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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru dylatacji bitumicznej w związku z remontem drogi krajowej nr 15. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą przykrycia szczeliny dylatacyjnej dla 
remontowanego mostu za przyczółkami i obejmują: 
 

a) wykonanie koryta na jezdni, 
b) wykonanie wypełnienia dylatacji na jezdni i na chodniku (kapach chodnikowych), 

 
1.4. Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 

Kierownik Projektu wybierze typ przekrycia dylatacyjnego - bitumicznego konkretnego 
Producenta spośród przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. Zaproponowana 
dylatacja musi spełniać warunki określone w Dokumentacji Projektowej i posiadać Aprobatę 
techniczną. Przyjęta w Dokumentacji Projektowej dylatacja 50×30×9 składa się 
z następujących elementów: 
 
2.1. Stabilizator 
 

Rodzaj stabilizatora zależy od wielkości szczeliny dylatacyjnej i został określony 
w Dokumentacji Projektowej. 
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2.2. Membrana 
 

Membrana wykonana z tworzywa sztucznego charakteryzująca się małym 
współczynnikiem tarcia, odpornością na temperaturę do 200ºC. Szerokość membrany 
powinna być większa o 0,10 mm od szerokości stabilizatora. 
 
2.3. Kruszywo 
 

Należy stosować kruszywo o uziarnieniu 16 - 24 mm, łamane granitowe lub bazaltowe. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom, zalecanym przez Producenta, 
z których najistotniejsze to: 
 

− nasiąkliwość - I klasy wg PN-B-11112:1996, 
− mrozoodporność - I klasy wg PN-B-11112:19962, 
− mrozoodporność soli - I klasy wg PN-B-11112:1996, 
− zawartość ziaren nieforemnych - max do 15%, 
− zawartość frakcji podstawowej - powyżej 85%. 

 
Do gruntowania powierzchni bocznych i dna szczeliny stosować środek firmowy. 
Do uszczelnienia szczeliny między przęsłem i płytą przejściową użyć gąbczastą wkładkę 

neoprenową. 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca powinien dysponować frezarką do nawierzchni lub piłą diamentową do cięcia 
nawierzchni. 
 
4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu odpowiednimi do cięcia 
nawierzchni. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1.Wykonanie koryta w jezdni 
 

Koryto pod przykrycie wykonuje się najwcześniej, po ułożeniu i przestygnięciu warstwy 
ścieralnej nawierzchni na obiekcie. 

W czasie wykonywania nacięć nawierzchni należy tak ustawić głębokość cięcia aby nie 
uszkodzić izolacji. Masę bitumiczną w korycie odspajać młotkami pneumatycznymi, tak by 

Dylatacja Bitumiczna - materia?y - hurtownia - 814 608 814

https://hurtland.eu/o/dylatacja-bitumiczna/



 

 
ST M.18.01.03. 

uzyskać projektowany kształt koryta. W przypadku stwierdzenia wykruszeń, luźne fragmenty 
nawierzchni należy usunąć, a koryto w tym miejscu poszerzyć. 

Koryto powinno być wykonane zgodnie z Dokumentacją z dokładnością ± 2 cm. Odsadzki 
powinny być na poziomie połączenia warstwy ścieralnej i ochronnej. 

Dopuszcza się wykonanie koryta metodą frezowania. Koryto w chodnikach powinno być 
uformowane w trakcie betonowania. 

 
Przygotowanie koryta do wykonania wypełnienia. 

 
Koryto należy wysuszyć przez przedmuchanie gorącym sprężonym powietrzem. W celu 

oczyszczenia i usunięcia luźnych fragmentów koryto należy wypiaskować. Piaskowaniu 
podlegają również pasy jezdni o szerokości 10 cm po obu stronach koryta. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w płycie pomostu lub na przyczółku 
uniemożliwiających prawidłowe ułożenie stabilizatora należy wykonać naprawę konstrukcji 
betonowej. 

Naprawę podłoża można wykonać środkami tradycyjnymi lub zaprawami 
niskokurczliwymi - epoksydowymi. 

W przypadku wykonania naprawy zaprawami epoksydowymi, do wykonania wypełnienia 
dylatacyjnego można przystąpić po 3 dobach od zakończenia robót betonowych. Ściany 
koryta należy posmarować cienką warstwą firmowego środka gruntującego. 

Szczeliny dylatacyjne należy uszczelnić gąbczastą wkładką neoprenową. W przypadku 
szczeliny szerszej niż 5 cm dopuszcza się wykonanie przekrycia dylatacyjnego bez wkładki 
neoprenowej. 
 
Warunki atmosferyczne 
 

Wypełnienia bitumiczne można wykonywać przy temperaturze otoczenia powyżej 0oC 
w dni bezdeszczowe. 

Dopuszczalne jest wykonywanie dopełnień w temperaturze do - 5oC pod warunkiem 
starannego wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymywaniu temperatur masy zalewowej 
i kruszywa w górnym dopuszczalnym zakresie oraz przy osłonięciu miejsca robót namiotami 
brezentowymi. 
 
