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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

25.00.00.00  
Urządzenia dylatacyjne 

25.01.01.00 
Urządzenia dylatacyjne szczelne 

25.01.01.51  
Wykonanie i montaż dylatacji szczelnej modułowej  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  są 
wymagania  dotyczące wykonania, montażu  i  odbioru  szczelnych  urządzeń  dylatacyjnych  typu modułowego             
w związku z inwestycją: 
„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. ‐ Łańcut ‐ Kańczuga ‐ Żurawica od km 

16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, 

urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja  Techniczna  wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia  zawarte w  niniejszej  specyfikacji  technicznej mają  zastosowanie  przy montażu  i  odbiorze 
następujących robót : 

 zakup i transport elementów dylatacji na miejsc przeznaczenia, 

 zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

 przygotowanie konstrukcji mostu do wykonania dylatacji, 

 wykonanie dylatacji modułowej w miejscach wyznaczonych przez dokumentacje projektową na styku 
przyczółek – przęsło o przesuwach +/‐ 50mm i +/‐ 80mm. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D‐M‐K‐00.00.00. Wymagania ogólne. Roboty 
powinny być wykonane zgodnie z projektem i STWiORB oraz wytycznymi Producenta (dostawcy) dylatacji. 

1.5. Określenia podstawowe 

Szczelina  dylatacyjna  –  przerwa  w  ciągłości  konstrukcji  obiektu  mostowego,  umożliwiająca  swobodę 
wzajemnych przemieszczeń elementów tej konstrukcji i eliminująca powstanie dodatkowych sił wewnętrznych 
w jej przekrojach, 
Szczelne  modułowe  mostowe  urządzenia  dylatacyjne  –  są  mechanizmami  wewnętrznie  geometrycznie 
zmiennymi,  odkształcającymi  się  swobodnie  pod  wpływem  przemieszczeń  krawędzi  przęsła  mostowego                     
i  zachowującymi  jednocześnie  wymaganą  sztywność  pod  wpływem  obciążeń  wywoływanych  przejazdem 
pojazdów  mechanicznych.  Charakterystyczną  cechą  konstrukcyjną  wyróżniającą  modułowe  urządzenia 
dylatacyjne  jest  podział  całkowitego  przemieszczenia  obciążającego  dylatację  na  przemieszczenia  kilku 
modułów urządzenia dylatacyjnego. 
Temperatura montażu – średnia temperatura przęsła konstrukcji mostowej obliczona na podstawie pomiarów 
w trzech punktach tego przęsła na powierzchni stale zacienionej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  
w STWiORB D‐M‐K‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt.2.  
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2.2. Stal zbrojeniowa 
Stal  zbrojeniowa kotwiąca urządzenia dylatacyjne do konstrukcji płyty pomostu musi odpowiadać wymogom 
podanym w PN‐89/H‐84023/06 i STWiORB M 20.01.00.  
2.3. Beton 
Betonu używany do wypełnienia  stref zakotwień urządzeń dylatacyjnych powinien odpowiadać wymaganiom 
dla betonu ustroju niosącego, tzn. C35/45.  
2.4. Urządzenia dylatacyjne 
Urządzenia dylatacyjne muszą pełnić niżej wymienione warunki:  

 muszą zapewniać wymagany przesuw.  

 metalowe elementy konstrukcyjne urządzenia dylatacyjnego muszą być zabezpieczone przed korozją. 
Elementy metalowe wystawione na działanie czynników atmosferycznych (nie dotyczy to elementów 
zakotwień  zabetonowanych na budowie) powinny być wykonane z metali odpornych na korozję np. 
stali  nierdzewnej,  twardego  aluminium  lub  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją  przy  pomocy 
zwykłych metod stosowanych przy zabezpieczaniu konstrukcji mostów stalowych, np. przez:  

    ‐  metalizację(cynkowanie, itp.);  
‐  pomalowanie farbami antykorozyjnymi (dla stali).  

