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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) jest firmowa instrukcja określająca warunki stosowania, 

składowania i transportu mieszanki do wykonania zawiesin twardniejących służących do budowy 

przegród przeciwfiltracyjnych o nazwach handlowych SOLITEX DSM i SOLITEX ST 

spełniających wymagania wyspecyfikowane w Aprobacie Technicznej ITP AT/18-2016-0080-00 

 

1.2. Zakres stosowania  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest instrukcją techniczną, która może być stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie opisanym w pkt 1.5 

 

1.3. Zakres robót objętych (ST) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  

w budownictwie wodno-melioracyjnym  przy wykonywaniu przegród przeciwfiltracyjnych  

z zawiesiny twardniejącej. 

 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.4.1. Zawiesina twardniejąca jest to, według definicji podanej w normie PN-EN 1538:2002  

          „ zawiesina zawierająca cement lub inne spoiwo oraz dodatkowe materiały jak ił (bentonit), 

          granulowany żużel wielkopiecowy lub popioły lotne, wypełniacze i domieszki”  

 

1.4.2.   Przegroda przeciwfiltracyjna termin zgodny z normą   PN-EN 1538:2002, 

1.4.3. Przesłona przeciwfiltracyjna termin stosowany w praktyce inżynierskiej i w większości 

publikacji. 

 

1.4.4.    Klasyfikacja wyrobu: 

PKWiU: 23.69.19.0 
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2.  PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA  

2.1. Przeznaczenie 

SOLITEX DSM przeznaczony jest do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesiny 

twardniejącej, w technologii wgłębnego mieszania SOLITEX DSM jest mieszaniną cementu i 

bentonitu  oraz dodatków mineralnych o właściwościach pucolanowych ( popiół lotny).Ostatnim 

składnikiem zawiesiny twardniejącej sporządzanej na bazie SOLITEX DSM jest woda dodawana 

na placu budowy, zgodna z PN-EN 1008:2004, w objętości 45 %.Przed zastosowaniem, SOLITEX 

DSM należy wymieszać z wodą w celu otrzymania zawiesiny twardniejącej. Optymalny czas 

mieszania zawiesiny mieści się w przedziale 10-15 minut, przy prędkości mieszadła minimum 1200 

obrotów na minutę. 

SOLITEX ST przeznaczony jest do wykonywania  przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesiny 

twardniejącej, w technologii szczeliny kopanej. SOLITEX ST jest mieszaniną cementu i bentonitu  

oraz dodatków mineralnych o właściwościach pucolanowych. Ostatnim składnikiem zawiesiny 

twardniejącej sporządzanej na bazie SOLITEX ST  jest woda dodawana na placu budowy, zgodna z 

PN-EN 1008:2004, w objętości 67 %. Przed zastosowaniem, SOLITEX ST należy wymieszać z 

wodą w celu otrzymania zawiesiny twardniejącej. Optymalny czas mieszania zawiesiny mieści się 

w przedziale 10-15 minut, przy prędkości mieszadła minimum 1200 obrotów na minutę. 

 

2.2. Zakres stosowania 

Przegrody z zawiesiny twardniejącej wykonywane z SOLITEX DSM i SOLITEX ST stanowić 

mogą: elementy przeciwfiltracyjne w korpusie i podłożu nasypów sztucznie zagęszczonych       

stanowiących zapory  i obwałowania zbiorników rolniczych, wały przeciwpowodziowe,  

obwałowania i groble stawów rybnych oraz doprowadzalników, 

- uszczelnienia rowów, kanałów itp., 

- elementy przeciwfiltracyjne w podłożu urządzeń wodno-melioracyjnych o konstrukcji 

sztywnej, 

- wzmacnianie podłoża gruntowego. 

SOLITEX DSM i SOLITEX ST może być stosowany w gruntach zróżnicowanych pod 

względem uziarnienia, porowatości i zagęszczenia. Zastosowanie SOLITEX DSM i 

SOLITEX ST w gruntach organicznych i antropogenicznych (szczególnie zawierających 

odpady) powinno być uwarunkowane wykonaniem badań przydatności w specjalistycznym 

laboratorium 
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 2.3. Warunki stosowania 

Stosowanie przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejącej wykonywanych z SOLITEX 

DSM i SOLITEX ST uwarunkowane jest: 

- opracowaniem dokumentacji projektowej dla określonego przedsięwzięcia zgodnie z 

wymaganiami w tym zakresie, przez osoby uprawnione, z uwzględnieniem warunków 

geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich, w tym jakości (stopnia agresywności) i 

naporu wód, ze szczególnym uwzględnieniem występowania zagrożenia ruchami mas 

ziemnych mogącymi uszkodzić przegrody przeciwfiltracyjne z zawiesiny twardniejącej, np. 

