtland.eu/montaz-geomembrany-pehd-uslugowe-zgrzewanie-folii 
 

9

8.0.ODBIÓR ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte 
umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność 
wykonania będzie uzgodniona w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą i 
Inżynierem Budowy.  
Jednostką obmiaru jest, dla : 
1.geomembrany-1m2, 
3.geowłóknina-1m2, 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kon-
traktu. Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inżynierem Kontraktu w 
trybie ustalonym w umowie. Warunki obmiaru należy porównać z dokumenta-
cją techniczną w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 

 

9.0.ZASADY PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie  
Zakres Robót jest podany w p. 1.3. niniejszej ST 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN)   i przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo 
Budowlane. 
 
10.2.  Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i na-
leży je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wy-
stępowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawar-
tością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie po-
stanowiono inaczej. 
 
10.3. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
10.4.   Normy: 
 

1. PN-B-10290 Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa geomem-
bran na budowie składowisk odpadów stałych. 

2. PN-EN-13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymaga-
ne w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, 
fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych. 

3. PN-EN-13252  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wyma-
gane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażo-
wych. 

4. PN-EN-13253   Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wyma-
gane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk 
stałych. 

5. PN-77/H-04419 – Próby szczelności. 
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6. PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
7. PN-90/B-14501 – Zaprawy zwykłe. 

 
 


