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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 M 25.01.13 Przekrycie dylatacyjne – „uciąglenie nawierzchni” poprzez zazbrojenie siatką 

z „tworzyw”. 

  
 Kod CPV:  

 45112000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej. 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru przekrycia dylatacyjnego „uciąglenie nawierzchni” w nawierzchni 

obiektów inżynierskich w związku z przebudową mostu przez rzekę Łabuńka na ul. Szczebrzeskiej w Zamościu – 

Nr JNI 1024960. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

i odbiorem przekrycia dylatacyjnego „uciąglenie nawierzchni i obejmują montaż bitumicznego przykrycia 

dylatacyjnego na krawędzi nasypu drogowego i ustroju niosącego obiektów inżynierskich. 

 Zakres robót obejmuje także wykonanie robót jak wyżej w ramach zamówień uzupełniających na istniejącym 

lub wydłużonym odcinku drogi 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Beton polimerowy, polimerobeton – mieszanina kruszywa i żywic syntetycznych, wiążąca po zmieszaniu z 

utwardzaczem, charakteryzująca się szybkim przyrostem wytrzymałości.. 

Bitumiczne przykrycie dylatacyjne – odmiana przykrycia dylatacyjnego wykonana ze specjalnie zaprojektowanej 

mieszanki mineralno – asfaltowej, w którym mieszanka mineralno – asfaltowa ułożona jest na metalowej blasze 

przykrywającej szczelinę dylatacyjną.. 

Membrana – taśma, np. z PCV lub elastomeru, odporna na wysoką temperaturę i charakteryzująca się małym 

współczynnikiem tarcia. 

Masa zalewowa – elastyczna masa bazująca na substancjach asfaltowych, stanowiąca lepiszcze wypełnienia. 

Primer – substancja spełniająca rolę środka gruntującego. 

Gąbczasta wkładka neoprenowa lub poliuretanowa – wkładka umieszczona w szczelinie dylatacyjnej, 

zabezpieczająca przed wypływem gorącej masy zalewowej z koryta. 

Uciąglenie nawierzchni nad szczeliną dylatacyjną, zwane dalej uciągleniem nawierzchni – odmiana przykrycia 
dylatacyjnego, w którym warstwy nawierzchniowe wiążąca i/lub ścieralna (wykonane z mieszanek mineralno – 

asfaltowych) są zazbrojone siatkami, które mają na celu przeniesienie naprężeń rozciągających w nawierzchni 

wywołanych przemieszczaniami krawędzi szczeliny dylatacyjnej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w D-

M 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M 00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonanisa dylatacji. 

- zalewa drogowa, 
- siatka z tkaniny technicznej przeznaczona do uciąglania nawierzchni, 

- papa zgrzewalna, 

- elastomerowa taśma dylatacyjna, 

- asfaltowa taśma samoprzylepna, 

- kit trwale plastyczny, pianka poliuretanowa, 

 

2.2.3 Wymagania w stosunku do siatki przeznaczonej do uciąglenia nawierzchni: 
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Lp. Właściwości Jednostki Wartość wymagana Metoda badań wg 

1 Minimalne wymiary oczek (w osiach 
splotów podłużnych i poprzecznych) 

mm ≥ 20 x 20 pomiar bezpośredni 

2 Masa powierzchniowa  g/m2 ≥ 200 PN-EN ISO: 9864:2007 [2]  

3 Stosunek powierzchni otworów 
do całkowitej powierzchni siatki 

% ≥ 75 Pomiar bezpośredni 

4 Wytrzymałość na rozciąganie: 

- wzdłuż pasma,  
- w poprzek pasma 

kN/m  

≥ 50 
≥ 50 

 

PN-ISO: 10319:1996 [3] 

5 Wydłużenie przy zerwaniu: 
- wzdłuż pasma,  
- w poprzek pasma 

 
% 

 
≥ 50 
≥ 50 

 
PN-ISO: 10319:1996 [3] 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami producenta przykrycia dylatacyjnego i podlega akceptacji 

Inżyniera. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinien mieć do dyspozycji co 
najmniej następujący sprzęt: 

- piłę mechaniczną, 

- młot pneumatyczny, 

- sprężarkę powietrza 200-300 m3/h z filtrem przeciwolejowym, 

- piaskownicę, 

- kotły olejowe wyposażone w termostat i mieszadło do przygotowania masy zalewowej, 

- suszarkę na gaz propan-butan do podgrzewania kruszywa, 

- wózki-termosy do przechowywania kruszywa, 

- pędzle lub wałki do nakładania środka gruntującego, 

- sprzęt do transportu pomocniczego. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4. 