na terenach górniczych, występowania w gruncie przeszkód i innych czynników 

warunkujących możliwość zastosowania technologii wgłębnego mieszania gruntu, 

- instrukcją stosowania wyrobu, opracowaną przez Producenta, 

- stosowaniem komponentów z doborem proporcji mieszaniny w pełni odpowiadającej 

wymaganiom jakościowym w danych warunkach, 

- wykonywaniem prac w warunkach zapewniających utrzymywanie się temperatury 

zawiesiny w gruncie powyżej 5ºC, 

- postanowieniami  Aprobaty Technicznej ITP AT/18-2016-0080-00 

- obowiązującymi normami i przepisami. 
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3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I WYMAGANIA  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące surowców 

Wszystkie surowce do produkcji wymienione w pkt 1.5.1 podlegają systemowi Zakładowej 

Kontroli Produkcji (ZKP). Zakres oraz częstotliwość badań opisana jest w dokumentacji  ZKP. 

 

3.2. Parametry techniczne                                                                                                             

Właściwości techniczne i użytkowe SOLITEX DSM i  SOLITEX ST podano w Tabeli 1. 

Tabela 1  Wymagania techniczne 

Poz. Właściwości Jednostki 
SOLITEX 

ST 

SOLITEX 

DSM 
Oznaczenie według 

1 2 3 4 5 6 

1 
Wygląd zewnętrzny:  

postać handlowa 
- 

jednorodny sypki proszek 

barwy szarej 
ocena wizualna 

Właściwości świeżo sporządzonej zawiesiny 

2 
Wygląd zewnętrzny:  

- po wymieszaniu z wodą 
- 

jednorodna zawiesina 

barwy szarej 
ocena wizualna 

3 Gęstość objętościowa Mg/m3 
1,30 

0,05  

1,50 

0,05 
PN-EN 12350-6:2011  

5 
Lepkość (czas wypływu z 

lejka Marsh'a) 
s/l 37-41 47-51 PN-EN 1538:2010 

6 

Odstój wody:  

- po 2 godzinach 

- po 24 godzinach 

% 

 

 3 

 5 

 

 5 

 7 

PN-85/G-02320  

7 

Czas wiązania:  

- początek 

- koniec 

doby 

 

1 

2 

 

1 

2 

PN-EN 196-3+A1:2011 

Właściwości stwardniałej zawiesiny 

8 

Wytrzymałość na 

ściskanie jednoosiowe po 

28 dniach 

MPa  0,8  1,0 PN-EN 12390-3:2011 

9 
Współczynnik filtracji 

po 28 dniach 
m/s ≤ 10-8 ≤ 10-8 

Metody laboratoryjne, jak dla  

gruntów słaboprzepuszczalnych 

Właściwości materiału w przegrodzie przeciwfiltracyjnej (wymagania dotyczące wykonawcy 

przegrody) 

10 

Wytrzymałość na 

ściskanie jednoosiowe po 

28 dniach 

MPa  0,8  1,5 PN-EN 12390-3:2011 

11 
Współczynnik filtracji 

po 28 dniach 
m/s ≤ 10-7 ≤ 10-7 

Metody laboratoryjne i polowe, jak 

dla gruntów słaboprzepuszczalnych 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570177&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569796&page=1
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3.3 Ocena higieniczna 

SOLITEX DSM i SOLITEX ST, na wniosek Wnioskodawcy, Atestem Higienicznym  

o  Nr 18/322/18/2016  i  17/322/17/2016   z dn. 14.01.2016r  wydanym  przez  Gdański Uniwersytet 

Medyczny, Zakład Toksykologii Środowiska,  dopuszczony został do wykonywania przesłon 

uszczelniających i przeciwfiltracyjnych w budownictwie melioracyjnym, ziemnym, wodnym, 

hydrotechnicznym, geotechnice oraz do izolacji składowisk odpadów. 

4. PAKOWANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

4.1. Pakowanie i transport 

SOLITEX DSM i SOLITEX ST jest pakowany luzem i  dostarczany na plac budowy przy użyciu 

cementowozów do szczelnych silosów. 

Każda dostawa  zaopatrzona jest w metkę, zawierającą nazwę wyrobu, nazwę zakładu 

wytwarzającego, datę produkcji, masę netto dostawy i zgodność z wydaną aprobatą techniczną, 

oznakowania wyrobu znakiem budowlanym. 

