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D – M – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy przebudowie ul. Sadowej i 
łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i 
łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia 
ulicznego. 
Roboty obejmują: 

 Roboty przygotowawcze: 
- wyznaczenie trasy w terenie, roboty pomiarowe, 
- sporządzenie  inwentaryzacji powykonawczej,   
- usuniecie drzew i krzaków, 
- zdjęcie warstwy humusu, 
- rozbiórki elementów dróg, 

 Roboty ziemne: 
- wykonanie robót ziemych, 
- wykonanie uzupełnień poboczy itp. gruntem pochodzącym z robót ziemnych,  

Odwodnienie korpusu drogowego: 
- kanalizacja deszczowa,  
- kanalizacja sanitarna, 

Podbudowy:   
- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa, 
- wykonanie warstwy odcinającej z geowlókniny, 
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

- ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem, 

- podbudowa z betonu asfaltowego, 

Nawierzchnie: 
- nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna, 
- nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiąŜąca,  
- frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, 
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

 Roboty wykończeniowe: 
- wykonanie umocnień kostką kamienną 10x10cm, płytami aŜurowymi, palisadą betonową, 

humusowanie, 
- wypełnienie poboczy destruktem, 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 
- oznakowanie poziome, 
- oznakowanie pionowe, 

Elementy ulic: 
- wykonanie krawęŜników betonowych, 
- wykonanie obrzeŜy betonowych, 
- ściek z kostki kamiennej. 

Inne roboty: 
- przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej, 
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych, 
- przebudowa i budowa linii telekomunikacyjnej napowietrznej, 
- przebudowa linii optotelekomunikacyjnej. 
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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 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poniŜej wymienionymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych: 
D-M 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE 

INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI 
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZAKÓW 
D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ 
D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
D-02.01.01 WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
D-02.02.01 UZUPEŁNIENIE, KSZTAŁTOWANIE POBOCZY 
D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 
D-03.02.02 KANALIZACJA SANITARNA 
D-04.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA 
D-04.02.01a WARSTWA ODCINAJĄCA 
D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA 
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
D-04.05.01 ULEPSZONE PODŁOśE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
D-04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 
D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA 
D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄśĄCA 
D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH  
D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG, ULIC ORAZ 

PLACÓW I CHODNIKÓW 
D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP 
D-06.03.01 WYPEŁNIENIE POBICZY DESTRUKTEM 
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME  
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 
D-08.01.01b KRAWĘśNIKI BETONOWE 
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE 
D-08.05.01 ŚCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ 
D-01.03.01 PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 
D-01.03.02 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH 
D-01.02.04/01 PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ 
D-01.03.04/02 PRZEBUDOWA LINII TELEOKUNIKACYJNYCH KABLOWYCH 
D-01.03.04/03 PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNEJ NAPOWIETRZNEJ 
D-01.03.04/04 PRZEBUDOWA LINII OPTOTELEKOMUNIKACYJNEJ 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 UŜyte w STWiORB wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
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dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
InŜynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.6. InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.13. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu 
na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa 

moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
d) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
e) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

g) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

h) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi 
przez ruch na drodze. 

1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.22. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.23. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.24. Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) 
istniejącego połączenia. 

1.4.27. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.31. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.32. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.33. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.34. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i 
poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB.  
Tyczenie punktów głównych osi trasy Wykonawca wykona w oparciu o dokumentację projektową oraz o 
pozyskane we własnym zakresie dane geodezyjne będące w innych zasobach geodezyjnych w tym geodezji 
państwowej. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

 Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
STWiORB. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Zamawiający przekaŜe Wykonawcy robót budowlanych projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót.   
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
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 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

Dodatkowo Wykonawca będzie miał na uwadze niekorzystne oddziaływanie na środowisko w 
czasie realizowania inwestycji. 

W okresie realizacji przedsięwzięcia, w celu zminimalizowania negatywnych dla ludzi i środowiska 
skutków przebudowy analizowanego skrzyŜowania wraz z budową pasa włączenia, naleŜy zastosować 
następujące rozwiązania: 

• w celu ochrony powietrza atmosferycznego: 
− okresowe zraszanie odsłoniętego terenu w przypadku wystąpienia warunków powodujących 

znaczne przesuszenie podłoŜa i wystąpienia wiatrów o prędkościach umoŜliwiających 
porywanie pyłu,  

− stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym, 
− dbanie o czystość wjazdów i wyjazdów z terenu budowy, 

• w celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego oraz wód powierzchniowych: 
− stosowanie maszyn i pojazdów w dobrym stanie technicznym, 
− w przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te 

(lub zanieczyszczoną glebę) naleŜy zebrać i przekazać jednostce zajmującej się ich 
unieszkodliwieniem, 

− podczyszczanie ewentualnych wód z wykopów przed odprowadzeniem do odbiornika,  
− ujęcie ścieków bytowych z baz technicznych i ich wywóz do najbliŜszej oczyszczalni ścieków, 
− odpowiednie zabezpieczenie terenu bazy materiałowej i paliwowej zaplecza budowy poprzez 

uszczelnienie podłoŜa w miejscu składowania substancji stanowiących zagroŜenie dla 
środowiska gruntowo-wodnego, 

− zapewnienie właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, 
− po zakończeniu prac budowlanych teren przy drodze naleŜy uporządkować, 

• w celu ochrony akustycznej: 
− naleŜy odpowiednio zorganizować prace budowlane, w sposób pozwalający ograniczyć 

uciąŜliwość dla mieszkańców sąsiedniej zabudowy, 
− w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie, w miarę moŜliwości urządzenia emitujące 

hałas o duŜym natęŜeniu nie powinny pracować równocześnie, 
− prace w pobliŜu zabudowy mieszkaniowej naleŜy wykonywać w porze dziennej (w godzinach 

od 6oo do 22oo), 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera/Kierownika 
projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał InŜyniera/Kierownika projektu. InŜynier/Kierownik projektu moŜe 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować InŜyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
InŜynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport 
oraz inne urządzenia towarzyszące. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć InŜynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się 
potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera/Kierownika 
projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i 
złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera/Kierownika projektu. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
a) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
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c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń 
w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika 
projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 JeŜeli w trakcie budowy zajdzie konieczność zastosowania magazynu – składowiska pośredniego 
wynikającego z technologii robót, powstałe koszty wynikające z łamania transportu i dodatkowej pracy sprzętu 
oraz robocizny pokrywa Wykonawca. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
STWiORB, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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 Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
STWiORB, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik projektu 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. 
 Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 
 Harmonogram będzie uaktualniany na kaŜde Ŝadanie InŜyniera. Wykonawca będzie na Ŝądanie 
InŜyniera/Kierownika projektu przedstawiał dzienne raporty  ( wg wzoru podanego przez InŜyniera/Kierownika 
projektu ) dot. zakresu zrealizowanych robót, ilości zatrudnionych Pracowników fizycznych Wykonawcy, 
pracowników dozoru Wykonawcy a takŜe ilości pracującego sprzętu na budowie i warunków pogodowych. 
 Zabezpieczenie skarp wykopów naleŜy do Wykonawcy i mają być ujęte w cenie jednostkowej 
wykonania wykopu. Sposób zabezpieczenia podlega uzgodnieniu przez InŜyniera/Kierownika projektu, 
 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zatrudnienia na swój koszt nadzór właścicielski związany z 
przebudową urządzeń obcych oraz nadzór innych zarządców dróg, jeśli taka potrzeba wystąpi. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i STWiORB 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
InŜyniera/Kierownika projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera/Kierownika projektu 

 InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 
mu niezbędnej pomocy. 
 InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
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 InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i STWiORB. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi STWiORB. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest prowadzony przez Wykonawę do czasu odbioru ostatecznego robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 
Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
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− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) KsiąŜka obmiarów 

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 
 Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
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 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiORB. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
STWiORB Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem 
projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik 
projektu. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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D-01.01.01 ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  
WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI 
POWYKONAWCZEJ DROGI 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i 
jej punktów wysokościowych oraz sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej przy przebudowie ul. 
Sadowej i łacznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do 
szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetenia 
ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkim 
czynnościami mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej, a takŜe wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu. 
 W zakres robót wchodzą: 
– wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (reperów 

roboczych dowiązanych do reperów krajowych), z ich zastabilizowaniem, 
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały oraz odtwarzania uszkodzonych punktów, 
– wyznaczenie roboczego pikietaŜu trasy poza granicą robót, 
– przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych, 
– wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
– wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z właścicielami nieruchomości, 
– pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – załoŜenie poziomej i wysokościowej geodezyjnej 
osnowy realizacyjnej niezbędnej przy budowie drogi, uwzględniającej ustalenia dokumentacji projektowej. 

1.4.2. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. 

1.4.3. Reper –  zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy, którego 
wysokość jest wyznaczona. 

1.4.4. Znak geodezyjny –  znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej. 

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego 
wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy. 

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporządzenie związanej z 
nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
[1] pkt 2. 
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2.2. Materiały do wykonania robót 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe długości około 0,5 m. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy 
powinny mieć średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 ÷ 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalonych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości 0,04 ÷ 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Do stabilizowania roboczego pikietaŜu trasy, poza granicą pasa robót, naleŜy stosować pale drewniane 

średnicy 0,15 ÷ 0,20 m i długości 1,5 ÷ 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z InŜynierem. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej naleŜy stosować materiały zgodne z instrukcjami 

technicznymi G-1 [5] i G-2 [6]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– teodolity lub tachimetry, 
– niwelatory, 
– dalmierze, 
– tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, 
– ew. odbiorniki GPS, zapewniające uzyskanie wymaganych dokładności pomiarów. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

 Sprzęt i materiały do prac geodezyjnych moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 
3.  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

5.3. Prace przygotowawcze 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek wytyczenia głównej osi oraz zasadniczych 
wymiarów realizowanej inwestycji w tym krawędzi drogi, krawędzi pasa drogowego, krawędzi i granicy robót 
ziemnych, elementów uzbrojenia terenu mogących mieć wpływ na ogólne usytuowanie w terenie planowanej 
inwestycji i wpisanie ich w elementy otaczającego istniejącego zagospodarowania terenu.  Wytyczenie to 
powinno przed przystąpieniem do realizacji robót odpowiedzieć na pytanie czy inwestycja w sposób 
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bezkolizyjny mieści się w terenie czy teŜ na tym etapie prac geodezyjnych konieczne jest jej niewielkie 
skorygowanie dla bezkolizyjnego umieszczenia w pasie planowanych robót. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kolizji po wytyczeniu podstawowych gabarytów obiektów, 
Wykonawca nie moŜe przystąpić do robót bez powiadomienia o wynikach tego wytyczenia InŜyniera Kontraktu 
a ponadto przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót geodezyjnych powinien: 
– zapoznać się z zakresem opracowania, 
– przeprowadzić z Zamawiającym (InŜynierem) uzgodnienia dotyczące sposobu wykonania prac, 
– zapoznać się z dokumentacją projektową, 
– zebrać informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych na obszarze objętym budową drogi, 
– zapoznać się z przewidywanym sposobem realizacji budowy,  
– przeprowadzić wywiad szczegółowy w terenie. 

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktów wysokościowych 

5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami i wytycznymi 
GUGiK [3÷10]. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, połoŜonych 
poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
moŜe przekraczać 500 m. 
 Wykonawca powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy 
drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi 
wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim 
powinna być odpowiednio zmniejszona, zaleŜnie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak jest  takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów  

z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

 
 

 
strona 22 

 

słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4.3.  Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
moŜe być większe niŜ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety 
punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkcie 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.4.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
InŜyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych 
niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 
trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 

5.4.5. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej 

 Dokumentację geodezyjną naleŜy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziałem 
na: 
1) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 
3) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w  ppkcie 3 oraz formę dokumentów naleŜy 
uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. Zamawiający poda w ST, czy dokumentację tę naleŜy okazać 
Zamawiającemu do wglądu. 

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi 

5.5.1. Zebranie materiałów i informacji 

 Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od Zamawiającego instrukcje 
dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 
 Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej informacji o rodzaju, połoŜeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i 
wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. 
 W przypadku stwierdzenia, Ŝe w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieŜąca inwentaryzacja 
sieci uzbrojenia terenu, naleŜy powiadomić o tym Zamawiającego. 
 Przy analizie zebranych materiałów i informacji naleŜy ustalić: 
– klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz moŜliwości wykorzystania ich do pomiarów 

powykonawczych, 
– rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
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– zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniku 
pomiaru powykonawczego. 

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne 

 W pierwszej fazie prac naleŜy wykonać: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów istniejącej 
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacją opisów topograficznych, 
zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstępne rozeznanie odnośnie konieczności 
uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej. 
 Następnie naleŜy pomierzyć wznowioną lub załoŜoną osnowę, a następnie wykonać pomiary 
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 [8] GUGiK, mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej 
oraz treść dodatkową obejmującą: granice ustalone według stanu prawnego, kilometraŜ dróg, znaki drogowe, 
punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzędnymi wlotu i wylotu, światłem i skrajnią, wszystkie drzewa w pasie 
drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziałem na trwałe i 
nietrwałe, rowy, studnie z ich średnicami, przekroje poprzeczne dróg co 20÷50 m oraz inne elementy według 
wymagań Zamawiającego. 
 Prace obliczeniowe naleŜy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej 
treści na mapę zasadniczą oraz mapę katastralną naleŜy wykonać metodą klasyczną (kartowaniem i kreśleniem 
ręcznym) lub przy pomocy plotera. 
 Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego naleŜy uzupełnić o elementy wymienione w drugim 
akapicie niniejszego punktu, tą samą techniką z jaką została wykonana mapa (numeryczną względnie 
analogową). 
 Dokumentację geodezyjną i kartograficzną naleŜy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 
[4], z podziałem na: akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację techniczną przeznaczoną 
dla Zamawiającego i dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. Sposób skompletowania i formę dokumentacji dla ośrodka dokumentacji naleŜy uzgodnić z 
ośrodkiem oraz ustalić czy tę dokumentację naleŜy okazać Zamawiającemu do wglądu. 

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiającego 

 Jeśli Zamawiający nie ustalił inaczej, to naleŜy skompletować dla Zamawiającego następujące 
materiały: 
– sprawozdanie techniczne, 
– wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, którą wymieniono w punkcie 5.5.2, 
– kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędnych punktów granicznych w 

postaci dysku i wydruku na papierze, 
– kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
– kopie opisów topograficznych, 
– kopie szkiców polowych, 
– nośnik elektroniczny (dysk) z mapą numeryczną oraz wydruk ploterem tych map, jeŜeli mapa realizowana 

jest numerycznie, 
– inne materiały zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola jakości prac 

 Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować: 
– wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która powinna zapewniać 

moŜliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć 
wpływ na kolejne etapy robót, 

– kontrolę prowadzoną przez słuŜbę nadzoru (InŜyniera), 
– przestrzeganie ogólnych zasad prac określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [3÷10], zgodnie z 

wymaganiami podanymi w punkcie 5, 
– sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej kontroli robót. 

Kontrolę naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
[3÷10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje się jednostki: km (kilometr) i ha 
(hektar). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót następuje na podstawie protokołu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej 
dla Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
− zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z właścicielami nieruchomości, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− wyznaczenie punktów roboczego pikietaŜu trasy, 
− ustawienie łat z wyznaczeniem pochylenia skarp, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
− prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi według wymagań 

dokumentacji technicznej, 
− koszty ośrodków geodezyjnych. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− 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, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne 

1.  D-M-00.00.00            Wymagania ogólne 
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10.2. Inne dokumenty 

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z późniejszymi 
zmianami) 
[Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]: 

3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
4. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
5. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna 
6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna 
7. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji 
8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 
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 D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW  
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usuniecie drzew i krzaków przy 
przebudowie ul. Sadowej i łacznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z 
drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce wraz z odwodnieniem i 
uzupełnieniem oświetenia ulicznego.   

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem 
drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. Gatunki roślinności do usunięcia: 
− brzoza, dąb, leszczyna, Ŝywotnik, wierzba, świerk, sosna, ligustr, wisnia. Lokalizacja zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków naleŜy stosować: 
− piły mechaniczne, 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
− spycharki, 
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport pni i karpiny 

 Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi na wysypisko, zasypanie dołów. 
 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, 
teren naleŜy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych 
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
 W miejscach nasypów teren naleŜy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniŜej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w 
punkcie 5.3. 
 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 Materiał pochodzący z wycinki roślinności , Wykonawca wywiezie na wysypisko. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 
− dla drzew - sztuka, 
− dla krzaków - hektar. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 
pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
− wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
− wywiezienie usuniętej roślinności na wysypisko, 
− koszty składowania na wysypisku, 
− zasypanie dołów, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów  

z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 
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D-01.02.02 ZDJĘCIE WASRTWY ZIEMI URODZAJNEJ 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zdjęciem warstwy ziemi 
urodzajnej przy przebudowie ul. Sadowej i łacznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do 
ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce wraz z 
odwodnieniem i uzupełnieniem oświetenia ulicznego.   

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu gr. 20cm, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna – powierzchniowa warstwa gruntu grubości 5÷30 cm o zawartości co najmniej 2% 
części organicznych. 

1.4.2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z 
terenu przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w celu późniejszego 
wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu przydroŜnego. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zaleŜności od potrzeb,  powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– spycharki, 
– równiarki, 
– koparki, 
– sprzęt transportowy, np. samochody wywrotki. 

Przy niewielkim zakresie robót lub w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny ma niekorzystne warunki 
robót – moŜna stosować ręczne usunięcie ziemi urodzajnej. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w instrukcjach producentów lub propozycji 
Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów  

z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  

 Ziemię urodzajną naleŜy: 
– przemieszczać z zastosowaniem spycharek, równiarek i ew. zgarniarek (przy duŜym zakresie robót), 
– przewozić transportem samochodowym. 

Wybór środka transportu zaleŜy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia ziemi urodzajnej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 
3. składowanie ziemi urodzajnej, 
4. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej i wskazań InŜyniera: 
– ustalić lokalizację terenu robót, 
– przeprowadzić szczegółowe wytyczenie robót, 
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 
– ew. usunąć darninę, jeśli znajduje się nad warstwą ziemi urodzajnej. 

5.4. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 

5.4.1. Wymagania ogólne 

 Warstwę ziemi urodzajnej naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez InŜyniera. 
 Podczas usuwania ziemi urodzajnej naleŜy pozostawić powierzchnię gruntu równą bez zagłębień, w 
których zbierałaby się woda.  
 Jeśli nie przewiduje się natychmiastowego wykonywania robót ziemnych, zaleca się pozostawić na 
miejscu warstwę ziemi urodzajnej grubości około 20 cm. Jeśli warstwa ziemi urodzajnej została zdjęta na pełną 
głębokość, a Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót drogowych, to powinien zabezpieczyć 
powierzchnię odsłoniętego gruntu przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych. JeŜeli grunt 
podłoŜa ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca przywróci ten grunt do stanu pierwotnego. 
 Grubość zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zaleŜna od głębokości jej zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, ST lub wskazana przez InŜyniera, według faktycznego stanu jej występowania. 
 Nie naleŜy zdejmować ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.4.2. Usunięcie ziemi urodzajnej 

 Ziemię urodzajną naleŜy zdejmować mechanicznie  z zastosowaniem spycharek lub równiarek. 
Maszyną, która najlepiej jest przystosowana do robót jest spycharka, bez względu na moc silnika. Przy 
stosowaniu równiarek uzyskuje się znacznie mniejsze wydajności niŜ przy uŜyciu spycharek. 
 W przypadku, gdy nie ma moŜliwości składowania ziemi urodzajnej w pasie drogowym lub 
wykorzystanie jej odbędzie się po dłuŜszym okresie, naleŜy załadować ją na środki transportowe i odwieźć na 
miejsce hałdowania.  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
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z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 
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 Jeśli powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie ma moŜliwości mechanicznego jej 
usunięcia, to roboty moŜna wykonać ręcznie. Narzędziem do ręcznego odspojenia i odrzucenia lub załadowania 
ziemi urodzajnej jest szpadel, a środkiem do przewozu są zwykłe taczki. Przy słabym gruncie podłoŜa pod koło 
taczek podkłada się tory z płaskownika lub desek. 

5.4.3. Składowanie ziemi urodzajnej 

 Miejsce składowania ziemi urodzajnej powinno być przez Wykonawcę tak dobrane, aby ziemia 
urodzajna była zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, okres 
składowania i doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego. 
 Na składowisku ziemię urodzajną naleŜy składować w regularnych pryzmach o wysokości do 2 m i 
obsiać mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moŜe zawierać korzeni, 
kamieni i materiałów nieorganicznych. 
 W okresach suchych zaleca się w górnej powierzchni pryzm wyrobić nieckę głębokości do 40 cm na 
zbieranie wody deszczowej, która zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej ziemi, przesiąkając do 
wnętrza pryzmy. 
 Ziemię urodzajną zaleca się odchwaścić przy zastosowaniu herbicydów. 

5.4.4. Nadmiar ziemi urodzajnej 

 Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostającej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp i innych robotach 
wykończeniowych Wykonawca odwiezie na składowisko. 
 Lokalizację miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz ze wszystkimi pozwoleniami naleŜy 
przedstawić InŜynierowi. 

5.5. Roboty wykończeniowe 

Do robót wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola usunięcia ziemi urodzajnej 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i prawidłowości ich wykonania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej o określonej 
grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli ocena prawidłowości i kompletności ich wykonania okazała się pozytywna. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów  

z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie sprzętu, 
– zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 
– oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczeń jak korzenie, kamienie, glina itp., 
– przemieszczenie lub transport ziemi roślinnej na składowisko, 
– składowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem, 
– odwoz nadmiaru ziemi urodzajne na składowisko, 
– koszty składowania na składowisku, 
– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− 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, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
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 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 
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D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg przy 
przebudowie ul. Sadowej i łacznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z 
drogą dojazdową dp szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce wraz z odwodnieniem i 
uzupełnieniem oświetlenia ulicznego.  

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
− nawierzchni miejsc postojowych i chodnika z kostki betonowej, 
− nawierzchni miejsc postojowych z betonowych płyt aŜurowych, 
− obrzeŜy betonowych wraz z ławą betonową, 
− ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych, 
− znaków drogowych, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg moŜe być wykorzystany sprzęt podany 
poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− Ŝurawie samochodowe, 
− samochody cięŜarowe, 
− koparki, 
− sprzęt pomocniczy (młotek, przecinak itp.) 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów  

z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3. 
 Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w zaleŜności od zakresu robót i w 
sposób określony przez InŜyniera. 
 Rozebrane oznakowanie pionowe Wykonawca odwiezie do Zakładu InŜynierii Miejskiej ZIM w 
Mikołowie. 
 Pozostałe elementy pochodzące z rozbiórki Wykonawca przewiezie na wysypisko.  
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
− m2 (metr kwadratowy) dla nawierzchni z kostki betonowej, płyt aŜurowych, 
− m (metr) dla obrzeŜa, ścieku z elementów betonowych, 
− szt. (sztuka) dla znaków drogowych, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
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a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− ręczne wyjęcie kostki betonowej, płyt aŜurowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
− załadunek materiału z rozbiórki i wywiezienie na wysypisko, 
− koszty składowania na wysypisku, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki obrzeŜy: 
− odkopanie obrzeŜy wraz z wyjęciem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
− załadunek materiału z rozbiórki i wywiezienie na wysypisko, 
− koszty składowania na wysypisku, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki znaków drogowych: 
− demontaŜ tablic znaków drogowych ze słupków, 
− odkopanie i wydobycie słupków, 
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [1], 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki do Zakładu InŜynierii Miejskiej w Mikołowie, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki ścieku betonowego: 
− odkopanie ścieku wraz z wyjęciem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
− załadunek materiału z rozbiórki i wywiezienie na wysypisko, 
− koszty składowania na wysypisku, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D - 02.01.01 WYKONANIE ROBÓT ZIEMYCH 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem dokopów przy 
przebudowie ul. Sadowej i łacznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z 
drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce wraz z odwodnieniem i 
uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia dokopów w czasie prtzebudowy 
ulic w Mikołowie – Kamionce i obejmują wykonanie robót ziemnych w gruntach nieskalistych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 
wykopu. 

1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

1.4.5.Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych. 

1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [3], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [1], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.9. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru: 

10

60

d
d

U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

1

2
0 E

E
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gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [2], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [2]. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Materiał występujący w podłoŜu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoŜe 
nawierzchni.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
− transportu nadmiaru gruntu (samochody skrzyniowe, samowyładowcze itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

 Główne roboty związane z robotami ziemnymi naleŜy wykonac zgodnie z STWiORB D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podłoŜa”. Po wykonaniu koryta naleŜy, lokalnie wykonać 
dopkopanie gruntu do rzędnych terenu wymaganych w dokumentacji projektowej.   
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 Odspojone grunty do wykonania lokalnych uzupełnień poboczy, skarp, itp. powinny być bezpośrednio 
wbudowane w miejscawskazane w dokumentacji projektowej.  Nadmiar gruntów Wykonawca wywiezie na 
wysypisko.O ile InŜynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, naleŜy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 W trakcie robót ziemnych Wykonawca będzie dbał o prawidłowe odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za 
dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 Zageszczenie naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi w STWiORB D-04.01.01 „Koryto wraz 
z profilowaniem i zageszczenie podłoŜa”.  

5.4. Ruch budowlany 

 Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które 
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej 
warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.3. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− roboty związane z dopkopaniem terenu do rzędnych projektowanych, 
− transport gruntu do wykonania uzupełnień poboczy, chodników , skarp, itp. 
− załadunek i transport nadmiaru gruntu na wysypisko, 
− koszty składowania na wysypisku, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D - 02.02.01 UZUPEŁNIENIE KSZTAŁTOWANIE POBOCZY 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uzupełnień skarp, 
poboczy gruntem przy przebudowie ul. Sadowej i łacznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. 
Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce 
wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z lokalnym 
uzupełnieniem gruntem pochodzącym z wykopów oraz kształtowaniem skarp, chodników itp..  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wysokość nasypu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 

1.4.2. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz STWiORB D-02.01.01. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-
02.00.01 pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do wykonania uzupełnień 

 Do wykonania lokalnych uzupełnień pod chodniki, zjazdy, itp. Wykonawca wykorzysta grunty 
pochodzące z wykopów.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.01.01 pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-02.01.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Wykonanie uzupełnienia, kształtowania skarp 
 Zgodnie z dokumentacją projektową w przypadku występowania ubytków (wgłębień) w konstrukcji 
poboczy, chodników, zjazdów itp. naleŜy je uzupełnić gruntem pochodzącym z wykopów. Po uzupełnieniu 
warstwę gruntu naleŜy starannie zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] 
powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [1]. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.01.01 pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Wykonania robót polega na sprawdzeniu: 
- zagęszczenia gruntu w przypadku uzupełniania 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru podano w STWiORB D-02.01.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.01.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− uzupełnieni poboczy, chodników, zjazdów itp. gruntem z wykopów wraz z zageszczeniem, 
− odwodnienie terenu robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.01.01 pkt 10. 
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D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową elementów kanalizacji 
deszczowej przy przebudowie ul. Sadowej i łacznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej 
do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce wraz z 
odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej. 
Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie: 
- studni Ŝelbetowych o średnicy Ø 1200mm, studnie naleŜy wykonać wg wymagań  dokumentacji projektowej 
jako rewizyjne, rewizyjne - kaskadowe, rewizyjne z osadnikiem min. 500mm, 
- rur przewodowych z rur przewodowych z PVC SDR34 SN8 w zakresie średnic Ø 315 - kolektor główny Ø 160 
- przykanalik, 
- wpustów ulicznych o średnicy Ø425mm (rura trzonowa karbowana+rura teleskopowa 425x375mm) z wlotem z 
góry i bocznym. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 1,0 m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
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1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umoŜliwiające wytrącenie 
nadmiaru energii ścieków spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 Stosować naleŜy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych [26]. 

2.2. Rury kanałowe 

2.2.1. Rury z tworzyw sztucznych 

 Przykanaliki z tworzywa sztucznego o średnicy Ø 160 mm oraz kolektor główny o średnicy  Ø 315 mm 
wykonywać z PCV SDR 34 SN8. Rury lite z wydłuŜonym kielichem klasy S, łączone za pomocą uszczelek. 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
 

Stosować studnie włazowe z prefabrykowanych elementów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy Ø 
1200 mm, zgodne z PN-EN 1917 [9]. Kręgi powinny być wykonane z betonu kalsy C35/45 wg PN-EN 206-1 [3] 
i wodoszczelności min. W8. 

Elementy studzienek prefabrykowanych j.w. stanowią: 
-  kregi betonowe, Ŝelbetowe zgodne z PN-EN 1917[9], 
- dno stanowiace monolityczne połaczenie kręgu i płyty dennej, 
- zwęŜka kominowa, 
-  płyta pokrywowa z otworem na zwęŜkę redukcyjną, 
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- pierscień odciąŜający, 
- pierścień wyrównawczy, 
- właz Ŝeliwny typu cięŜkiego, pokrywy studni musza być zaopatrzone w logo Gminy Mikołów wg wzoru 
znajdującego się w ZIM Sp z o.o. w Mikołowie  
 

2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki  powinna być wykonana z: 
− kręgów betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19],  

2.3.2. Komin włazowy 
 

Do regulacji wysokości stosować betonowe pierścienie dystansowe Ø 600  gr. 6 cm, 8 cm, 10 cm 
montowane na płycie pokrywowej 

Jako zwięczenie studni stosować zwęŜki redukcyjne - kominowe, wraz z pierścieniami odciąŜającym. 
Kręgi uszczelnić uszczelkami elastycznymi lub masą bitumiczną . 

2.3.3. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonać jako prefabrykowaną dennicę betonową z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 
206-1 [3] i wodoszczelnosci min. W8 o średnicy Ø. 
 
2.3.4. Włazy kanałowe 
 Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
− włazy Ŝeliwny typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 [1]. Pokrywy studni musza być 

zaopatrzone w logo Gminy Mikołów wg wzoru znajdującego się w ZIM Sp z o.o. w Mikołowie 

2.3.5. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101 [8]. 

2.4. Studzienki ściekowe 

2.4.1. Wpusty uliczne Ŝeliwne 

 Wpusty uliczne Ŝeliwne klasy D400 z wlotem z góry i bocznym powinny odpowiadać wymaganiom 
PN-EN 124 [1]. 

2.4.2. Rura karbowana PVC 

 Na studzienki ściekowe stosowane są rury karbowane trzon studzienki PVC o średnicy 425mm oraz 
rura teleskopowa 425x375mm. 

2.4.3. Korek betonowy 

 Dno wpustu ulicznego z PVC zaślepić korkiem betonowym z betonu C12/15. 

2.5. Beton i jego składniki 

 Mieszankę betonową naleŜy wykona zgodnie z normą PN-EN 206-1 [3]. 
Do betonu naleŜy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2]. 
Do betonu naleŜy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-EN 12620 [6]. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 [4]. 

2.6. Materiały do posadowienia elementów kanalizacji deszczowej, materiały izoalcyjne 

 Kruszyw (piasek, pospółka) do posadowienia rur kanalizacyjnych, wpustu i studni powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 13043 [7].  

Jako izolację lementów studni (kręgi) naleŜy stosować impregnat np. Abizlo R+G. 
 
2.7. Składowanie materiałów 

2.7.1. Rury z tworzyw sztucznych 

 Rury moŜna przechowywać w przestrzeni otwartej. Jako zasadę naleŜy przyjąć, Ŝe rury powinny być 
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składowane tak długo jak to tylko moŜliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania 
musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.  
Rury PCV posiadają na obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montaŜem. 
Rur nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. 
Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy, naleŜy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. 

2.7.2. Kręgi 

 Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.7.3. Włazy kanałowe i stopnie 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.7.4. Wpusty Ŝeliwne 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,5 m. 

2.7.5. Kruszywo 

 Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− betoniarek, 
− beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport rur kanałowych 

Rury z nieplastyfikowanego PVC w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o 
odpowiedniej długości. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 
mm) lub z uŜyciem podnośnika widłowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej 
długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Kielichy rur w 
czasie transportu nie mogą być naraŜone na dodatkowe obciąŜenia.  

4.3. Transport kręgów 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
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 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicy 1,2 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach 
po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.5. Transport wpustów Ŝeliwnych 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.6. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.7. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Roboty zwiazane z układaniem przewodów  grawitacyjnych naleŜy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
opracowanych przez COBRTI INSTAL – zeszyt nr.9 / sierpień 2003, wymaganiami normy PN-EN 805 [10] i 
PN-EN 1610 [11] oraz wytycznymi producenta. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe 
InŜynierowi. 

5.3. Roboty ziemne 

 W trakcie robót ziemych naleŜy wykonywać przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejących sieci , a 
wszelkie prace prowadzić recznie i pod nadzorem słuŜ technicznych danej sieci. Istniejące wodociągi podczas 
robót naleŜy zabezpieczyć poprzez ich lokalne podwieszenie i staranne odtworzenie podsypek i obsypek. Rury 
wodociągowe naleŜy odkopywać ręcznie, zabezpieczać i podwieszać do belek wiszących nad wykopem 
o długościach dostosowanych do szerokości wykopu, wybiegając o 1,0 m w kaŜdą stronę poza krawędź skarpy 
wykopu w miejscu występowania przewodu.  

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy 
prowadzić w miarę jego głębienia.  
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 Grunt z wykopu nie nadający się do wbudowania jako zasypka kanału ponad piaskową obsypkę oraz 
nadmiar gruntu powinien być wywieziony przez Wykonawce na odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera. 
Grunty przydatne do zasypki, moŜliwe do zagęszczenia do Is = 0,98 naleŜy składować w obrębie wykopu poza 
klinem odłamu do ponownego zasypanie kanału. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
 Przewody naleŜy układać na warstwie podsypki piaskowej grubości 20 cm. W przypadku przewodów o 
połaczeniach kielichowych powyŜsze grubości dotyczą warstwy pod kielichem 

W sytuacji, kiedy nastapiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniŜej 
projektowanego poziomu ułoŜenia przewodu, naleŜy uzupełnić te warstwę piaskiem odpowiednio 
zageszczonym. Rury PVC obsypać warstwa piasku do wysokości 20 cm nad rurą. 
W ramach robót ziemych naleŜy równieŜ wykonać profilowanie rowu na długości 28,7m. Rów naleŜy 
wyprofilować i pogłębić do rzednych podanych w dokumentacji projektowej, kształtując dno rowu o szerokości 
0,4m, pochylenie skarp 1:1,5m. Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z profilowanego rowu, Wykonawca 
wywiezie na wysypisko. 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe pod ciągi kanalizacyjne i przykanaliki naleŜy wykonać z warstwy z piaskiem o grubości 20 cm. 
PodłoŜe pod wpusty naleŜy przygotować jako 10cm warstwy z piasku zageszczonego do IS = 0,98. 
PodłoŜe pod studnie kanalizacyjną naleŜy przygotować podsypkę z pospółki gr. 20cm zageszczoną  

do IS = 0,98 oraz warstwę chudego betonu C8/10 grubości 15cm.  

5.5. Roboty montaŜowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z niniejszą ST i dokumentacją projektową  moŜna 
przystąpić do wykonywania montaŜowych robót kanalizacyjnych. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady budowy 
rurociągu do najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca się układać 
przy temperaturach powietrza od 0oC do 30oC. 

Spadki i głębokość posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa. 

5.5.1. Rury kanałowe 

Rury musza być układane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanału na 
podsypce tak, Ŝeby podparcie ich było jednolite. Po ułoŜeniu rurociągu (złącza kielichowe z wykorzystaniem 
uszczelki gumowej, łączone na wcisk- bosy koniec- kielich) naleŜy wykonać wypełnienie wokół rury i obsypkę 
całego rurociągu po to, Ŝeby zapewnić rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi być 
wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia posadowienia. Obsypka musi być prowadzona aŜ do 
uzyskania grubości warstwy 0,20m (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Materiał obsypki musi spełniać te 
same warunki co materiał do wykonania podsypki wg pkt. 2.6. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania 
kierunku ułoŜenia przewodów. Obsypkę naleŜy wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rur, kaŜdą 
warstwę zagęszczając. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw naleŜy usuwać umocnienie 
wykopu zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio 
przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezpośrednie spuszczanie mas 
ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. Do wykonania wypełnienia nad strefa ochronna rurociągu moŜna 
przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Grubości warstwy zasypki wstepnej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosic, co najmniej 20 cm (obsypka piaskowa). Obsypkę nad przewodem zaleca 
sie zagęszczać ręcznie lub przy uŜyciu lekkich zagęszczarek mechanicznych. Podczas zagęszczania naleŜy 
zwrócic szczególna uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesuniecia lub 
uszkodzenia. Obsypka powinny być zageszczone do wskaźnika zageszczenia równego, co najmniej Is = 0,98. Po 
wykonaniu obsypki  moŜna  wykonać zasypke zasadnicza.  

Materiał na zasypkę nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału, nie 
powinien być zmroŜony.  