Producent urządzenia dylatacyjnego uzgodni ostateczny sposób zabezpieczenia antykorozyjnego z Inspektorem 
Nadzoru.  
Urządzenia dylatacyjne należy wykonać  zarówno na  szerokości  jezdni  jak  i na  chodnikach  z wywinięciem na 
deski gzymsowe przestrzegając zasad  technologicznych podanych w odpowiedniej STWiORB oraz w  instrukcji 
producenta. Wymagany  przesuw  +/‐50mm  przyjęto  dla montażu  urządzeń  dylatacyjnych  jednomodułowych  
o  konstrukcji  stalowej  rusztowej  z  elastomerowymi  profilami  uszczelniającymi  oraz  +/‐80mm  przyjęto  dla 
montażu urządzeń dylatacyjnych dwumodułowych o konstrukcji stalowej rusztowej z elastomerowymi profilami 
uszczelniającymi.  Urządzenia  powinny  zapewnić  możliwość  odkształcalności  w  płaszczyznach  X,  Y,  Z  
i kompensację obrotów.  
Montaż urządzeń dylatacyjnych należy wykonać na  całej  szerokości  jezdni  i  chodników w  specjalnie do  tego 

pozostawionych wnękach w  płycie  pomostu  i wsporniku  przyczółka. Urządzenia  należy  zastabilizować  przez 

przyspawanie ich kotew do wystających specjalnych pętli zbrojenia płyty pomostu, zestawionych na rysunkach 

płyty.  Izolację płyty pomostu należy zakończyć a półce beleczki urządzenia dylatacyjnego przy samym profilu 

dylatacyjnym.  W  trakcie  wykonywania  warstwy  ścieralnej  nawierzchni  przy  profilach  dylatacyjnych  należy 

zastosować taśmę uszczelniającą bitumiczno – kauczukową. Szerokość szczelin dylatacyjnych przedstawionych 

na rysunkach odpowiadają temperaturze odniesienia +10°C.  

Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego należy do zadań Wykonawcy  

Niezależnie  od  spełnienia  powyższych warunków  urządzenie  dylatacyjne musi posiadać  aprobatę  techniczną 

wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów pozwalającą na jego stosowanie w budownictwie mostowym. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu podano w  STWiORB D‐M‐K‐00.00.00  „Wymagania ogólne”[1],                      
pkt.3.  Dobór  sprzętu  i  urządzeń  niezbędnych  do  wykonania  należy  do Wykonawcy  i  podlega  uzgodnieniu  
z  Inżynierem.  Sprzęt  do montażu  powinien  być  zgodny  z  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez 
Wykonawcę robót. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Sprzęt  użyty  do  montażu  dylatacji  musi  być  zgodny  z  wytycznymi  ich  producenta  oraz  musi  być 
zaakceptowany przez Inspektora. Wybór sprzętu do wykonania robót uzależniony jest od Wykonawcy. Do prac 
montażowych  należy  przewidzieć  konieczność  wykorzystania  dźwigów,  do  celów  rozładunkowych                               
i montażowych . 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D‐M‐K‐00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], 
pkt. 4. 
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4.2. Stal zbrojeniowa 

Warunki  transportu  stali  zbrojeniowej  powinny  odpowiadać  wymogom  podanym  w  pkt.4  STWiORB 
12.01.00.00. 
 

4.3. Beton 

Warunki transportu betonu powinny odpowiadać wymogom podanym w pkt.4 STWiORB 13.01.00.00.  

4.4. Urządzenia dylatacyjne 

Urządzenia dylatacyjne  zostaną przetransportowane na plac budowy przez Producenta urządzenia  lub przez 
Wykonawcę  robót    związanych  z  montażem.  Urządzenia  dylatacyjne  mogą  być  przewożone  dowolnym 
środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  STWiORB  D‐M‐K‐00.00.00  „Wymagania  ogólne”[1],              
pkt.5. 