 

4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiałów 

 Masa zalewowa powinna być pakowana w oryginalne opakowania producenta, np. pudełka tekturowe, 

zabezpieczone przed przywieraniem masy zalewowej do tektury. 

 Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca następujące dane: 

- nazwę wyrobu, 

- nazwę i adres producenta, 

- datę produkcji, numer partii materiału i okres przydatności do stosowania, 

- masę netto, 
- opis sposobu przechowywania i stosowania materiału, zachowania niezbędnych środków ostrożności, 

wymagania bhp i ochrony środowiska, 

- znak CE lub B, numer odpowiedniej normy  lub aprobaty technicznej. 

 Masę zalewową można przewozić dowolnymi środkami transportu, chroniąc opakowania przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, chroniąc je przed rozsypaniem, 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju lub frakcji. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w  D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 
 Przed rozpoczęciem robót objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

5.2. Wykonanie przykrycia dylatacyjnego 

Uciąglenie nawierzchni polega na wykonaniu w nawierzchni mostowej nad szczeliną dylatacyjną specjalnego 

odcinka kompensacyjnego, który będzie przejmował przemieszcenia krawędzi szczeliny dylatacyjnej obiektu. Aby 

ułatwić odkształcenia, nawierzchnia nie powinna być sklejona na długośi odcinka kompensacyjnego. Odcinek 

kompensacyjny należy zazbroić siatką z tkaniny technicznej.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  D-M 00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Materiały do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinny być dostarczone przez producenta jako zestaw 

gotowy do ułożenia po odpowiednim przygotowaniu. Kontrola wykonania materiałów składowych przykrycia 

w wytwórni spoczywa na producencie. Protokoły kontroli materiałów powinny być dostarczone na budowę łącznie 

z materiałami. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły kontroli i odbioru w wytwórni itp.), 

potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 

lub przez Inżyniera, 

- skontrolować stan nawierzchni na obiekcie mostowym przed przystąpieniem do wykonania dylatacji 

bitumicznej. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) wykonania przekrycia dylatacyjnego „uciąglenie nawierzchni”  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w  D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- koryto wycięte w nawierzchni, 

- przygotowanie koryta do wypełnienia, 

- precyzja doklejenia papy zgrzewalnej poza odcinkiem kompensacyjnym. 

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne“ [1] oraz 

niniejszej STWiORB. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 

 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

 Płaci się za ilość jednostek zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  

 Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów i niezbędnych środków produkcji, 

- zamknięcie szczeliny dylatacyjnej profilem okrągłym z pianki poliuretanowej oraz uszczelnienie jej kitem trwale 

plastycznym, 

- ułożenie izolacji krawędzi szczeliny dylatacyjnej, 

- wklejenie elastomerowej taśmy uszczelniającej w szczelinę dylatacyjną za pomocą asfaltowej taśmy 
samoprzylepnej, 

- ułożenie nad szczeliną dylatacyjną papy izolacyjnej, 

- ułożenie siatki do zbrojenia warstwy wiążącej nawierzchni oraz ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni, 

- ułożenie siatki do zbrojenia warstwy ścieralnej nawierzchni oraz ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni, 

- wykonanie nacięcia w warstwie ścieralnej i wypełnienie je zalewą drogową (asfaltową masą zalewową). 

- wykonanie badań i pomiarów, 

- oczyszczenie miejsca robót. 

- ubytki i odpady materiałowe wraz z ich wywozem i utylizacją. 
 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje również: 
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- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

[1]. D-M 00.00.00  Wymagania ogólne 

 
10.2. Normy 

[2]. PN-EN ISO 9864:2007 Geotekstylia. Wyznaczanie masy powierzchniowej 

[3]. PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek. 

 

 