Wypełnienie wykopu powinno następować warstwami o stałej grubości . Grubość warstw w zaleŜnosci 
odrodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych określa sie na podstawie próbnego zageszczenia. Następna,wyŜej 
połoŜona warstwa moŜe być układana po osiagnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Strefa 
przykrycia rozciągająca sie do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna być zageszczona przy pomocy średnich 
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ubijaków wibracyjnych (max cieŜar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płyt wibracyjnych (max cieŜar roboczy 5 
kN). CieŜkie zageszczarki stosować w warstwach przykrycia odległych o ok. 1,0 m od wierzchu rury. 
Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociagiem (odpowiednio dla 
drogi, chodnika czy terenów zielonych). Zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami do 
uzyskania Is=0,98.  Ostatnia warstwą zasypki wykopów instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m 
naleŜy zageścic do Is=0,99. 

Rozbiórka wzmocnienia wykopu powinna występować równolegle z zasypka, przy zachowaniu 
szczególnej ostroŜności ze względu na moŜliwość osunięcia się ścian wykopu. Rury układać ręcznie zgodnie z 
„Instrukcja montaŜowa rur z PCV” producenta rur. 

5.5.2. Przykanaliki 

 Przy wykonywaniu przykanalików naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do 

wpustu bocznego w kanale), 
− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 

połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 
− włączenie przykanalika do kanału naleŜy wykonać za pośrednictwem wpustu z wlotem z góry lub z boku, 
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o), 
   Spadki i głębokości zgodnie z dokumentacją projektową (tabela wpustów). 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

 Lokalizacja i rodzaj studni (kaskadowa , rewizyjna, z osadnikiem min. 0,5m) naleŜy wykonać  zgodnie 
z dokumentacja projektową.  
 Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyŜej 0,50 m) lub na 
zmianie kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
− wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu i przygotowanej podsypce z 

pospółki gr. 20cm i chudym betonie C8/10 gr. 15cm, 
− studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
− w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy stosować studzienki 

spadowe-kaskadowe, 
− studzienki kaskadowe kształtować zgodnie z dokumentacją projektową , spad naleŜy wykonać w postaci ruru 

pionowej (króciec PVC DN160 dociąć na wymiar +kolano) usytuowanej na zewnątrz studzienki w obudowie 
betonowej klasy C20/25. 

 Sposób wykonania studzienek naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 
 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− dna studni – prefabrykowany element denny, 
− komory roboczej, 
− zwęŜki kominowej, 
− pierścienia odciąŜająceego, 
− pierścieni wyrównawczych, 
− płyty pokrywowej, 
− włazy typ cięŜki, 
− stopni złazowych. 
 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m. 
 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy uszczelnić wkładkami „In Situ”. 
 Pierścienie dystansowe powinien być wykonany z kręgów betonowych o średnicy 0,60 m. 
Posadowienie pierścieni dystansowych naleŜy wykonać na płycie pokrywowej w takim miejscu, aby pokrywa 
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włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. KaŜdorazowo naleŜy montować zwęzkę 
kominowa. Kręgi między sobą naleŜy uszczelnić uszczelkami elastycznymi lub masą bitumiczna. 
 Dno studzienki naleŜy wykonać zgodnie z pkt. 2.3.3 niniejszej specyfikacji. 
 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 
z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału. 
 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 5% w kierunku kinety. 
 Studzienki powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-EN 124 [1], pokrywy studni musza być 
zaopatrzone w logo Gminy Mikołów wg wzoru znajdującego się w ZIM Sp z o.o. w Mikołowie . 
 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu. 
 Studnie zlokalizowane na terenach zielonych obrukować kostką betonową o wymiarach 1,0x1,0m 
zgodnie z STWiORD D-06.01.01”Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów”. Powierzchnię kostki betonowej 
ograniczyć obrzeŜem betonowym 8x30cm. 
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w 
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.5.7. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych naleŜy wykonać jako wpust 
uliczny z rury karbowanej PVC o średnicy Ø425mm z wlotem bocznym i górnym. 
 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
− głębokość osadnika min 0,50 m, 
− średnica wewnętrzna wpustu 425mm. 

Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC ø425 mm wraz z wpustem drogowym - zamknięcie rurą 
teleskopową 425x375mm i kratą wpustową, Ŝeliwną z wlotem z boku lub z góry (rozwiązania systemowe). 
 Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien 
być usytuowany 2 cm poniŜej ścieku jezdni. 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego i musi być zgodna z dokumentacją 
projektową. 
 Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować 
się 0,5 cm poniŜej poziomu warstwy ścieralnej. 
 KaŜdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki połączeniowej. 
 W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi, moŜna studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. 
Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze 
studzienką, jak równieŜ z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawęŜnika jezdni nie powinna 
przekraczać 3,0 m.  

5.5.8. Izolacje 

Studnie Ŝelbetowe uŜyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z 
zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez 
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 
 Izolacja zgodnie z dokumentacją projektową Abizol R+G  dwukrotnie 

5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Materiał na zasypkę nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału, nie 
powinien być zmroŜony.  

Wypełnienie wykopu powinno następować warstwami o stałej grubości. Grubość warstw w zaleŜnosci 
od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych określa sie na podstawie próbnego zageszczenia. Nastepna,wyŜej 
połoŜona warstwa moŜe być układana po osiagnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Strefa 
przykrycia rozciągająca sie do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna być zageszczona przy pomocy średnich 
ubijaków wibracyjnych (max cieŜar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płyt wibracyjnych (max cieŜar roboczy 5 
kN). CieŜkie zageszczarki stosować w warstwach przykrycia odległych o ok. 1,0 m od wierzchu rury. 
Zasyp musi byc wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociagiem (odpowiednio dla 
drogi, chodnika czy terenów zielonych). Zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami do 
uzyskania Is=0,98.  Ostatnia warstwą zasypki wykopów instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m 
naleŜy zageścic do Is=0,99. 
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5.5.10. Wylot kanalizacji deszczowej 

 Wyloty projektowanej kanalizacji deszczowej: 
- kolektor 1 – wylot do rowu. Umocnienie rou zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB D-06.01.01 
„Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów”, 
- kolektor 2, 3, 4 – naleŜy podłączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) [27], 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niŜ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z pkt 5.5.9, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

6.3. Pomiary cech geometrycznych profilowanego rowu i skarp 

6.3.1. Spadki podłuŜne rowu 

 Spadki podłuŜne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5% spadku. 
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6.3.2. Szerokość i głębokość rowu 

 Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm. 

6.3.3. Powierzchnia skarp 

 Powierzchnię skarp naleŜy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien 
przekraczać 3cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
- m (metr) dla rury przewodowej, przykanalika, profilowanego rowu, 
- kpl. (komplet) dla studni, wpustu,  
- m2 (metr kwadratowy) dla zasypki, osypki, kostki betonowej, 
- m3 (metr sześcienny) dla wykopów, mieszanki betonowej, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
− wykonanie sączków, 
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików,  
− wykonanie studni, studzienek ściekowych i złączy szczelnych,  
− wykonanie kaskady (osadzenie rury w betonie), 
− wykonanie izolacji studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− obrukowanie włazów w terenie zielonym kostką betonową, 
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− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 Cena wykonania 1 m profilowanego rowu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie rowu, 
− pogłębianie i profilowanie rowu, 
− odwiezienie urobku na wysypisko, 
− koszty skł;adowania na wysypisku, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

  2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego uŜytku 

  3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

  4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

  5. PN-EN 13476-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- 
Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania 
ogólne i właściwości uŜytkowe 

  6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. 
Tymczasowo naleŜy stosować normę PN-B-06712 [10]) 

  7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do 
zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo naleŜy stosować 
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12]) 

  8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

  9. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe 

10. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych 

11. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        

i Ŝelbetowe 
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 
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23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,                
1979-1982 r. 

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- 
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. 
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpień 1984 r. 

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania 
(Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
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D-03.02.02 KANALIZACJA SANITARNA 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kanalizacji 
sanitarnej przy budowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. 
Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce wraz z 
odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 
kanalizacji sanitarnej. 
Zakres robót wykonania kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
− rury przewodowe kamionkowe o średnicy Ø200mm, 
− przyłącza z rur PVC o średnicy Ø160mm, SDR34, SN8, 
− studnia kanalizacyjna – rura studzienna betonowa o średnicy Ø1000mm, 
− studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy Ø425mm, 
− kruszywo – piasek (podsypka, zasypka), pospółka – podaspwienie studni,. 

1.4. Określenia podstawowe: 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

1.4.2. Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
cięŜkości. 

1.4.4. Przewody rurowe: 
- Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
- Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
- Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do połączenia z 
kanałem sanitarnym 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i odprowadzenia 
ich do odbiornika. 

1.4.5. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci: 
- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
- Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.6. Elementy studzienek i komór: 
- Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
- Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
- Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
- Właz kanałowy – element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
- Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
- Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
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roboczej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2.Wymagania dotyczące stosowanych materiałów: 
 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji. 
 
2.3. Rury kanałowe 
  

Przyłącza rur naleŜy wykonać z rur PVC o średnicy Ø160mm SN8 SDR34, SN8. Rury PVC powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 13476 [1]. 

Do sieci kanalizacji sanitarnej (kolektory) naleŜy zastosować rury i kształtki kamionkowe glazurowane, 
łączone kielichowo w systemach F i C (fabrycznie zamontowana uszczelka zapewniająca szczelność połączenia 
na kielichach), produkowane zgodnie z normą PN-EN 295-1 [4], posiadającą aprobatę techniczną Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów do stosowania w ciągach komunikacyjnych oraz opinię GIG – dopuszczenie do 
stosowania na terenach objętych działaniem szkód górniczych. Zastosowane rury kamionkowe glazurowane 
produkowane zgodnie z normą PN-EN 295-1 [4]: 

a) rury o średnicy nominalnej DN 200 powinny posiadać wytrzymałość mechaniczną na zgniatanie 40 
kN/m lub 48 kN/m – zgodnie z dołączonymi obliczeniami statyki 

b) kwasoodporność pH 2-12 
c) wytrzymałość na temperaturę T-10°C (powietrze) +70°C (woda) 
d) wodoszczelność połączeń przy ciśnieniu p=2,4bar 
e) chropowatość ścian k=0,02-0,05 
f) wytrzymałość na ścieranie 0,2mm 
g) badania zgodności z PN EN 295-1 [4] potwierdzone winny być przez instytut posiadający akredytację 

do badania rur kamionkowych 
h) aprobata wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów do stosowania w ciągach komunikacyjnych 
i) dopuszczenie do stosowania na terenach objętych działaniem szkód górniczych wydane przez Główny 

Instytut Górnictwa 
j) fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniająca szczelność połączenia na kielichach 
k) kształtki do sieci kanalizacyjnej z kamionki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 295-1 [4] 

 
2.4. Studnie kanalizacyjne 

 NaleŜy stosować studnie monolityczne z tworzywa sztucznego o średnicy Ø1000mm. Studnie powinny 
umoŜliwi ć bezpośrednie włączneie rur kamionkowych bez zastosowania jakichkolwiek kształtek przejściowych. 
Włazy studnipowinny być wykonane z zeliwa sferoidalnego z monolityczne odlanym logo miasta Mikołów wg 
wzoru znajdującego się w ZIM Sp z o.o. w Mikołowie. Włazy powinny by wyposaŜone w zawias i zatrzask oraz 
uszczelnienie z PE lub elastomeru. NaleŜy stosowac włazy typu cięŜkiego. 

Jako zakończenie przyłączy PVC Ø160mm naleŜy stosować studzienki Ø425 zlokalizowanymi przy 
granicy działki. Studzienki naleŜy wykonać zgodnie z STWiORB D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”. Do 
studzienek Ø425mm naleŜy stosować pokrywy Ŝeliwne typu lekkiego. 

 
3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
- Ŝurawi budowlanych samochodowych do 4 t,  
- koparek podsiębiernych o poj. łyŜki 0,6 m3,  
- spycharek kołowych lub gąsienicowych – 100 KM,  
- samochodów samowyładowawczych 5-10 t  
- samochodów dostawczych – 0,9 t, 
- podnośnik widłowy, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu,  
- beczkowozów, 
- specjalistycznego sprzętu do wykonywania przewiertów,  
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montaŜowych jak i przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidywanym umową. Sprzęt powinien być 
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Transport rur kanałowych  
 

Rury kanalizacyjne kamionkowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 
wzdłuŜ środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  

Transport rur z PVC zgodnie z STWiORB D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa” pkt.4. 
 
4.2. Transport studni  
 

Elementy studni moŜna przewozić dowlnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem mechaniczny i przemieszczaniem się w trakcie transportu.. 
 
4.3. Transport kruszyw  
 

Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze  
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości 
reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. Dla potrzeb zidentyfikowania 
istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonawca powinien wykonywać przekopy kontrolne. Przekopy naleŜy 
wykonywać w miejscach przewidywanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Wykonawca powinien 
przewidzieć stosowne nakłady na ten cel i uwzględnić to na etapie sporządzania oferty w postępowaniu 
przetargowym. 

NaleŜy równieŜ przyjąć stosowne nakłady na pompowanie wody z wykopów podczas prowadzenia prac 
w zakresie jaki wykonawca uzna na etapie sporządzania oferty za konieczny. 
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5.2. Roboty ziemne  
 

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy wąskoprzestrzenne o umocnionych ściankach. Szerokość 
wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako 
zapas potrzebny na obudowę ścian i uszczelnienie styków. Obudowę wykopu stanowić będą elementy 
skrzyniowe, stalowe. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej 
warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem.  
Prace w strefie istniejącego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem osoby 
upowaŜnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem. Wykonawca w czasie robót ziemnych będzie prowadził 
przekopy kontrolne. 
  
5.3. Przygotowanie podłoŜa  
 

PodłoŜe pod ciągi kanalizacyjne i przyłacza naleŜy wykonać z warstwy z piaskiem o grubości 20 cm. 
PodłoŜe pod studzienki Ø425mm naleŜy przygotować jako 10cm warstwy z piasku zageszczonego do IS 

= 0,98. 
PodłoŜe pod studnie kanalizacyjną naleŜy przygotować podsypkę z pospółki gr. 20cm zageszczoną  

do IS = 0,98 oraz warstwę chudego betonu C8/10 grubości 15cm.  
 
5.4. Roboty montaŜowe  
 

Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny spełniać wymagania postawione w 
dokumentacji projektowej.  
 
5.4.1  Rury kanałowe 
 

 Rury kanałowe układa się zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed montaŜem rur w wykopie 
naleŜy sprawdzić ich powierzchnię wewnętrzną, celem wykluczenia ewentualnych ich uszkodzeń. Poszczególne 
ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, 
aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połączenia kanałów stosować naleŜy 
zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 
zawierać się w granicach od 45 do 90o. Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastyczności rur PVC w niskich 
temperaturach naleŜy unikać montowania rur przy temperaturze poniŜej 0° C. Po ewentualnych nocnych 
przymrozkach naleŜy zawsze poczekać do chwili podniesienia się temperatury powyŜej + 5° C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce 
ułoŜonego kanału przed zamuleniem. Dodatkowe informacje przy montaŜu rur kanałowych zgodnie z 
STWiORB D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa” pkt. 5. 

 
Rury kamionkowe powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów. 

Dla zapewnienia właściwego ułoŜenia kanału, zgodnie z zaprojektowaną osią, naleŜy przez punkty osiowo 
trwałe oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest cięŜarek 
pionu między dwoma celowniczymi.  
Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu naleŜy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury naleŜy starannie oczyścić ze 
szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny być 
usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montaŜu. 
Rury kamionkowe naleŜy opuszczać do wykopu powoli i ostroŜnie, ręcznie, lub przy pomocy koparki . Zabrania 
się rzucania rur do wykopu. 

CięŜkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed zwolnieniem 
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrównane podłoŜe 
o odpowiednim nachyleniu (spadku).  
KaŜda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak równieŜ powinna 
ściśle przylegać do podłoŜa na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi.  
Podczas montaŜu kanału wykop powinien być odwodniony. 
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Rury kamionkowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu ścieków.  
Przy układaniu rur kielichowych systemu C naleŜy zwracać uwagę by białe punkty – oznakowania-zawsze 
znajdowały się na górnej powierzchni i na wspólnej linii. Zapewni to zlicowanie dna rury. 
Przed montaŜem naleŜy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem. Następnie wsuwając jedną rurę w drugą 
przy pomocy drągu metalowego i podkładu drewnianego lub w przypadku duŜych średnic przy pomocy koparki 
na której zawieszamy rurę na pasach uwaŜając na osiowość rurociągu. 

 
5.4.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne naleŜy wykona zgodnie z zaleceniami zawartymi w STWiORB D-03.02.01 
„Kanalizacja deszczowa” pkt.5. 

5.4.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Zasypanie wykopów i ich zageszczenie zgodnie z zaleceniami STWiORB D-03.02.01 „Kanalizacja 
deszczowa” pkt.5. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i STWiORB. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowanie i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.3.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez InŜyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
-  sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
-  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-  sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
-  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa (podsypka piaskowa), 
-  badanie odchylenia osi kanałów, 
-  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
-  badanie odchylenia spadku kanałów, 
-  sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
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-  sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
-  badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
-  sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
 
6.3.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
-  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
-  odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
-  odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
-  odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego przewodu od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
-  odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 
-  wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5 
-  rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej jest: 
  - m (metr) dla ułoŜenia kolektora, 
  - kpl. (komplet) dla studni rewizyjnej, studzienki, 
  - m3 (metr sześcienny) dla zasypki, robót ziemnych, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te naleŜy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemoŜliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-  roboty montaŜowe wykonania rur, 
-  wykonane studzienki kanalizacyjne, 
-  zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być 
mniejsza od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
 Cena jednostkowa ułoŜenia 1 m kanału (kolektora) obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
− wykonanie podsypek z piasku wraz z zagęszczeniem, 
− ułoŜenie przewodów z rur kamionkowych,  PVC, 
− montaŜ studni, studzienek 
− zasypanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zagęszczeniem zasypek, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
 
1. PN-EN 13476 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o 
ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości 
uŜytkowe. 

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

3. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 

4. PN-EN 295-1 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej --
Wymagania 
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I  
ZAGĘSZCZANIEM  PODŁO śA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek 
oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek 
w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 
do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport materiałów 

 Grunt z korytowania moŜna przewozić dowolnymi srodkiami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa,jest moŜliwe wyłącznie za zgodą 
InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i STWiORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez InŜyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
 JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa 
naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

 
Strefa 

korpusu 

Minimalna wartość 
Is dla kategorii ruchu 

KR2-KR3 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoŜa 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
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 Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 

 PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
 JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 

6 
Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 100 m  

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoŜa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
+10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów  

z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

 
 

 
strona 64 

 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 
[3] nie powinna być większa od 2,2. 

 Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na wysypisko, 
− koszty składowania na wysypisku, 
− profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
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2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów  

z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

 
 

 
strona 66 

 

D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy 
odcinającej przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do 
ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z 
odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstwy odcinającej/separacyjnej z goewółkniny o gramaturze G≥400g/m2. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

1.4.2. Geowłóknina – materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona 
przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje 
maszynowo uformowany w postaci maty. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2.  Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i pkt. 1.3 
niniejszej ST oraz ew. z aprobatą techniczną. 

2.2.2. Geowłóknina 

Rodzaj geowłókniny i jej właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej i pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji. 

Geowłóknina moŜe być składowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakowaniu, nawinięta na 
tuleję lub rurę metalową, które zaleca się zdejmować przed momentem wbudowania. 

Rolki geowłókniny naleŜy składować w suchym miejscu, na czystej i gładkiej powierzchni oraz nie 
więcej niŜ trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno składować rolek skrzyŜowanych oraz wyjątkowo moŜna 
zezwolić na składowanie rolek nie opakowanych przez okres dłuŜszy niŜ tydzień. W przypadku wadliwego 
składowania, naleŜy usunąć wierzchnią warstwę geowłókniny, jako nieprzydatną do dalszych robót. Po zdjęciu 
opakowania, geowłóknina nie powinna być naraŜona na zawilgocenie. 
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Przy składowaniu geowłókniny naleŜy przestrzegać zaleceń producenta. 

2.2.3. Elementy mocujące geowłókninę do podłoŜa 

 Do przytwierdzania geowłókniny do podłoŜa stosuje się szpilki lub klamry z prętów stalowych średnicy 
około 12÷16 mm. Pręt powinien być zaostrzony i mieć długość min. 30 cm. Pręt powinien mieć część poziomą, 
dociskającą geowłókninę do podłoŜa, np. odgięcie w kształcie litery U, przyspawany kawałek blachy itp. 
 Elementy mocujące stosuje się na zakładach i krawędziach pasów geowłókniny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a)  układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umoŜliwiające rozwijanie geowłókniny ze 

szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp., 
b)  drobny sprzęt pomocniczy, jak piła, nóŜ, noŜyce, młotek itp. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

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

4.2. Transport materiałów 

 Geowłóknina moŜe być transportowana dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 
– opakowania bel (rolek) folią, chroniąca przed uszkodzeniem i negatywnym działaniem promieniowania 

słonecznego, 
– zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, przed zawilgoceniem, 

zabrudzeniem i nadmiernym ogrzaniem, 
– ułoŜenia rolek poziomo, nie więcej niŜ w trzech warstwach, 
– niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub 

rozciąć geowłókninę, 
– przestrzegania zaleceń producenta, dotyczących warunków przewozu geowłókniny, 
– niedopuszczenia do porozrywania i podziurawienia opakowania z folii w czasie wyładowywania 

geowłókniny ze środka transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. ułoŜenie warstwy odcinającej z geowłókniny, 
3. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej i wskazań InŜyniera: 
− ustalić lokalizację robót, 
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− przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 
ustalenia danych wysokościowych, 

− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzenie, większe kamienie, które mogłyby uszkodzić geowłókninę, 
− wyrównanie powierzchni gruntu podłoŜa, np. przez ścięcie łyŜką lub prze ułoŜenie warstwy piasku grubości 

około 5 cm rozłoŜonego ręcznie bez zagęszczania. 

5.4. UłoŜenie warstwy odcinającej z geowłókniny 

 Geowłókninę naleŜy układać ręcznie lub za pomocą układarki względnie ciągnika itp. przez rozwijanie 
szpuli, lekko ją naciągając. Zaleca się sporządzić plan układania, określający wymiary pasm, kierunek postępu 
robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia itp. 
 Folię, w którą są zapakowane rolki geowłókniny, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed 
układaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokości rolki moŜna ją przeciąć piłą. 
 Geowłókninę naleŜy tak układać, by pasma leŜały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakłady 
sąsiednich pasm powinny wynosić 30÷50 cm. W niektórych przypadkach pasma moŜna układać wzdłuŜ osi. 
NaleŜy wówczas szczególnie przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez 
wiatr, pasma naleŜy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciąŜyć (np. 
pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest łączenie pasm, 
najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp. NaleŜy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić 
geowłókniny. 
 Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 5 m), gdyŜ mniej jest zakładów i połączeń. W 
przypadku dysponowania wąskimi pasmami (1,5 ÷ 3 m) korzystny jest układ krzyŜowy z przeplecionych 
prostopadłych pasm, rozwijanych poprzecznie i podłuŜnie. Układ taki zapewnia skuteczną dwukierunkową 
współpracę materiału. 
 Niedopuszczalny jest ruch pojazdów i maszyn budowlanych bezpośrednio po ułoŜonej geowłókninie.  

5.5. Roboty wykończeniowe 

Do robót wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 
− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
− niezbędne uzupełnienia zniszczonych w czasie robót elementów robót,   
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
InŜyniera, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 1 raz 

Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 
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2 Oczyszczenie i wyrównanie podłoŜa Całe podłoŜe Wg pktu 5.3 

3 Prawidłowość ułoŜenia geowłókniny Jw. Wg pktu 5.4 

4 Zabezpieczenie geowłókniny przed 
przemieszczeniem, prawidłowość 
połączeń, zakotwień, ew. balastu itp. 

Jw. Wg pktu 5.4 

5 Przestrzeganie ograniczeń ruchu 
roboczego pojazdów i maszyn Jw. Wg pktu 5.4 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.5 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinającej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega przygotowanie podłoŜa. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy odcinającej z geowłókniny obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie robót przygotowawczych, 
– ułoŜenie geowłókniny wraz z jej przytwierdzeniem do podłoŜa, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− 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, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

2. PN-EN ISO 10319 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie 
metodą szerokich próbek 

3. PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie 
statyczne (metoda CBR) 

4. PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczenie 
charakterystycznych wymiarów porów 
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D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy 
mrozoochronnej przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. 
Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce 
wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy mrozoochronnej i filtracyjnej z piasku płkanegom#0,075-2,0mm o gr. 10cm i 
15cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa 
moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

1.4.2. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej jest: 
− piasek płukany #0,075-2,0mm, 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 

  Piasek stosowany do wykonywania warstwy mrozoochronnej powinien spełniać wymagania normy PN-
EN 13043 [5]. 
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2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

 JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”. 
 Warstwa mrozoochronna powinny być wytyczona w sposób umoŜliwiający wykonanie jej zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną (10 i 15cm). 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej naleŜy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
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 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa mrozoochronna powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę mrozoochronną, uniemoŜliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć 
na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, 
kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza 
od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4. Odcinek próbny 

 Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 

zagęszczeniu, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 

5.5. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej 

 Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej 
leŜącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
mrozoochronnej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy mrozoochronnej 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań            
i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
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3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 100 m  

6 Ukształtowanie osi w 
planie 

co 100 m  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłuŜne warstwy mrozoochronnej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy mrozoochronnej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 
cm. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy mrozoochronnej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być 
mniejszy od 1. 
 JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
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6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy mrozoochronnej z kruszywa obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
5. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-04.04.02 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do 
ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do 
ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i WT-4 [32].  

Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie naleŜy wykonać jako podbudowę: 
- zasadniczą o uziarnieniu #0-63mm gr. 15cm (chodnk, zjazdy), 20cm (odtworzenie naw. Ul. Paprotek) i gr. 
30cm (miejsca postojowe), 
- pomocniczą o uziarnieniu #0-63mm gr. 30cm (jezdnia). 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.3. Mieszanka niezwiązania – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym, który jest 
stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 
1.4.4. Podbudowa pomocnicza – warstwa, zapewniająca przenoszenie obciąŜeń z warstwy podbudowy 
zasadniczej na warstwę podłoŜa. Podbudowa pomocnicza moŜe składać się z kilku warstw o róŜnych 
właściwościach.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa  łamanego naleŜy stsować kruszywo z 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków, w którym procentowa zawartość ziaren 
o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych wg PN-EN 933-5 powinna być 
kategorii nie niŜszej niŜ C50/10.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 Określone wg PN-EN 933-1 [3] uziarnienie mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy 
górnej, dolnej powinny spełniać wymagania przedstawione na rysunkach 1, 2. 
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 W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw naleŜy równieŜ badać i deklarować, po 5 
krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, 
jest spełnione, jeŜeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora , mieści się w 
krzywych granicznych zgodnie rys. 1, 2.   

Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunkach 1, 2. 

 

 

 

Rys. 1 . Mieszanka niezwiązana 0/63mm do warstwy podbudowy zasadniczej 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2 . Mieszanka niezwiązana 0/63mm do warstwy podbudowy pomocniczej 
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Oprócz wymagań podanych na rys. 1, 2 wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach 
ZKP w okresie 6 miesięcy spełniło wymagania kategorii podanych w tablicach 1, 2 , aby zapewnić jednorodność 
i ciągłość uziarnienia mieszanek. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną 
przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczonej mieszanki. Jeśli mieszanka 
zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia 
mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Prostota. 

 
Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m) Mieszanka 
niezwiązana 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/63 - ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8  ±8 

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich 
krzywych uziarnienia rys. 1, 2 ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna takŜe spełniać wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 
2. 

Tablica 2. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolowanych – róŜnice w przesiewach podczas 
badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 
[róznice przesiewów w %(m/m) przez sito (mm)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

Miesza
nka 

min. max. min. ma
x. 

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 
 
2.3.2. Wymagani wobec kruszywa 

Kruszywa do mieszanek niezwiązanych powinny odpowiadać wymaganiom zgodnie z WT-4:2010 
podanych w tablicy 3 

Tabela. 3 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy  

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 
niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w 
warstwie 

Podbudowy 
pomocniczej 

nawierzchni obciąŜonej 
ruchem 

Podbudowy 
zasadniczej 

nawierzchni obciąŜonej 
ruchem 

Rozdział w 
PN-EN 
13242:2004 

Właściwości 

KR2 KR2 

Odniesienie 
do tablicy 
w PN-EN 
13242:2004 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 
63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

4.1-4.2 Zestaw sit # 

Wszystkie frakcje dozwolone 

Tabl.1 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 
933-1 

GC85/15, GF85, GA85 GC80/20, GF80, GA75 Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i 
tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg 
PN-EN 933-1 

GTCNR GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3 Tolerancje typowego GTFNR GTF10 Tabl. 4 
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uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ciagłym uziarnieniu 
wg PN-EN 933-1 

GTANR GTA20 

4.4 Kształt kruszywa 
grubego wg PN-EN 
933-4 

a) maksymalne 
wartości wskaźnika 
płaskości 

lub b) maksymalne 
wartości wskaźnika 
kształtu 

 

 

FINR 

SINR 

 

 

FI50 

SI55 

 

 

Tabl.5 

Tabl.6 

4.5 Kategorie procentowe 
zawartość ziaren o 
powierzchni 
przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren 
całkowicie 
zaokrąglonych w 
kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5 

CNR C90/30 Tabl. 7 

Zawartość pyłów wg 
PN-EN 933-1 

a) w kruszywie 
grubym * 

 

ν 

 

fDeklarowana 

Tabl.8 4.6 

b) w kruszywie 
drobnym* 

fDeklarowana Tabl.8 

4.7 Jakość pyłów Właściwość niezbadana 
na pojedynczych 

frakcjach, a tylko w 
mieszankach wg 
wymagań p.2.3 

ninejszej specyfikacji 

Właściwość niezbadana 
na pojedynczych 

frakcjach, a tylko w 
mieszankach wg 
wymagań p.2.3 

ninejszej specyfikacji 

 

5.2 Odporność na 
rozdrabnianie wg PN-
EN 1097-2, kategoria 
nie wyŜsza niŜ 

LA50 LA40 Tabl.9 

5.3 Odporność na 
ścieranie kruszywa 
grubego wg PN-EN 
1097-1 

MDE Deklarowana Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 
1097-6:2001, rozdział 
7,8 lub 9 

Deklarowana  

5.5 Nasiąkliwość wg PN-
EN 1097-6:2001, 
rozdział 7, 8 albo 9 (w 
zaleŜności od frakcji) 

WcmNR 

WA242
****)  

WcmNR 

WA242
****)  

 

6.2 Siarczany 
rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN 
1744-1 

ASNR ASNR Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość 
siarki wg PN-EN 

SNR SNR Tabl.13 
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1744-1 

6.4.2.1 Stałość objętości zuŜla 
stalowniczego wg PN-
EN 1744-1:1998 
rozdział 19.3 

V5 V5 Tabl.14 

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy 
w ŜuŜlu 
wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-
EN 1744-1:1998 p. 
19.1 

Brak rozpadu  

6.4.2.3 Rozpad Ŝelazowy w 
Ŝuzlu wielkopiecowy 
kawałkowym wg PN-
EN 1744-1:1998 p. 
19.2 

Brak rozpadu  

6.4.3 Składniki 
rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-EN 
1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do 
środowiska wg odrębnych przepisów 

 

6.4.4 zanieczyszczenia Brak Ŝadnych ciał szkodliwych takich jak drewno, 
szkło, i plastik, mogących pogorszyć wyrób 

końcowy 

 

7.2 Zgorzel słoneczna 
bazaltu wg PN-EN 
367-3, wg PN-EN 
1097-2 

SBLA SBLA  

7.3.3 Mrozoodporność na 
frakcji kruszywa 8/16 
wg PN-EN 1367-1 

- skały magmowe i przeobraŜone:F4 
- skały osadowe: F10 
- kruszywa z recyklingu: F10 (F25** ) 

Tabl.18 

Załącznik C Skład materiałowy deklarowany  

Załącznik 
C, 

podrozdział 
C.3.4 

Istotne cechy 
środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa 

pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu 
do kruszyw sztucznych i odpadowych naleŜy 

badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 
nie przekracza wartości dopuszczalnych wg 

odrębnych przepisów 

 

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna mieścić się w krzywych granicznych zawartych w niniejszej 
specyfikacji 
**)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m, 
***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciąŜonych ruchem KR6 dopuszcza się jedynie kruszywo 
charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35 
****)  w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, naleŜy sprawdzić mrozoodporność 

2.3.3. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 

 
 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
 W przypadku słabych kruszyw: 
- zawartość nadziarna, 
- uziarnienie, 
naleŜy badać i deklarować , po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora.  
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Tablica 4.Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy pomocniczej 

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie 

Odniesienie 
do tablicy 
w PN-EN 
13285 

Podbudowy 
pomocniczej 

nawierzchni drogi 
obciąŜonej ruchem 

Podbudowy 
zasadniczej 

nawierzchni drogi 
obciąŜonej ruchem 

Roz
dział 

w 
PN-
EN 

1328
5 

Właściwości 

KR2 KR2 

 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/63 0/63 Tablica 4 
4.3.2 Maksymalna zawartość 

pyłów: kategoria UF 
UF12 UF9 Tablica 2 

4.3.2 Minimalna zawartość 
pyłów” kategoria LF 

LFNR LFNR Tablica 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna OC OC90 OC90 Tablica 
4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec 
uziarnienia 

Krzywa uziarnienia 
wg rys.2 

Krzywa uziarnienia 
wg rys. 1 

Tablica 
5 i 6 

4.4.2 Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowaną 
przez producenta 
wartością (S) 

Wg tabl.1 Tablica 7 

4.4.2 Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia 
na sitach kontrolowanych 
– róznice w przesiewach 

Wg tabl.2  Tablica 8 

4.5 WraŜliwość na mróz; 
wskaźnik piaskowy SE**) , 
co najmniej 

40 45 - 

 Odporność na 
rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 
1097-1 [14] . kategoria nie 
wyŜsza niŜ 

LA40 LA35 - 

 Odporność na ścieranie 
(dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1 [13] , 
kategoria MDE 

Deklarowana Deklarowana - 

 Mrozoodporność (dotyczy 
frakcji kruszywa 8/16 
odcsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1367-1[15] 

F7 F4 - 

 Wartość CBR po 
zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia 
IS=1,03 i moczeniu w 
wodzie 96h , co najmniej 

≥60 ≥80 - 

4.5 Wodprzepuszczalność 
mieszanki w warstwie 
odsączającej po 
zageszczeniu wg metody 

Brak wymagań Brak wymagań - 
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Proctora do wskaźnika 
zageszczenia IS=1,0 
współczynnik filtracji k, 
co najmniej cm/s 

 Zawartość wody w 
mieszance zagęszczonej , 
% (m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody 
Proctora 

80-100 80-100 - 

4.5 Inne cechy środowiskowe  Większość substancji niebezpiecznych określonych 
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 
występuje e źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych naleŜy badać czy 
zawartość substancji niebezpiecznych nie 
przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów. 

- 

 
 
**) Badanie wskaźnika piaskowego SE naleŜy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora wg PN-EN 13286-2 [16]. 

2.3.4. Woda 

 NaleŜy stosować wodę wg PN-EN 1008 [20]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, równiarek albo układarek do 
rozkładania mieszanki, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w STWiORB   D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”.  
 Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 

w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa,  w milimetrach. 
 JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek 
gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50   ≤  1,2  (2) 

 
 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy 
nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z 
więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej 
warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza 
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę naleŜy osuszyć. 

5.5. Odcinek próbny 

 Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w 
celu: 
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− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
InŜyniera.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie.  JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej STWiORB. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 5. 

 
Tablica 5 Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw   stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla kaŜdej partii kruszywa i 

przy kaŜdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy 
pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
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6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia naleŜy 
oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg PN-S02205 [27] i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m2, lub według 
zaleceń InŜyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
InŜyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 
6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem lub co        
20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie spręŜyste 
 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na 
kaŜde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 
1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
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 Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  
z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy  

 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 
cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy  

 Grubość podbudowy nie moŜe się  róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg PN-S-02205 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 7, 
− ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 7. 

Tablica 7. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niŜ  

 

Maksymalne ugięcie 
spręŜyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niŜ,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciąŜenia E1 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

80 1,0 1,25 1,40 80 140 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
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głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-EN 933-

1:2000/ A1:2006 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie 
składu ziarnowego -- Metoda przesiewania 

  4. PN-EN 933-
4:2008 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów  

z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

 
 

 
strona 88 

 

  5. PN-EN 1097-
5:2008 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją 

  6. PN-EN 1097-
6:2002/A1:2006 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

  7. PN-EN 1367-
1:2007 

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie 
mrozoodporności  

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 

11. PN-EN 1744-
1:2010 

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Analiza chemiczna 

12. PN-EN 1097-
2:2000 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 
13285:2010 

Mieszanki niezwiązane -- Specyfikacja  

14. PN-EN 1097-
1:2000/A1:2004 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

15. PN-EN 1367-
1:2007 

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie 
mrozoodporności 

16. PN-EN 13286-
2:2010 

Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie -- Część 2: 
Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości 
wody -- Zagęszczanie metodą Proktora  

 
20. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i 

badania 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 

ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

9.2. Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
WT-4 Wymagania techniczne . Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Warszawa 2010. 
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D-04.05.01 ULEPSZONE PODŁOśE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
ulepszonego podłoŜa z gruntu stabilizowanego cementem przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. 
Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. 
Paprotek w Mikołowie – Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem ulepszonego podłoŜa z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17]. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej 
części nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby równieŜ 
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach. 