5.2. Szczegółowy projekt techniczny urządzenia dylatacyjnego 

Szczegółowy projekt  techniczny urządzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez Producenta na podstawie 
rysunków  
konstrukcyjnych estakady dostarczonych przez Wykonawcęi obejmujących:  
‐  przekrój poprzeczny estakady na jezdnii na chodnikach w strefie dylatacji;  
‐  rzędne wysokościowe niwelety jezdni oraz charakterystycznych punktów na jezdni i na chodnikach w strefie  
dylatacji;  
‐  dane o rozwiązaniach konstrukcyjnych krawędzi przęsła i przyczółka w strefie dylatacji.  
Projekt urządzenia dylatacyjnego ma obejmować całą szerokość mostu tj.  jezdnięi chodniki z wywinięciem na 
deski gzymsowe. Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien określać:  
‐  kształt w planie przerwy dylatacyjnej;  
‐  szerokość przerwy dylatacyjnej,  
‐  rozmieszczenie,  kształt  i  średnice  prętów  kotwiących,  uzgodnione  przez  Producenta  z  Projektantem 
opracowującym dokumentację projektową obiektu,  
‐  sposób zakończenia izolacji przy przerwie dylatacyjnej;  
‐  sposób odwodnienia strefy przydylatacyjnej.  

5.3. Wykonanie urządzenia dylatacyjnego 

Wykonanie  urządzenia  dylatacyjnego  należy  powierzyć wyspecjalizowanej  firmie,  która  jest  autoryzowanym 
przedstawicielem  Producenta  urządzenia  dylatacyjnego  lub  Producentowi  urządzenia  dylatacyjnego. Wybór 
firmy montującej urządzenie dylatacyjne wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.  
Dokonywanie przeróbek w urządzeniu dylatacyjnym bez uzgodnienia z Producentem jest niedopuszczalne.  
 

5.4. . Transport urządzeń dylatacyjnych 

Za  transport  urządzeń  dylatacyjnych  odpowiedzialny  jest  Producent  lub  Wykonawca  robót  związanych  
z montażem urządzeń dylatacyjnych. Urządzenia dylatacyjne należy transportować w fabrycznym opakowaniu 
zabezpieczając je przed przypadkowym uszkodzeniem. 
 

5.5. Przygotowanie przerw dylatacyjnych 

Przygotowanie przerw dylatacyjnych dla zamocowana urządzeń dylatacyjnych obejmuje następujące czynności:  
‐  deskowanie przerwy pomiędzy płytą ustroju niosącego i przyczółkami w rejonie dylatacji;  
‐   ułożenie zbrojenia, w  tym prętów kotwiących urządzenie dylatacyjne do płyty ustroju niosącego  ‐  średnice 
prętów  kotwiących  i  ich  rozstaw  określi  producent  urządzenia  w  szczegółowym  projekcie  urządzenia 
dylatacyjnego w porozumieniu z Projektantem opracowującym dokumentację projektową obiektów;  
‐  zabetonowanie końcowych odcinków płyty pomostu w rejonie dylatacji, tak aby uzyskać przerwę dylatacyjną 
o szerokości określonej przez producenta urządzenia.  
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5.6. Montaż urządzeń dylatacyjnych 

Roboty  związane  z  montażem  zostaną  wykonane  przez  Wykonawcę  autoryzowanego  przez  Producenta 
urządzenia dylatacyjnego i obejmują:  
‐  ułożenie w przerwie dylatacyjnej urządzenia dylatacyjnego;  
‐  regulację ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego;  
‐  regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego szerokości rozwarcia do temperatury montażu;  
‐  zabetonowanie stref zakotwień;  
‐  montaż wkładki elastomerowego profilu uszczelniającego;  
‐  odwodnienie strefy urządzenia dylatacyjnego (montaż sączków);  
‐  ułożenie nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia dylatacyjnego 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Wymagania jakie powinna spełniać konstrukcja szczelnego przykrycia dylatacyjnego: 