 

4.2. Przechowywanie  

SOLITEX DSM i SOLITEX ST sprzedawany jest wyłącznie jako świeżo wyprodukowany wyrób i 

nie może być magazynowany w długich okresach czasu. Okres przechowywania na placu budowy 

nie powinien przekraczać 2 miesięcy. 

5. BADANIA  

5.1. System oceny zgodności  

Dla mieszanek SOLITEX DSM i SOLITEX ST obowiązuje  system 4 oceny zgodności. 

Podstawą oceny zgodności są: 

 badania typu,  

 zakładowa kontrola produkcji, 

 badania kontrolne zgodnie z programem badań 

 

5.2. Badania typu  

Badania typu są badaniami potwierdzającymi wymagane właściwości techniczno-użytkowe, 

wykonywanymi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. 
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Badania typu obejmują: 

 Dla skadników - stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych  

 Dla świeżych zawiesin sporządzonych z SOLITEX DSM i SOLITEX ST: 

o gęstość objętościową, 

o lepkość umowną (lejek Marsh’a), 

o odstój wody,  

o czas wiązania – początek, koniec, 

 Dla stwardniałych zawiesin sporządzonych z SOLITEX DSM i SOLITEX ST 

 (po 28 dniach): 

o wytrzymałość na ściskanie, 

o współczynnik filtracji. 

Badania, które w procedurze aprobacyjnej stanowiły podstawę do ustalenia właściwości techniczno-

użytkowych wyrobu, mogą być zaliczone do badań typu w ocenie zgodności. 

 

5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

  specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, 

  kontrolę i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez Producenta według 

zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, 

dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów              

o wymaganych właściwościach. 

 

5.4 Badania kontrolne gotowych wyrobów 

Badania kontrolne dzieli się na: 

a) badania bieżące, 

b) badania okresowe. 

Badania bieżące należy przeprowadzać dla każdej partii wyrobu. Wielkość partii wyrobu powinna 

być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Zakres badań bieżących jest 

następujący: 

 gęstość objętościowa zawiesiny sporządzonej z SOLITEX DSM i SOLITEX ST, 

 lepkość umowna zawiesiny sporządzonej z SOLITEX DSM i SOLITEX ST, 

 odstój wody. 

Badania okresowe powinny być wykonywane przy każdej zmianie technologii produkcji, jednak 

nie rzadziej niż raz na trzy lata. Zakres badań okresowych odpowiada zakresowi badań typu. 
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5.5 Metody badan 

Właściwości techniczne określone w 3.2 należy sprawdzić według wyszczególnionych w Tabeli 1 

Polskich Norm i instrukcji wewnętrznych. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 

podanymi w 3.2. 

 

5.6 Pobieranie próbek 

Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do badań powinno być zgodne z PN-EN 

196-7:2009P. 

5.7 Ocena wyników badań 

Produkt należy uznać za zgodny z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jeżeli wyniki wszystkich 

badań są pozytywne. 

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 

SOLITEX DSM i SOLITEX ST może być wprowadzony do obrotu towarowego w Polsce i użyty w 

budownictwie wodno-melioracyjnym , jeżeli dla wyrobu tego dokonano oceny zgodności z 

Aprobatą ITP AT/18-2016-0080-00 i wydano Krajową Deklarację Zgodności z niniejszą Aprobatą. 

Aprobata Techniczna nie zastępuje pozwoleń władz budowlanych i uzgodnień z innymi 

władzami, niezbędnych do zaprojektowania i wykonawstwa urządzeń wodno-melioracyjnych, 

których elementami są przegrody przeciwfiltracyjne z zawiesiny twardniejącej. Przy uzyskiwaniu 

zezwoleń i przy dokonywaniu uzgodnień należy przedstawić władzom budowlanym 

uwierzytelnioną kopię niniejszej Aprobaty lub egzemplarz wydawnictwa ITP, w którym Aprobata 

została opublikowana. 

7. TERMIN WAŻNOŚCI DOKUMENTU ODNIESIENIA 

SOLITEX DSM i SOLITEX ST może być wprowadzony do obrotu towarowego zgodnie z 

Aprobata Techniczna ITP  do 10 lutego 2021 roku. Ważność Aprobaty może być przedłużona na 

kolejne okresy, jeżeli jej wnioskodawca lub formalny następca wystąpi z takim wnioskiem do ITP 

nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności Aprobaty. Instytut może też z własnej 

inicjatywy przedłużyć ważność wydanej przez siebie Aprobaty Technicznej. 