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.4. PodłoŜe gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Cement 

 NaleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 [11]. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
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Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3, PN-EN 196-6 [1] 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niŜ: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niŜ: 32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ 10 

 
 Badania cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1, PN-EN 196-3, PN-EN 196-6 [1]. 
 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, moŜna go 
stosować za zgodą InŜyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą jego przydatność do robót. 
 

2.3. Grunty 

 Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem naleŜy ocenić na podstawie wyników 
badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. 
 Do wykonania ulepszonego podłoŜa z gruntów stabilizowanych cementem naleŜy stosować grunty 
spełniające wymagania podane w tablicy 2. 
 Grunt moŜna uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykaŜą, Ŝe wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z 
wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17] 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,           

% (m/m), nie mniej niŜ: 
b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,             

% (m/m), powyŜej 
c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,             

% (m/m), powyŜej 
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 

poniŜej 

 
 

100 
 

85 
 

50 
 

20 

 
 
 
 

PN-B-04481 [2] 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niŜ: 40 PN-B-04481 [2] 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niŜ: 15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie 
więcej niŜ: 2 PN-B-04481 [2] 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
% (m/m), nie więcej niŜ: 1 

PN-EN 1744-1 
[6] 

 
 Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim 
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
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 Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być 
stabilizowane cementem dla ulepszonego podłoŜa pod warunkiem uŜycia specjalnych maszyn, umoŜliwiających 
ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 
 Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się uŜycie gruntów o: 
− wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 
− zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
− zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niŜ 15%. 
 Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na 
ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

2.4. Woda 

 Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [13]. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować 
wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta do momentu jej 
przebadania, zgodnie z wyŜej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie 
próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak róŜnic potwierdza 
przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

2.5. Dodatki ulepszające 

 Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki 
ulepszające: 
− wapno wg PN-EN 459-1 [12], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 
 Za zgodą InŜyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.6. Grunt stabilizowany cementem 

 W zaleŜności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów stabilizowanych cementem dla ulepszonego podłoŜa 

 
Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie próbek 
nasyconych wodą (MPa) 

Wskaźnik 
mrozood- 

  po 7 dniach po 28 dniach porności 

1 górna część warstwy ulepszenia słabego 
podłoŜa z gruntów wątpliwych oraz 
wysadzinowych 

 

od 1,0           
do 1,6 

 

od 1,5              
do 2,5 

 

0,6 

2 Dolna część warstwy ulepszonego 
podłoŜa gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji nawierzchni na 
podłoŜu z gruntów wątpliwych                       
i wysadzinowych 

 

 

- 

 

 

od 0,5 do 1,5 

 

 

0,6 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania ulepszonego podłoŜa stabilizowanego spoiwami powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 
− mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 
− spycharek, równiarek do spulchniania gruntu, 
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− cięŜkich szablonów do wyprofilowania warstwy, 
− rozsypywarek wyposaŜonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do rozsypywania 

spoiw, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, wyposaŜonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego 

dozowania wody, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 

miejscach trudnodostępnych. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport materiałów 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
 Transport wapna powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 459-1 [12]. 
 Transport popiołów lotnych powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96035 [18]. 
 Mieszankę kruszywowo-spoiwową moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie moŜe być wykonywana wtedy, gdy podłoŜe jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie naleŜy rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem, jeŜeli prognozy 
meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 5oC w czasie najbliŜszych 7 dni. 

5.3. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania ulepszonego podłoŜa powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 JeŜeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to po 
wytyczeniu podbudowy naleŜy ustawić na podłoŜu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie 
krawędzi układanej warstwy  według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać 
grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. 
Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 
oddziaływania maszyn uŜytych do wykonania warstwy. 
 
5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej  

Zawartość cementu w mieszance nie moŜe przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki 
dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej 
zawartości cementu. 
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Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej stabilizowanego cementem dla 
ulepszonego podłoŜa 

 
Lp. 

 
Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w 
stosunku do masy suchego gruntu  

 ruchu ulepszone  podłoŜe 

1 KR 2 8 

 
 Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
 Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu 
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 

5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 

 Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu moŜna uŜyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
 Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
 Po spulchnieniu gruntu naleŜy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu 
ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy uŜyciu beczkowozów zapewniających 
równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą moŜna dodawać do gruntu dodatki ulepszające 
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 
 JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej 
wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 
 Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu naleŜy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. 
wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uŜycie jest przewidziane w tejŜe 
recepcie. 
 Cement naleŜy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w 
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy uŜyciu rozsypywarek 
cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną 
głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku 
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę naleŜy zwrócić na jednorodność wymieszania 
gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  
 Po wymieszaniu gruntu z cementem naleŜy sprawdzić wilgotność mieszanki. JeŜeli jej wilgotność jest 
mniejsza od optymalnej o więcej niŜ 20%, naleŜy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie 
dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie moŜe róŜnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niŜ +10%, -20% jej wartości. 
 Czas od momentu rozłoŜenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być 
dłuŜszy od 2 godzin. 
 Po zakończeniu mieszania naleŜy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w 
dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłuŜnych. Do tego celu naleŜy uŜyć 
równiarek i wykorzystać prowadnice podłuŜne, układane kaŜdorazowo na odcinku roboczym. Od uŜycia 
prowadnic moŜna odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej 
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody InŜyniera. Po wyprofilowaniu naleŜy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie naleŜy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 
 
5.6. Zagęszczanie 
 Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem naleŜy prowadzić przy uŜyciu walców 
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w STWiORB. 
 Zagęszczanie ulepszonego podłoŜa o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niŜej połoŜonej krawędzi i przesuwać pasami 
podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyŜej połoŜonej krawędzi. Pojawiające się w czasie 
zagęszczania zaniŜenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 
wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej 
warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
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 W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
 Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg 
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17]. 
 Specjalną uwagę naleŜy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłuŜnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
 Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim 
składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.8. Spoiny robocze 

 W miarę moŜliwości naleŜy unikać podłuŜnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 
szerokości. 
 Jeśli jest to niemoŜliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego 
pasa  naleŜy pionową krawędź wykonanego pasa zwilŜyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w 
ułoŜonej i zagęszczonej mieszance, naleŜy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilŜeniu jej wodą naleŜy 
wbudować kolejny pas. W podobny sposób naleŜy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek 
roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance moŜna odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 
zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 
minut. 
 JeŜeli w niŜej połoŜonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leŜącej wyŜej 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłuŜnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.9. Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 

 Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich uŜycia przez InŜyniera, 
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 

dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na zakład o szerokości  co 

najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie 

co najmniej 7 dni. 
 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji InŜyniera. 
 Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 
wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą InŜyniera.
  

5.10. Odcinek próbny 

 Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w 
celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania  jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 
− określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy. 
 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien uŜyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane 
do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoŜa. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoŜa  po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera.  

5.11. Utrzymanie ulepszonego podłoŜa 

 Ulepszone podłoŜe po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie.  JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotowe ulepszone podłoŜe do 
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ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia ulepszonego podłoŜa, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania ulepszonego podłoŜa obciąŜa Wykonawcę 
robót.  
 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw ulepszonego podłoŜa  
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz 
mróz. 
 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia ulepszonego podłoŜa. 
 Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania ulepszonego podłoŜa 
stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy lub 
ulepszonego pod- 
łoŜa przypadająca 
na jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu    
2 Wilgotność mieszanki gruntu ze spoiwem   
3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 
4 Zagęszczenie warstwy   

5 Grubość ulepszonego podłoŜa 3 400 m2 

6 Wytrzymałość na ściskanie 
− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem                 

 
 

6 próbek 

 
 

400 m2 

7 Mrozoodporność 2) 
przy projektowaniu i w 

przypadkach wątpliwych 
 

8 

Badanie spoiwa: 
− cementu, 

 
przy projektowaniu składu 

mieszanki i przy kaŜdej 
zmianie 

9 Badanie wody 
dla kaŜdego wątpliwego 

źródła 
 

10 
 
Badanie właściwości gruntu  

dla kaŜdej partii i przy kaŜdej 
zmianie rodzaju gruntu lub 

kruszywa 
 
1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu cementem 
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6.3.2. Uziarnienie gruntu  

 Próbki do badań naleŜy pobierać z mieszarek lub z podłoŜa przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu 
powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczących ulepszonego podłoŜa. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu ze spoiwami 

 Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 
mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 

 Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej 
równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

6.3.5. Zagęszczenie warstwy 

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 

6.3.6. Grubość ulepszonego podłoŜa 

 Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od 
krawędzi. Grubość warstwy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ ± 1 cm. 

6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do 
badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłoŜonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w 
ilości 6 sztuk naleŜy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów 
stabilizacji spoiwami. Trzy próbki naleŜy badać po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania, a w przypadku 
stabilizacji ŜuŜlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoŜa. 

6.3.8. Mrozoodporność 

 Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych 
cyklom zamraŜania i odmraŜania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczący 
ulepszonego podłoŜa. 

6.3.9. Badanie spoiwa 

 Dla kaŜdej dostawy cementu, Wykonawca powinien określić właściwości podane w STWiORB 
dotyczących ulepszonego podłoŜa. 

6.3.10. Badanie wody 

 W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008 [13]. 

6.3.11. Badanie właściwości gruntu  

 Właściwości gruntu naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju gruntu. Właściwości powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczących ulepszonego podłoŜa. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych ulepszonego podłoŜa 
stabilizowanych spoiwami 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanego ulepszonego podłoŜa stabilizowanych 
spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 
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2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem albo co        
20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*)  

7 Grubość ulepszonego podłoŜa w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz 
na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość ulepszonego podłoŜa 

 Szerokość ulepszonego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -
5 cm. 
 Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość ulepszonego podłoŜa 

 Nierówności podłuŜne ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [22].  
 Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności nie powinny  przekraczać: 
-  15 mm dla ulepszonego podłoŜa. 

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoŜa 

 Spadki poprzeczne ulepszonego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoŜa 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoŜa a rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi ulepszonego podłoŜa 

 Oś ulepszonego podłoŜa w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niŜ ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość ulepszonego podłoŜa 

 Grubość ulepszonego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla ulepszonego podłoŜa  +10%, -15%. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoŜa 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoŜa 
 JeŜeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłoŜu stwierdzi się, Ŝe odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w  p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i 
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt 
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez InŜyniera. 
 JeŜeli szerokość ulepszonego podłoŜa jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien poszerzyć ulepszone podłoŜe przez 
zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
 Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. 
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6.5.2. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoŜa 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
ulepszonego podłoŜa przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie 
warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoŜa 

 JeŜeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w STWiORB 
ulepszonego podłoŜa, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich 
właściwościach na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoŜa z gruntów stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 ulepszonego podłoŜa z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 
obejmuje: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− spulchnienie gruntu, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
− dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną, 
− wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, 
− zagęszczenie warstwy, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-EN 196-1 
 
PN-EN 196-3 
 
PN-EN 196-6 

Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie 
wytrzymałości 
Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów 
wiązania i stałości objętości  
Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia 
zmielenia  

  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
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  6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową 

11. PN-EN 197-1 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego uŜytku 

12. PN-EN 459-1 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i 
kryteria zgodności  

13. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z 
gruntu stabilizowanego cementem 

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-04.07.01a PODBUDOWA  Z BETONU ASFALTOWEGO 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy  z betonu asfaltowego przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej 
od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – 
Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku 
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany 
jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 
 Podbudowę z betonu asfaltowego wykonywać dla dróg kategorii ruchu KR2, KR3 – ul. Paprotek 
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D 
podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria  
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 2 

KR 3 

AC16P 

AC22P 

 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i 
rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe. 

1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który moŜe być ułoŜony w jednej lub kilku 
warstwach. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na 
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) 
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
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1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 
0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany 
– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz 
dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACP    – beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 
PMB    – polimeroasfalt, 
D          – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d          – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C          – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD    – właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

producent moŜe jej nie określać), 
TBR     – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI       – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 
moŜna stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACP asfalt drogowy 

KR2 AC16P 50/70 
KR3 AC22P 35/50 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu 
  badania 50/70 35/50 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58 
3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niŜ 
°C PN-EN 22592 [62] 230 240 
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4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niŜ 

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niŜ 

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niŜ 

% PN-EN 1426 [21] 50 53 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niŜ 

°C PN-EN 1427 [22] 48 52 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niŜ 
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niŜ 

°C PN-EN 1427 [22] 9 8 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niŜ 

°C PN-EN 12593 [29] -8 -5 

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system 
grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

2.3. Kruszywo  

 Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i 
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny 
spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica 4, 5, 6, 6a, 7. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe składowiska musi 
być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 
wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, moŜna zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość 
przyczepności określona według PN-EN 12697-11 [34], metoda C wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleŜy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg 
norm lub aprobat technicznych. 
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2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  (z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie) naleŜy stosować  kationowe emulsje asfaltowe według PN-EN 13808 [58]. 
 Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  

 Asfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych 
do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do transportu opakowań z metali 
lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zaleŜności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16P, AC22P). 

 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 6. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 7, 8.  

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
podbudowy dla ruchu KR2÷KR3 [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość AC16P 

KR2 
AC22P 
KR3 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 
45 - - - - 

31,5 - - 100 - 
22,4 100 - 90 100 
16 90 100 65 90 

11,2 70 92 - - 
8 50 85 42 68 
2 25 50 15 45 

0,125 5 13 4 12 
0,063 4 10 4 8 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,2 Bmin3,8 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej 
gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. JeŜeli stosowana 
mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia 
minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy pomnoŜyć 

przez współczynnik α  według równania:  

d

650,2

ρ
α =  

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu  KR2 
[65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania AC16P 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax  8,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin 50 

VFBmin 74 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VMAmin 14 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 
zamraŜania, a) 

badanie w 25°C 

ITSR70 

a)
 Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR3  
[65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania 
AC22P 

 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 1,0 

PRDAIR deklar 

Odporność na 
działanie wody 

 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem zamraŜania,  
badanie w 25°C b) 

ITSR70 

a)
 Grubość płyty: AC22P 60mm. 

b) 
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, powinno 
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy 
dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 
oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30°C od najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy 10. W tej tablicy najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w 
wytwórni. 

Tablica 10. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

od 155 do 195 

od 140 do 180 
 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych róŜnic ich składu: 
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe (podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie) pod warstwę podbudowy z 
betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
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– suche 
Podbudowę naleŜy wykonać zgodnie z STWiORB D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie”. 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu naleŜy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i 
w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w 
PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

 Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek 
próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 
Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania podbudowy. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem. 
 PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoŜa (podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie), 
przed ułoŜeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 
12. 

Tablica 12. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoŜa 

Układana warstwa 
asfaltowa PodłoŜe pod warstwę asfaltową 

Ilość pozostałego 
lepiszcza C60 B5 

ZM [kg/m2 ] 
Podbudowa z betonu 
asfaltowego 

Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

0,7 

 
Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 
urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z zapisami 
w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoŜa pod rozkładaną warstwę nie moŜe być niŜsza niŜ  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w 
tablicy 13. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza 
się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
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 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę 
mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
Rodzaj robót 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa podbudowy 0 + 5 

 
Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC16P,  KR2  7,0 ≥ 98 4,5 ÷ 9,0 

AC22P,  KR3 7,0 ≥ 98 4,5 ÷8,0 

 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do warstw 
z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub 
walce ogumione.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
InŜyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 
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 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać zleceniodawcy na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe 
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca 
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 

a)  do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w 
razie potrzeby liczba próbek moŜe zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w 
terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 
nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% 
ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
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6.3.5. Badania arbitraŜowe 

 Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Uwagi ogólne 

 Właściwości mieszanki naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza 
się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o 
wartości podane w tablicy 16. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 
naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek 
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują 
te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP 

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ 

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia 

większa niŜ 1000 m2 lub 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy ≤ 10 

NiezaleŜnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym 
oznaczeniu nie moŜe być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niŜ 2,5 cm. 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kaŜdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni ,  nie moŜe wykroczyć poza wartości 
dopuszczalne podane w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
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6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna 

 Do oceny równości podłuŜnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina, 
mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana 
równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne [67].   

Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. 
Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie 
rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 
95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji projektowej o 
± 5 cm. 
 Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
(ACP). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
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− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− 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, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 
STWiORB) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych 
w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu 
kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem 
metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: 
Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie 
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 
zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją 

 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –

Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda 
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piknometryczna 
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 
19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych – Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie 
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody 

w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na 

sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas 
magazynowania metodą pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza 
chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek 
mineralno-asfaltowych na działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 
drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości 

parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: 
Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie 
gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie 
zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 
wraŜliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar 
temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie 
lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie 
próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie 
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grubości nawierzchni asfaltowych 
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu 

emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji 

emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH 

emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z 
emulsji asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji 
asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: 
Beton asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: 
Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu 
spręŜystego asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 
lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności 

emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z 
kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii 
deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 
kationowych emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew 
na gorąco 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew 
na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i 
palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda 
otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne  

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 
listopada 2010 r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarządzenie nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 
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10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
WARSTWA ŚCIERALNA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z betonu  asfaltowego przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej 
od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – 
Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku 
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany 
jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 
 Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego wykonywać dla dróg kategorii ruchu KR2 (określenie kategorii 
ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 2, KR3 AC8S 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i 
rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na 
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) 
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 
0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
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1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany 
– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz 
dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

producent moŜe jej nie określać), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych 
podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 moŜna stosować inne lepiszcza nienormowe 
według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACS asfalt drogowy 

KR2, KR3 AC8S 50/70 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Rodzaj 
asfaltu Lp. Właściwości 

Metoda 
badania 

50/70 
1 2 3 4 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niŜ °C PN-EN 22592 [62] 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 
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nie mniej niŜ 
1 2 3 4 
5 Zmiana masy po starzeniu 

(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niŜ 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [31] 

 
0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niŜ % PN-EN 1426 [21] 50 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niŜ % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niŜ °C PN-EN 12593 [29] -8 

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system 
grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

2.3. Kruszywo  

 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i 
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny 
spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe składowiska musi 
być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 
wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, naleŜy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleŜy stosować: 
c) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
d) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg 
norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
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 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca – odtworzenie ul. Paprotek, podbudowa 
z betonu asfaltowego) naleŜy stosować  kationowe emulsje asfaltowe i kationowe emulsje modyfikowane 
polimerami według według PN-EN 13808 [58]. 
 Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  

 Asfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych 
do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do transportu opakowań z metali 
lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zaleŜności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC8S). 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 6, 7. 

JeŜeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to naleŜy przyjąć 
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 8,9. 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
ścieralnej dla ruchu KR2 [65] 

Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość 

AC8S 
Wymiar sita #, [mm] od do 

16 - - 
11,2 100 - 

8 90 100 
5,6 70 90 
2 45 65 

0,125 8 20 
0,063 6 12,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin5,8 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
ścieralnej dla ruchu KR3 [65] 

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 
 AC8S 

Wymiar sita #, [mm] od do 
16 - - 

11,2 100 - 
8 90 100 

5,6 60 80 
2 40 55 

0,125 8 22 
0,063 5 12,0 

Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin5,6 
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej 

gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. JeŜeli stosowana 
mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia 
minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy pomnoŜyć 
przez współczynnik α  według równania: 

d

650,2

ρ
α =  
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR2 [65] 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20 [48] 

 
Metoda i warunki 

badania 

 
AC8S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin75 

VFBmin93 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VMAmin14 

Odporność na 
działanie wody a) 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 
zamraŜania,  

badanie w 25°C 

ITSR90 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w 
WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 

 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR3 [65] 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20  [48] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC8S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin2,0 
Vmax4 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR 0,50 

PRDAIRdeklar 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamraŜania,  

badanie w 25°C  b) 

ITSR90 

a) Grubość plyty: AC8  40mm. 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] 

w załączniku 1. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, powinno 
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy 
dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70. 

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 
mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30oC od najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów  

z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

 
 

 
strona 121 

 

dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 10. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 
 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku róŜnic w ich właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe (warstwa wiąŜąca, podbudowa z betonu asfaltowego) pod warstwę ścieralną z betonu 
asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Warstwę wiąŜącą naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w STWiORB D-05.03.05b 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiąŜąca”, podbudowę zaś zgodnie z zaleceniami STWiORB D-
04.07.01a „Podbuowaz z betonu asfaltowego”. 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu naleŜy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i 
w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w 
PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

 Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona 
odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 
Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy 
ścieralnej. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem. 
 PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoŜa (warstwy wiąŜącej asfaltowej, podbudowy z betonu asfaltowego, przed 
ułoŜeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na 
pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 kg/m2, C60 B3 ZM. W przypadku odtworzenia nawierzchnia ul. Paprotek naleŜy 
stosować emulsję kationową modyfikowaną polimerami. 
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Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 
urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć z ruchu publicznego 
przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z zapisami 
w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoŜa pod rozkładaną warstwę nie moŜe być niŜsza niŜ  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy 11. 
Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę 
mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
 przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 12. 

Tablica 12. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC8S,     KR2 5,0 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 

AC8S,     KR3 5,0 ≥ 98 3,0÷5,0 

 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do warstw 
z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub 
walce ogumione.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
InŜyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać zleceniodawcy na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe 
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca 
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 13. 

Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
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2.3 
2.4 
2.5 

Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 

a)  do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 
potrzeby liczba próbek moŜe zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie 
zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 
nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% 
ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitraŜowe 

 Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza 
się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o 
wartości podane w tablicy 14. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 
naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek 
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują 
te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ 

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia 

większa niŜ 1000 m2 lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niŜ 50 kg/m2 

 
 
 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niŜ 50 kg/m2 ≤ 15 
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B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie 
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej 
grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to kaŜdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moŜe wykroczyć poza wartości 
dopuszczalne kreślone w tablicy 12. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna 

 Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy L i D naleŜy stosować 
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej, mierząc wysokość prześwitu w 
połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość podłuŜna jest 
określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie 
równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłuŜnej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg klasy L nie powinna być większa niŜ 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak 
podczas odbioru nawierzchni. 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar 
naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ 
co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niŜ podana w tablicy 12. Badanie 
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Tablica 12. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Wartości odchyleń 
równości poprzecznej 

[mm] 

L, D Pasy ruchu ≤ 9 

 
 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 
95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji projektowej o 
± 5 cm. 
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 Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
(AC). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− 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, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 
STWiORB) 
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2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych 
w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu 
kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem 
metylenowym 

 
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: 

Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie 
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 
zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda 
piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie 
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody 

w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na 

sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas 
magazynowania metodą pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza 
chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: 
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Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek 
mineralno-asfaltowych na działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 
drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

łamliwości Fraassa 
 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości 

parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: 
Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie 
gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie 
zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 
wraŜliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar 
temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie 
lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie 
próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie 
grubości nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu 
emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji 
emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH 
emulsji asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z 
emulsji asfaltowych przez odparowanie 

 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji 
asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: 
Beton Asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: 
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Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu 

spręŜystego asfaltów modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 

magazynowanie modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności 

emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z 
kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii 
deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 
kationowych emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew 
na gorąco 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew 
na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i 
palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda 
otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne  

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 
listopada 2010 r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r. 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
WARSTWA WI ĄśĄCA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z betonu  asfaltowego przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej 
od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – 
Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy wiąŜące z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie 
asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji 
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 
 Warstwę wiąŜącą z betonu asfaltowego wykonywać dla drogii kategorii ruchu KR3 (określenie 
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 3 AC16W 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i 
rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe. 

1.4.2. Warstwa wiąŜąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułoŜona na istniejącej warstwie w celu uzyskania 
odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoŜenia kolejnej warstwy. 

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na 
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22. 

1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit. 

1.4.8. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) 
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
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1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 
0,063 mm. 

1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany 
– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz 
dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe 

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej 
PMB - polimeroasfalt, 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

producent moŜe jej nie określać), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 
moŜna stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Gatunek lepiszcza    Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS asfalt drogowy 

KR3 AC16W 35/50 
 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Rodzaj 
asfaltu Lp. Właściwości 

Metoda 
badania 

35/50 
1 2 3 4 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35÷50 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 50÷58 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niŜ °C PN-EN 22592 [62] 240 
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1 2 3 4 
4 Zawartość składników 

rozpuszczalnych,  
nie mniej niŜ 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niŜ 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [31] 

 
0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niŜ % PN-EN 1426 [21] 53 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 52 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niŜ % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 8 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niŜ °C PN-EN 12593 [29] -5 

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system 
grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

2.3. Kruszywo  

 Do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 11. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe składowiska musi 
być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 
wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, naleŜy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleŜy stosować: 
e) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
f) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg 
norm lub aprobat technicznych. 
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2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z podbudową z betonu asfaltowego) 
naleŜy stosować  kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  

 Asfalt i polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych 
do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do transportu opakowań z metali 
lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zaleŜności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W). 
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Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 5.  
JeŜeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to naleŜy przyjąć 

proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 6. 

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wiąŜącej, dla ruchu KR3  [65] 

Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość AC16W 

KR3 
Wymiar sita #, [mm] od do 

31,5 - - 
22,4 100 - 
16 90 100 

11,2 70 90 
8 55 85 
2 25 50 

0,125 4 16 
0,063 4,0 10,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,4 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy 
załoŜonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. 

JeŜeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), 
to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną 
wartość naleŜy pomnoŜyć przez współczynnik α  według 

równania: 

d

650,2

ρ
α =  

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej, dla ruchu KR3 [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 

PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR 0,3 

PRDAIR dekl 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamraŜania,  

badanie w 25°C b) 

ITS80 

a) Grubość płyty: AC16  60mm. 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, powinno 
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy 
dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 190°C dla asfaltu drogowego 35/50. 
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Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę 
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o 
więcej niŜ 30°C od najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 7. W tej tablicy 
najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 7. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 od 155 do 195 
 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku róŜnic w ich właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe (podbudowa z betonu asfaltowego) pod warstwę wiąŜącą z betonu asfaltowego powinno być na 
całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Podbudowę z betonu asfaltowego naleŜy wykonać zgodnie z STWiORB D-04.07.01a „Podbudowa z 
betonu asfaltowego.” 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu naleŜy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i 
w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w 
PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

 Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona 
odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 
Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem. 
 PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoŜa (podbudowa asfaltowa), przed ułoŜeniem warstwy wiąŜącej z betonu 
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, 
przy. NaleŜy stosować emulsję modyfikowaną polimerem. 
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Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 
urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć z ruchu publicznego 
przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z zapisami 
w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoŜa pod rozkładaną warstwę nie moŜe być niŜsza niŜ  +5oC. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy 8. 
Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę 
mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy wiąŜącejz 
betonu asfaltowego 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
Rodzaj robót 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa wiąŜąca 0 +5 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 9. 

Tablica 9. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC16W,  KR3 6,0 ≥ 98 4,5 ÷ 8,0 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do warstw 
z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub 
walce ogumione.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
InŜyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać InŜynierowi na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe 
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca 
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 10. 

Tablica 10. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2 

2.1 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 
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2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 

a) do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6000 m2 
nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek 
moŜe zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie 
zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 
nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% 
ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitraŜowe 

 Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza 
się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o 
wartości podane w tablicy 11. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 
naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek 
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują 
te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC a) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ 

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia 

większa niŜ 1000 m2 lub 

 
 
 

≤ 10 
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2.  –  mały odcinek budowy  ≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie 
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej 
grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to kaŜdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  

Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie,  nie moŜe wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane 
w tablicy 9. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna  

 Do oceny równości podłuŜnej warstwy wiąŜącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina, mierząc 
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana 
równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne [67].   

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiąŜącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. 
Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie 
rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 
95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji projektowej o 
± 5 cm. 
 Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 
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 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− 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, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 
STWiORB) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych 
w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
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Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu 
kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem 
metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: 
Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie 
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 
zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją 

 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –

Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda 
piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie 
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody 

w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na 

sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas 
magazynowania metodą pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza 
chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek 
mineralno-asfaltowych na działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 
drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości 

parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: 
Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie 
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gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie 
zawartości wolnej przestrzeni 

 
34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 
wraŜliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar 
temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie 
lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie 
próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie 
grubości nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu 
emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji 
emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH 
emulsji asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z 
emulsji asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji 
asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: 
Beton asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: 
Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu 
spręŜystego asfaltów modyfikowanych 

 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 

magazynowanie modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 
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56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności 
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z 
kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii 
deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 
kationowych emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew 
na gorąco 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew 
na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i 
palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda 
otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne 

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 
listopada 2010 r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów  

z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

 
 

 
strona 144 

 

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH  
  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni 
asfaltowych na zimno przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. 
Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce 
wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno na głębokość 5cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne uŜycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z 
nawierzchni. 

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do frezowania 

 NaleŜy stosować frezarki drogowe umoŜliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 
określoną głębokość 5cm. 
 Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz 
pochyleń poprzecznych i podłuŜnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) 
InŜynier moŜe dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 
 Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zaleŜnie od zakresu robót. Przy lokalnych 
naprawach szerokość bębna moŜe być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. 
 Przy duŜych robotach frezarki muszą być wyposaŜone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający 
go z jezdni na środki transportu. 
 Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego 
materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieŜne, tzn.  takie, w którym 
kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą InŜyniera moŜe być 
dopuszczone frezowanie przeciwbieŜne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest 
przeciwny do kierunku ruchu frezarki. 
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 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być 
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą InŜyniera moŜna dopuścić frezarki bez tego systemu: 
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 
 Wykonawca moŜe uŜywać tylko frezarki zaakceptowane przez InŜyniera. Wykonawca powinien 
przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację 
pracy frezarki, na własny koszt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport sfrezowanego materiału 

 Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez 
postojów. Materiał moŜe być wywoŜony dowolnymi środkami transportowymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułoŜeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych 

 Do frezowania naleŜy uŜyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu 
odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na 
głębokość projektowaną 5cm z dokładnością ± 5 mm. Materiał pochodzący z frezowania naleŜy wykorzystać do 
umocnienia poboczy destruktem. Nadmiar Wykonawca przewiezie na wysypisko. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 

6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej 
    na zimno 

Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Równość podłuŜna łatą 4-metrową co 20 metrów 

2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne co 50 m 

4 Szerokość frezowania co 50 m 

5 Głębokość frezowania na bieŜąco, według dokumentacji 
projektowej 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− frezowanie, 
− przerzut i uprymowanie (czasowe składowanie) materiału w celu ponownego wbudowania,  
− załadunek i transport nadmiaru destruktu na wysypisko, 
− koszty składowania na wysypisku, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy  

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKO WEJ  
DLA DRÓG I ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW  
  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej przy przebudowie ul. Sadowej i łacznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. 
Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łacznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce 
wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 Betonową kostkę brukową pracowaną gr. 8cm układanej na kruszywie łamanym #0-6mm gr. 3cm 
naleŜy wykonać jako nawierzchnię: 
− chodnika w kolorze szarym, 
− zjazdów w kolorze czerwonym, 
− miejsc postojowych w kolorze szarym. 
Spoiny naleŜy wypełnić piaskiem. 

Betonową kostkę brukową pracowaną gr. 8cm układanej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 
3cm naleŜy wykonać jako nawierzchnię: 
− progów zwalniających w kolorze szarym, 
− przejść dla pieszych w kolorze szarym, 
Spoiny naleŜy wypełnić zaprawą cementow – piaskową 1:4. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 

1.4.2. KrawęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niŜ 1,0 m. 

1.4.3. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 
1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa   
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 
odmianę: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4 mm, 
barwę: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

 PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umoŜliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  

 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości 

< 100 mm 
 

C Długość 
 
 

± 2 
 

Szerokość 
 
 

± 2 
 

Grubość 
 
 

± 3 
 

RóŜnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości, tej 
samej kostki, 
powinna być ≤ 
3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej 

300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 

 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamraŜanie/rozmraŜanie z udziałem 
soli odladzających (wg klasy 3, zał. 
D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 
kg/m2, przy czym kaŜdy pojedynczy wynik < 1,5 
kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 
KaŜdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywać obciąŜenia niszczącego mniejszego niŜ 
250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 
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normalna konserwacja 
Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – 

badanie alternatywne 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 
mm2  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 

b) jeśli wyj ątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – naleŜy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną 
wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 
i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne 
3.2 

 
 
 
 

3.3 

Tekstura 
 
 
 
 
Zabarwienie (barwiona moŜe być 
warstwa ścieralna lub cały element) 
 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę, 

c) ewentualne róŜnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i 
zmianach warunków twardnienia nie są uwaŜane 
za istotne 

         

 
 W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niŜ przewidziano w tablicy 1 (np. na 
nawierzchniach wewnętrznych nie naraŜonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki naleŜy 
odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie moŜe odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków 
stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Ŝelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek 
kobaltowo-glinowy (nie naleŜy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie uŜytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 

 2.3. Materiały na podsypkę, ławę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 Zgodnie z dokumentacją projektowa, naleŜy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową, ławę pod nawierzchnię 

− kruszywo łamane #0÷6 mm na podsypkę wg PN-EN 13242:2004 [3], 
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 
13242:2004 [3], cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody 
odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 1008:2004 [4], 
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c) do wypełniania spoin w nawierzchni  
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 
wymagania norm lub aprobat technicznych,  

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować wilgotną mieszankę cementowo-
piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 

powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, moŜna przechowywać do: a) 10 
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłoŜu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego 
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement 
dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement 
niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement 
dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

2.4. KrawęŜniki, obrzeŜa 

 Do obramowania nawierzchni z kostek moŜna stosować: 
a) krawęŜniki betonowe wg STWiORB D-08.01.01a [17], 
b) obrzeŜa betonowe wg STWiORB D-08.03.01 [19], 

2.5. Materiały do podbudowy ułoŜonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 
specyfikacji D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] 
pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

  Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
 Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy. 
 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych 
STWiORB, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) 
względnie opracowanym STWiORB zaakceptowanym przez InŜyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] 
pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą słuŜyć 
wózki widłowe, którymi moŜna dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu moŜna 
wykorzystywać równieŜ dźwigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 
(zaleŜnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane 
jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposaŜonym w 
dźwig do za- i rozładunku. 
 KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. KrawęŜniki 
betonowe naleŜy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. KrawęŜniki kamienne naleŜy 
układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. KrawęŜniki i obrzeŜa powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych moŜna transportować dowolnymi środkami 
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
 Materiały do podbudowy powinny być przewoŜone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej 
STWiORB. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 

5.2. PodłoŜe i koryto 

 Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWiORB D-04.01.01 [10].   
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. 
 Konstrukcja nawierzchni moŜe obejmować ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej 
na: 
a) podsypce piaskowej oraz podbudowie, 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki z 
kruszywa łamanego i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują: 
1. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy), 
2. przygotowanie i rozścielenie podsypki z kruszywa łamanego, podsypki cementowo - piaskowej, 
3. ułoŜenie kostek z ubiciem, 
4. wypełnienie spoin piaskiem, zaprawą cementowo – piaskową, 
5. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
6. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
 Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej STWiORB.: 
a) D - 04.04.02 [11] „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”. 
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5.5. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 Ustawianie krawęŜników, obrzeŜy powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-
08.01.01b, D-08.03.01 [19]. 
 KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy. 

5.6. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową i powinna mieć grubość 
3,0cm po zageszczeniu. 
 Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 Podsypkę z kruszywa łamanego naleŜy zwilŜyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała 
się.  

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią 
z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała 
się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 
4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 
zaprawy moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada 
odpowiednie propozycje do zaakceptowania InŜynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, 
sposobu układania i wytwórni kostek, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po 1 m2 wstępnie wybranych 
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki 
kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
 Nawierzchnię na podsypce z kruszywa łamanego zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 

5.7.3. UłoŜenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki.  
 NawierzchnięwzdłuŜ muru oporowego oraz nawierzchnię schodów na;leŜy wykonać z nowo-zakupionej 
kostki, pozostałą nawierzchnię naleŜy wykonać z kostki pochodzącej z rozbiórki istniejących chodników. 

Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
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 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka 
do układania mechanicznego nie moŜe mieć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, 
przy czym kaŜda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawęŜników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyŜej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia 
się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą 
itp.). 
 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. 
 Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuŜszymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. 
 Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny moŜna wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna 
być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 
kostkami. 
 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię naleŜy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z róŜnymi deseniami układania. 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej, naleŜy przewidzieć wykonanie 
szczelin dylatacyjnych w odległościach względnie nie większych niŜ co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych 
powinna umoŜliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w 
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okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami 
i masami określonymi w pkcie 2.3 c).  
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne naleŜy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 
zmiana sztywności podłoŜa (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi 
w podbudowie itp.). 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchnię na podsypce z kruszywa łamanego ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać do 
uŜytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 
otoczenia nie niŜszej niŜ 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i 
moŜna oddać do uŜytku. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 
6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 
2. 
 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Częstotliwość badań 

Wartości 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoŜa i koryta Wg STWiORB D-04.01.01 [10] 
2 Sprawdzenie podbudowy Wg STWiORB, norm, wytycznych, wymienionych w 

pkcie 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 
wg STWiORB D-08.01.01a [17]; D-08.03.01 [19]; 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

BieŜąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacją projektową i 
specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 
grubości ±1 cm 

5 Badania  wykonywania  nawierzchni  
z 

kostki  

 a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na kaŜdej działce 
roboczej 

- 

 b) połoŜenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 
2 cm 
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 c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

 d) równość w profilu podłuŜnym 
(wg BN-68/8931-04 [8] łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 
8 mm 

 e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między 
łatą a powierzchnią 
do 8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od 
szerokości 
projektowanej do  
±5 cm 

 h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 
10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek 
i desenia ich ułoŜenia 

Kontrola bieŜąca Wg dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji InŜyniera 

 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawęŜników, obrzeŜy 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie połoŜenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie połoŜenia osi co 
25 m i w punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 
5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłuŜna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod 
i dopuszczalnych wartości podanych w 
tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawęŜnikami, obrzeŜami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich STWiORB. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoŜa i wykonanie  koryta, 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie ław pod krawęŜniki, obrzeŜa, 
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[9] oraz niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie podsypki z kruszywa łamanego, zaprawy cementow - piaskowej, 
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
− ułoŜenie i ubicie kostek, 
− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących 
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których 
zakres jest określony przez STWiORB wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− 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, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

1. PN-EN 197-1 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB) 

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
11. D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
17. D-08.01.01a Ustawianie krawęŜników betonowych 
19. D-08.03.01 Betonowe obrzeŜa chodnikowe 
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D - 06.01.01 UMOCNENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW 
 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot STWIORB 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem 
powierzchniowym skarp przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. 
Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce 
wraz z odwodnieniem  uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 
 
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 p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym 
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów. 
1. Umocnienie wylotu kanalizacji do rowu: 
− obrukowanie wylotu kostką kamienną 10x10cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm, kostkę 

naleŜy spoinować zaprawą cementowo-piaskowa (1:4), 
− dno i skarpy na długości 3,0m umocnić płytami aŜurowymi 40x60x10cm na podsypce z pospółki gr. 10cm, 
2. Umocnienie skarpy o pochyleniu 1:1: 
− umocnienie skarpy o pochyleniu 1:1 płytami aŜurowymi 40x60x10cm, 
3. Umocnienie skarpy: 
− umocnienie skarpy palisadą betonową, 
4. humusowanie: 
− wykonanie humusowania gr. 10cm wraz z obsianiem mieszanką traw. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i 
dogęszczeniem. 

1.4.4. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi 
umocnienie rowu lub ścieku. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą STWiORB są: 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów  

z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

 
 

 
strona 159 

 

− ziemia urodzajna, 
− mieszanka nasion traw, 
− kostka kamienna 10x10cm, 
− prefabrykowane płyty azurowe 40x60x10cm, 
− palisada betonowa o średnicy Ø20cm i długościach 60, 70, 80cm, 
− kruszywo do betonu i na podsypkę - pospółka, 
− cement, 

2.3. Ziemia urodzajna (humus) 

 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
 W przypadkach wątpliwych InŜynier moŜe zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, Ŝe ziemia 
urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH  ≥ 5,5. 

2.4. Nasiona traw 

 Wybór gatunków traw naleŜy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-B-12074:1998 [4]. 

2.5. Elementy kamienne 

 Jako elementy kamienne do umocnień naleŜy wykorzystać kostkę kamienną 10/10cm. Spoiny 
elementów kamienny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo – piaksową 1:4. 

2.6. Kruszywo 

 Kruszywo do wykonania podsypki – pospółka powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043 [1]. 
 Kruszywo do zaprawy cementowej powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 [2]. 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 [3]. 

2.7. Cement 

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1 [5]. 
 Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.8. Woda 

 Woda do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania podane w PN-EN 1008 [6] 

2.9. Prefabrykowane elementy betonowe 

 Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, uŜytych do umocnienia dna rowu i 
skarpy powinny być zgodne z dokumentacją projektową – płyty azurowe 40x60x10cm. 
 Do wykonania prefabrykatów naleŜy stosować beton wg PN-EN 206-1 [7], klasy co najmniej 25. 
 Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
 Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-EN 206-1 [7] dla przyjętej klasy betonu. 
 Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 
 Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów 
nie powinna przekraczać 3 mm. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 
− na długości   ± 10 mm, 
− na wysokości i szerokości ±   3 mm. 
 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłoŜu utwardzonym i 
dobrze odwodnionym. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− ew. walców gładkich, Ŝebrowanych lub ryflowanych, 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieŜnych, 
− płyt ubijających, 
− ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport nasion traw 

 Nasiona traw moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zawilgoceniem. 

4.2.2. Transport kruszywa 

 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.3. Transport cementu 

 Cement naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12]. 

4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych 

 Elementy prefabrykowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
 Do transportu moŜna przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Humusowanie 

 Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 
ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóŜe skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
 Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10 cm po moletowaniu i zagęszczeniu,  w 
zaleŜności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą  

 Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw polega na: 
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 
- humusowanie (patrz pkt 5.2),  

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych 
odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoŜa, wystawy oraz pochylenia skarp), 

 W okresach posusznych naleŜy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
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5.4. Umocnienie kostką kamienną 

 Do wykonania umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej naleŜy uŜyć kostki kamiennej 10x10cm. 
Kostkę kamienną naleŜy układać na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm. 
 Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach 
powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
 Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.6, 
− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7, 
− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niŜ 30 MPa, 
− przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą z dodatkiem 1% 

cementu w stosunku objętościowym, 
− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
− zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 

5.5. Umocnienie elementami prefabrykowanymi  

 Umocnienie skarpy o pochyleniu 1:1 naleŜy wykonać poprzez ułoŜenie na podsypce z pospółki gr. 10 
płyt aŜurowych 40x60x10cm. 
 Umocnienie dna i skarp przy wylocie kanalizacji deszczowej do rowu naleŜy wykonać poprzez ułoŜenie 
na podsypce z pospółki gr. 10 płyt aŜurowych 40x60x10cm. Umocnienie naleŜy wykonac na długości 3,0m. 

5.6. Umocnienie skarpy palisadą betonową 

 Umocnienie skarpy palisada betonową o średnicy Ø20cm i długości 60cm, 70cm, 80cm naleŜy 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Palisade naleŜy układać na ławie betonowej z betonu klasy 
C12/15 gr. 20cm. Ławę betonowa naleŜy wykonać zgodnie z STWiORB D-08.01.01b „KrawęŜniki betonowe”. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWiORB, oraz na 
sprawdzeniu daty waŜności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
 Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niŜ 2% 
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien 
przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyŜłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

6.3. Kontrola jakości umocnień elementami kamiennymi 

 Kontrola polega na sprawdzeniu: 
− lokalizacji  - zgodnie z dokumentacją projektową, 
− uŜytego materiału- kostka kamienna  – zgodnie z pkt. 5.4, 
− wykonanie podsypki – kostka kamienna  – zgodnie z pkt. 5.4, 
− wypełnienie spoin – zgodnie z pkt. 5.4. 

6.4. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi 

 Kontrola polega na sprawdzeniu: 
− lokalizacjio wykonanych umocnień – zgodnie z dokumentacją projketową, 
− uŜytych materiałów – zgodnie z dokumentacją projketową, 
− wykonania podsypki z pospółki o gr. 10cm – zgodnie z dokumentacją projektowa.  

6.5. Kontrola jakości umocnień elementami kamiennymi 

 Kontrola polega na sprawdzeniu: 
− lokalizacji  - zgodnie z dokumentacją projektową, 
− uŜytego materiału- kostka kamienna  – zgodnie z pkt. 5.4, 
− wykonanie podsypki – kostka kamienna  – zgodnie z pkt. 5.4, 
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− wypełnienie spoin – zgodnie z pkt. 5.4. 

6.6. Kontrola jakości umocnienia skarpy palisadą betonową 

 Kontrola polega na sprawdzeniu: 
− lokalizacji  - zgodnie z dokumentacją projektową, 
− uŜytego materiału – zgodnie z pkt. 5.6, 
− wykonanie ławy betonowej – zgodnie z pkt. 5.6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, umocnienie kostką 

kamienną, płytami aŜurowymi, 
− m (metr) dla ułoŜonej palisady betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp kostką kamienną obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− ozakowanie robót i zabezpieczenie robót, 
− wyznaczenie miejsc przeznaczonych do umocnienia kostką kamienną wg dokumentacji projektowej, 
− dostarczenie materiałów, 
− przygotowanie i wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ułoŜenie kostki kamiennej, 
− wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowu płytami aŜurowymi obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− ozakowanie robót i zabezpieczenie robót, 
− wyznaczenie miejsc przeznaczonych do umocnienia płytami aŜurowymi wg dokumentacji projektowej, 
− dostarczenie materiałów, 
− przygotowanie i wykonanie podsypki z pospółki, 
− ułoŜenie płyt aŜurowych, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 Cena wykonania 1m2 humusowania obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− ozakowanie robót i zabezpieczenie robót, 
− wyznaczenie miejsc przeznaczonych do umocnienia płytami aŜurowymi wg dokumentacji projektowej, 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
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− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− ew. pielęgnacja spoin, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 Cena wykonania 1 ułoŜenia palisady betonowej obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− ozakowanie robót i zabezpieczenie robót, 
− wyznaczenie miejsc przeznaczonych do umocnienia płytami aŜurowymi wg dokumentacji projektowej, 
− dostarczenie materiałów, 
− przygotowanie i wykonanie łay betonowej wraz z pielęgnacją, 
− wykonanie, osadzenie palisady betonowej, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.   PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

  2.   PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
  3.   PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
  4.   PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i 

zadarnianie powierzchni biowłókniną. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

  5.   PN-EN 197-1:2002/ A3:2007 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku 

  6.   PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

   7.   PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

  9.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
12.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
KrawęŜniki                  i obrzeŜa chodnikowe 
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D – 06.03.01WYPEŁNIENIE POBOCZY Z DRESTRUKTU 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem 
nawierzchni poboczy z destruktu przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do l. Paprotek oraz ul. Świerkowej od 
ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – 
Kamionce z odwodnienim i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 
zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego uzyskanego podczas frezowania 
istniejącej nawierzchni jezdni. Nawierzchnię poboczy wykonać grubości 43-45cm.   

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Destrukt bitumiczny (frez) - materiał mineralno-bitumiczny, rozkruszony do postaci okruchów 
związanych lepiszczem bitumicznym, powstałym w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni 
drogowej w temperaturze otoczenia, 1ub w wyniku kruszenia w kruszarce brył pochodzących z rozbiórki starej 
nawierzchni. 

1.4.2. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - nieulepszona nawierzchnia drogowa, której warstwa ścieralna 
jest wykonana z destruktu bitumicznego (frezu). 

1.4.3. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M- 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni 
 

Destrukt bitumiczny (pochodzący z rozbiórek istniejących warstw bitumicznych), naleŜy rozdrobić do 
uzyskania fracji #31,5mm. 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania nawierzchni 
 

Do wykonania nawierzchni z destruktu Wykonawca powinien dysponować sprzętem: 
-  samochodów wywrotek, samochodów skrzyniowych, ciągników z przyczepami skrzyniowymi, 
-  równiarek, spycharek, 
-  cystern do wody, 
-  szablonu ciągnionego,  
-  walca ogumionego, walca gładkiego, walca wibracyjnego lub wibratora płytowego, 
-  skrapiarek. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport materiałów 
 

Destrukt bitumiczny moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających przed pyleniem, rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Sposoby wykonania nawierzchni z destruktu bitumicznego 
 

Nawierzchnię z destruktu asfaltowego o grubości 15cm naleŜy wykonać na poboczach na wcześniej 
wyprofilowanym podłoŜu. Materiał (destrukt) do wykonania nawierzchni po rozdrobnieniu powinien mieć 
uziarnienie do 31,5mm.  

5.4. Wykonanie samodzielnej nawierzchni z destruktu bitumicznego 
 
5.4.1. Sposób powierzchniowy wykonania nawierzchni 
 

Na wyprofilowanym podłoŜu w kierunku podłuŜnym i uformowanym poprzecznie ze 
spadkiem określonym w dokumentacji projektowej, po ich zagęszczeniu, rozsypuje się warstwę 
destruktu i wałuje. Wskaźnik zagęszczenia powinien zaleca się aby nie był mniejszy od 0,98 zagęszczenia 
maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora. 

Wałowanie prowadzi się gładkimi lub ogumionymi walcami lekkimi o masie 3-6 Mg. Grubość 
ostateczna nawierzchni nie powinna być mniejsza niŜ podana w dokumentacji projektowe. 

Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru wyniki badań 
lub raport o właściwościach materiałów, zgodnych z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni pobocza. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni pobocza z destruktu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− rozłoŜenie destruktu wraz zagęszczeniem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME  
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot STWIORB 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania 
poziomego przy przebudowie ul. Sadowej i łacznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do 
ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łacznika do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwdnieniem 
i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 
 
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 p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego cienkowarstwowego stosowanego na drogach o 
nawierzchni twardej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z 
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleŜności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki 
poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 

1.4.2. Znaki podłuŜne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące 
jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, – podwójne: ciągłe z 
przerywanymi, ciągłe lub przerywane. 

1.4.3. Znaki poprzeczne - znaki słuŜące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów 
w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających. 

1.4.4. Znaki uzupełniające - znaki o róŜnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, występujące w postaci 
symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz 
symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym. 

1.4.5. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez 
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane 
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyŜszonej. Materiały te powinny posiadać właściwości 
odblaskowe. 

1.4.6. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i 
chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro. 

1.4.7. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania lub 
narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania 
widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej wiązki światła pojazdu w kierunku 
kierowcy. Kulki szklane są takŜe składnikami materiałów grubowarstwowych. 

1.4.8. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do 
zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w 
mieszaninie z kulkami szklanymi. 

1.4.9. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie upłynęło 30 dni od 
wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania naleŜy wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu 
oznakowania. 
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1.4.10. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie Ŝółtej, którego czas 
uŜytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

1.4.11. PowyŜsze i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

 Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki 
postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7].  

Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną (dla farb) lub  znakiem 
CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z 
normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych elementów odblaskowych [5, 5a]. 

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w Ŝycie rozporządzenia [15]  nie mogą być 
zmieniane lecz zachowują waŜność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania 
wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności z aprobatą techniczną. 

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

 Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
jego lub InŜyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w 
aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. 
Badania powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub 
POD-2006 po ich wydaniu [10]. 

2.4. Oznakowanie opakowań 

 Wykonawca powinien Ŝądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego 
znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na kaŜdym opakowaniu był 
umieszczony trwały napis zawierający: 
− nazwę i adres producenta, 
− datę produkcji i termin przydatności do uŜycia, 
− masę netto, 
− numer partii i datę produkcji, 
− informację, Ŝe wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer, 
− nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy [8],  
− znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury [12], 
− informację o szkodliwości i klasie zagroŜenia poŜarowego, 
− ewentualne wskazówki dla uŜytkowników. 

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania 
powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów 

 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania 
określone są w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10]. 

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg 

2.6.1.  Materiały do oznakowań cienkowarstwowych 
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 Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą 
grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające ciała stałe 
zdyspergowane w roztworze Ŝywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą 
występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 
  Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub 
przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 
 Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego 
określają aprobaty techniczne.  

2.6.3. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego 

 Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 25% (m/m) 
w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego.  
 Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, 
ksylen, etylobenzen) w ilości większej niŜ 8 % (m/m). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających 
benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

Do końca 2007 r. dopuszcza się stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartości składników lotnych 
do 30 % (m/m) i rozpuszczalników aromatycznych do 10 % (m/m).  

2.6.4. Kulki szklane 

 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na 
materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku 
pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
 Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyŜej 1,50, wykazywać 
odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niŜ 20% kulek z 
defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniŜej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o 
maksymalnej średnicy równej i większej niŜ 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych 
granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 
 Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.  
 Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a]. 
 Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”. 

2.6.5. Materiał uszorstniający oznakowanie 

 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego 
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości 
(właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie moŜe zawierać więcej niŜ 1% cząstek mniejszych 
niŜ 90 µm. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w STWiORB. Konieczność 
jego uŜycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania  SRT ≥ 50. 
 Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem 
uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.  

2.6.6. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagraŜających 
zdrowiu ludzi i powodujących skaŜenie środowiska. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały do oznakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach 
określonych przez producenta. 
 Materiały do poziomego oznakowania dróg naleŜy przechowywać w magazynach odpowiadających 
zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w 
temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5oC do 40oC, 
b) farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC, 
c) pozostałych materiałów - poniŜej 40oC. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zaleŜności od zakresu robót, 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez InŜyniera: 
− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające) oraz 

szczotek ręcznych, 
− frezarek, 
− spręŜarek, 
− malowarek, 
− sprzętu do badań, określonego w STWiORB. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub układarek 
proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

 Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przewozić w opakowaniach zapewniających 
szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być 
oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. W przypadku  materiałów niebezpiecznych opakowania 
powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 
 Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne naleŜy 
transportować zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej [14] dla transportu drogowego materiałów 
palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej 
przez producenta. Wyroby, wyŜej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie powinny być 
dopuszczone do transportu. 

Pozostałe materiały do znakowania poziomego naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem 
przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z 
dokumentacją projektową.  

5.2. Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co 
najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co 
najwyŜej 85%. 

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej 

 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówności 
i/lub miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróŜniają się od starej nawierzchni i nie mają 
większego rozmiaru niŜ 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni 
niejednorodnych naleŜy w STWiORB ustalić: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny 
Stanu Nawierzchni (SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłuŜne, koleiny, spękania, przełomy, 
garby), wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy. 
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5.4. Przygotowanie podłoŜa do wykonania znakowania 

 Przed wykonaniem znakowania poziomego naleŜy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z 
pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy uŜyciu sprzętu wymienionego w STWiORB i 
zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i 
sucha. 

5.5. Przedznakowanie 

 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, moŜna wykonać przedznakowanie, 
stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury [7], STWiORB i wskazaniach InŜyniera. 
 Do wykonania przedznakowania moŜna stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną 
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i 
koniec znakowania naleŜy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 
 W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco czytelne i 
zgodne z dokumentacją projektową, moŜna przedznakowania nie wykonywać. 

5.6. Wykonanie oznakowania drogi 

5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone 
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami STWiORB, producenta oraz 
wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 
braku lub niepełnych danych - zgodne z poniŜszymi wskazaniami. 
 Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania naleŜy wymieszać w czasie od 2 do 
4 minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się 
przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na 
dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się koŜuch. 
 Farbę naleŜy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w STWiORB, zachowując wymiary i 
ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na 
płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zuŜyta w czasie prac, określona 
przez średnie zuŜycie na metr kwadratowy nie moŜe się róŜnić od ilości ustalonej, więcej niŜ o 20%. 
 Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy uŜyciu samojezdnych malowarek z 
automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W 
przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu naleŜy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. 
Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje InŜynier na wniosek 
Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badanie przygotowania podłoŜa i przedznakowania 

 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
 Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Zasady 

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w czasie 
ich uŜytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi róŜne aspekty właściwości 
oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].  
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Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed 
odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne naleŜy 
wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla 
materiałów o trwałości dłuŜszej niŜ 1 rok.  

Barwa Ŝółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które takŜe powinny być kontrolowane. Inne barwy 
oznakowań niŜ biała i Ŝółta naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
[7]. 

6.3.1.2. Widzialność w dzień 

 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β i barwą oznakowania 
wyraŜoną współrzędnymi chromatyczności. 

Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, 
 Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu uŜytkowania 
oznakowania, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, 
 Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez współrzędne 
chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leŜeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery 
punkty naroŜne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3). 
Tablica 1. Punkty naroŜne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 

Punkt naroŜny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie białe x 0,355 0,305 0,285 0,335 
 y 0,355 0,305 0,325 0,375 
Oznakowanie Ŝółte klasa Y1 x 0,443 0,545 0,465 0,389 
 y 0,399 0,455 0,535 0,431 
Oznakowanie Ŝółte klasa Y2 x 0,494 0,545 0,465 0,427 

 y 0,427 0,455 0,535 0,483 

Oznakowanie czerwone x 0,690 0,530 0,495 0,655 
 y 0,310 0,300 0,335 0,345 
Oznakowanie niebieskie x 0,078 0,200 0,240 0,137 
 y 0,171 0,255 0,210 0,038 
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Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania 

 
Rys.2. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy Ŝółtej oznakowania 
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Rys. 3. Granice barw białej, Ŝółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 

 Pomiar współczynnika luminancji β moŜe być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w 
świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. 
 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się 
współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.  
 Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna 
wynosić dla oznakowania świeŜego, barwy: 
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 
 Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od 
wykonania, w ciągu całego okresu uŜytkowania,  barwy: 
− białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 

6.3.1.3. Widzialność w nocy 

 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany według 
PN-EN 1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciągu 14 - 
30 dni po wykonaniu, barwy: 
− białej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6 
miesięcy po wykonaniu,  barwy: 
− białej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po 
wykonaniu,  barwy: 
− białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2, 

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na 
nawierzchniach niejednorodnych moŜna wyjątkowo, tylko na drogach określonych w tablicy 5, dopuścić wartość 
współczynnika odblasku RL = 70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego 
od 6 miesiąca po wykonaniu. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach moŜliwe jest ustalenie w STWiORB wyŜszych klas 
wymagań wg PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. 
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6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 

 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 
mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. 
Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposaŜony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy 
prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 
 Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 
− w ciągu całego okresu uŜytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 
 Dopuszcza się podwyŜszenie w STWiORB wymagania szorstkości do 50 – 60 jednostek SRT (klasy S2 
– S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie większej szorstkości oznakowania, wiąŜe się z zastosowaniem 
kruszywa przeciwpoślizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001 [3]. 
NaleŜy przy tym wziąć pod uwagę jednoczesne obniŜenie wartości współczynnika luminancji i współczynnika 
odblasku. 
 Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, zazwyczaj 
wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie naleŜy wymagać wyŜszej jego wartości na starcie, a 
niŜszej w okresie gwarancji. 
 Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich, 
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami. Pomiar na 
oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli moŜliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i 
punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest moŜliwy. 

UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test Value) 
za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-
EN 1436:2000[4] dla oznakowań poziomych. 

6.3.1.5. Trwałość oznakowania 

 Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zuŜycia w 10-stopniowej skali LCPC 
określonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie 
eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. 

Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności materiałów do 
poziomego oznakowania dróg. 
 W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań 
widoczności w dzień, w nocy i szorstkości. 

6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 

 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a 
jego oddaniem do ruchu. 
 Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym 
Ŝe nie moŜe przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowań 
dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje się w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

6.3.1.7. Grubość oznakowania 

 Grubość oznakowania, tj. podwyŜszenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla: 
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyŜej 0,89 mm, 
 Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 

Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub 
gdy nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez ocenę wizualną. 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego 

 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego przeprowadza przed 
rozpoczęciem kaŜdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem 
STWiORB, następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 

− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
− pomiar wilgotności względnej powietrza, 
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
− badanie lepkości farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 
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b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubości warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 
− wizualną ocenę równomierności rozłoŜenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłoŜenia materiału) na całej szerokości linii, 
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 x 
250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
 Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, InŜynier 
moŜe zlecić wykonanie badań: 
− widzialności w nocy, 
− widzialności w dzień, 
− szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w 
Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą 
wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - 
Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający do niezaleŜnego laboratorium badawczego, co gwarantuje 
większa wiarygodność wyników. 
 W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o 
dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h naleŜy ograniczyć je do linii krawędziowych zewnętrznych w przypadku 
wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, ze względu na bezpieczeństwo wykonujących pomiary. 
 Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewnętrznych, na 
otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h , a takŜe na liniach podłuŜnych 
oznakowań z wygarbieniami, naleŜy wykonywać przy uŜyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na 
samochodzie i wykonującego pomiary w ruchu. 
 W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji 
aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów naleŜy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z tablicą 
2. W kaŜdym z mierzonych punktów naleŜy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty 
współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m. 

Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami ręcznymi 

Lp. Długość odcinka, km 
Częstotliwość 

pomiarów, co najmniej 
Minimalna ilość 

pomiarów 

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 

2 od 3 do 10 co 1 km 11 

3 od 10 do 20  co 2 km 11 

4 od 20 do 30     co 3 km 11 

5 powyŜej 30 co 4 km > 11 

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka. 

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 

 W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla 
oznakowań. 

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania 

1  Zawartość składników lotnych w 
materiałach do znakowania 
− rozpuszczalników organicznych 
− rozpuszczalników aromatycznych 
− benzenu i rozpuszczalników 

chlorowanych 

 
 

% (m/m) 
% (m/m) 

 
% (m/m) 

 
 

≤ 25 
≤ 8 

 
0 
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Lp. Właściwość Jednostka Wymagania 

2  Właściwości kulek szklanych  
− współczynnik załamania światła 
− zawartość kulek z defektami 

 
- 
% 

 
≥ 1,5 
20 

3  Okres stałości właściwości materiałów do 
znakowania przy składowaniu miesiące ≥ 6 

 

Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie wymienionych w tablicy 4 

Lp. Właściwość Jednostka  Wymagania Klasa 

1  Współczynnik odblasku RL dla oznako-
wania nowego (w ciągu 14 - 30 dni po 
wykonaniu) w stanie suchym barwy:     
− białej, 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 200 

 
 
 

R4 
2  Współczynnik odblasku RL dla oznako-

wania eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy 
po wykonaniu, barwy:  
− białej, 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 150 

 
 
 

R3 
3  Współczynnik odblasku RL dla oznako-

wania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu 
barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 100 R2 

4  Współczynnik luminancji β dla oznakowa-
nia nowego (od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu)  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej, 

 
 
 
- 

 
 
 

≥ 0,40 

 
 
 

B3 
5  Współczynnik luminancji β dla oznakowa-

nia eksploatowanego (po 30 dniu od 
wykonania) barwy: 
- białej 

 
 
 
- 

 
 

 
≥ 0,30 

 
 
 

B2 
6  Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30  
dnia po wykonaniu, barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 

≥ 130 

 
 
 
 

Q3 
7  Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania eksploatowanego w ciągu 
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od 
wykonania,  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 

 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 
 

≥ 100 

 
 
 
 
 

Q2 
8  Szorstkość oznakowania eksploatowanego wskaźnik 

SRT 
 

≥ 45 
 

S1 
9  Trwałość oznakowania cienkowarstwo-

wego po 12 miesiącach: 
 

skala LCPC 
 

≥ 6 
 
- 

10 8Czas schnięcia materiału na nawierzchni 
− w dzień 
− w nocy 

 
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 

 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
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 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i 
załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiadać 
następującym warunkom: 
− szerokość linii moŜe róŜnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
− długość linii moŜe być mniejsza od wymaganej co najwyŜej o 50 mm lub większa co najwyŜej o 150 mm, 
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie moŜe odbiegać od średniej 

liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niŜ ± 50 mm długości wymaganej, 
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naroŜnikowych nie moŜe mieć większej odchyłki od wymaganego 

wzoru niŜ ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości. 
 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, 
naleŜy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

 Przy odnawianiu istniejącego oznakowania naleŜy dąŜyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących 
znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych 
oznakowań. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zaleŜności od przyjętego sposobu wykonania 
robót, moŜe być dokonany po: 
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
− przedznakowaniu, 

8.3. Odbiór ostateczny 

 Odbioru ostatecznego naleŜy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w 
STWiORB. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym STWiORB na podstawie badań 
wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego. 
 Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 

− na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy, 
− na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. Ponadto Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca musiał doprowadzić 
oznakowanie do wymagań zawartych w STWiORB w przypadku zauwaŜenia niezgodności. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− oczyszczenie podłoŜa (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją 

projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe 
3. PN-EN 1423:2000 

 
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i 
ich mieszaniny) 

3a. PN-EN 
1423:2001/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i 
ich mieszaniny (Zmiana A1) 

4. PN-EN 1436:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 
dotyczące poziomego oznakowania dróg 

4a. PN-EN 
1436:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 
dotyczące poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 

 
5. PN-EN 1463-1:2000 

 
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące 
charakterystyki nowego elementu 

5a. PN-EN 1463-
1:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące 
charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1) 

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Część 2: Badania terenowe 

6. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości 
fizyczne 

6a. PN-EN 13036-4: 
2004(U) 

Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: 
Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na 
powierzchni: próba wahadła 

10.2. Przepisy związane i inne dokumenty 

7. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki 
techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 
2181) 

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041) 
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9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. 
IBDiM, Warszawa, 1997 

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, 
Warszawa, w opracowaniu 

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 
12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  systemów oceny 

zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 

14. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.             nr 249, poz. 2497) 
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D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot STWIORB 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem docelowego 
oznakowania pionowego przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. 
Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznika do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce 
wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 
 
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 p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach gminnych. 
  Wszystkie znaki naleŜy wykonać jako ”małe”, pokryte folią I-generacji za wyjątkiem znaków A-7, B-2, 
B-20, D-6, które naleŜy pokryć folią II typu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montaŜowym oraz z konstrukcji 
wsporczej.  

1.4.2. Tarcza znaku -   płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone 
jest lico znaku. Tarcza moŜe być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej 
zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi  zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego 
znaku.  

1.4.3. Lico znaku -   przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną 
treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii 
odblaskowych. 

1.4.4. Uchwyt montaŜowy -   element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, słuŜący do 
zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 
materiału o odbiciu powrotnym - współdroŜnym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -   kaŜdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, 
bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciąŜeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i 
zamontowane na niej znaki lub tablice. 

1.4.7 Znak nowy - znak uŜytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 
produkcji. 

1.4.8 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  
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D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dopuszczenie do stosowania 

 Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat 
zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie 
deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na 
lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz 
deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć 
deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.  

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25],  podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań 
dla znaków pionowych. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
− z betonu wykonywanego „na mokro”, 
− inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
 Dla fundamentów naleŜy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami. 

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego naleŜy wykonać z betonu klasy, co 
najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych naleŜy wykonać  
zgodnie z normą PN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentów naleŜy wykonać na głębokość poniŜej 
przemarzania gruntu. 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i STWiORB, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
 Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic naleŜy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący 
stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.  

 Parametry techniczne konstrukcji  uzaleŜnione są  od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz 
od ilości i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inŜynierii ruchu,  
gdzie występuje  szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją wsporczą, usytuowanie i jej 
dobór wymagają oddzielnych rozwiązań projektowych spełniających warunek bezpieczeństwa dla 
uŜytkowników dróg. W takich przypadkach naleŜy stosować konstrukcje zabezpieczające bierne bezpieczeństwo 
kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003 [15].   
 WyróŜnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 
- pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 
- pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE), 
- nie pochłaniająca energii (NE). 

2.4.2. Rury 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy 
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 PoŜądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniŜej 3 m z naddatkiem 5 mm na kaŜde 

cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m 
długości rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5], lub inne 
normy.  
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 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 
uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach 
metalowych. 

2.4.3. Kształtowniki 

 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kształtownika 
powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, 
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, Ŝe 
obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie moŜe 
zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
 Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłuŜnej kształtownika. Powierzchnia końców 
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych 
nie uzbrojonym okiem. 
 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według aktualnej 
normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 

2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona 
spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubość powłoki 
cynkowej powinna wynosić 60 µm. 
 Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie moŜe ona 
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoŜa. 

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

 Producent lub dostawca kaŜdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych 
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), takŜe elementów 
słuŜących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na 
okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji 
wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, słuŜących do zamocowania znaków do innych 
obiektów lub konstrukcji - gwarancja moŜe być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej 
dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kaŜdej 
konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

 Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a takŜe sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy 
atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.  

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość 
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takŜe udostępnić na Ŝyczenie odbiorcy: 
a) instrukcję montaŜu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 

Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy 
gwarancyjne powinny wynosić  dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat. 
 
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 
 
 Tarcza znaku powinna być wykonana z : 
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN 

10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],  
− innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty 
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technicznej. 
 Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2  powinna być wykonana z : 
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg   PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 

10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z 
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moŜe być mniejsza 

niŜ 28 µm (200 g Zn/m2). 
 
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 
2005 [16] 

Wytrzymałość na 
obciąŜenie siłą naporu 
wiatru 

kN m-2 ≥ 0,60 WL2 

Wytrzymałość na 
obciąŜenie skupione 

kN ≥ 0,50 PL2 

Chwilowe 
odkształcenie 
zginające 

mm/m ≤ 25 TDB4 

Chwilowe 
odkształcenie skrętne 

stopień ⋅ m ≤ 0,02 
≤ 0,11 
≤ 0,57 
≤ 1,15 

TDT1 
TDT3 
TDT5 

  TDT6* 

Odkształcenie trwałe mm/m  lub 
stopień ⋅ m 

20 % odkształcenia 
chwilowego 

- 

Rodzaj krawędzi znaku - Zabezpieczona, krawędź 
tłoczona, zaginana, 
prasowana lub 
zabezpieczona profilem 
krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica 
znaku 

- Lico znaku nie moŜe być 
przewiercone z Ŝadnego 
powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na 
jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic 
na konstrukcjach wysięgnikowych 

 
Przyjęto zgodnie z tablicą 1, Ŝe przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe 

odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie moŜe być większe niŜ 25 mm/m (klasa 
TDB4). 

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać takŜe następujące wymagania: 
− krawędzie tarczy  znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o 

promieniu gięcia nie większym niŜ 10 mm włącznie z naroŜnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego 
profilu na całym obwodzie znaku,  

− powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów montaŜowych. 
Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

− podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montaŜowe powinny  usztywnić  
tarczę znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element 
konstrukcyjny do montaŜu  do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 
% odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

− tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami 
chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych 
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ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania naleŜy wykonywać zgodnie z PN-
88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody.   

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania: 
− naroŜniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak 
niŜ 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 

− łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuŜ poziomej lub 
pionowej krawędzi  powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity w 
miejscach ich łączenia.  

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z 
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na 
drogach publicznych. 
 Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w aprobacie 
technicznej . 

Lico znaku powinno być wykonane z: 
− samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 

(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla 
poszczególnych typów folii, 

− do nanoszenia barw innych niŜ biała moŜna stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez 
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne oraz w przypadku folii 
typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych barwnych, 

− dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi lakierem 
zalecanym przez producenta folii, 

− nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniŜej 7 lat do znaków stałych, 
− folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków tymczasowych 

stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i 
zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25]. 

Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, 
zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54 [29], uŜywając standardowego iluminanta A, powinna 
spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien 
być mniejszy niŜ 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2,  zgodnie  z 
publikacją CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania 
dla folii typu 2 lub zwiększone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.  

W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne 
chromatyczności i współczynnik luminancji β powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 
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Tablica 2.  Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y oraz 
współczynnika odblasku R’ 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 
 
 
 
 

Współczynnik odblasku R’ (kąt 
oświetlenia 5o, kąt obserwacji 
0,33o) dla folii: 
- białej 
- Ŝółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

cd/m2lx typ 1 
 

≥ 50 
≥ 35 
≥10 
≥ 7 
≥ 2 

≥ 0,6 
≥ 20 
≥ 30 

typ 2 
 

≥ 180 
≥ 120 
≥  25 
≥  21 
≥  14 
≥   8 
≥  65 
≥  90 

2 Współczynnik luminancji β i 
współrzędne chromatyczności x, 
y *) dla folii: 
- białej 
- Ŝółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

- typ 1 
 
 

β ≥ 0,35 
β ≥ 0,27 
β ≥ 0,05 
β ≥ 0,04 
β ≥ 0,01 

0,09 ≥β ≥ 0,03 

β ≥ 0,17 

0,18 ≥β ≥ 0,12 

typ 2 
 

 

β ≥ 0,27 
β ≥ 0,16 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,01 

0,09 ≥β ≥ 0,03 

β ≥ 0,14 

0,18 ≥β ≥ 0,12 

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 
 

Tablica 3. Współrzędne punktów naroŜnych wyznaczających pola barw 

Współrzędne chromatyczności punktów naroŜnych 
wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   

 
Barwa folii 

1 2 3 4 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 

Biała 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 

x 0,522 0,470 0,427 0,465 
śółta typ 1 folii 

y 0,477 0,440 0,483 0,534 

x 0,545 0,487 0,427 0,465 
śółta typ 2 folii 

y 0,454 0,423 0,483 0,534 
x  0,735 0,674 0,569 0,655 

Czerwona 
y  0,265 0,236 0,341 0,345 
x  0,078 0,150 0,210 0,137 

Niebieska 
y  0,171 0,220 0,160 0,038 
x  0,007 0,248 0,177 0,026 

Zielona 
y  0,703 0,409 0,362 0,399 
x 0,455 0,523 0,479 0,558 

Brązowa 
y 0,397 0,429 0,373 0,394 
x 0,610 0,535 0,506 0,570 

Pomarańczowa 
y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara 
x 0,350 0,300 0,285 0,335 
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Współrzędne chromatyczności punktów naroŜnych 
wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   

 
Barwa folii 

1 2 3 4 
y 0,360 0,310 0,325 0,375 

2.6.2. Wymagania jakościowe  

 Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i  odklejeń na 
krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio nie więcej niŜ 0,7 błędów na 
powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyŜej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić. 
 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemoŜliwiać jej odłączenie od tarczy 
bez jej zniszczenia. 
 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niŜ podane w p. 2.6.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 
 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 powinny być odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie 
lub ramą z profilu ceowego. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez smug 
i zacieków.     