‐  gwarantować łagodny i cichy przejazd pojazdów przez szczelinę,  
‐  gwarantować swobodę wszelkich przesunięć, wynikających z układu konstrukcyjnego wiaduktu;  
‐    posiadać wytrzymałość  zapewniającą  niezmienne warunki  eksploatacji w  określonym  przez  projekt  czasie  
użytkowania;  
‐  gwarantować szczelność;  
‐  zapewniać łatwość w montażu i w naprawie przy dostępie od góry i przy zamknięciu połowy jezdni,  
‐  być odporna na działanie słońca, produktów naftowych, soli i innych czynników chemicznych występujących 
na drogach;  
‐  posiadać parametry współdziałania z kołami samochodów zbliżone do parametrów nawierzchni.  

6.3. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola robót prowadzonych przy montażu urządzenia dylatacyjnego powinna przebiegać w sposób ciągły.  

6.4. Kontrola instalacji urządzeń dylatacyjnych 

Kontrola obejmuje:  
‐  wykonanie przerw dylatacyjnych w konstrukcji płyty ustroju niosącego. Należy sprawdzić szerokość przerwy,  
rozstaw  i  średnice  prętów  kotwiących,  przygotowanie  powierzchni  betonowych  i  powierzchni  prętów 
kotwiących;  
‐  wykonanie regulacji ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego,  
‐    wykonanie  regulacji  ustawienia  szerokości  urządzenia  dylatacyjnego  i  dostosowanie  jej  do  temperatury 
montażu. Tę czynność należy wykonać bezpośrednio przed zabetonowaniem zakotwień;  
‐  jakość betonu i sposób wypełnienia strefy zakotwień;  
‐  zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego (najpóźniej w 8 godzin po zabetonowaniu zakotwień);  
‐  wykonanie odwodnienia strefy urządzenia dylatacyjnego;  
‐  wykonanie izolacji w strefie urządzenia dylatacyjnego;  
‐  wykonanie nawierzchni w strefie bezpośrednio przy urządzeniu dylatacyjnym.  
Odchyłki wysokościowe rzędnych ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego nie mogą przekraczać 
±2 m 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D‐M‐K‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt.7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest l szt. urządzenia dylatacyjnego o określonym przesuwie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D‐M‐K‐00.00.00. „Wymagania ogólne” [1], pkt. 8. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu, który  jest 
dokonywany  
na  podstawie wyników  pomiarów,  badań  i  oceny wizualnej. Odbiorowi muszą  podlegać  poszczególne  etapy 
prac. Inspektor Nadzoru potwierdza przyjęcie prac wpisem do Dziennika Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ogólną podstawę płatności podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.9.  
Płatność  za  zainstalowanie  1  szt.  urządzenia  dylatacyjnego  należy  przyjmować  godnie  z  obmiarem  i  oceną 
jakości  
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych oraz oceny wizualnej.  
Urządzenia dylatacyjne należy zamontować na całej szerokości pomostu.  
Na cenę jednostkową składają się:  
‐  koszt wykonania projektu warsztatowego dylatacji przez Producenta;  
‐  koszt urządzenia dylatacyjnego;  
‐  koszt transportu urządzenia dylatacyjnego;  
‐  montaż urządzenia dylatacyjnego;  
‐  wyregulowanie rozstawu elementów przekrycia dylatacji w dostosowaniu do aktualnej temperatury;  
‐  dopasowanie urządzenia do przekroju poprzecznego pomostu;  
‐  zamocowanie urządzenia w konstrukcji obiektu;  
‐  zabezpieczenie antykorozyjne spodu urządzenia 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Instrukcja montażu dylatacji ‐ wydane przez Producenta. 

 Wymagania Techniczne Wykonania  i Odbioru mostowych urządzeń dylatacyjnych.  (Projekt). Opracowane 
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 1993. 
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