5.2.2. Przygotowanie materiałów. 
 

Przygotowanie materiałów wykonać ściśle według Instrukcji Producenta. 
 
Masa zalewowa  

Masa zalewowa powinna być rozgrzana do temperatury 170 - 190oC i wymieszana w celu 
uzyskania jednakowej temperatury. 

Przed przestąpieniem do wykonywania wypełnienia masa w kotle powinna być 
wymieszana w celu wyrównania temperatury. 

Temperaturę masy należy sprawdzić termometrem zewnętrznym w różnej odległości od 
ścian kotła 
 
Kruszywo 

Kruszywo należy wysuszyć i podgrzać w przewoźnej suszarce (opalonej gazem propan-
butan). 
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Temperatura kruszywa powinna być w granicach 110 - 150oC (przy wykonywaniu 
wypełnień w niskiej temperaturze otoczenia należy podgrzewać kruszywo do temperatury 
wyższej). Temperatura kruszywa w żadnym wypadku nie może być niższa niż 105oC 
i wyższa niż 190oC. 

Kruszywo należy przechowywać w uprzednio wygrzanych wózkach - termosach. 
 
5.2.3. Wykonanie wypełnienia 
 

W koryto wlewa się pierwszą warstwę masy spoinowej i układa stabilizator - 
symetrycznie w szczelinie dylatacyjnej. Na stabilizator wlewa się drugą warstwę masy 
spoinowej i układa się membranę. Następnie koryto wypełnia się na przemian firmową masą 
spoinową i podgrzanym kruszywem. Kruszywo należy układać w warstwach. Grubość 
warstw kruszywa powinna być tak dobrana, aby masa bitumiczna dokładnie wypełniała 
wszystkie przestrzenie w kruszywie, a równocześnie zespoliła się z poprzednią warstwą. 
Grubość warstw nie może przekraczać 2÷3 cm. Ostatnia warstwa kruszywa powinna być 
ułożona na równo z powierzchnią asfaltu i starannie zawałowana w celu prawidłowego 
ułożenia się kruszywa. Równość należy sprawdzić opierając łatę na krawędziach pionowych 
koryta. Ostatnią warstwę kruszywa należy zalać masą zalewową i pozostawić do 
wystygnięcia. 

Po całkowitym ostygnięciu ( do temperatury otoczenia ) wykonuje się warstwę 
wykańczającą. W tym celu należy oczyścić przykrycie dylatacyjne sprężonym powietrzem, 
podgrzać palnikami gazowymi, przykryć cienką warstwą masy zalewowej i posypać drobną 
frakcją kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego. 

Całkowite wykończenie przykrycia występuje pod wpływem obciążenia ruchem 
drogowym w czasie zależnym od temperatury i natężenia ruchu ( zwykle 2 - 7 dni ). 
 

Właściwą jakość osiąga się przez: 
 

− staranne przygotowanie koryta ( oczyszczenie, wysuszenie ), 
− stosowanie odpowiednich materiałów (masa spoinowa, kruszywo 

o odpowiednich właściwościach mechanicznych i dobranym uziarnieniu), 
− zachowanie reżimów temperaturowych (podgrzewanie masy w kotłach 

z automatyczną regulacją temperatury, przechowywanie kruszywa 
w termosach), 

− właściwą organizację robót zapewniającą ciągłość wypełnienia koryta 
i uniemożliwiającą stygnięcie materiałów przed zakończeniem robót. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 
6.1. Kontroli jakości robót podlega: 
 

− jakość użytych materiałów, 
− zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST. 

 
6.2. Kontroli jakości robót podlegają wszystkie elementy robót. 
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7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wykonanej dylatacji bitumicznej określonego 
typu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Odbiorowi podlega koryto. Należy sprawdzić wymiary gabarytowe (szerokość, 
głębokość) oraz jego stan techniczny. 
 
8.2. W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić równość przykrycia. Powierzchnia tego 
przykrycia powinna być równoległa do powierzchni asfaltu i znajdować się ponad nią od 
0÷3 mm. 

Powierzchnia wykończeniowa powinna zachodzić na powierzchnię asfaltu od 2÷5 cm. 
Wypełnienie powinno mieć regularny kształt. 

Czynność odbioru powinna być wykonana zgodnie z przyjętymi w ST D-M.00.00.00. 
zasadami. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" 
 

Cena wykonania robót obejmuje: 
 

− prace pomiarowe i przygotowawcze 
− transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− wykonanie koryta w jezdni, 
− przygotowanie materiałów do wykonania wypełnienia, 
− wykonanie dylatacji określonego typu w jezdni, 
− wykonanie dylatacji określonego typu na chodniku, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w specyfikacji. 
 

10. Przepisy związane 

PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 

Instrukcje Producenta dylatacji. 

Aprobata techniczna 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  
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