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 

− dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm, 

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  ±15 nm.  
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22]. 

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niŜ 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %. Sprawdzenie 
szczelinomierzem. 

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

− wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [25] są  
naleŜy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm, 

− wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 
[25] oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E naleŜy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji 
wymiarowej  ± 10 mm. 

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  

Sprawdzone przymiarem liniowym: 

− tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą  ± 1,5 mm, 

− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  ± 2 mm, 

− kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością  w kaŜdym  kierunku do 1,0 
mm. 

 
 W znakach nowych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moŜe 
występować więcej niŜ 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niŜ 1 mm w 
kaŜdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
 Na znakach w okresie gwarancji, na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 
dopuszcza się do 2 usterek jak wyŜej, o wymiarach nie większych niŜ 1 mm w kaŜdym kierunku. Na 
powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niŜ 0,8 mm i całkowitej długości nie 
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większej niŜ 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niŜ 5 rys szerokości nie większej niŜ 
0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, Ŝe zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się równieŜ lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 
przekraczającej 6 mm2 kaŜde - w liczbie nie większej niŜ pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz 
o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 kaŜde - w liczbie nie większej niŜ 8 na kaŜdym z fragmentów 
powierzchni znaku duŜego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 
 Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 
 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę 
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod 
warunkiem, Ŝe występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniŜej. 
 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyŜej dwóch lokalnych ognisk 
korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w kaŜdym kierunku na powierzchni kaŜdego z fragmentów 
znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej 
gwarancji Ŝadna korozja tarczy znaku nie moŜe występować. 
 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 
90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w Ŝadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

2.6.4   Obowiązujący system oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych [30] wyrób, który posiada aprobatę techniczną moŜe być wprowadzony do obrotu i stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom uŜytkowym i 
przeznaczeniu, jeŜeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą 
techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodności 
wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.  

2.7. Materiały do montaŜu znaków 

 Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji 
wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, 
rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
zaleŜności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych 
na korozję w czasie nie krótszym niŜ tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 

2.10. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłoŜu. Prefabrykaty naleŜy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między 
podłoŜem a prefabrykatem. 
 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 
− Ŝurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
− wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
− środków transportowych do przewozu materiałów, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− sprzętu spawalniczego, itp. 
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Pierwsze dwie pozycje dotyczą wykonawcy znaków bramowych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 

Znaki drogowe naleŜy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały 
przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub 

pasa awaryjnego postoju, 
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 
trwania i odbioru robót istniała moŜliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 Miejsce wykonywania prac naleŜy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących 
pojazdami na drodze. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości 
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było 
przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

 Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak 
kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego naleŜy wykonać zgodnie z 
PN-S-02205:1998 [24]. 
 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych naleŜy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed 
napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 
 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt naleŜy usunąć i miejsce wypełnić do spodu 
fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem naleŜy zabezpieczyć izolacją, 
np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop naleŜy zasypać warstwami grubości 20 cm z 
dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją i  STWiORB. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
− odchyłka od pionu, nie więcej niŜ ± 1 %, 
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ± 2 cm, 
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 

postoju, nie więcej niŜ ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
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warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach  [25]. 

5.5. Konstrukcje wsporcze 

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, 
jak równieŜ konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy 
występuje moŜliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio 
umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, 
zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Podobne zabezpieczenie 
naleŜy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu 
zagraŜa bezpieczeństwu uŜytkowników pojazdów, niŜ najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to 
dokumentacja projektowa, STWiORB lub InŜynier. 

5.5.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 

 W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się stosowanie 
łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej 
konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu. 
 W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach 
wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagroŜenia 
kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 
 Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowane i 
umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części 
konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie moŜe być większa od 0,25 
m. 

5.5.3.  Zapobieganie   zagroŜeniu   uŜytkowników   drogi   i   terenu   przyległego   -   przez konstrukcję 
wsporczą 

 Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagroŜenie uŜytkowników 
pojazdów samochodowych oraz innych uŜytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez 
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić moŜliwość łatwej naprawy po najechaniu przez 
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

 Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub 
podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku 
najechania przez pojazd, nie moŜe być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niŜ dwa - 
odległość między nimi moŜe być mniejsza. 

5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu 

 Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - 
poŜądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub była 
nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niŜ  0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się 
poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niŜ 
0,15 m. 

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, Ŝe 
dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o 
jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub 
warunkami technicznymi. 

5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemoŜliwiający jej 
przesunięcie lub obrót. 
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 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umoŜliwiać, przy 
uŜyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres uŜytkowania znaku. 
 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się 
stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemoŜliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie 
przez osoby niepowołane. 
 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

5.7. Oznakowanie znaku 

 KaŜdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące 
informacje: 

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16], 
b) klasy istotnych właściwości wyrobu, 
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest 

producentem, 
e) znak budowlany „B”, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 
g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości 
widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niŜ 30 cm2 . Czytelność i trwałość cechy na tylnej 
stronie tarczy znaku nie powinna być niŜsza od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę naleŜy wykonać z folii 
nieodblaskowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

 Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na 
mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, InŜynier 
moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 
i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7. 

Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 
producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań 
Ocena 

wyników badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad 
uŜyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp. 

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

od 5 do 10 
badań z wybra-  
nych losowo 
elementów w 
kaŜdej dostar-  
czonej partii 
wyrobów liczą-
cej do 1000 
elementów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami itp.) 

 
 

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2 
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W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać: 
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków, 

wysokość zamocowania znaków), 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 
− zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru , jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego naleŜy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę poddać 
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą odbioru 
pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny naleŜy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, 
ustalonego w STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie fundamentów, 
− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
− zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB. 
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10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki 
lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie 
nasiąkliwości  

  2. PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
  3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego zastosowania 
  4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporności powłoki 

na działanie mgły solnej 
  5. PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
  6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - 

Projektowanie i wykonanie 
  7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone - 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
  9.  PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 
 
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - 

Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych 
na zimno 

11. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą 
zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i 
badanie  

12. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur 
stalowych. Wymagania dotyczące powłok wykonanych 
przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach 
zautomatyzowanych 

13. PN-EN 10292:2003/ 
A1:2004/A1:2005(U) 

Taśmy i blachy ze stali o podwyŜszonej granicy 
plastyczności powlekane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 
dostawy 

14. PN-EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane 
ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 
zimno. Warunki techniczne dostawy 

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla 
urządzeń drogowych.  Wymagania i metody badań 

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe  
17. prEN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie 

wstępne typu 
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 
23. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
 
10.2  Przepisy związane 
 
25. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041) 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
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28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw 
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku 
definicja i pomiary) 

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
31. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do 

udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
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 D-08.01.01b KRAWĘśNIKI  BETONOWE 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników 
betonowych przy przebudowie ul. Sadowej i łacznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej 
do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łacznika do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce wraz z 
odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem ustawienia krawęŜników betonowych 15x30x100cm oraz najazdowego 15x22x100cm  
na ławie betonowej C12/15. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. KrawęŜnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się 
na tym samym poziomie lub na róŜnych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy 
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawęŜnikami, c) 
jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi róŜnym rodzajom ruchu drogowego.  

1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawęŜnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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  STWiORB D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

2.2.2. Stosowane materiały 

 Przy ustawianiu krawęŜników na ławach naleŜy stosować następujące materiały: 
– krawęŜniki betonowe 15x30x100cm, 15x22x100cm, 
– piasek do zapraw, 
– cement do do zapraw, 
– wodę, 
– materiały do wykonania ławy. 
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2.2.3. KrawęŜniki betonowe 

2.2.3.1. Wymagania techniczne wobec krawęŜników 

 Wymagania techniczne stawiane krawęŜnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec krawęŜnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]  do stosowania w 
warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 
1.1 Wartości dopuszczalnych od-

chyłek od wymiarów nomi-
nalnych, z dokładnością do 
milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, 
dla długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamraŜanie/ 

rozmraŜanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
przy czym kaŜdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
 

2.2 Wytrzymałość na zginanie 
(Klasa wytrzymałości 
ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez 
InŜyniera) 

F Klasa          Charakterystyczna           KaŜdy pojedynczy 
wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa 
    2                          5,0                                ≥ 4,0 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F KrawęŜniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są 
normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 
 (Klasa odporności ustalona w 

dokumentacji projektowej 
lub przez InŜyniera) 

 Klasa 
odpor- 
ności 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy 

– badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 

   1 
3 
4 

Nie określa się 
≤ 23 mm 
≤ 20 mm 

Nie określa się 
≤ 20000 mm3/5000 mm2 

≤ 18000 mm3/5000 mm2 
2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 
I a) jeśli górna powierzchnia krawęŜnika nie była 

szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyj ątkowo wymaga się podania wartości 

odporności na poślizg/poślizgnięcie – naleŜy zadekla-
rować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I 
normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-
malnych warunkach uŜytkowania krawęŜnika jest zada-
walająca przez cały okres uŜytkowania, pod warunkiem 
właściwego utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensyw-
nemu polerowaniu. 

2.6 Nasiąkliwość E do 4% 
3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawęŜnika nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawęŜnikach 
dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne 

 
3.2 Tekstura J a) krawęŜniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

producent powinien określić rodzaj tekstury, 
b) tekstura powinna być porównana z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) róŜnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
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warunków twardnienia, nie są uwaŜane za istotne 
3.3 Zabarwienie J a) barwiona moŜe być warstwa ścieralna lub cały 

element, 
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) róŜnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie są uwaŜane za 
istotne 

 

2.2.3.3. Składowanie krawęŜników 

KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 
 KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawęŜnika. 

2.2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawęŜnik naleŜy stosować, dla: 
a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, 
– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport krawęŜników 

  KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
  KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
  KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości 
tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
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5.2. Zasady wykonywania robót 

   Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku 
braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
4.  roboty przygotowawcze,  
5.  wykonanie ławy, 
6.  ustawienie krawęŜników, 
7.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej: 
– ustalić lokalizację robót, 
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie ławy 

5.4.1. Koryto pod ławę 

 Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 

5.4.2. Ława betonowa 
 Ławę betonową pod krawęŜniki typu 15x30x100cm wykonać na mokro.  

5.5. Ustawienie krawęŜników betonowych 

5.5.1. Zasady ustawiania krawęŜników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i powinno wynosić 12 cm, a w przypadkach krawęŜników obniŜonych 4 cm.  
 Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana 
piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.5.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 

 KrawęŜniki naleŜy bezpośrednio układać na ławie betonowej zgodnie z dokumentacją projektową.  

5.5.3. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
 Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą.  

5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót 
wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak: 
− odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 

pkcie 2 (tablicy 1), 
– sprawdzić cechy zewnętrzne krawęŜników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawęŜników naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 
5.4.1. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a)   zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy, 
b) wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. Tolerancje 

wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej, 
c) równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m ławy, 

trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 
d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać  ± 2 cm na kaŜde 100 

m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 

  Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi 

± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 

m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęŜnika i 
przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać       1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
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- m (metr) dla ustawionego krawęŜnika, 
- m3 (metr sześcienny) dla mieszanki betonowej (ławy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
−      wykonanie koryta pod ławę, 
−      wykonanie ławy, 
 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB  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 STWiORB D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena ustawienia 1 m krawęŜnika obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie koryta pod ławę, 
– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 
– ustawienie krawęŜników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− 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, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku 

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

5. PN-EN 1340:2004  i 
PN-EN 1340:2004/AC 

KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań 

6. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
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8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.3. Inne dokumenty 

13. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum 
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 
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 D - 08.03.01 BETONOWE  OBRZEśA  CHODNIKOWE 
 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego 
obrzeŜa chodnikowego przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. 
Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce 
wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeŜa chodnikowego 8x30x100cm na ławie betonowej C12/15. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− materiały do wykonania ław, 
− cement wg PN-EN 197-1 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-EN 13139 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja 

 W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 
− obrzeŜe niskie - On, 
− obrzeŜe wysokie - Ow. 
 W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeŜa 
dzieli się na: 
− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 
gat. 1: 
 obrzeŜe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
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2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 

Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 
obrzeŜa 1 b h r 

 
Ow 

 
100 

 
8 

 
30 

 
3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe powierzchnie:  
 liczba, max 2 

 długość, mm, max 20 

 głębokość, mm, max 6 

 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów  

z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

 
 

 
strona 204 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość 
obrzeŜa. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-EN 206-1: [2], klasy C20/25 i C25/30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

 Materiały do wykonania ławy betonowej oraz zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w STWiORB D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport obrzeŜy betonowych 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów podano w STWiORB D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w STWiORB D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 5. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
- m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego, 
- m3 (metr sześcienny) dla mieszanki betonowej (ława). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru , jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
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− wykonanie koryta, 
− wykonanie ławy betonowej, 
− ustawienie obrzeŜa, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-EN 206-

1:2003 
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

3. PN-EN 
13139:2003 

Kruszywa do zaprawy 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

5. PN-EN 
13043:2004 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

7. PN-EN 197-1: 
2002 

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego uŜytku 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i 
obrzeŜa. 
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D - 08.05.01 ŚCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ 
 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieku z kostki 
kamiennej przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do 
ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce wraz z 
odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
− ścieków ulicznych przykrawęŜnikowych z kostki kamiennej 10x10cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek przykrawęŜnikowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód opadowych z 
nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Kostka kamienna 

Kostka kamienna do wykonania ścieku przykrawęznikowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową – 10x10cm. 
 Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej, są następujące: 
− wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niŜ 160 MPa, 
− ścieralność na tarczy Boehmego, nie więcej niŜ 0,2 cm, 
− wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej niŜ 12, 
− nasiąkliwość wodą, nie więcej niŜ 0,5%. 

2.3. Inne materiały 

  Wymagania dla: krawęŜników, betonu na ławę, składników betonu oraz wody podano w STWiORB D-
08.01.01b „KrawęŜniki betonowe”. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania ścieku 

 Roboty moŜna wykonywać ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 
− betoniarek do wytwarzania zapraw, 
− ubijaków ręcznych i mechanicznych do ubijania kostki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu krawęŜników, składników betonu podano w STWiORB D-08.01.01b 
„KrawęŜniki betonowe”. 
 Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Ładowanie ręczne kostek 
powinno być wykonywane bez rzucania.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku naleŜy wytyczyć linię krawęŜnika i oś ścieku zgodnie z 
dokumentacją projektową.  

5.3. Wykonanie wykopu, ławy i ustawienie krawęŜników 

 Wykonanie wykopu pod ławę, ławy betonowej dla ścieku przykrawęŜnikowego i międzyjezdniowego 
oraz ustawienie krawęŜników na ławach powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz postanowieniami 
STWiORB D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 

5.4. Wykonanie ścieku z kostki kamiennej 

 Ściek naleŜy układac zgodnie z dokumentacją projektową z 2 rzędów kostki kamiennej 10x10cm, 
obniŜonych w stosunku do krawędzi nawierzchni o 2 cm. 
 Sciek z kostki kamiennej naleŜy układać na wspólnej ławie C12/15 z krawęŜnikiem. Ławę naleŜy 
wykonać zgodnie z STWiORB D—08.01.01b „KrawęŜniki betonowe”. 
 Na wykonanej ławie betonowej na mokro naleŜy ułoŜyć ściek z kostki 10x10cm, z zachowaniem 
wymaganej w dokumentacji projektowej niwelety ścieku. Szerokość spoin między poszczególnymi kostkami nie 
powinna przekraczać 12 mm. UłoŜoną kostkę naleŜy ubić przy pomocy ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
Kostki pęknięte naleŜy wymienić na całe. 
 Wypełnienie spoin zap[Rawą cementowo-piaskową naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami podanymi 
w STWiORB  D-08.01.01b „KrawęŜniki betonowe”. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania ścieku z kostki kamiennej i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 
[8]. 
 Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w 
tablicach 2, 3, 4. 
 Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych w punkcie 2.2 niniejszej speyfikacji. 
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 Z partii przeznaczonej do badań naleŜy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek 
drogowych w liczbie: 
− do badania zwykłego: 40 sztuk, 
− do badania cech podanych w pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji. 
 Badania zwykłe naleŜy przeprowadzać przy kaŜdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami 
normy, badanie pełne przeprowadza się na Ŝądanie odbiorcy. 
 W badaniu zwykłym partię kostki naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeŜeli liczba sztuk 
niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. 
 W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię 
naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
 W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w pkt. 2.2 niniejszej 
specyfikacji, naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. 
JeŜeli chociaŜ jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie wykonania ścieku 

 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) niweleta ścieku, która moŜe róŜnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na kaŜde 100 m wykonanego 
ścieku, 

b) równość podłuŜna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m długości, 
która moŜe wykazywać prześwit nie większy niŜ 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą 
czterometrową, 

c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kaŜdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy 
czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z kostki kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB                 i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykop pod ławę, 
− wykonana ława, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m ścieku z kostki kamiennej obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, 
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− ułoŜenie ścieku z kostki kamiennej 10x10cm, z wypełnieniem spoin i pielęgnacją ścieku, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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D - 01.03.01 PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 
ELEKTROENERGETYCZNYCH 
 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową napowietrznych 
linii elektroenergetycznych przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. 
Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce 
wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 mają zastosowanie do zabezpieczenia i przebudowy 
kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych 
niskiego napięcia kolidujących z przebudową drogi. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
1.4.1.Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania energii 
elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu. 
1.4.2.Napięcie znamionowe linii  - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 
1.4.3.Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 
1.4.4.Odleglość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 
1.4.5.Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 
1.4,6.Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w środku 
rozpiętości przęsła. 
1.4.7.Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu. 
1.4.8.Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na  
odcinku wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa (wg warunków podanych w p. 5.8). 
1.4.9.Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojących - zawieszenie przy uŜyciu 
dodatkowego przewodu zabezpieczającego, zapobiegające opadnięciu przewodu roboczego w przypadku 
zerwania go w pobliŜu izolatora. RozróŜnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i odciągowe. 
1.4.10.Przewód zabezpieczający - przewód dodatkowy wykonany z tego samego materiału i o tym samym 
przekroju co przewód zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy złączek. 
1.4.11.Bezpieczne zawieszenie przewodu na łańcuchu izolatorów wiszących - zawieszenie zapobiegające 
opadnięciu przewodu w przypadku, gdy zerwie się jeden rząd łańcucha. RozróŜnia się bezpieczne zawieszenie 
przewodu: przelotowe, odciągowe i przelotowo-odciągąowe. 
1.4.12.Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo wraz z 
osprzętem umoŜliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą, konstrukcją zawieszeni ową, z 
uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposaŜony równieŜ w osprzęt do ochrony łańcucha przed skutkami 
łuku elektrycznego. 
1.4.13.Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest  
przetwarzanie tub rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej. 
ł.4.14.Słupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia umieszczone sana słupach. 
1.4.15.Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia znajdują się wewnątrz  
pomieszczenia, przy czym dostęp do tych urządzeń jest moŜliwy tylko z tego pomieszczenia. 
1.4.16.SkrzyŜowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów 
poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp, 
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1.4.17.ZbliŜenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej 
linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niŜ połowa wysokości zawieszenia 
najwyŜej połoŜonego nie uziemionego przewodu zbliŜającej się linii i nie zachodzi przy tym skrzyŜowanie. 
1.4.18.Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno lub wieloŜyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułoŜone na wspólnej trasie i 
łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych, 
1.4.19.Trasa kablowa - pas terenu w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 
1.4,20.Napiecie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została zbudowana. 
1,4.21.Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia 
kabli. 
1.4.22.Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
1.4.23.Przykrycie - osłona ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 
1.4,24.Przegroda - osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 
urządzeń. 
1.4.25.SkrzyŜowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 
kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej Unii kablowej lub innego urządzenia 
podziemnego, 
1.4.26.ZbIiŜenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niŜ odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyŜowanie. 
1.4.27.Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
1.4.28.Złącze kablowo-pomiarowe - dwu członowy zestaw szaf rozdzielczych wolnostojących, słuŜących do 
rozdziału sieci kablowej zasilającej wraz z moŜliwością zabudowy układów pomiaru zuŜycia energii 
elektrycznej na liniach odpływowych. 
1.4.29.Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
1.4.30.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami 
podanymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne", 
 
2. MATERIAŁ  
2.1.Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Rysunków i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy. JeŜeli Rysunki lub ST przewidują moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o swoim 
wyborze najszybciej jak to moŜliwe przed uŜyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Kierownika 
Projektu. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić 
do akceptacji Kierownika Projektu, materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie Kierownika Projektu. 
 
2.2.Ustoje i fundamenty 

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-80/B-03322. Zaleca się 
stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych wg KRT-055. Ustoje i fundamenty powinny być 
zabezpieczone przed działaniem agresywnych gruntów i wód zgodnie z załącznikiem do PN-75/E-05100. 
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2.3.Konstrukcje wsporcze 
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły 

pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być taka, aby w 
Ŝadnym miejscu napręŜenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych napręŜeń zwykłych, a dla warunków 
pracy zakłóceniowej lub montaŜowej - dopuszczalnych napręŜeń zwiększonych. Ogólne wymagania dotyczące 
konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-75/E-05100. 
 
2.3.1.Słupy strunobetonowe 

Słupy strunobetonowe powinny spełniać wymagania PN-87/B-03265 i mogą być stosowane do linii 
napowietrznych o napięciu znamionowym do 30 kV. Zaleca się stosowanie słupów wg albumu BSiPE -
„Energoprojekt" T-3808.  
Dla przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych zastosowano następujące słupy: 

 naroŜne 
 przelotowe 
 rozgałęźno-przelotowo-krańcowe 
 rozgałęźno-naroŜne-krańcowe 

 
2.3.2.Poprzeczniki i trzony 

Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciąŜenia wynikające z zawieszenia przewodów i 
parcia wiatru oraz odpowiadać PN-76/E-05100. Zaleca się stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych 
przed korozją przez ocynkowanie na gorąco zgodnie z PN-74/E-04500 lub malowanie zgodnie z instrukcją 
KOR-3A, 
 
2.4.Osprzęt 

Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spełniać 
wymagania PN-78/E-06400. Osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niŜ 
część linii z którą współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję wg PN-74/E-
04500. Części osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność 
elektryczną zbliŜoną do przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie duŜą 
powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto 
powinny być zabezpieczone od moŜliwości powstawania korozji elektrolitycznej, Do budowy linii naleŜy 
stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii, 
 
2.5.Izolatory 

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV 
powinny spełniać wymagania PN-76/E-0630S. Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu 
znamionowym niŜszym niŜ 1 kV powinny spełniać wymagania odpowiednich norm przedmiotowych. Napięcie 
przebicia izolatorów liniowych powinno być większe od napięcia przeskoku. W liniach o napięciu wyŜszym niŜ 
1 kV zaleca się stosować izolatory nie przebijanie. Wytrzymałość przepięciowa izolatorów i łańcuchów 
izolatorów przy napięciu przemiennym 50 Hz oraz przy udarach piorunowych i łączeniowych - wg PN-81/E-
05001. Jednostkowa droga upływu powierzchniowego izolacji między częścią pod napięciem a częścią 
uziemioną powinna być nie mniejsza niŜ wg PN-79/E-06303. Izolatory dla linii o napięciu do 1 kV pracujące 
przelotowo lub odciągowo powinny mieć wytrzymałość mechaniczną nie mniejszą niŜ dwukrotne obciąŜenia 
obliczeniowe normalne. Izolatory stojące, wiszące i łańcuchy izolatorów wiszących powinny spełniać 
wymagania PN-88/E-06313. 
 
2.6.Przewody 

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody z materiałów o 
dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy atmosferyczne i chemiczne. 
Do przebudowy linii nN zastosowano przewody typu AsXSn. 
 
2.6.1.Przewody robocze 

Zaleca się stosowanie w linii napowietrznej powyŜej 1 kV przewody stalowo-aluminiowe (AFL) 
wgPN-74/E-90083. 
 
2.7. Odgromniki 

Do ochrony odgromowej linii naleŜy stosować odgromniki zaworowe wg PN-81/E-0610 lub 
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wydmuchowe wgPN-72/E-06102. 
 
2.8. Odłączniki 

Odłączniki w liniach napowietrznych o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV powinny spełniać 
wymagania PN-83/E-06107. 
 
2.9.Cement 

Do wykonania ustojów pod słupy dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV zaleca się stosowanie 
cementu portlandzkiego marki 35 bez dodatków, spełniającego wymagania PN-88/B-30000. Cement powinien 
być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i 
zadaszonych pomieszczeniach. 
 
2.10.Kable elektroenergetyczne 

Przy przebudowie istniejących linii kablowych naleŜy stosować kable uzgodnione z Zakładem 
Energetycznym zgodnie z obowiązującą standaryzacją oraz zgodne z Dokumentacją Projektową. 
W kablowych liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia naleŜy stosować kable wg PN-93/E-90401 o 
napięciu znamionowym do 1 kV. 
 
2.11.Mufy i głowice kablowe 

Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i 
liczby Ŝył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy i głowice kablowe 
powinny być zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401/01-06. 
 
2.12.Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996. 
 
2.13.Folia ostrzegawcza 

Folie ostrzegawcze PCV naleŜy stosować dla zasygnalizowania obecności kabli przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grub. 0,5 - 0,6 mm, gat. I. 
Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV naleŜy stosować folię koloni niebieskiego, a dla kabli 
powyŜej 1 kV koloru czerwonego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułoŜone kable, lecz nie 
węŜsza niŜ 20cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 . 
 
2.14.Rury na przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych mechanicznie, 
chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury uŜywane na przepusty powinny być dostatecznie 
wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi naleŜy liczyć się w miejscu ich ułoŜenia. Wnętrza ścianek 
powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się 
kabli, Na przepusty kablowe dla kabli o napięciu 1 kV zastosowano rury polietylenowe o średnicy wewnętrznej 
nie mniejszej niŜ 120 mm. 
 
2.15.Odbiór materiałów na budowie 

Materiały na budowę naleŜy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta, W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do 
jakości materiałów, przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Kierownika Projektu. 
 
2.16.Skladowanie materiałów na budowie 

Materiały powinny być składowane w odpowiednich warunkach na koszt i staraniem Wykonawcy, 
Materiały takie jak: mufy, głowice kablowe, folia powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych i suchych. Rury na przepusty kablowe mogą być składowane 
w miejscach nie naraŜonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne. Kable powinny być składowane na 
bębnach. Bębny z kablami naleŜy umieszczać na utwardzonym podłoŜu. Piasek naleŜy składować w pryzmach, 
w sposób uniemoŜliwiający wymieszanie z innymi materiałami lub zanieczyszczenie. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania 
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 
itp. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
STWiORB i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania przebudowy linii kablowych i napowietrznych 

Wykonawca przystępujący do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wykazać 
się moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu (według tablicy), gwarantujących właściwą jakość robót. 
 
Wykaz maszyn i sprzętu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Kierownika Projektu, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
 
4.2.Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 
powinien wykazywać się moŜliwością korzystania ze środków transportu wg tablicy. 
Wykaz środków transportu 
 
Nazwa  
śuraw samochodowy X 
Samochód skrzyniowy X 
Samochód specjalny z platformą i X 
Przyczepa dłuŜycowa X 
Przyczepa skrzyniowa X 
Ciągnik siodłowy z naczepą X 
Samochód dostawczy X 
Samochód samowyładowczy X 
 

Nazwa  

Koparko-ładowarko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego X 
Samochód samowyładowczy do 5t X 
Walec statyczny samojezdny 10t X 
śuraw samochodowy 7-10t X 
Spawarka elektryczna wirująca 300A X 
Prasa hydrauliczna z napędem elektrycznym l00t X 
Wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM) X 
Przyczepa skrzyniowa X 
Samochód skrzyniowy do 5t X 
Przyczepa dłuŜycowa X 
Podnośnik montaŜowy PHM X 
Zestaw wiertniczo-dźwigowy samochodowy 0 800 mm/3 m X 
Przyczepa do przewoŜenia kabli X 
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) X 
Zespół prądotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA X 
Beczkowóz ciągniony X 
Wkrętak pneumatyczny X 
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Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w DM 00.00.00. 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z przebudową linii 
napowietrznej i kablowej niskiego napięcia. 
 
5.2.DemontaŜ linii. 

DemontaŜ kolizyjnych odcinków linii napowietrznych naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST oraz zaleceniami uŜytkownika tych urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wykonania 
demontaŜu linii i stacji w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i 
znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaŜ. W przypadku niemoŜności zdemontowania elementów 
urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Kierownika Projektu i uzyskać od 
niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie, W szczególnych przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić 
elementy konstrukcji bez ich demontaŜu (np., fundamenty), o ile uzyska na to zgodę Kierownika Projektu. 
Wszelkie wykopy związane z demontaŜem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem 
zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.  
 
5.3.Wykopy pod slupy i fundamenty 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda 
wykonywania wykopów powinna być dobrana w zaleŜności od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz 
rodzaju gruntu. JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie jest to moŜliwe, 
naleŜy wykopy pod słupy i fundamenty prefabrykowane wykonywać przy zastosowaniu zestawu wiertniczego 
na podwoziu samochodowym. NaleŜy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a 
wykop był zgodny z PN-68/B-06050. 
 
5.4.MontaŜ fundamentów prefabrykowanych 

Fundamenty prefabrykowane stalowych słupów linii napowietrznych powinny być montowane zgodnie 
z instrukcją montaŜu dla konkretnych typów fundamentów. Fundamenty powinny być ustawiane dźwigiem na 
10 cm warstwie betonu B10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub 15 cm warstwie zagęszczonego 
Ŝwiru z wykorzystaniem ram montaŜowych ustalających jednoznacznie ich wzajemne połoŜenie. Ramy 
montaŜowe powinny odpowiadać rodzajowi i serii słupów, dla których montowane są fundamenty. Przed 
zasypaniem fundamentów naleŜy sprawdzić poziom i rzędne kotew fundamentowych. Maksymalne odchylenie 
płaszczyzny kotew od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1000 z dopuszczalną tolerancją rzędnej 
posadowienia ± 2 cm. Fundamenty usytuowane w środowiskach wód i gruntów agresywnych powinny być 
odpowiednio zabezpieczone w zaleŜności od rodzaju środowiska, w oparciu o załącznik do PN-75/E-05100. 
Fundamenty naleŜy zasypywać gruntem bez zanieczyszczeń organicznych z zagęszczeniem warstwami grubości 
20cm. 
 
5.6.MontaŜ slupów Ŝelbetowych i strunobetonowych 

Słupy Ŝelbetowe i strunobetonowe naleŜy montować na podłoŜu wyrównanym w pozycji poziomej. W 
zaleŜności od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej naleŜy wyposaŜyć w belki ustojowe. Dla słupów, 
których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod podziemne części słupów 
naleŜy wypełniać zaprawą cementową, której skład i właściwości zaakceptuje Kierownik Projektu. W tym 
przypadku otwory pod słupy powinny być wiercone. Nie wolno stosować ww. metody dla posadowień słupów 
figurowych (rozkracznych, z podporą itp.), których ustoje pracują na wyrywanie lub wciskanie. Połączenia 
stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym 
spełniającym wymagania BN-78/6114-32. Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu 
mechanicznego przestrzegając zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce". Odchyłka osi 
słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być większa niŜ 0,001 wysokości słupa. 
 
5.7.MontaŜ przewodów 
 5.7.l.Wymagania ogólne 
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Przewody podlegające działaniu siły naciągu naleŜy tak łączyć lub tak zawieszać na konstrukcji 
wsporczej, aby wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiła dla przewodów 
wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu. Przewody naleŜy łączyć złączkami. Zamocowanie 
przewodu do izolatora powinno być takie, aby nie osłabiało jego wytrzymałości. ZaleŜnie od funkcji, jaką 
spełnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymałości, naleŜy stosować zawieszenie przewodu przelotowe lub 
odciągowe, a w przypadkach wymagających zwiększenia pewności umocowania przewodu - przelotowe 
bezpieczne lub odciągowe bezpieczne. 
NapręŜenie w przewodach nie powinno przekraczać: 

− dopuszczalnego napręŜenia normalnego-jeŜeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,  
− dopuszczalnego napręŜenia zmniejszonego - jeŜeli przęsło podlega obostrzeniu 3 stopnia. 

Zabrania się regulować napręŜenia w przewodzie przez zmianę długości linki rozkręcaniem lub skręcaniem. 
Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisów lub poddawanie przewodu przed montaŜem 
zwiększonemu napręŜeniu, ze względu na moŜliwość powiększenia zwisu spowodowanego pełzaniem 
aluminium.  
Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego naleŜy stosować: 
na izolatorach stojących - w przypadku, gdy siły naciągów przewodów w przęsłach są po obu stronach izolatora 
jednakowe lub gdy róŜnica naciągów jest nieznaczna, 
na łańcuchach izolatorów wiszących - w przypadku, gdy łańcuch nie podlega sile naciągu lub gdy naciąg jest 
nieznaczny. 
Zawieszenie przelotowe powinno być tak wykonane, aby przy wystąpieniu znaczniejszej siły wzdłuŜ przewodu, 
mogącej grozić uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód przesunął się w miejscu zawieszenia albo 
wyślizgnął z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwało się, nie dopuszczając w ten sposób do skutków 
powstałej siły. Zawieszenie odciągowe przewodu roboczego naleŜy stosować w przypadku, gdy siły naciągu 
przewodów w przęsłach są niejednakowe. Zawieszenie odciągowe powinno wytrzymywać co najmniej 90% siły 
zrywającej przewód. Zawieszenie przewodu odgromowego na konstrukcji wsporczej moŜe być przelotowe lub 
odciągowe. Wybór sposobu zawieszenia powinien być zaleŜny od wytrzymałości konstrukcji wsporczej. 
 
5.7.2.Odleglość przewodów od powierzchni ziemi 

Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych, będących pod 
napięciem, przy największym zwisie normalnym na całej długości linii napowietrznej z wyjątkiem przęseł 
krzyŜujących drogi lądowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosić: 
dla linii do 1 kV       - 5,00 m,  
dla linii 15 kV - 5,10 m, 
 
5.8.Obostrzenia 

W zaleŜności od waŜności obiektu, z którym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyŜuje się lub do 
którego się zbliŜa, w odcinkach linii na skrzyŜowaniach i zbliŜeniach naleŜy stosować obostrzenia 1, 2 lub 3 
stopnia. Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotyczą słupów, przewodów, izolatorów, zawieszenia 
przewodów i ich mocowania wg warunków podanych w p. 5.8.1 - 5.8.5. 
 
5.8.1.Słupy 

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane słupy jak dla linii bez wykonywanych obostrzeń, Przy 
obostrzeniu 2 stopnia naleŜy stosować słupy skrzyŜowaniowe, odporowe, odpórowo-naroŜne lub krańcowe. Przy 
obostrzeniu 3 stopnia naleŜy stosować słupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku słupów zlokalizowanych wewnątrz 
odcinka skrzyŜowania, równieŜ słupy jak dla linii bez obostrzeń. 
 
5.8.2.Przewody 

Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania się stosowania przewodów AL wg PN-74/E-90082 [15] i AFL 
wg PN-74/E-90083 [16] o przekroju mniejszym niŜ 25 mm2. Ponadto zabrania się łączenia przewodów i 
odgałęziania się od nich w przęśle obostrzeń i owym. Przy obostrzeniu 3 stopnia naleŜy podczas montaŜu 
stosować napręŜenia zmniejszone. 
 
5.8.3.Izolatory 

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane izolatory jak dla linii bez obostrzeń. Obostrzenie 2 lub 
3 stopnia uzyskuje się przez stosowanie: dodatkowych izolatorów - w przypadku izolatorów stojących, dwu- lub 
trójrzędowych łańcuchów - w przypadku izolatorów wiszących. 
 
5.8.4.Zawieszenie przewodów 
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W przypadku linii z izolatorami stojącymi: dla 1 stopnia obostrzenia, naleŜy stosować przewód 
zabezpieczający przymocowany do tego samego izolatora, na którym jest zawieszony przewód roboczy, dla 2 i 3 
stopnia naleŜy stosować przewód zabezpieczający przymocowany do dodatkowego izolatora lub zawieszenie na 
izolatorze odciągowym szpulowym. W przypadku linii z łańcuchami izolatorów wiszących dla 2 i 3 stopnia 
obostrzenia, naleŜy stosować zawieszenie bezpieczne przelotowe, odciągowe lub przelot owo-odciągowe. 
 
5.8,5. Uchwycenie przewodu 

Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia naleŜy stosować taki rodzaj wiązania, aby przewód w razie zerwania się w 
przęśle sąsiednim mógł się przesunąć na odległość uwarunkowaną dopuszczalną odległością przewodu od 
obiektu. 
 
5.9.Tablice ostrzegawcze i informacyjne 

Na słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu wyŜszym niŜ 1 kV naleŜy 
umieszczać w widocznym miejscu, na wysokości od 1,5 do 2 m nad ziemią tablice ostrzegawcze wg PN-88/E-
08501. Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwale znaki lub tablice 
numeracyjne. Tablice numeracyjne na słupach linii o napięciu 110 kV i wyŜszym powinny oprócz numeru 
zawierać takŜe symbol linii. W liniach wielotorowych o napięciu wyŜszym niŜ 1 kV, na kaŜdym słupie powinno 
być oznaczenie toru. Tablice informacyjne powinny być wykonane wg rysunków zamieszczonych w typowych 
katalogach budowanych linii. 
 
5.10.Ochrona odgromowa 

Ochronę odgromową linii elektroenergetycznych napowietrznych naleŜy wykonać zgodnie z 
Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych. 
 
5.11.Uziemienia ochronne 

Uziemieniu ochronnemu w liniach o napięciu wyŜszym niŜ 1 kV podlegają: 
słupy stalowe i betonowe ustawione w odległości mniejszej niŜ 20 m od granicy pasa drogowego publicznej 
drogi kołowej, 
słupy stalowe i betonowe ustawiane na terenach zwartej zabudowy lub o zabudowie rozproszonej, w odległości 
mniejszej niŜ 50 m od zamieszkałych budynków, uzbrojenia stalowe (trzony izolatorów stojących, wieszaki 
izolatorów wiszących, poprzeczniki stalowe) słupów drewnianych w przypadku, gdy sąsiadują bezpośrednio z 
odcinkiem linii o obostrzeniu 2 lub 3 stopnia i jeŜeli co najmniej jeden słup w tym odcinku lub na jego krańcach 
jest stalowy lub betonowy, a jego poprzecznik jest wykonany z materiału przewodzącego. 
Uziemieniu ochronnemu podlegają we wszystkich liniach metalowe części urządzeń znajdujące się w linii (np. 
urządzenia do wyłączania odłączników słupowych, pomosty montaŜowe, korpusy Ŝeliwne głowic słupowych), 
urządzenia oświetlenia zewnętrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 
kV, w której zastosowano zerowanie, wymienione części naleŜy zerować. Nie naleŜy wykorzystywać strun 
stalowych słupów z betonu spręŜonego jako przewodów uziemiających. W słupach Ŝelbetowych z betonu 
niespręŜonego moŜna zbrojenie wykorzystywać jako przewody uziemiające pod warunkiem ciągłości 
elektrycznej i dostatecznej wytrzymałości termicznej zbrojenia na prądy zwarcia doziemnego. Uziemienia 
ochronne naleŜy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporaŜeniowej. 
 
5.12.SkrzyŜowania i zbliŜenia linii napowietrznych z drogami kołowymi 

Linie elektroenergetyczne na skrzyŜowaniach i zbliŜeniach z drogami kołowymi naleŜy tak prowadzić i 
wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności w ruchu kołowym i pieszym oraz w naleŜytym 
utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w zezwoleniu zarządu drogi na prowadzenie robót w pasie 
drogowym. 
W przypadku skrzyŜowania lub zbliŜenia z drogą kołową w linii naleŜy zastosować obostrzenia - wg tablicy. 
 
Stopień obostrzenia linii napowietrznych na skrzyŜowaniu z drogą 
 

Linia napowietrzna o napięciu znamionowym 
do 1 kV wyŜszym niŜ 1 kV 

Kategoria drogi 

skrzyŜowanie zbliŜenie skrzyŜowanie zbliŜenie 
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Droga ogólnodostępna gminna lub 
lokalna miejska 

0 0 1 1 

Droga ogólnodostępna krajowa lub 
wojewódzka 

1 0 2 1 

Droga ekspresowa lub autostrada 1 0 3 1 
 
Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegające wzdłuŜ pasów drogowych poza obszarem zabudowanym, 
powinny być usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odległości co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba 
Ŝe zarząd drogi wyrazi zgodę na odstępstwo od tej zasady. 
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne Unie elektroenergetyczne mogą być budowane w pasie 
drogowym na warunkach określonych w ustawie o drogach publicznych: 
na terenach zalewowych - na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających jednocześnie 
funkcje wałów przeciwpowodziowych, a w braku takiej moŜliwości - na krawędzi korony drogi, na terenach 
górskich i zalesionych - w pasie drogowym poza koroną drogi. 
Na kaŜde skrzyŜowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogą wymagane jest zezwolenie zarządu 
drogowego. NaleŜy tak wykonywać skrzyŜowanie linii elektroenergetycznej z drogą, aby kąt skrzyŜowania byl 
nie mniejszy niŜ 45°, a przęsła skrzyŜowań z obostrzeniem 3 stopnia były ograniczone słupami odporowymi, 
odporowo-naroŜnymi lun krańcowymi, Przy skrzyŜowaniach linii 400 kV z publicznymi drogami kołowymi 
naleŜy ustawić znak zakazu zatrzymywania się. Znak powinien być ustawiony na poboczu drogi w odległości 20 
m od skrajnego przewodu linii, zgodnie z PN-75/E-05100. Minimalna odległość przewodów linii napowietrznej 
pod napięciem od powierzchni dróg publicznych, przy największym zwisie normalnym, powinna wynosić: 
dla linii do 1 kV      - 6,00 m, 
dla linii    15kV      - 7,10m, 
W szczególnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa się ruch pojazdów ponadnormatywnych, zarząd 
drogowy moŜe zwiększyć minimalne odległości przewodów od powierzchni drogi. 
 
5.13.SkrzyŜowania i zbliŜenia linii napowietrznych z wiaduktami i mostami 

Linie elektroenergetyczne na skrzyŜowaniach i zbliŜeniach z wiaduktami i mostami naleŜy tak 
prowadzić i wykonywać, aby zakładanie, istnienie i utrzymanie linii nie powodowało przeszkód w ruchu, 
utrzymaniu i obsłudze tych budowli. Budowa nowych linii napowietrznych na odcinku skrzyŜowania lub 
zbliŜenia z mostami lub wiaduktami, wymaga akceptacji zarządu drogowego, zgodnie z ustawą o drogach 
publicznych. Zabrania się prowadzenia linii napowietrznych pod wiaduktami i mostami. Dopuszcza się 
prowadzenie linii nad tymi obiektami tylko w przypadku wiaduktów i mostów istniejących, zachowując 
obostrzenia i odległości przewodów od powierzchni jezdni jak dla dróg komunikacyjnych. Przęsła linii 
przechodzące wzdłuŜ wiaduktów i mostów powinny mieć stopień obostrzenia taki, jak w przypadku zbliŜenia z 
drogą komunikacyjną. 
 
5.14.Prowadzenie linii napowietrznych przez tereny leśne i w pobliŜu drzew 

Odległość przewodu linii napowietrznej od kaŜdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym 
kierunku, przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym, powinna wynosić co najmniej: 

− dla linii do 1 kV    - 1,00 m, -  
− dla linii    15 kV-  2,60 m, 

Odległości przewodów od koron drzew powinny być ustalone na podstawie aktualnych wymiarów koron, z 
uwzględnieniem 5-letniego przyrostu właściwego dla gatunku i siedliska drzewa. Odległości te naleŜy 
powiększyć co najmniej o 1 m w przypadku zbliŜenia przewodów do drzew owocowych lub ozdobnych 
podlegających przycinaniu, przy czym naleŜy uwzględnić długość narzędzi ogrodniczych. Szerokość pasa 
wycinki (podlegającego orzeczeniu zmiany uprawy leśnej i dopuszczeniu do korzystania) S w m powinna być 
obliczana wg wzoru: 
 
 

S = B + 2(2,5+ )  

 
 

w którym: B - odległość między skrajnymi przewodami linii, 
U - napięcie znamionowe linii, kV. 
 

5.15.Trasowanie 
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Przed przystąpieniem do wykopów rowów kablowych, słuŜby geodezyjne powinny dokonać trasowania 
przebudowywanych linii kablowych. 
5.16.Wykonanie rowów kablowych 

Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum  0,8 m dla kabli niskiego napięcia. Szerokość rowu 
powinna być nie mniejsza niŜ 0,4 m i nie mniejsza niŜ obliczona według poniŜszego wzoru: 
S =  Sd + (n-ł)*a + 20 [cm] 
gdzie: 
n - ilość kabli w jednej warstwie Sd - średnice zewnętrzne kabli w warstwie a - odległości pomiędzy kablami  
 
5.17.Układanie kabla 

Układanie kabla wykonać zgodnie  z normą PN-76/E-05125. 
 
5.17.1.Układanie kabla w rowie kablowym 

Projektowane kable naleŜy układać na dnie rowów kablowych jeŜeli grunt jest piaszczysty lub na 
warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie naleŜy 
nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w 
kolorze niebieskim i zasypać gruntem. Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, 
doprowadzenie do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i moŜliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 
Odległość ułoŜenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić co najmniej 1,5 m, a w przypadku 
drzewostanu podlegającego ochronie odległość tę naleŜy uzgodnić z kompetentnymi władzami terenowymi. 
Odległość układanych kabli od fundamentów budynków powinna wynosić minimum 0,50 m. 
 
5.17.2.Temperatura otoczenia i kabla 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niŜsza niŜ 0°C - w przypadku kabli o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych i +4°C dla kabli w izolacji papierowo-olej owej i powłoce metalowej, 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia ułoŜonego kabla na dowolnie małym 
odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien 
przekraczać 5°C. 
 
5.17.3.Zginanie kabli 

Przy układaniu kabli moŜna zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być moŜliwie duŜy, nie mniejszy niŜ 20-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli 
jednoŜyłowych o izolacji papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce 
polwinitowej oraz kabli wieloŜyłowych o liczbie Ŝył nie przekraczających 4 i 25-krotna średnica dla kabli 
olejowych 
 
5.17.4.Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym 

W miejscu skrzyŜowania kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, 
układany kabel naleŜy zabezpieczyć rurami polietylenowymi lub PCV o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niŜ 
75mm i długości minimum 2,0m. Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyŜowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym 
terenu, naleŜy zwrócić uwagę, aby rura ochronna załoŜona na projektowanym kablu wystawała minimum 0,50m 
po obu stronach krawędzi krzyŜowanego uzbrojenia podziemnego. 
 
5.17.5.Ukladanie kabla w rurach ochronnych 

W jednej rurze powinien być ułoŜony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli 
jednoŜyłowych, Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych naleŜy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury 
ochronnej nie była mniejsza niŜ : 
1,5 krotna zewnętrzna średnica kabla, w przypadku układania pojedynczego kabla 
3,5 krotna zewnętrzna średnica kabla jednoŜyłowego, w przypadku ułoŜenia trójfazowej wiązki kabli 
jednoŜyłowych 
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie 
otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z 
materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej, Nie dopuszcza się, aby elektryczne 
połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we wnętrzu rur ochronnych, 
 
5.17.6.Zapas kabla 

Kable w rowie powinny być ułoŜone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1-3 % długości rowu, 
wystarczającym do skompensowania moŜliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawienie 
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zapasu kabla 1,0 m, dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napięciu znamionowym do 1 kV. W przypadku 
wciągania kabli do przepustów pod ulicami, zapas kabla powinien wynosić połowę podanej wyŜej wartości z 
dodaniem 2,Om. 
 
5.17.7. Oznaczenie linii kablowych 
5.17.7.1.Oznaczniki kablowe 

Kable ułoŜone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 
odstępach nie większych niŜ l0m oraz przy mufach i w miejscach skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod ulicami. Na oznaczniku naleŜy umieścić trwałe napisy zawierające 
co najmniej; 

− symbol i numer ewidencyjny kabla, 
−  oznaczenie kabla,  
− znak uŜytkownika, 
− znak fazy (tylko przy kablach jednoŜyłowych), 
− rok ułoŜenia kabla. 

 
5.17.7.2. Oznaczenie trasy 

Trasa kabli ułoŜonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa 
sztucznego koloru niebieskiego dla kabli niskiego napięcia i koloru czerwonego dla kabli średniego napięcia. 
Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułoŜone 
kable, lecz nie mniejsza niŜ 20cm. Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi 
skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niŜ szerokość trasy ułoŜonych 
kabli, krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie po obu stronach. 
 
5.17.8.Wyprowadzenie kabla na słup 

Podnoszenie kabli na słupy do wysokości 2,5m moŜe odbywać się ręcznie bez zastosowania 
dodatkowych urządzeń. Podnoszenie kabli na wysokość powyŜej 2,5m powinno być dokonywane za pomocą 
linii i bloków. Kable naleŜy mocować do słupów za pomocą odpowiednich uchwytów. Uchwyty powinny mieć 
szerokość równą co najmniej zewnętrznej średnicy kabla i być wyposaŜone (w przypadku kabli bez 
opancerzenia) w elastyczne wkładki zabezpieczające powłokę kabla przed uszkodzeniem. Odległości pomiędzy 
uchwytami powinny być tak dobrane, aby kabel nie uległ uszkodzeniu oraz nie był nadmiernie naciągany. Kable 
wyprowadzone na słupy naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na wysokość co najmniej 
2,0m od podłoŜa. JeŜeli dokumentacja projektowa tego nie precyzuje dla zabezpieczenia kabla moŜna 
zastosować rury polietylenowe lub PCV, Średnica wewnętrzna rury nie moŜe być mniejsza niŜ 50mm i 
jednocześnie nie mniejsza niŜ: 1,5-krotna zewnętrzna średnica kabla (w przypadku układania pojedynczego 
kabla).  
 
5.17.9.MontaŜ osprzętu kablowego 

Do łączenia i zakończenia kabli naleŜy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania polskiej 
normy PN-90/E-06401/01-06 oraz zalecony przez Zakład Energetyczny. MontaŜ osprzętu kablowego powinien 
być wykonany ściśle według instrukcji lub kart montaŜowych danego producenta, Dopuszcza się stosowanie 
uŜywanych, nieuszkodzonych części osprzętu (np. Ŝeliwnych kadłubów muf), ale po uzyskaniu zgody 
Kierownika Projektu. Połączenia i zakończenia kabli naleŜy wykonywać w warunkach ograniczających 
moŜliwość niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych (wilgoci, pyłów itp.) na izolację kabli oraz 
montowanych połączeń i zakończeń. Miejsca połączeń Ŝył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, 
przy czym rozkład pola elektrycznego w izolacji w tych miejscach powinien być zbliŜony do rozkładu pola w 
kablu. Na izolacje miejsc łączenia Ŝył zaleca się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliŜonych do 
własności izolacji łączonych kabli. Izolatory i kadłuby głowic oraz wkładki metalowe muf do kabli o izolacji 
papierowej powinny być wypełnione zalewą izolacyjną o właściwościach syciwa, którym nasycona jest 
papierowa izolacja kabla. Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych 
powinny być wypełnione zalewą izolacyjną niedziałającą szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli. 
Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone bezpośrednio w gruncie powinny mieć osłony otaczające 
wykonane z materiałów niepalnych, np. z cegieł według BN-64/6791-02, połączonych zaprawą cementowo-
wapienną według PN-65/B-14500. 
Przy montaŜu muf naleŜy zachować następujące warunki: 
Wykop do montaŜu mufy w ziemi powinien mieć wymiary umoŜliwiające swobodne wykonywanie operacji 
montaŜowych; szerokość wykopu powinna być nie mniejsza niŜ l,5m, a długość nie mniejsza niŜ 2,5 m. 
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W miejscu montaŜu mufy w przestrzeni otwartej nad wykopem, zaleca się namiot niezaleŜnie od pogody. 
Pod namiotem nie wolno ogrzewać zalewy kablowej, ponadto na czas operowania otwartym ogniem Ŝ 
przestrzeni pod namiotem naleŜy usunąć materiały łatwo palne. 
MontaŜ mufy naleŜy wykonywać nieprzerwalnie aŜ do czasu zakończenia prac. 
Przy montaŜu głowic naleŜy zachować następujące warunki: MontaŜ głowic wykonywać w miejscu ich 
instalacji. 
W przypadku kabli wyprowadzanych na słupy zaleca się ustawić przy słupie odpowiedni pomost montaŜowy,  
Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach kabli ułoŜonych bezpośrednio w ziemi 
zamieszcza poniŜsza tabela. 
 
5.17.10.Odległości między kablami ułoŜonymi w ziemi 
 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

L.p. SkrzyŜowanie lub zbliŜenie 

pionowa przy 
skrzyŜowaniu 

pozioma przy 
zbliŜeniu 

1 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 
lkV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

25 10 

2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 
urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

25 mogą się stykać 

3 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 
lkV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 
sieci wyŜsze niŜ lkV 

4 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci 
wyŜsze niŜ lkV i nie przekraczające 10kVz kablami tego 
samego rodzaju 

50 10 

25 5 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci 
wyŜsze niŜ 10kV z kablami tego samego rodzaju 

6 Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 
7 Kabli róŜnych uŜytkowników 

50 
50 

8 Kabli z mufami sąsiednich kabli          1          25 
 
 
 
5.17.11.Odległości między kablami ułoŜonymi w ziemi od innych urządzeń 

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych ułoŜonych bezpośrednio w ziemi od 
innych urządzeń podziemnych zamieszcza poniŜsza tabela. 
L.p. SkrzyŜowanie lub zbliŜenie Najmniejsza dopuszczalna 

odległość w cm 
 
 

 
 

pionowa przy 
skrzyŜowaniu 

pozioma przy 
zbliŜeniu 

1 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami 
niepalnymi i rurociągami z gazami palnymi o ciśnieniu do 0.5 

Dz.U. Nr 45, poz.243 z 1989r 
Dz.U.Nrll5,poz.513zl993r Dz.U. 

2 Rurociągi z cieczami palnymi  
3 Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyŜszym niŜ 0.5 at i 

nie większym niŜ 4 at 
 
 

4 Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyŜszym niŜ 4 at  
5 Zbiorniki z płynami palnymi  
6 Części podziemne linii napowietrznych (ustrój, podpora, 

odciąŜka) 
- 80 

7 Ściany budynków i inne budowle, np.tunele, kanały z 
wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w Ip. 1-6 

 50 

8 Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji elektrycznej 100 - między 
osłoną kabla i stopą 
szyny 50 - między 

250 

9 Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej  
 

według PN-
66/E-05O 24 
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10 Skrajny koniec podkładu toru manewrowego i bocznicy 
kolejowej, nieprzystosowanej do trakcji elektrycznej na 
zamkniętym terenie zakładu przemysłowego 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

80 3) 

11 Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych wg Zarządzenia Nr 16 Ministra 
Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dn. 26-YIII -1972 r, 

') Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania osłony z 
rury stalowej o długości według tablicy 5.4.11. 2) Dopuszcza sie, zmniejszenie odległości do 80 cm pod 
warunkiem zastosowania osłony z 
rury stalowej o długości według tablicy 5.4.11. ') JeŜeli z uzasadnionych wzglądów odległość ta nie moŜe 
być zastosowana, dopuszcza się 
zmniejszenie jej do 30 cm, lecz naleŜy stosować osłony otaczające. 
  
5.17.12.Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami 
 

Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami oraz długość ochrony kabla przy skrzyŜowaniu z 
rurociągami, drogami kołowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami, podaje poniŜsza tabela. 
L.p, Rodzaj obiektu 

krzyŜowanego 
Rodzaj zabezpieczenia 
kabla 

Długość ochrony kabla na skrzyŜowaniu 

1 Rurociąg podwójne przykrycie 
kabla 

Długość kabla na skrzyŜowaniu z rurą z dodaniem co 
najmniej po 50cm z kaŜdej strony 

2 
3 

z krawęŜ-
nikami (ulice) 

Długość kabla na skrzyŜowaniu (z drogą wraz z 
krawęŜnikami) z dodaniem co najmniej po 50 cm z 
kaŜdej strony 

z rowami 
odwadnia-
jącymi 

Długość kabla na skrzyŜowaniu z drogą wraz z 
rowami do zewnętrznej skarpy rowu z dodaniem co 
najmniej po 100 cm z kaŜdej strony 

4 

droga 
kołowa 

na nasypie 
5 z rowami 

Długość kabla na skrzyŜowaniu z nasypem drogi z 
dodaniem co najmniej po 100 cm z kaŜdej strony 
Długość kabla na skrzyŜowaniu z torem wraz z 
rowami do zewnętrznej skarpy rowu z dodaniem co 
najmniej po 100 cm z kaŜdej strony 

6 
tor kolei 

na nasypie 

mechanicznie wytrzymałe 
rury, bloki betonowe lub 
kanały 

Długość kabla na skrzyŜowaniu z nasypem toru z 
dodaniem co najmniej po 100 cm z kaŜdej strony 

7 Rzeka lub inne Wody osłona otaczająca W miejscu wyjścia kabla spod wody, na długości od 
najniŜszego do najwyŜszego powodziowego poziomu 
wody, z dodaniem co najmniej po 50 cm z kaŜdej 
strony 

 
5.18.Budowa przepustów 

Rury ochronne w jednym wykopie powinny być ułoŜone w jednej warstwie obok siebie. Po ułoŜeniu 
rur, ich końce naleŜy uszczelnić pianką w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci oraz zamuleniem. 
Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych naleŜy zwrócić uwagę na to aby głębokość rowu kablowego pod 
drogami była taka, aby dolna powierzchnia trwałego podłoŜa drogi od górnej powierzchni rury ochronnej była 
niemniejsza niŜ 0,20m, natomiast odległość od górnej powierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej 
była nie mniejsza niŜ 1,0 m. Głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę powinna być 
taka, aby górna powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna rowu odwadniającego drogę o minimum 
0,50m. Szerokość rowu zaleŜna jest od ilości rur ułoŜonych w jednym wykopie. 
 
5.19-Ochrona przeciwporaŜeniowa 

Jako ochronę przed poraŜeniem w liniach niskiego napięcia stosuje się Szybkie Wyłączanie Zasilania w 
układzie sieciowym TN-C i TN-S, Zaciski PE i PEN oraz wszystkie dostępne części przewodzące szaf nie 
będące normalnie pod napięciem winny być uziemione, 
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6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli 
jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie napowietrznych i 
kablowych linii elektroenergetycznych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na 
budowie w celu wskazania Kierownikowi Projektu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową, ST i PZJ. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Kierownika Projektu dopuszczone do uŜycia bez 
badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o rodzaju i 
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Kierownika Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Projektu o zakończeniu kaŜdej roboty 
zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Kierownika Projektu i ewentualnie 
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - załoŜonej jakości. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
lub atesty stosowanych materiałów. Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca, 
naleŜą materiały do wykonania fundamentów „na mokro" i ustojów słupów. Uwzględniając nieskomplikowany 
charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Kierownik Projektu moŜe zwolnić go z potrzeby 
wykonania badań materiałów dla tych robót. Na Ŝądanie Kierownika Projektu, naleŜy dokonać testowania 
sprzętu posiadającego moŜliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących naleŜy 
przedstawić Kierownikowi Projektu świadectwa cechowania. 
 
6.3.Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1.Wykopy pod fundamenty 

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed 
osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione było w nich ustawienie 
fundamentów lub ustojów, których lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową. 
 
6.3.2.Fundamenty i ustoje 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz 
wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz 
wymaganiami PN-8O/B-03322 i PN-73/B-06281. Ponadto naleŜy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie 
i rzędne posadowienia, Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, naleŜy sprawdzić stopień 
zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. 
 
6.3.3.Słupy Ŝelbetowe i strunobetonowe 

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: lokalizacji, 
kompletności wyposaŜenia i prawidłowości montaŜu, dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku - 
tolerancja wykonania wg p. 5.4, stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 
zgodności posadowienia z dokumentacją projektową. 
 
6.3.4.Zawieszenie przewodów 

Podczas montaŜu przewodów naleŜy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych izolatorów i osprzętu 
oraz przeprowadzić kontrolę wartości napręŜeń zawieszanych przewodów. NapręŜenia nie powinny przekraczać 
dopuszczalnych wartości normalnych (jeŜeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 
2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartości tych napręŜeń dla poszczególnych rodzajów 
przewodów i typów linii naleŜy przyjąć z dokumentacji projektowej lub ST. Po wybudowaniu linii naleŜy 
sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami krzyŜującymi. Przewody nie powinny być 
zawieszone niŜej niŜ podano w p. 5.7 i 5.12 przy spełnieniu odpowiednich warunków, zamieszczonych w 
dokumentacji projektowej i PN-75/E-05100. 
 
6.3.5.Instalacja przeciwporaŜeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych naleŜy wykonać pomiar głębokości ułoŜenia bednarki, 
stanu połączeń spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien 
osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-0I. Po wykonaniu uziomów ochronnych naleŜy wykonać pomiary ich 
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rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom 
podanym w dokumentacji projektowej. 
 
6.3.6.Rowy pod kable 

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras 
z Dokumentacją Geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 
 
6.3.7.Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub 
dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych 
dokumentów. 
 
6.3.8.Układanie kabli 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące pomiary: 
− głębokości zakopania kabla, 
− grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem, 
− odległości folii ochronnej od kabla, 
− stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadmiaru gruntu. 

Pomiary naleŜy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, 
jeŜeli odbiegają od załoŜonych w dokumentacji nie więcej niŜ o 10 % 
 
6.3.9.Sprawdzenie ciągłości Ŝył 

Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz naleŜy wykonywać przy uŜyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli 
poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
 
6.3.10.Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 kV, dokonując 
odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli 
rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 
50 MD/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 
znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV oraz kablami w izolacji z tworzyw sztucznych, 
0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401. 
 
6.3.11.Próba napięciowa izolacji 

Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 
znamionowym do 1 kV. 
 
6.3.12.Złącza kablowo-pomiarowe 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić czy złącza kablowo-pomiarowe odpowiadają wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej oraz czy ich wyposaŜenie jest kompletne, wolne od uszkodzeń i zgodne z 
Dokumentacją Projektową. Po posadowieniu szaf naleŜy sprawdzić jakość połączeń śrubowych pomiędzy 
fundamentami a konstrukcjami szaf. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na ciągłość przewodów ochronnych i 
jakość ich połączenia ze wszystkimi elementami przewodzącymi złącza kablowo-pomiarowego nie będącymi 
normalnie pod napięciem. Sprawdzeniu podlega takŜe jakość połączeń obwodów głównych i pomocniczych. 
 
6.4.Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót oraz po odbiorze urządzeń przez UŜytkownika potwierdzonym protokołem, na wniosek Wykonawcy, 
Kierownik Projektu moŜe wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po zakończeniu robót. 
 
7.0BMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej jest dla: 

− demontaŜu słupów -komplet (kpi.), 
− montaŜu przewodów - metr (m), 
− montaŜu słupa -komplet (kpi.), 
− montaŜu osprzętu -sztuka (szt), 
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− dla uziomów - 1 metr (m), 
− dla montaŜu linii kablowych i rur ochronnych - 1 metr (m) dla zabezpieczeń antykorozyjnych 1 metr 

kwadratowy (m2) dla wykopów kontrolnych - I metr sześcienny (m3) dla transportu materiałów - tona 
(t) 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Przy przekazywaniu linii napowietrznej, kablowej i stacji transformatorowych do eksploatacji, 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
− projektową dokumentację powykonawczą, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów, 
− protokóły odbioru robót zanikających, 
− ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 

W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość 
Robót jest niedopuszczalne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostki obmiarowe wg p.7 przebudowy linii energetycznej i kablowej, naleŜy przyjmować zgodnie 
z obmiarem i oceną jakości uŜytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badali 
kontrolnych. 
 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 
− przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− podłączenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− wykonanie inwentaryzacji lokalizacji słupów napowietrznych linii i stacji transformatorowych, 

wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 
− wytyczenie stanowisk i tras linii kablowych, 
− wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych, 
− nadzór uŜytkowników linii i obiektów krzyŜowanych wraz z kosztami ich wykonywania, rozbiórkę i 

naprawę nawierzchni na trasie przepustów rurowych, 
− koszty wyłączeń i nie dostarczonej energii, 
− koszty innych odszkodowań, w tym za zniszczone plony, dostępu terenu i jego przywrócenia do stanu 

pierwotnego, związanych z realizacją Robót, 
− zabezpieczenie wykopu przed opadami atmosferycznymi, z kosztem usunięcia szkód wynikłych z 

działań zjawisk atmosferycznych, 
− wykonanie układów przejściowych i przełączeń na czas budowy, 
− wykonanie przepustów i oznaczenie wylotów w terenie słupkami kablowymi, 
− wykopanie i zasypanie wykopów dla linii kablowych i przepustów z ubiciem gruntu warstwami, 

wyrównaniem terenu, wywiezieniem i przywiezieniem gruntu dla wykopów, wykopanie i zasypanie 
wykopów pod komory przewiertowe, 

− wykonanie przewiertów pod drogami i ulicami, 
− pogłębienie części wykopów jw., odwodnienie części wykopów jw.,, odspojenie skał w części 

wykopów, 
−  wykonanie podsypki i zasypki z piasku dla linii kablowych i przepustów, 

dostawę materiałów,  
− ułoŜenie w ziemi, w przepustach kabli, 
− wyłączenia ciągłe i z gotowością ruchową, 
− uporządkowanie trasy kabli, przywrócenie do stanu pierwotnego, 
− odłączenie kabli istniejących i przyłączenie kabli nowych mufami kablowymi, oraz montaŜ głowiczek 

kablowych, 
− uszczelnienie otworów przepustów i wyprowadzeń kabli, 
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− oznaczenie trasy i przepustów folią z PVC, oznaczenie i opisanie kabli oznacznikami kablowymi i 
słupkami betonowymi, 

− ochrona antykorozyjna śrub i elementów metalowych, 
− odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu przed zasypaniem, ~    wykonanie 

wszelkich niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz prac rozruchowo regulacyjnych, 
− demontaŜ kabli istniejących z wykonaniem i zasypaniem wykopów, 
− wywiezienie nadmiaru ziemi i koszt jej utylizacji, 
− wykonanie inwentaryzacji, pomiarów powykonawczych i dokumentacji powykonawczej, odbiór 

techniczny i przekazanie do uŜytkownika, 
− konserwację w okresie gwarancji,  
− odbiór techniczny pogwarancyjny, 
− koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii i innych odszkodowań 

związanych z prowadzeniem Robót, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-61/E-01002  Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 
2. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i oznaczenie. 
3. PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe 

chromianowane. 
4. PN-81/E-05001 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe napięcia 

 probiercze izolacji. 
5. PN-75/E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
6. PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania. 
7. PN-81/E-06101  Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania. 
8. PN-72/E-06102  Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego. 
9. PN-83/E-06107 Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i 

badania 
10. PN-79/E-06303 NaraŜenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków 

zabrudzeniowych. 
11. PN-76/E-06308  Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
12. PN-88/E-06313  Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości mechanicznej. 
13. PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
14. PN-88/E-08501  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
15. PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe. 
16. PN-74/E-90083  Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe. 
17. PN-82/E-91000  Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
18. PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe szpulowe o 

napięciu znamionowym do 1000 V. 
19. PN-82/E-91036  Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe stojące szklane o 

napięciu znamionowym do 1000 V. 
20. PN-83/E-91040  Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe typu LWP. 
21. PN-82/E-91059  Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe wiszące pionowe 

typu LP 60. 
22. PN-86/E-91111  Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe długopniowe 

typu LPZ75/27W i LPZ85/27W. 
23. PN-84/B-03205  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
24. PN-87/B-03265  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. śelbetowe i spręŜone konstrukcje wsporcze. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
25. PN-80/B-03322  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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26. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

27. PN-77/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
28. PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
29. PN-73/B-06281  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
30. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
31. PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 
32. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
33. BN-78/6114-32  Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny. 
34. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
35. BN-66/6774-01  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr. 
 
 
10.2. Inne dokumenty 

36. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
37. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. 
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

38. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny  odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. U. 
Nr 81 z dnia 26.11.1990 r 

39. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa 
sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

40. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. PBE 
„Elbud” Kraków.  

41. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich 
-KOR-3A.  

42. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 
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D - 01.03.02 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII 
ENERGETYCZNYCH 
 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kablowych linii 
energetycznych przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. 
Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce 
wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 mają zastosowanie do przebudowy linii kablowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Linia kablowa  - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 
kabli jedno- lub wieloŜyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułoŜone na wspólnej trasie i 
łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 
1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 
1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
1.4.4. Osprzęt linii kablowej  - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia 
kabli. 
1.4.5. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
1.4.6. Przykrycie - słoma ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 
1.4.7. Przegroda - osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 
urządzeń. 
1.4.8. SkrzyŜowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 
kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia 
podziemnego. 
1.4.9. Zbli Ŝenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niŜ odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyŜowanie. 
1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w 
STWiORB M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty InŜyniera program 
zapewnienia jakości (PZJ). 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 
 
2.2. Kable 

Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych naleŜy stosować kable uzgodnione 
z zakładem energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych naleŜy 
stosować następujące typy kabli: 
— YAKY wg PN-76/E-90301 [7] o napięciu znamionowym do 1 kV, 
— YHAKX wg PN-76/E-90306 [9] lub HAKnFtA wg PN-76/E-90251 [5] o napięciu znamionowym od 1 do 30 
kV, 
— YKSY wg PN-76/E-90304 [8] dla linii sygnalizacyjnych. 

Przekrój Ŝył kabli powinien być dobrany w zaleŜności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia MGiE [24] oraz powinien 
spełniać wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych wg zarządzenia Ministra Przemysłu 
[23]. Bębny z kablami naleŜy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłoŜu. 

 
2.3. Mufy i głowice kablowe 

Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i 
liczby Ŝył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o 
powłoce metalowej o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV powinny mieć wkładki metalowe do łączenia z 
powłokami metalowymi łączonych kabli. 
Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3]. 
 
2.4. Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [16]. 
 
2.5. Folia 

Folię naleŜy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie 
folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu 
znamionowym do 1 kV naleŜy stosować folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 kV, koloru 
czerwonego. 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułoŜone kable, lecz nie węŜsza niŜ 20 
cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [15]. 
 
2.6. Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury uŜywane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi naleŜy 
liczyć się w miejscu ich ułoŜenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą 
ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy 
wewnętrznej nie mniejszej niŜ 100 mm dla kabli do 1 kV i średnicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV. 
Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/H-74219 [12], a rury PCW normy PN-80/89205 
[11]. 
Rury na przepusty kablowe naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed 
działaniem sił mechanicznych. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 
itp. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiORB, STWiORB i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
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3.2. Sprzęt do wykonania linii kablowej 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 
— spawarki transformatorowej, 
— zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
— ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do 15 cm, 
— wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t., 
— zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dla transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiORB, STWiORB i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 
4.2. Środki transportu  

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 
— samochodu skrzyniowego, 
— samochodu dostawczego, 
— przyczepy do przewoŜenia kabli, 
— samochodu samowyładowczego, 
— ciągnika kołowego. 
Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przebudowa linii kablowych 

Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie kablowe, 
które nie spełniają wymagań PN-76/E-05125 [2] powinny być przebudowane. 
Metoda przebudowy uzaleŜniona jest od warunków technicznych wydawanych przez uŜytkownika linii. 
Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym moŜliwe jest odłączenie napięcia w linii 
przebudowywanej. Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera harmonogram robót, 
zawierający uzgodnione z uŜytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach kablowych. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie kablowe naleŜy przebudowywać 
zachowując następującą kolejność robót: 
— wybudowanie  nowego  niekolidującego   z  drogą odcinka  linii  mającego  parametry  nie   gorsze  niŜ 

przebudowywana linia kablowa, 
— wyłączenie napięcia zasilającego tę linię, 
— wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym, poza obszarem kolizji z drogą, 
— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. 
Przebudowę linii naleŜy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
 
5.2. DemontaŜ linii kablowej  

DemontaŜ kolizyjnego odcinka linii kablowej naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
STWiORB i STWiORB oraz zaleceniami uŜytkownika tej linii. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaŜu linii kablowej w moŜliwie taki sposób, aby jej elementy nie 
zostały uszkodzone lub zniszczone. 
W przypadku niemoŜności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien 
powiadomić o tym InŜyniera i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie lub zniszczenie. 
W szczególnych przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić element linii bez jego demontaŜu, o ile uzyska na 
to zgodę InŜyniera. 
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Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane gruntem zagęszczanym 
warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
 
5.3. Rowy pod kable 

Rowy pod kable naleŜy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zaleŜności od 
warunków 
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez słuŜby geodezyjne. 
Wymiary poprzeczne rowów uzaleŜnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. 
Głębokość rowu określona jest głębokością ułoŜenia kabla wg p. 5.4.4 powiększoną o 10 cm, natomiast 
szerokość 
dna rowu obliczamy ze wzoru: 
S = nd + (n-1) a + 20 [cm] 
gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 

d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie, 
a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. 

 
5.4. Układanie kabli 

5.4.1. Ogólne wymagania 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostroŜności zapobiegające 
uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niŜ 4 kg/m. Rolki powinny być 
ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoŜa. Podczas 
przechowywania, układania i montaŜu, końce kabla naleŜy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami 
chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
— szczelne zalutowanie powłoki, 
— nałoŜenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

 
5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niŜsza niŜ: 
a) 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 
b) 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
W przypadku kabli o innej konstrukcji niŜ wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura 
układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

SkrzyŜowanie Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 
lub zbliŜenie pionowa          przy 

skrzyŜowaniu 
pozioma          przy 
zbliŜeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami tego 
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń 
oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

25 mogą się stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami 
elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyŜsze niŜ 1 kV 

50 10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyŜsze niŜ 1 kV i nie 
przekraczające 10 kV z kablami tego samego typu 

50 10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyŜsze niŜ 10 kV z 
kablami tego samego rodzaju 

50 25 

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50 
Kabli róŜnych uŜytkowników 50 50 
Kabli z mufami sąsiednich kabli" - 25 
 

Tablica 1. Odległości między kablami ułoŜonymi w gruncie przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach 
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Wzrost temperatury otoczenia ułoŜonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany 
przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC. 
 
5.4.3. Zginanie kabli 

Przy układaniu kabli moŜna zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być moŜliwie duŜy, nie mniejszy niŜ: 
a) 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 
b) 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednoŜyłowych o izolacji papierowej i o powłoce 

ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli wieloŜyłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie Ŝył nie przekraczających 4, 

c) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wieloŜyłowych o izolacji papierowej i o powłoce 
ołowianej oraz w przypadku kabli wieloŜyłowych skręcanych z kabli jednoŜyłowych o liczbie Ŝył nie 
przekraczających 4. 

 
5.4.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 

Kable naleŜy układać na dnie rowu pod kable, jeŜeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach 
kable naleŜy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie naleŜy układać kabli bezpośrednio 
na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim 
gruntem. Kable naleŜy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego 
gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla 
powinna wynosić co najmniej 25 cm. 
Grunt naleŜy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co 
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14]. 
Przy prowadzeniu linii kablowych pod chodnikami i parkingami, do zasypywania rowów naleŜy uŜyć grunt 
niewysadzinowy np. piasek i zagęszczać go do współczynnika Is=1,0 wg zgodnie z PN-S-02205. 
Przy prowadzeniu linii kablowych pod jedniami, do zasypywania rowów naleŜy uŜyć mieszkankę piasku z 
cementem 35 w ilości 50kg/m3 i zagęszczać go do współczynnika Is=1,0 wg zgodnie z PN-S-02205. 
Głębokość ułoŜenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna 
wynosić nie mniej niŜ: 
— 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułoŜonych w gruncie na 

uŜytkach rolnych, 
— 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, z 

wyjątkiem kabli ułoŜonych w gruncie na uŜytkach rolnych, 
— 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułoŜonych w gruncie na uŜytkach rolnych, 
— 100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 15 kV . 
Kable powinny być ułoŜone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania moŜliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach 
mufy, łącznie nie mniej niŜ: 
— 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu 

znamionowym od 15 do 40 kV, 
— 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu 
znamionowym od 

1 do 10 kV, 
— 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV. 

 
5.4.5. Układanie kabli na słupach linii napowietrznych 

Przy kablowaniu odcinków linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich słupy i 
połączenie jego Ŝył z przewodami napowietrznymi. 
Kabel naleŜy chronić rurą stalową do wysokości nie mniejszej niŜ 2,5 m od powierzchni gruntu. Średnica 
wewnętrzna rury nie moŜe być mniejsza niŜ 1,5-krotna zewnętrzna średnica wprowadzanego kabla i 
jednocześnie nie mniejsza niŜ 50 mm. 
Kabel na słupie powinien być przymocowany do jego ścianki za pomocą uchwytów o szerokości równej co 
najmniej zewnętrznej jego średnicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty powinny być 
zaopatrzone w elastyczne wkładki o grubości co najmniej 2 mm, a kształt uchwytów powinien być taki, aby 
kabel nie uległ uszkodzeniu. 
 
5.4.6. Układanie kabli na wiaduktach i mostach 

Na wiaduktach i mostach naleŜy układać kable w sposób zapewniający: 
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— nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej wiaduktu lub mostu, 
— łatwość układania, montaŜu, kontroli i napraw kabli, 
— ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac związanych z naprawą i konserwacją 
obiektu. W miejscach przejścia kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejścia kabli z konstrukcji nośnej na filary i 
przyczółki oraz w miejscach przejścia kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable powinny mieć zapasy 
długości uniemoŜliwiające wystąpienie w kablu napręŜeń rozciągających. 
Nie powinno się łączyć kabli na wiaduktach i mostach. 
 
5.5. SkrzyŜowania i zbliŜenia kabli między sobą 

SkrzyŜowania kabli między sobą naleŜy wykonywać tak, aby kabel wyŜszego napięcia był zakopany 
głębiej niŜ kabel niŜszego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niŜ linia 
telekomunikacyjna. 
 
5.6. SkrzyŜowania i zbliŜenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 

Zaleca się krzyŜować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliŜonym do 90o i w miarę 
moŜliwości w najwęŜszym miejscu krzyŜowanego urządzenia. KaŜdy z krzyŜujących się kabli 
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułoŜony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed 
uszkodzeniem w miejscu skrzyŜowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyŜowania. Przy 
skrzyŜowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.  
1) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej  
2)   dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury 
ochronnej.  
 
5.7. SkrzyŜowania i zbliŜenia kabli z drogami 

Kable powinny się krzyŜować z drogami pod kątem zbliŜonym do 90o i w miarę moŜliwości w jej 
najwęŜszym miejscu. 
 
 
 

Przy ułoŜeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach 
skrzyŜowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3. 

Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyŜowaniu z drogami i rurociągami 
 
Rodzaj krzyŜowanego obiektu Długość przepustu na skrzyŜowaniu 
Rurociąg średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm  z kaŜdej strony 
Droga o przekroju ulicznym z krawęŜnikami szerokość jezdni z krawęŜnikami z dodaniem po 50 cm z kaŜdej 

strony 
Droga o przekroju   szlakowym   z   rowami  
odwadniającymi 

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do zewnętrznej 
krawędzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z kaŜdej strony 

Droga w nasypie szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp nasypów z 
dodaniem po 100 cm z kaŜdej strony od dolnej krawędzi nasypu 

 Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 
Rodzaj urządzenia podziemnego pionowa przy skrzyŜowaniu pozioma przy zbliŜeniu 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami 
niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 at 

801) przy średnicy rurociągu do 
250 mm i 1502) 

50 

Rurociągi z cieczami palnymi przy średnicy 100 
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyŜszym niŜ 0,5 at i nie 
przekraczającym 4 at 

większej niŜ 250 mm 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyŜszym niŜ 4 at BN-71/8976-31 [17] 
Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 
Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciąŜka) - 80 
Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 
Urządzenia     ochrony     budowli     od     wyładowań 
atmosferycznych 

50 50 

 

Tablica 2.  Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułoŜonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych 
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W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - długości 
przepustów naleŜy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów. 
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być 
mniejsza niŜ 100 cm. 
Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 
cm. Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyŜ dla konkretnego 
odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających 
projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). 
Kable naleŜy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy. 
Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m. 
W przypadku niemoŜności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych, 
zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów lub na 
częściach pasa poza koroną drogi. 
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyŜowaniach z drogami i na odcinkach 
ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliŜeniach do drogi - wymagają zezwolenia 
ze strony zarządu drogowego i naleŜy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z 
ustawą o drogach publicznych [25].  
 
5.8. Wykonanie muf i głowic 

Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli naleŜy wykonywać przy uŜyciu muf i głowic kablowych. 
Nie naleŜy stosować muf odgałęźnych do kabli o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV. 
Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montaŜowych. 
W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednoŜyłowych, zaleca się przesunięcie względem siebie 
(wzdłuŜ 
kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach. 
Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok metalowych kabli. 
Miejsca połączeń Ŝył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola elektrycznego 
w izolacji tych miejsc powinien być zbliŜony do rozkładu pola w kablu. Na izolację miejsc łączenia Ŝył zaleca 
się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliŜonych do własności izolacji łączonych kabli. Dopuszcza 
się niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc łączenia Ŝył kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 1 kV, jeŜeli mufy wykonywane są z Ŝywic samoutwardzalnych. 
Izolatory i kadłuby głowic oraz wkładki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny być wypełnione 
zalewą izolacyjną o właściwościach syciwa, którym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku muf i 
głowic do kabli o izolacji papierowej na napięcie nie przekraczające 1 kV dopuszcza się stosowanie zalewy 
izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20]. 
Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny być wypełnione 
zalewą izolacyjną nie działającą szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabli 
olejowych umieszczone bezpośrednio w gruncie powinny mieć osłonę otaczającą wykonaną z materiałów 
niepalnych, np. z cegieł wg BN-64/6791-02 [13], połączonych zaprawą cementowo-wapienną wg PN-65/B-
14503 [10] i wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.9. Wykonanie połączeń powłok, pancerzy i Ŝył kabli  

Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-74/E-06401 [3]. Przewodność 
połączenia metalowych powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza niŜ przewodność łączonych 
powłok lub pancerzy. W przypadku łączenia aluminiowych powłok kabli dopuszcza się przewodność połączenia 
nie mniejszą niŜ 0,7 przewodności powłoki. 
Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone metalicznie ze sobą oraz z metalowymi 
kadłubami muf przelotowych i głowic. Połączenia powłok aluminiowych ze sobą i kadłubem mufy naleŜy 
wykonywać wewnątrz mufy przy uŜyciu przewodów aluminiowych o przekroju nie mniejszym niŜ 10 mm2. 
Połączenia ze sobą powłok, Ŝył powrotnych i pancerzy kabli z materiałów innych niŜ aluminium naleŜy 
wykonać przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niŜ 6 mm2. 
Połączenia powinny być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wkładkami 
metalowymi przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych odcinków kabli, nie wymaga się 
dodatkowego łączenia powłok przy uŜyciu oddzielnych przewodów. 
 
 
5.10. Układanie przepustów kablowych 

Przepusty kablowe naleŜy wykonywać z rur stalowych lub z PCW o średnicy wewnętrznej nie 
mniejszej niŜ 100 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyŜej 1 kV. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów  

z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

 
 

 
strona 236 

 

Przepusty kablowe naleŜy układać w miejscach, gdzie kabel naraŜony jest na uszkodzenia mechaniczne. W 
jednym przepuście powinien być ułoŜony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednoŜyłowych tworzących 
układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 
powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni 
drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi moŜe być zwiększona, gdyŜ 
powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. 
W miejscach skrzyŜowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być 
wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umoŜliwienia ułoŜenia kabli 
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. 
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub 
pakułami, uniemoŜliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
 
5.11. Ochrona przeciwporaŜeniowa 

Metalowe głowice kabli powinny być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. Powłoki 
aluminiowe kabli mogą być bezpośrednio połączone w rozdzielni z szyną zerową lub uziemiającą. 
Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowić nieprzerwany ciąg 
przewodzący linii kablowej. 
 
5.12. Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułoŜone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski 
kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstępach nie większych niŜ 10 m oraz przy mufach i miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyŜowaniach. 
Kable ułoŜone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich 
miejscach i w takich odstępach, aby rozróŜnienie kabla nie nastręczało trudności. Na oznacznikach powinny 
znajdować się trwałe napisy zawierające: 
— symbol i numer ewidencyjny linii, 
— oznaczenie kabla, 
— znak uŜytkownika kabla, 
— znak fazy (przy kablach jednoŜyłowych), 
— rok ułoŜenia kabla. 
Trasa kabli ułoŜonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów 
terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD [19] 
wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy naleŜy umieścić trwały 
napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w 
odstępach około 100 m, ponadto naleŜy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach 
skrzyŜowań lub zbliŜeń. Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na uŜytkach rolnych naleŜy umieszczać 
tak, aby nie utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umoŜliwi ą łatwe i jednoznaczne 
określenie przebiegu trasy kabla. 
 
 5.13. Złącza licznikowe 

Złącze licznikowe montować na złączu kablowym ZK-1. ZL-1 w obudowie z tworzywa sztucznego 
niepalnego w II klasie izolacji. ZL-1 wyposaŜyć w wyłącznik nadprądowy S311 C25A oraz licznik jednofazowy 
- jednostrefowy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii 
kablowej.. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania InŜynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, STWiORB, STWiORB 
i PZJ. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji InŜyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować 
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dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu 
Zakładu 
Energetycznego - załoŜonej jakości. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
lub atesty stosowanych materiałów. 
Na Ŝądanie InŜyniera, naleŜy dokonać testowania sprzętu posiadającego moŜliwość nastawienia mechanizmów 
regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących naleŜy przedstawić InŜynierowi świadectwa cechowania. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Rowy pod kable 

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras 
z dokumentacją geodezyjną. 
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 
 
6.3.2. Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub 
dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych 
dokumentów. 
 
6.3.3. Układanie kabli 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące pomiary: 
— głębokości zakopania kabla, 
— grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
— odległości folii ochronnej od kabla, 
— stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary naleŜy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za 
dobre, jeŜeli odbiegają od załoŜonych w dokumentacji nie więcej niŜ o 10%. 

 
6.3.4. Sprawdzenie ciągłości Ŝył 

Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz naleŜy wykonać przy uŜyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli 
poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
 
6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 kV, dokonując 
odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli 
rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 
— 20 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 

znamionowym do 1 kV, 
— 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 

znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 
— 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 
[6].  

 
6.3.6. Próba napięciowa izolacji 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby 
napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową naleŜy 
wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. 
W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV, prąd upływu naleŜy mierzyć 
oddzielnie dla kaŜdej Ŝyły. 
Wynik próby napięciowej izolacji naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli: 
— izolacja kaŜdej Ŝyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, 

napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-
90300 
[6], 
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— wartość prądu upływu dla poszczególnych Ŝył nie przekroczy 300 |mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 
min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 mA. 

 
6.4. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, 
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez InŜyniera. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt. 8. 
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
— projektową dokumentację powykonawczą, 
— geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
— protokóły z dokonanych pomiarów, 
— protokóły odbioru robót zanikających, 
— ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez 
InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b./ odbiorowi częściowemu, 
c./ odbiorowi ostatecznemu, 
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Ogólne wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów odbioru robót podano w D-M-00.00.00. 
 
8.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

- sprawdzenie podsypki z piasku w rowie kablowym, 
- sprawdzenie ułoŜenia kabla w rowie kablowym, 
- sprawdzenie przepustów kablowych oraz sposób uszczelnienia rur osłonowych w rowie kablowym, 
- sprawdzenie zabezpieczenia kabla nN na skrzyŜowaniu z innymi mediami, 

Według ST.D-M.00.00.00. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.4. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Przy przekazywaniu urządzeń teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
− sporządzona w trakcie realizacji umowy 
− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i (ewentualnie) 

uzupełniające lub zamienne) 
− recepty i ustalenia technologiczne 
− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
− protokoły z wynikami dokonanych pomiarów, zgodne z STWiORB i ewentualnie PZJ 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i 

ewentualnie PZJ 
− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ 
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
− protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
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8.7. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 

koszt. Odbiór jest moŜliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
Płatność za metr naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości uŜytych materiałów i wykonanych 
robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

− roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie, 
−  zakup,  
− dostarczenie i wbudowanie materiałów,  
− odłączenie i demontaŜ kolidującego odcinka linii kablowej,  
− podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,  
− wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
1. PN-61/E-01002    Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
2. PN-76/E-05125    Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
3. PN-74/E-06401     Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 

kV. Ogólne wymagania i badania. 
4. PN-76/E-90250    Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 23/40 kV. 
5. PN-76/E-90251    Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o powłoce 

ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 
6. PN-76/E-90300    Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania. 
7. PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
8. PN-76/E-90304    Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej 

na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
9. PN-76/E-90306    Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie znamionowe powyŜej 
3,6/6 kV. 
10. PN-65/B-14503   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
11. PN-80/C-89205   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
12. PN-b0/H-74219    Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
13. BN-64/6791-02    Cegła budowlana pełna. 
14. BN-72/8932-01    Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne  
15. BN-68/6353-03   Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.  
16. BN-87/6774-04    Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. BN-71/8976-31    Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych. 
18. BN-73/3725-16    Znakowanie kabli, przewodów i Ŝył (analogia). 
19. BN-74/3233-17    Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
20. E-16                       Zalewy kablowe. 

 
 10.2. Inne 
dokumenty 
21. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
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22. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 
10.04.1972 r. 

23. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 
26.11.1990 r. 

24. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i 
kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem elektrycznym. 

25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 
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D - 01.03.04/01 PRZEBUDOWA KANALIZACJI 
TELEKOMUNIKACYJNEJ 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kanalizacji 
telekomunikacyjnej przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. 
Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce 
wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
przebudowy i budowy kanalizacji telekomunikacyjnej.  
W zakres prac wchodzą: 
- budowa kanalizacji  jednootworowej   z rury RHDPE  110   
- budowa studni kablowych prefabrykowanych wraz z zabezpieczeniem antywłamaniowym 
- zasypanie i zagęszczenie wykonanych wykopów 
- budowa rurociągu kablowego 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 

 
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do 
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
1.4.2. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne lub rury 
kanalizacji wtórnej. 
1.4.3. Kanalizacja wtórna - zespół rur polietylenowych lub innych, o nie gorszych właściwościach zaciąganych 
do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i 
innych. 
1.4.4. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli linii 
magistralnych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich. 
1.4.5. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli linii 
rozdzielczych. 
1.4.6. Kanalizacja specjalna - kanalizacja pierwotna z rur stalowych, wypełnionych rurami z tworzyw 
sztucznych, przeznaczona dla kabli na terenie stacji elektroenergetycznych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie, 
ograniczająca niebezpieczne oddziaływanie urządzeń elektroenergetycznych na kable. 
1.4.7. Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułoŜone w wykopie jeden za drugim i połączone 
pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji. 
1.4.8. Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz zasobników 
złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli światłowodowych. 
1.4.9. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu 
umoŜliwienia wciągania, montaŜu i konserwacji kabli. 
1.4.10. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji rozdzielczej. 
1.4.11. Zasobnik złączowy - zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego lub jego 
zapasów, ułatwiający zaciąganie i wyciąganie kabla, przykryty warstwą ziemi.  
1.4.12. Koniora studni - środkowa część studni kablowej. 
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1.4.13. Gardło studni - zwęŜona część studni między komorą a czołem zestawów kanalizacji wprowadzanych 
do studni kablowych. 
1.4.14. Osadnik studni - zagłębienie w dnie studni i stanowiące zbiornik do wody ściekowej. 
1.4.15. Właz studni - otwór wejściowy do studni kablowej zamykany pokrywą. 
1.4.16. Rama włazu - obramowanie włazu studni kablowej 
1.4.17. Pokrywa studni - oprawa wypełniona betonem lub asfaltem. 
1.4.18. Wietrznik studni - tarcza Ŝeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie. 
1.4.19. Ucho do wciągania kabli - wygięty pręt stalowy przeznaczony do mocowania krąŜka kierunkowego przy 
wciąganiu i wyciąganiu kabli. 
1.4.20. Słupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania 
wsporników kablowych. 
1.4.21. Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura osłonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu 
(PP), polietylenu (PE) lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, a takŜe rura stalowa, stosowana do 
zestawienia ciągów kanalizacji kablowej. 
1.4.22. Rura cienkościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubości ścianki 
od 3 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagroŜeniu 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
1.4.23. Rura grubościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubości ścianki 
nie mniejszej niŜ 5 mm, przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach szczególnie 
obciąŜonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp. 
1.4.24. Rura specjalna - rura grubościenna do budowy przejść kanalizacji przez przeszkody terenowe, 
1.4.25. Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiału o nie 
gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kabli lub rurociągów kablowych w 
miejscach skrzyŜowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
1.4.26. Rura kanalizacji wtórnej i ruroci ągu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duŜej gęstości, 
słuŜąca do budowy kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych, a takŜe części kanalizacji rozdzielczej. 
1.4.27. RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdłuŜnymi wewnątrz, o głębokości około 1 mm. 
1.4.28. RHDPE z warstwą poślizgową - rura HDPE pokryta wewnątrz warstwą materiału stałego o małym 
współczynniku tarcia. 
1.4.29. Wiązki wielorurowe RHDPE - zespoły dwóch lub kilku RHDPE połączonych mostkami. 
1.4.30. RHDPE z preinstalowanym kablem lub linką - rura HDPE z fabrycznie umieszczonym wewnątrz 
kablem światłowodowym lub linką (taśmą) zaciągową. 
1.4.31. Rura łukowa - wygięty odcinek rury z tworzywa sztucznego, stosowany w ciągu kanalizacji pierwotnej 
w celu zmiany kierunku jej przebiegu na odcinku między sąsiednimi studniami. 
1.4.32.  Odgałęźnik rurowy - odcinek 11117 z tworzywa sztucznego z wmontowanym odcinkiem odgałęźnym 
rury z tego samego tworzywa, uŜywany w celu uzyskania punktu odgałęźnego kanalizacji pierwotnej bez 
potrzeby budowy studni. 
1.4.33. Złączka rurowa - element osprzętu słuŜący do połączenia rur polietylenowych lub innych, z których 
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy. 
1.4.34. Uszczelki końców rur - zespół elementów słuŜących do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z 
ułoŜonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych wraz z 
ułoŜonymi w nich kablami, a takŜe do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych. 
1.4.35. Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtórnej pozwalający na 
ich identyfikację na podstawie oględzin. 
1.4.36. Słupek oznaczeniowy (SO) - słupek betonowy słuŜący do oznaczania w terenie trasy linii 
telekomunikacyjnej i jej punktów charakterystycznych. 
1.4.37. Słupek oznaczeniowo - pomiarowy (SOP) - słupek betonowy słuŜący do przyłączania przewodów 
systemu ochrony antykorozyjnej linii z kabli o powłokach metalowych lub przewodów dla lokalizacji trasy linii 
z kabli dielektrycznych i umoŜliwiający wykonanie odpowiednich pomiarów. 
1.4.38. Taśma ostrzegawcza - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze Ŝółtym z napisem  UWAGA! KABEL  
ŚWIATŁOWODOWY  lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY układana nad kablem lub rurociągiem 
kablowym w celu ostrzeŜenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym. 
1.4.38. Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze Ŝółtym z napisem 
UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY zawierająca czynnik lokalizacyjny np. taśmę stalową i układana 
nad rurociągiem kablowym. 
1.4.39. Pozostałe określenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm związanych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, SST 
i poleceniami Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00, „Wymagania Ogólne", 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.2. 

2.1. Rury osłonowe z polietylenu typu: RHDPE110/6,3 stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych 
powinny odpowiadać normie ZN-96/TP S.A.-017/T i ZN-96/TP S.A.-018/T. 

2.2. Zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją osób nieuprawnionych: wykonane zgodnie z 
Zarządzeniem Prezesa TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. „Zasady zabezpieczania telekomunikacyjnej sieci 
miejscowej przed ingerencją osób nieuprawnionych". 

2.3. Studnie kablowe 
Studnie kablowe muszą być wykonane tak, aby spełniały wymagania normy BN-85/8984-01 i ZN-

96/TP S.A.-023/T. 

2.4 Beton zwykły 
Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250. 

 
2.5. Piasek 

Powinien odpowiadać normie PN-B-11113. 
 
2.6. Cement portlandzki klasy 32,5 

Cement powinien być dostarczony w opakowaniach i odpowiadać normie PN-EN 197-1, 
 
2.7. Woda 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna 
odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna 
zawierać zawiesiny. 

2.8.  Prefabrykowana przykrywa Ŝelbetowa 
Przykrywa powinna spełniać wymagania normy BN-72/3233-12. 

 
2.9. Wietrznik do pokryw 

Wietrznik powinien spełniać wymagania normy BN-73/3233-02. 
 
2.10.Ramy i oprawy pokryw 

powinny spełniać wymagania normy BN-73/3233-03. 
 
2.11.Wsporniki kablowe 

powinny być zgodne z normą BN-74/3233-19. 

2.12. Składowanie materiałów na budowie 
Elementy studni mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym przed wpływami 

atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłoŜu, przy czym 
poszczególne odmiany studni naleŜy układać w oddzielnych stosach. 
- rury mogą być składowane na polu składowym w miejscach nie naraŜonych na działanie mechaniczne. 
- pozostałe materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 

2.13. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego
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Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę.  W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez 
Kierownika Projektu (dozór techniczny) robót. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej zastosuje sprzęt gwarantujący 
właściwą jakość robót:  

- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa dłuŜycowa,  
- spręŜarka powietrzna spalinowa,  
- Ŝuraw samochodowy, 
- ubijak spalinowy, 
- Ŝurawik hydrauliczny, 
- koparka i ładowarka, 
- urządzenie do przewiertów sterowanych, 
- sprzęt ręczny. 

W zaleŜności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie łub 
mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Projektu. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00. 
 
4.2. Transport materiałów i elementów 

Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i trwałych odkształceń przewoŜonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewoŜone 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót w terminie przewidzianym kontraktem 
zgodnie z zasadami określonymi w Rysunkach , ST i wskazaniach Kierownika Projektu.  
W zaleŜności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu: 

- samochód skrzyniowy,  
- samochód samowyładowczy,  
- samochód dostawczy,  
- przyczepa dłuŜycowa. 

PrzewoŜone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w DM.00,00.00. 

Technologia przebudowy kanalizacji uzaleŜniona jest od warunków technicznych wydanych przez jej 
uŜytkownika, 
Dla zachowania ciągłości pracy urządzeń telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki naleŜy przebudować 
zachowując następującą kolejność robót: 

− wybudować nowy nie kolidujący odcinek kanalizacji, 
− wykonać połączenia nowego odcinka kanalizacji z istniejącym przy zachowaniu ciągłości pracy 

znajdujących się w niej urządzeń telekomunikacyjnych, 
− wykonać przełączenie kabli znajdujących się w kolidującym odcinku kanalizacji,  
Roboty telekomunikacyjne prowadzić pod stałym nadzorem właściciela kanalizacji telekomunikacyjnej, 
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5.2.Trasowanie 
Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. 

Wytyczenie trasy powinno być dokonane przez odpowiednie słuŜby geodezyjne lub specjalną słuŜbę 
przedsiębiorstwa wykonującego kanalizację. NaleŜy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w 
Rysunkach, sprawdzając, czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian w 
Rysunkach. 

5.3.Usytuowanie kanalizacji 

5.3.1. Usytuowanie studni kablowych 
Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji: 
- na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe, 
- na załamaniach trasy - studnie naroŜne, 
- na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne, 
-  przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe, 
-  na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe. 
Studnie kablowe powinny być usytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach zieleni. Pod jezdniami studnie 

mogą znajdować się w wyjątkowych przypadkach i powinny wtedy mieć wzmocnioną konstrukcję, Studnie nie 
powinny znajdować się na wjazdach do bram, przed wejściami do sklepów i budynków, pod wylotami rynien 
dachowych oraz w miejscach odpływu ścieków. 

5.3.2. Długość przelotów między studniami 
Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać: 
a) 120 m między studniami magistralnymi oraz między studniami rozdzielczymi, 
b) 20 m od studni do budynku. 

5.3.3. Głębokość ułoŜenia kanalizacji 
Głębokość ułoŜenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu 

lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło: 
- 0,7 m dla kanalizacji magistralnej, 
- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej.  

Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułoŜenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość od 
nawierzchni nie była mniejsza od  l,2m. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi 
dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułoŜenia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej 
np. ławą betonową lub wykonania kanalizacji z grubościennych rur z tworzywa sztucznego bądź rur stalowych, 
Grubość warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosić co najmniej 0,4m, zgodnie z ZN-96/TP S.A.-012 T. 

5.3.4. Prostoliniowość przebiegu 
Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sąsiednimi studniami przebiegać po linii prostej 

bez załamań i wyboczeń. Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji od linii prostej w miejscach, w których 
konieczne jest ominięcie przeszkód terenowych. Dla kanalizacji z rur odchylenie powinno być takie, aby 
promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m, natomiast przy krótkich odcinkach (do 15m) między studniami i 
wyginaniu rur na gorąco dopuszcza się promień wygięcia nie mniejszy od 2 m. W Ŝadnym przypadku promień 
wygięcia nie powinien być mniejszy od 2 m. 

5.3.5. Spadek kanalizacji 
W terenie płaskim kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3 %. Przy wprowadzaniu do 

komór kablowych spadek powinien być nie mniejszy od 2 %, a do budynków - nie mniejszy niŜ 5 % w kierunku 
studni kablowych. 

5.4. Ciągi kanalizacji 

5.4.1. Wymagania ogólne 
Ilość otworów kanalizacji powinna być uzgodniona z dokumentacją. Nowe ciągi kanalizacji powinny 

być układane w ciągu pojedynczym lub typowych zestawach. W przypadkach technicznie uzasadnionych, np. 
brakiem miejsca pod chodnikiem w pionie lub poziomie oraz przy skrzyŜowaniach z innymi urządzeniami, 
moŜna stosować w zasadzie dowolne profile ciągów kanalizacji. Bloki betonowe wg BN-65/8984-03 naleŜy 
stosować wyłącznie do napraw kanalizacji wykonanej z bloków betonowych. Do rozbudowy kanalizacji 
wykonanej z bloków betonowych naleŜy stosować rury jak dla kanalizacji nowej, 
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5.5. Roboty ziemne 

5.5.1. Długości wykopów 
Wykop dla układania rur powinien być realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej pomiędzy 

poszczególnymi studniami. Krótsze odcinki wykopów mogą być wykonywane, jeśli wymaga tego zachowanie 
bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz w wypadku budynków niepodpiwniczonych, gdzie długości 
wykopów są ograniczone ze względów bezpieczeństwa. 

5.5.2. Głębokości wykopów 
Głębokości wykopów dla kanalizacji magistralnej i rozdzielczej powinny być zgodne z normą ZN-96 

TP S.A-012/T. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji przez dokładanie kolejnego zestawu rur, 
wykopy powinny być odpowiednio głębsze. 

5.5.3. Szerokości wykopów 
Szerokości wykopów dla kanalizacji w zaleŜności od liczby otworów w jednym rzędzie powinny być 

zgodne z normą ZN-96 TP S.A-012/T. 

5.5.4. Przygotowanie wykopów 
Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w p.5.5.1., 5.5.2. i 5.5.3. 

Ściany wykopów powinny być pochyłe w stopniu uzaleŜnionym od rodzaju gruntu. 

5.5.5. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu 
Przed ułoŜeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem 

zgodnie z wymaganiami podanymi w p.5.3.5. W gruntach małospoistych, jak próchnica, suchy piasek bez 
spoiwa lub w gruntach przesyconych wodą, jak kurzawki, muły i torfy, na dno wykopu naleŜy ułoŜyć ławę z 
betonu marki 100 o grubości co najmniej 10 cm. 
Ławę betonową na dnie wykopu naleŜy układać równieŜ w przypadku moŜliwości osiadania gruntu, np. przy 
przebudowach ulic w świeŜo wzruszonej lub nasypanej ziemi. 
Ława betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od III do VI powinny być wysypane 
warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości warstwy nie mniejszej niŜ 5 cm. 

5.6. Układanie ciągów kanalizacji 
Układanie ciągów kanalizacji powinno być zgodne z normą BN-73/8984-05, ZN-96/TP S.A.-011/T i 

ZN-96/T S.A.-012/T. 

5.6.1. Układanie i łączenie rur 
Rury naleŜy łączyć kielichowo na gorąco lub na zimno, w zaleŜności od rodzaju stosowanych rur. Rury 

bez kielichów naleŜy łączyć na gorąco przy uŜyciu podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Rury 
kielichowe naleŜy łączyć na zimno przy uŜyciu uszczelniacza. Końce wszystkich rur przed ich łączeniem 
powinny być oczyszczone, a połączone rury powinny zachować współosiowość. Z pojedynczych rur naleŜy 
tworzyć zestawy o odpowiednich profilach ustalonych z TP S.A. Odległości między poszczególnymi rurami w 
warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu 
naleŜy ułoŜyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku układania następnych warstw, ułoŜoną 
warstwę rur naleŜy zasypać piaskiem lub przesianą ziemią, wyrównać i lekko ubić dla dokładnego wypełnienia 
szczelin między rurami. Piasek lub przesianą ziemię zaleca się polewać wodą. Dla zapewnienia spoistości 
wielootworowego ciągu kanalizacji, naleŜy szczeliny między rurami w odstępach co 20 m zamiast piaskiem 
wypełniać masą betonową (cement i piasek w stosunku 1:3) na długości około 0,8 m. Przy wielowarstwowym 
układaniu rur naleŜy przestrzegać symetrii pionowej w tworzonych zestawach. Wszystkie układane rury 
powinny być skierowane w tę samą stronę, przy czym otwór kielicha powinien być skierowany w kierunku 
przeciwnym do spadku dna rowu. 

5.6.2. Zasypywanie kanalizacji z rur 
Zasypywanie wykopów naleŜy wykonać po ułoŜeniu całego ciągu rur między dwiema studniami. 

Zasypanie krótszego odcinka dopuszcza się tylko w przypadkach konieczności zachowania ciągłości ruchu 
kołowego lub ulicznego oraz przy budynkach nie podpiwniczonych, gdzie długości wykopów są ograniczone ze 
względów bezpieczeństwa. Zasypywanie poszczególnych warstw rur naleŜy dokonywać przed ułoŜeniem 
następnych warstw rur. Ostatnią warstwę rur naleŜy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi do grubości 
przykrycia nie mniejszej niŜ 5 cm, a następnie warstwą piasku lub nie przesianej ziemi grubości około 20 cm. 
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Ziemia nie powinna zawierać gruzu i kamieni o średnicy większej od 5 cm. Następnie naleŜy zasypywać wykop 
ziemią warstwami co 20 cm, z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is >0,97. 
 
5.7. Wprowadzenie kanalizacji do studni 

5.7.1. Przygotowanie rur 
Powierzchnia końca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegających wmurowaniu lub 

zabetonowaniu powinna być oczyszczona np. papierem ściernym na długości około 0,5 m, następnie pokryta 
klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura moŜe być wbudowana dopiero po upływie 2 
godzin. 

5.7.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych 
Wprowadzane ciągi kanalizacji kablowej powinny kończyć się w zabetonowanej części gardła, a rury 

powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami w p.5.7.1. Ponadto rury z tworzywa sztucznego (warstwy) 
powinny być złączone zaprawą cementową na długości około 0,5 m od początku gardła. 

5.9. SkrzyŜowanie i zbliŜenia 

5.9.1. SkrzyŜowanie z ulicami i drogami publicznymi 

5.9.1.1. Trasa kanalizacji 
Na skrzyŜowaniach z ulicami i drogami publicznymi trasa kanalizacji powinna być prostopadła do osi 

jezdni z dopuszczalną odchyłką 15%. SkrzyŜowania kanalizacji z drogą gruntową naleŜy wykonywać przy 
zastosowania rur specjalnych pod dowolnym kątem. 

5.9.1.2. Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ruchu 
Przy wykonywaniu skrzyŜowania bez wstrzymania ruchu metodą otwartego wykopu naleŜy najpierw 

wykonać wykop i ułoŜyć rury na połowie jezdni tak, aby ruch kołowy mógł się odbywać bez przeszkód. Prace 
na drugiej połowie jezdni moŜna rozpocząć dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym zabrukowaniu 
połowy jezdni lub ułoŜeniu odpowiedniego pomostu z drewnianych bali nad wykopem z barierą z desek od 
strony wykopu. Wykop powinien być ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i tarczami ostrzegawczymi, 
a w nocy lampami ostrzegawczymi. Dla zachowania ciągłości mchu zaleca się w miarę moŜliwości 
wykonywanie przejść kanalizacji pod jezdniami metodą przewiertu sterowanego. 

5.9.1.3. Ciągi kanalizacji w otwartych wykopach 
Do budowy ciągów kanalizacji na skrzyŜowaniach w wykopie otwartym naleŜy stosować rury 

polietylenowe wg ZN-96/TP S.A.-018/T. Jeśli grubość przykrycia kanalizacji pod jezdnią jest mniejsza od 0,7 m 
ciąg kanalizacji naleŜy zabezpieczyć lawą betonową. 

5.9.1.4. Ciągi kanalizacji układane metodą przewiertu sterowanego 
Do budowy ciągów kanalizacji metodą przewiertu sterowanego naleŜy stosować rury specjalne z 

tworzyw sztucznych (RHDPE 110/6,3 mm). Dla ciągu wielootworowego dopuszcza się zastosowanie jednej rury 
o większej średnicy i umieszczenie w niej większej liczby rur o mniejszych średnicach. 
 
5.9.2. SkrzyŜowania i zbliŜenia z urządzeniami podziemnymi 

Przy skrzyŜowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się 
nad tymi urządzeniami. Inne rozwiązanie dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie 
kanalizacji przy krzyŜowaniu górą byłoby mniejsze od wymaganego w p.5.3.3. niniejszej SST, a przebudowa 
urządzeń obcych jest niemoŜliwa lub zbyt kosztowna. Najmniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym 
lub poziomym między krawędziami ciągów kanalizacji, a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być 
mniejsze od podanych w ZN-96/TP S.A. - 012/T oraz Zarządzenie Ministra Łączności z dn. 12.III.1992 r. 
SkrzyŜowania kanalizacji z innymi urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane prostopadle do tych 
urządzeń, z odchyłką 10° w przypadku kanalizacji ściekowej i przewodów cieplnych, a 30° dla pozostałych 
urządzeń. 
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5.9.3. SkrzyŜowania i zbliŜenia z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i stacjami 
transformatorowymi 

SkrzyŜowania i zbliŜenia powinny być wykonane wg PN-75/E-05100 oraz zgodnie z "Wytycznymi o 
ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i 
trakcji elektrycznej prądu stałego" wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 13 Min. Łączności z dn. 28 lutego 1986 r. 
 
5.10. Studnie kablowe 

5.10.1. Typy studni 
NaleŜy stosować studnie kablowe zgodnie z wymaganiami normy ZN-96/TP S.A.-023/T. Studnie mogą 

być wykonywane z prefabrykatów lub budowane, indywidualnie w miejscu posadowienia, z bloczków 
betonowych (dotyczy studni posadowionych na istniejących kablach lub przebudowywanych). 

5.10.2. Wykonywanie studni z prefabrykatów 
Wykonywanie studni z prefabrykatów powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w Rysunkach 

na te studnie oraz według BN-85/8984-01. 

5.11. Czyszczenie kanalizacji 
Czyszczenie otworów w ciągach kanalizacji naleŜy wykonywać za pomocą szczotki wg BN-67/3238-0I 

i sprawdzianu wg BN-76/3238-12 na całym odcinku wybudowanej kanalizacji. 
Czyszczenie studzien naleŜy wykonać po uprzednim oczyszczeniu otworów w ciągach kanalizacji. NaleŜy takŜe 
zabezpieczyć przed korozją widoczne części stalowe ram i pokryw studni. 

5.12. Zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją osób nieuprawnionych 
1) Rodzaje zabezpieczeń studni: 
a) pokrywa (standardowa) włazu i właz wyposaŜone w zabezpieczenia wg p. 1, 
b) pokrywa (dodatkowa) i właz, wyposaŜone w zabezpieczenie wg p. 1. 
2) Zabezpieczenie studni powinno spełniać następujące wymagania podstawowe: 
a) wytrzymałość na wyłamanie (wyrwanie) ł: 10 kN, 
b) łatwość otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania 
wodą oraz zasypywania kurzem i piaskiem, 
c) dostosowanie do róŜnych konstrukcji istniejących i nowych studni, 
d) beziskrowość czujników. 
 
5.13. Szczelność studni, uszczelnienia 

5.13.1. Ściany i strop 
Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur kanalizacji, 

powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie 
komory studni. 
 
5.13.2. Zewnętrzne powierzchnie studni 

Powinny one mieć uszczelniające i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z właściwą 
dokumentacją. 

5.13.3. Otwory rur 
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki sposób, aby nie 

mogło nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po 
wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtórnej, otwór rury pierwotnej powinien być ponownie uszczelniony. 
Środki uŜyte do zaślepienia (uszczelniania) końców rur powinny być zgodne z dokumentacją akceptowaną przez 
odbiorcę (operatora) i normąZN-96/TP S.A.-021/T. 

5.14. Wymagania mechaniczne 

5.14.1. Odporność korpusu studni na zgniatanie 
Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instrukcją montaŜu, bez wprowadzania rur kanalizacji i bez 

zakopywania w gruncie, powinien wytrzymać przez 5 minut bez uszkodzeń nacisk siły: 
a) 10 kN - dla studni rozdzielczej, 
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b) 50 kN - dla studni magistralnej i szafkowej. 

5.14.2. Odporność zakopanej studni na nacisk 
Studnia kablowa całkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanalizacji lub bez nich, zakopana z 

przykryciem najmniejszą dopuszczalną warstwą gruntu, z nałoŜona pokrywą, powinna wytrzymać bez 
uszkodzeń 10-krotny przejazd z prędkością 5 do 10 km/h kołami samochodu o masie całkowitej: 

a) 1,5 t - dla studni rozdzielczej, 
b) 15 t - dla studni magistralnej i szafkowej, 

przy czym nacisk jednego koła powinien być nie większy niŜ wynikający z 30% masy całkowitej. 
Wartość próbnego nacisku dla studni specjalnych, np. instalowanych pod jezdnia ulicy, powinna być uzgodniona 
z odpowiednimi słuŜbami, np. drogowymi. 

5.14.3. Odporność ucha zaczepowego 
Ucho zaczepowe umocowane w ścianie studni kablowej powinno wytrzymać bez odkształceń i 

obluzowań działanie w czasie 1 minuty wyciągającej o wartości 5 kN, prostopadłej do ściany, w której 
umocowane jest ucho. 

5.14.4. Odporność klamry 
Klamra umocowana w ścianie włazu studni kablowej powinna wytrzymać bez odkształceń i obluzowań 

działanie w czasie 1 minuty siły wyciągającej o wartości 1500 N i kierunku działania odchylonym o 30o od 
pionu, przyłoŜonej do klamry jednocześnie w dwóch miejscach odległych od siebie o 20 cm, symetrycznie 
względem środka długości klamry. 

5.14.5. Odporność kolumny wsporczej 
Kolumna wsporcza rurowa umocowana w komorze studni kablowej powinna wytrzymać w czasie 1 minuty, bez 
trwałych odkształceń i obluzowań, działanie: 

a) siły 250 N - przyłoŜonej w środku długości rury i działającej prostopadle w kierunku od ściany studni, 
b) momentu siły M = (200 x L) Nm - przyłoŜonego na sztywnym ramieniu umocowanym w środku 

długości rury z siłą działającą pionowo w dół, przy czym L = robocza długość rury (w m). 

5.15. Cechowanie 
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposaŜenia studni powinny mieć 

czytelny znak producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni. 
Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny mieć zgodne z podanymi w dokumentacji akceptowanej 
przez odbiorcę (operatora), 
 
5.16. Inne wymagania 

5.16.1. Przestrzeń robocza 
Przestrzeń w komorze studni przewidzianej jako miejsce pracy montera, po pełnym wyposaŜeniu w 

osprzęt i w kable, powinna mieć szerokość co najmniej 60 cm, a wysokość co najmniej 120 cm. 

5.16.2, Pakowanie, przechowywanie i transport 
Pakowanie, przechowywanie i transport elementów studni kablowej i jej wyposaŜenia powinny być 

zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi i/iub dokumentacją producenta. 
 
5.17. DemontaŜ 

5.17.1, DemontaŜ kanalizacji kablowej 
DemontaŜ polega na: 
- odtworzeniu trasy przebiegu ciągu kanalizacji, 
- wykonaniu wykopu, rozebraniu nieczynnej kanalizacji, 
- zasypaniu rowu, 
- uzupełnieniu niedoboru ziemi i piasku, wyrównaniu terenu z 

zagęszczeniem i uporządkowaniem. 
 
5.17.2. DemontaŜ studni kablowych 

DemontaŜ studni kablowych polega na: 
- zdjęciu pokrywy studni, 
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- zerwaniu ramy od podłoŜa betonowego studni, 
- zdjęciu wyposaŜenia studni 
- zdjęciu warstwy ziemi ze studni, 
- skruszeniu konstrukcji studni, 
- załadowaniu gruzu i ziemi na samochód z odwoŜeni, 
- wyrównaniu terenu z zagęszczeniem i uporządkowaniem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady wykonania kontroli robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Kierownikowi Projektu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robot z Rysunkami oraz 
wymaganiami ST, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 
Kierownika Projektu o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie 
wyniki badań do akceptacji Kierownika Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Projektu o 
zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 
Kierownika Projektu. Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności 
przedstawicieli właściciela urządzeń telekomunikacyjnych. Jakość robót musi uzyskać akceptację tych instytucji. 
Z kaŜdego badanego elementu kanalizacji naleŜy wybrać do badań sposobem losowym jego część o wielkości 
określonej w tabeli 7 kol.4 normy BN-73/8984-05. Kontroli jakości wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej 
podlega na: sprawdzenie trasy kanalizacji, 

- sprawdzenie zgodności przebiegu kanalizacji z Rysunkami, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji, 
- sprawdzenie prawidłowości budowy studzien kablowych, 

sprawdzenie wprowadzeń kanalizacji. 

6.2. Sprawdzenie trasy kanalizacji 
Sprawdzenie trasy kanalizacji przez oględziny odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu wzdłuŜ 

ciągów kanalizacji i w miejscach wybudowanych studzien, oraz zgodności przebiegu kanalizacji z Rysunkami. 

6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji obejmuje kontrolę prawidłowości wykonania: 
- droŜności kanalizacji, 
- głębokości ułoŜenia rur,   
- wzmocnienia dna wykopu, 
- prostoliniowości przebiegu, 
- sposobu zestawienia i łączenia rur 
- wykonania skrzyŜowań z jezdniami ulic i drogami, 
- wykonania skrzyŜowań i zbliŜeń z innymi urządzeniami podziemnymi. 

 
  PowyŜsze badania powinny być wykonane przed zasypaniem wykopów. Badanie naleŜy wykonać za 
pomocą taśmy mierniczej, oraz przez oględziny. 
W szczególnych przypadkach sprawdzenie moŜe być dokonane w czasie odbioru po wykonaniu próbnych 
wykopów na trasie. 

6.4. Sprawdzenie prawidłowości budowy studzien kablowych 
Sprawdzenie prawidłowości budowy studzien kablowych polega na kontroli: 
- doboru składników masy betonowej, 
- wypełnienia opraw i osadzenia wietrzników, 
- kształtu i wymiarów wewnętrznych studzien na zgodność z Rysunkami, 
- sposobu betonowania oraz zbrojenia studzien, 
- osadzenia ram, 
- osadzenia rur wspornikowych, 
- wprowadzenia rur do studni. 

Sprawdzenie powinno być wykonane przez oględziny nieuzbrojonym okiem oraz za pomocą taśmy mierniczej. 
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6.5. Sprawdzenie wprowadzeń kanalizacji 
NaleŜy sprawdzić: 

- głębokość ułoŜenia rur wprowadzonych do komory kablowej oraz ich liczbę na zgodność z Rysunkami 
przez oględziny oraz za pomocą przymiaru liniowego, 

- głębokość ułoŜenia wprowadzeń do budynków i na słupy kablowe oraz uszczelnienie otworów w 
piwnicach przez oględziny oraz za pomocą przymiaru liniowego. 

6.6. Ocena wyników badań 
Przedstawioną do odbioru kanalizację kablową naleŜy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami 

normy, jeŜeli badania podane wyŜej wypadły pozytywnie. 
Elementy kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemna, powinny być 
wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 
 
7.  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00.-,,Wymagania 
ogólne". 

Jednostką obmiarową robót jest: 
- wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych, 1 metr sześcienny 
- wykonanie wykopów z zasypaniem i zagęszczeniem, 1 metr sześcienny 
- budowa przepustów z rur stalowych, 1 metr 
- budowa studni kablowych, 1 sztuka 
- budowa kanalizacji pierwotnej, 1 metr 
- budowa kanalizacji wtórnej, 1 metr 
- budowa rurociągu kablowego, 1 metr 
- badanie szczelności kanalizacji wtórnej, 1 odcinek 
- badanie szczelności rurociągu kablowego, 1 odcinek 
- demontaŜ kanalizacji kablowej pierwotnej, 1 metr 
- demontaŜ kanalizacji kablowej wtórnej, 1 metr 
- demontaŜ rurociągu kablowego, 1 metr 
- demontaŜ studni kablowych, 1 sztuka 
- dla rozbiórki i naprawy nawierzchni, 1 metr kwadratowy (m2) 
- dla transportu zdemontowanych elementów, 1 Megagram (Mg) 
- dla odszkodowań, wytyczenia w terenie, wykonania dokumentacji powykonawczej i nadzoru 

uŜytkowników wykonanie kalkulacji w oparciu o rzeczywisty obmiar i uzgodnienia - kalkulacja (kalk.) 
Ilość robót według Rysunków. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Przy odbiorze naleŜy sprawdzić zgodność robót z Rysunkami. Po wykonaniu przebudowy kanalizacji 
telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- projektową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- protokoły odbioru przez Właściciela kanalizacji. 

 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne". Cena obejmuje: 

- geodezyjne wytyczenie linii w terenie, 
- oznakowanie robót, 
- koszt materiałów, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych z zagęszczeniem, wykopanie i zasypanie wykopów pod 

kanalizację z zagęszczeniem, 
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- wykonanie przewiertów lub przecisków pod drogami, ulicami, ciekami wodnymi oraz przeszkodami 
terenowymi, 

- wykopanie i zasypanie wykopów pod studnie telekomunikacyjne z zagęszczeniem, 
- wykopanie i zasypanie wykopów pod rurociąg kablowy z zagęszczeniem, wykonanie przepustów z rur 

stalowych z wypełnieniem ich rurami z tworzyw sztucznych 
- montaŜ kanalizacji w wykopie, budowa studni kablowych, 
- montaŜ kanalizacji wtórnej, 
- montaŜ rurociągu kablowego, 
- zagęszczenie gruntu, 
- badanie szczelności kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego, 
- kompletny demontaŜ kolizyjnych odcinków kanalizacji, 
- kompletny demontaŜ kolizyjnych odcinków rurociągu kablowego, 
- transport zdemontowanych materiał wraz z opłatą za korzystanie z wysypiska, przeprowadzenie prób i 

konserwacja w okresie gwarancji, 
- wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- czyszczenie terenu z odpadków powstałych przy montaŜu i demontaŜu, 
- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kanalizacji, 
- koszt nadzoru UŜytkownika, 
- koszt niezbędnych nadzorów uŜytkowników terenu i obiektów krzyŜowanych, 
- inne prace niezbędne do wykonania przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa. Ogólne badania i wymagania 
BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.  
BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.  
PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do zapraw i betonów. PN-88/B-06250 - Beton zwykły, 
BN-73/3233-02 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.  
BN-73/3233-03 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.  
BN-74/3233-I9 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.  
BN-67/3238-01 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.  
BN-72/3233-12 - Prefabrykowana przykrywa Ŝelbetowa,  
BN-76/3238-12 - Sprawdziany do kanalizacji kablowej. 
PN-74/C-89204 - Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.  
PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  
PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego przeznaczenia. 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego uŜytku 
BN-62/8841-03 - Roboty zbrojarskie. 
PN-67/M-80026 - Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 
PN/T-01001 - Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.  
PN/T-01002 - Słownictwo telekomunikacyjne. Transmisja przewodowa. Nazwy i określenia, PN/T-01003 - 
Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia,  
BN-65/8984-03 - Telekomunikacyjne sieci kablowe. Bloki betonowe. 
BN-76/8984-16. - Linie telekomunikacyjne, SkrzyŜowania z liniami kolejowymi. Ogólne wymagania.  
PN-E-05100-1    - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  
ZN-96/TP S.A.-011/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. ZN-96/TP 
S,A. -012/T - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-014/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW). 
Wymagania i Badania. 
ZN-96/TP S.A.-0I5/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe kanalizacji pierwotnej 
RPP. Wymagania i Badania. 
ZN-96/TP S.A.-016/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, 
dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-017/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu 
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-018/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe przepustowe (RHDPEp). 
Wymagania i badania. 
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ZN-95/TP S.A.-019/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i 
badania. 
ZN-96/TP S.A: -021/T - Uszczelki końców rur. Wymagania i badania.  
ZN-96/TP S.A. -023/T - Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-95/TP S.A.-024/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik złączowy. Wymagania i badania.  
ZN-96/TP S.A.-025/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 
- Zarządzeniem Prezesa TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. „Zasady zabezpieczania telekomunikacyjnej 

sieci miejscowej przed ingerencją osób nieuprawnionych". 
- Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii 

telekomunikacyjnych wzdłuŜ dróg publicznych, wodnych, kanałów, oraz w pobliŜu lotnisk i w 
miejscowościach, a takŜe ustalenie warunków, jakim te linie powinny odpowiadać (M.P. Nr 313 z 1992 
r.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 1985 r.) 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r. z późniejszymi zmianami) 
- Zarządzenie Ministra Łączności z dn. 12.III.1992 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać 

linie i urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie zbliŜenia lub skrzyŜowania (MP Nr 13 
poz.94). 

- Zarządzenie Nr 17 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zabezpieczenia 
telekomunikacyjnej sieci miejscowej, załącznik pt. "Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci 
miejscowej przed ingerencją osób nieuprawnionych". 

- Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego wprowadzone Zarządzeniem Nr 13 Ministra 
Łączności z dn. 28.II.1986 r. 
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D - 01.03.04/02 PRZEBUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNEJ  
KABLOWEJ 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kablowych linii 
telekomunikacyjnych przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. 
Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – Kamionce 
wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych wp.1.1. Roboty, 

których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
przebudowy i budowy linii telekomunikacyjnych kablowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. W zakres 
prac wchodzą: 

- demontaŜ kabli miedzianych  
- montaŜ kabli miedzianych  
- montaŜ złączy na kablach miedzianych, 
- pomiary na kablach miedzianych. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
1.4.1. Sieć kablowa miejscowa - układ pewnej liczby linii kablowych miejscowych, 
1.4.2. Tor (kablowy) abonencki - para Ŝył miedzianych w kablach połączonych wzdłuŜnie, zawarta pomiędzy 
łączówką przełącznicy głównej a gniazdkiem abonenckim. 
1.4.3. Tor (kablowy) międzycentralowy - para Ŝył miedzianych w kablu międzycentralowym zawarta między 
łączówkami przełącznicy głównej dwóch central lub centrali i koncentratora bądź centrali abonenckiej w jednej 
wydzielonej sieci miejscowej. 
1.4.4. Linia (kablowa) międzycentralowa (kabel miedzycentralowy) - linia łącząca dwie centrale lub centralę 
i koncentrator w jednej wydzielonej sieci miejscowej. 
1.4.5. Linia (kablowa) magistralna (kabel magistralny) - linia łącząca centralę z szafką kablową magistralną. 
1.4.6. Linia (kablowa) międzyszafkowa (kabel międzyszafkowy) - linia łącząca szafki kablowe. 
1.4.7. Linia (kablowa) rozdzielcza (kabel rozdzielczy) - linia łącząca szafkę kablową na zakończeniu linii 
kablowej magistralnej (szalkę magistralną) z puszką kablową lub szafką kablową rozdzielczą albo szafkę 
kablową rozdzielczą z puszką kablową. 
1.4.8. Linia (kablowa) instalacyjna (kabel instalacyjny) - linia łącząca puszkę kablową, skrzynkę kablową, 
słupek kablowy lub szafkę kablową z abonenckim gniazdkiem telefonicznym. 
1.4.9. Linia telekomunikacyjna naziemna - linia zbudowana z napowietrznych torów drutowych albo z kabli z 
przewodami metalowymi lub światłowodami, które są zainstalowane nad powierzchnią ziemi na słupach. 
1.4.10.Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z Ŝyłami metalowymi lub 
światłowodowymi, umieszczonych bezpośrednio w ziemi bądź w kanalizacji kablowej albo w rurociągach 
kablowych. Linia podziemna moŜe przebiegać pod dnem rzek, kanałów, jezior albo bezpośrednio na dnie 
głębokich zbiorników wodnych. 
1.4.11.Sieć abonencka - część sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do aparatów telefonicznych 
lub central telefonicznych. 
1.4.12.Sieć instalacyjna - część sieci abonenckiej obejmująca linie między puszkami kablowymi a aparatami 
telefonicznymi lub szafkami (skrzynkami, słupkami) kablowymi a aparatami telefonicznymi w wypadku 
bezpośrednich doprowadzeń kabli instalacyjnych z szafek kablowych do aparatów telefonicznych. 
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1.4.13.Sieć kablowa jednoczłonowa - sieć abonencka utworzona z linii kablowych łączących centralę 
miejscową bezpośrednio z puszkami (skrzynkami, słupkami, szafkami) rozdzielczymi i doprowadzonymi do 
nich liniami instalacyjnymi. 
1.4.14.Sieć kablowa dwuczłonowa - sieć abonencka utworzona z linii magistralnych (sieć magistralna) oraz z 
linii rozdzielczych wraz z liniami instalacyjnymi (sieć rozdzielcza). 
1.4.15. Sieć kablowa trójczłonowa - sieć abonencka utworzona z linii magistralnych (sieć magistralna), sieci 
rozdzielczej pośredniej oraz właściwej sieci rozdzielczej wraz z liniami instalacyjnymi. 
1.4.16.Telekomunikacyjny kabel miejscowy - kabel przeznaczony do budowy linii kablowej miejscowej w 
terenie, zakończenia tej linii w budynkach (kabel zakończeniowy), do przyłączenia urządzeń stacyjnych (kabel 
stacyjny) i wykonywania instalacji abonenckich (kabel instalacyjny). 
1.4.17-Obudowa zakończenia kablowego - szafka, skrzynka, puszka, słupek, mieszczące w sobie zakończenia 
(łączówki, głowice) kablowe. 
1.4.18 Szafka kablowa - obudowa prostopadłościenna z drzwiami, z umieszczoną wewnątrz konstrukcją 
wsporczą dla zakończeń kablowych (głowice, zespoły łączówkowe, zwykle 100-parowe), przeznaczona do 
ustawiania na cokole (fundamencie) połączonym z kanalizacją kablową. 
1.4.19.Skrzynka (kablowa) słupowa - obudowa kołpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczoną wewnątrz 
konstrukcją wsporczą dla zakończeń kablowych, urządzeń zabezpieczających i ewentualnych urządzeń 
dopasowujących, przeznaczona do mocowania na słupie linii nadziemnej. 
1.4.20.Skrzynka (kablowa) wnętrzowa - obudowa z drzwiczkami lub pokrywą, z umieszczoną wewnątrz 
konstrukcją wsporczą dla zakończeń kablowych i ewentualnych urządzeń zabezpieczających, przeznaczona do 
mocowania na ścianie wewnątrz budynku. 
1.4.21.Słupek (kablowy) rozdzielczy - obudowa w postaci kolumny z kołpakiem, pokrywą lub drzwiczkami, 
przeznaczona do ustawiania bezpośrednio w gruncie jako osłona zakończenia kabla rozdzielczego i kabli 
abonenckich. 
1.4.22.Puszka (kablowa/słupowa) ścienna - mała obudowa kołpakowa lub z pokrywą, przeznaczona do 
mocowania na słupie linii nadziemnej lub na zewnętrznej ścianie budynku jako osłona zakończenia kabla 
rozdzielczego, kabli abonenckich i ewentualnych urządzeń zabezpieczających. 
1.4.23.Puszka (kablowa) wnętrzowa - obudowa z drzwiczkami lub pokrywą, przeznaczona do mocowania we 
wnęce ściany lub na ścianie wewnątrz budynku jako osłona zakończenia kabla rozdzielczego i kabli 
abonenckich. 
1.4.24.Łącznik Ŝył (zaciskowy) -zacisk (lub zaciski) w izolacyjnej obudowie umoŜliwiającej wprowadzenie 
łączonych Ŝył, wykonanie połączenia przez zaciśnięcie odpowiednim narzędziem oraz wzajemne odizolowanie 
sąsiednich połączeń Ŝył. 
1.4.25.Łącznik Ŝył jednoŜyłowy (pojedynczy) - łącznik Ŝył umoŜliwiający połączenie końców jednej Ŝyły 
kablowej. 
1.4.26.Łącznik Ŝył wieloŜyłowy (modułowy) - łącznik Ŝył umoŜliwiający jednoczesne wykonanie połączeń 
określonej liczby (np. 2,4, 10, 20, 40, 50) Ŝył kablowych i wzajemne odizolowanie połączeń. 
1.4.27.Łącznik wypełniony - łącznik Ŝył zawierający izolacyjną masę uszczelniającą (Ŝel), która podczas 
zaciskania łącznika wypełnia wolną przestrzeń wokół zacisku i utrudnia dostęp wilgoci i innych szkodliwych 
czynników z otoczenia do styków Ŝył z zaciskami. 
1.4.28.Łącznik uszczelniany - łącznik Ŝył, który po zaciśnięciu zostaje pokryty dodatkową obudową 
zawierającą izolacyjną masę uszczelniającą (Ŝel), która utrudni dostęp wilgoci i innych szkodliwych czynników 
z otoczenia do styków Ŝył z zaciskami. 
ł.4.29.0slona złączowa - osłona chroniąca złącze kablowe przed uszkodzeniami i dostępem wilgoci. 
1.4.30.Osłona złączowa termokurczliwa, arkuszowa, wzmocniona - osłona złączowa w postaci arkusza 
wzmocnionego (laminowanego) obkurczanego wokół złącza kablowego. 
1.4.31.śyła (kablowa) - przewód miedziany jednodrutowy w powłoce izolacyjnej stanowiący element pary, 
czwórki, pęczka w ośrodku kabla, 
1.4.32.Para (przewodów, Ŝył kablowych, zacisków) - dwa elementy uŜytkowe kabla lub łączówki 
wykorzystywane do utworzenia toru przewodowego, określone przez odpowiednie ukształtowanie, zabarwienie 
i/lub oznakowanie. 
1.4.33.Łączówka (kablowa) - izolacyjny korpus (listwa, cokół) i osadzone w nim zaciski lub końcówki 
umoŜliwiające uporządkowane połączenie określonej liczby par Ŝył kablowych i/lub przewodów łączeniowych 
oraz wzajemne odizolowanie połączeń. 
1.4.34.Łączówka (kablowa) śrubowa - łączówka wyposaŜona w zaciski śrubowe. 
1.4.35.Łączówka (kablowa) szczelinowa - łączówka wyposaŜona w zaciski szczelinowe. 
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1.4.36.Łączówka (kablowa) uszczelniona - łączówka wyposaŜona w zaciski uszczelnione albo w nakładkę z 
masą uszczelniającą, która utrudnia dostęp wilgoci i innych szkodliwych czynników z otoczenia do styków Ŝył z 
zaciskami. 
1.4.37.Zespół łączówkowy (blok) - określona liczba łączówek wyposaŜonych we wspólne urządzenia wsporcze 
i ewentualnie dodatkowe, tworzące jednostkę montaŜową i funkcjonalną o pojemności uŜytkowej (liczbie par) 
stanowiącej wielokrotność pojemności łączówki. 
1.4.38.Głowica (kablowa) - zakończenie kabla utworzone z łączówek dwustronnych osadzonych na korpusie w 
postaci pudła, którego komora umoŜliwia uszczelnienie końca wprowadzonego do niej kabla, np. przez 
wypełnienie jej odpowiednią masą izolacyjną. 
1.4.39.Ciąg kablowy - kanalizacja kablowa, tunele, kanały, pomosty i szyby kablowe, podziemne i nadziemne, 
1.4.40.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespół podziemnych rur i studni kablowych, słuŜący do 
układania kabli telekomunikacyjnych. 
1.4.41.Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne lub rury 
kanalizacji wtórnej. 
1.4.42.KanaIizacja wtórna - zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących 
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych. 
1.4,43.Kanalizacja magistralna - kanalizacja pierwotna wielootworowa, przeznaczona dla kabli linii 
magistralnych, wewnątrzstrefowych, międzycentralowych i międzymiastowych, 
1.4.44.Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja pierwotna jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli linii 
rozdzielczych. 
1.4.45.Kanalizacja specjalna - kanalizacja pierwotna z rur stalowych, wypełnionych rurami z tworzyw 
termoplastycznych, przeznaczona dla kabli telekomunikacyjnych na terenie stacji elektroenergetycznych i w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie, ograniczająca niebezpieczne oddziaływanie urządzeń elektroenergetycznych na te 
kable. 
1.4.46.Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz 
zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli 
światłowodowych. 
1.4.47.Rura kanalizacji kablowej - rura osłonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP), 
polietylenu (PE) lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, a takŜe rura stalowa, stosowana do 
zestawienia ciągów kanalizacji kablowej. 
1.4.48.Ciąg kanalizacji kablowej - zespół ułoŜonych jeden za drugim i połączonych ze sobą rur 
kanalizacyjnych tworzących kanał do ułoŜenia w nim kabli telekomunikacyjnych. 
1.4.49.Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami, stosowany do naprawy 
ciągów kanalizacji kablowej zbudowanej z bloków betonowych. 
1.4.50.Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane w ciągu kanalizacji kablowej, umoŜliwiające 
wciąganie, montaŜ i konserwację kabli lub przynajmniej jedno z tych zadań. 
1.4.51.Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana w ciągi kanalizacji magistralnej.  
1.4.52.Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana w ciągi kanalizacji rozdzielczej. 
1.4.53.Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przeznaczona do wprowadzenia kabli do szafki kablowej. 
1.4.54.Studnia kablowa stacyjna - studnia kablowa przy budynku telekomunikacyjnym przeznaczona do 
wprowadzenia kanalizacji kablowej do tego budynku. 
1.4.55.Komora kablowa - pomieszczenie w budynku telekomunikacyjnym przeznaczone do wprowadzenia 
kabli z sieci telekomunikacyjnej do urządzeń stacyjnych. 
1.4.56.Doprowadzenia kanalizacji kablowej - krótkie odcinki kanalizacji łączące studnie kablowe stacyjne z 
komorami kablowymi albo teŜ studnie rozdzielacze z budynkami lub ze studniami przy słupach kablowych. 
1.4.57.Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych - tablica do oznaczania miejsca lokalizacji 
środka pokrywy studni kablowej, umieszczona na istniejących obiektach w pobliŜu studni kablowej na 
wysokości około 2 m. 
1.4.58.Kanał kablowy - kanał w ścianie, stropie, podłodze, na mostach, wiaduktach lub bezpośrednio w ziemi, 
przykryty płytami zdejmowanymi zupełnie lub częściowo, przeznaczony do układania kabli. 
1.4.59.Tunel kablowy - tunel przeznaczony lub przystosowany do układania w nim kabli, umoŜliwiający 
poruszanie się obsługi w jego wnętrzu. 
1.4.60.Szyb kablowy - wydzielony, obudowany, pionowy szyb łączący co najmniej dwie kondygnacje budynku, 
przeznaczony do układania w nim kabli. 
1.4.61.Taśma ostrzegawcza - taśma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze Ŝółtym z napisem UWAGA! KABEL 
ŚWIATŁOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, układana nad kablem lub 
rurociągiem kablowym w celu ostrzeŜenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym. 
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1.4.62.Slupek oznaczeniowy - słupek betonowy ustawiony wzdłuŜ trasy kabla ziemnego lub rurociągu 
kablowego w celu zlokalizowania jego trasy. 
1.4.63.Słupek oznaczeniowo-pomiarowy - słupek oznaczeniowy wyposaŜony w zamykane gniazdko 
zaciskowe, umoŜliwiające dołączenie powłoki metalowej kabla ziemnego w celu przeprowadzenia pomiarów 
określających zagroŜenie korozyjne, względnie przewodów metalowych umoŜliwiających lokalizację kabla 
dielektrycznego metodami elektrycznymi. 
1.4.64.Uszczelnienia końców rur - zespół elementów słuŜących do uszczelniania rur kanalizacji kablowej wraz 
z ułoŜonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych wraz z 
ułoŜonymi w nich kablami, a takŜe do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych. 
1.4.65 Linia rozgraniczająca - linia na mapie geodezyjnej rozgraniczająca tereny o róŜnym sposobie 
zagospodarowania. 
1.4.66.Droga publiczna - droga krajowa, wojewódzka, gminna, lokalna, miejska lub zakładowa wg określenia 
Ustawy o drogach publicznych z dn. 21 III 1985 r, (Dz. U. nr 14, poz. 60). 
1.4.67.Pas drogowy - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu 
pieszych, wraz z leŜącymi w jego ciągu obiektami inŜynierskimi, placami, zatokami postojowymi, chodnikami, 
ścieŜkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, terenami zielonymi oraz urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.68.Ulica - droga na terenach zabudowy miast i wsi, łącznie z torowiskiem tramwajowym, wydzielona liniami 
rozgraniczającymi, która przeznaczona jest do obsługi bezpośredniego otoczenia oraz umieszczenia urządzeń 
technicznych nie związanych z ruchem pojazdów lub pieszych. 
1.4.69. Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.70.Korona drogi - jezdnia z poboczami, zatokami autobusowymi, a przy drogach dwujezdniowych - 
równieŜ z pasami awaryjnego postoju i pasem rozdzielającym obie jezdnie. 
1.4.71.Szlak linii kolejowej - odcinek linii kolejowej między semaforami wjazdowymi sąsiednich stacji 
kolejowych. 
1.4.72.Stacja kolejowa - teren kolejowy ograniczony obustronnie semaforami wyjazdowymi, na którym od toru 
głównego zasadniczego, stanowiącego przedłuŜenie toru szlakowego, odgałęzia się przynajmniej jeden tor 
główny dodatkowy, na którym pociągi mogą rozpoczynać lub kończyć swój bieg, krzyŜować się i wyprzedzać, 
zmieniać skład i kierunek jazdy. 
1.4.73.Obszar kolejowy - wydzielona powierzchnia gruntu przeznaczona do utrzymania i eksploatacji kolei 
wraz ze słuŜącymi do tego celu budowlami i urządzeniami. 
1.4.74.Skrajnia budowli - linia graniczna wyznaczająca najmniejsze dopuszczalne odległości budowli lub 
urządzeń kolejowych od osi toru i od górnej powierzchni główki szyny. 
1.4.75.Linia kolejowa trakcji elektrycznej - linia kolejowa, na której energią napędową dla pociągów jest 
energia elektryczna prądu stałego lub przemiennego wysokiego napięcia, dostarczana przewodami trakcyjnymi, 
rozmieszczonymi wzdłuŜ całej trasy linii. 
1.4.76.Przewód powrotny - izolowany przewód łączący szynę zbiorczą podstacji trakcyjnej z punktem 
powrotnym sieci szynowej. 
1.4.77.Linia tramwajowa - linia szynowa komunikacji miejskiej, na której energią napędową dla pojazdów jest 
energia elektryczna prądu stałego, dostarczana przewodami trakcyjnymi rozmieszczonymi wzdłuŜ całej trasy 
linii. 
1.4.78.Drogi wodne - drogi Ŝeglowne i spławne wg definicji zawartych w Zarządzeniu Prezesa Centralnego 
Urzędu Gospodarki Wodnej z dn. 8 XI 1967 r. (Mon. Pol. nr 63 z 24 XI 1967 r., poz. 301). 
1.4.79.Rzeki i kanały nieŜeglowne i niespławne - cieki wodne słuŜące do celów melioracji i gospodarki wodnej 
wg Ustawy Prawo Wodne z dn. 24 X 1974 r. z późniejszymi zmianami (Dz, U. nr 36, poz. 230). 
1.4.80.Linia elektroenergetyczna napowietrzna - linia słuŜąca do przesyłania energii elektrycznej, zbudowana 
z przewodów umieszczonych na słupach, masztach lub innych konstrukcjach nośnych. 
1.4.81.Linia elektroenergetyczna kablowa - linia słuŜąca do przesyłania energii elektrycznej, zbudowana z 
kabli umieszczonych bezpośrednio w ziemi lub w rurach ochronnych albo teŜ na róŜnych konstrukcjach 
wsporczych, w tunelach i kanałach kablowych. 
1.4.82.Wodociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposaŜeniem słuŜący do przesyłania lub rozprowadzania 
zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru. 
1.4.83.Ciepłociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposaŜeniem słuŜący do przesyłania lub rozprowadzania 
ciepłej wody lub pary z ciepłowni do budynków. 
1.4.84.Ropociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposaŜeniem słuŜący do przesyłania lub rozprowadzania ropy 
naftowej lub innych płynnych paliw ropopochodnych. 
1.4.85.Gazociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposaŜeniem słuŜący do przesyłania lub rozprowadzania 
paliw gazowych, ułoŜony na zewnątrz obiektów przemysłowych wydobywających lub uŜytkujących gaz. 
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1.4.86.Gazociąg niskiego ciśnienia - gazociąg o nadciśnieniu roboczym do 5 kPa. 
1.4.87.Gazociąg średniego ciśnienia - gazociąg o nadciśnieniu roboczym od 5 do 400 kPa. 
1.4.88.Gazociąg wysokiego ciśnienia - gazociąg o nadciśnieniu roboczym powyŜej 400 kPa, 
1.4.89.Rura ochronna - rura o średnicy większej od średnicy gazociągu lub kanalizacji kablowej, nakładana 
współosiowo na gazociąg lub kanalizację dla przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i odprowadzania przecieków 
gazu poza chroniony obiekt. 
1.4.90.Rura wydmuchowa - rura słuŜąca do odprowadzania przecieków gazu z rury ochronnej na zewnątrz. 
1.4.91.Sączek węchowy - konstrukcja umoŜliwiająca szybkie wykrycie nieszczelności gazociągu oraz 
odprowadzenie ewentualnych przecieków gazu do atmosfery, 
1.4.92.Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosięŜna - linia wybudowana z kabli typu dalekosięŜnego. 
1.4.93.Telekomunikacyjna linia kablowa międzymiastowa - linia łącząca co najmniej dwie centrale 
międzymiastowe. 
1.4.94.Telekomunikacyjna linia kablowa łącznikowa - linia łącząca stację teletransmisyjną z centralą 
międzymiastową przestrzennie rozdzieloną lub dwie stacje teletransmisyjne w węźle. 
1.4.95.Telekomunikacyjna linia kablowa modulacyjna - linia zawierająca tory ekranowe przygotowane do 
przesyłania naturalnego pasma częstotliwości dla potrzeb radia i telewizji, łącząca ośrodki nadawcze z 
ośrodkami studyjnymi lub ze stacjami teletransmisyjnymi, a takŜe stałe punkty sprawozdawcze (np. stadiony, 
teatry, sale koncertowe) z ośrodkami studyjnymi. 
1.4.96.Telekomunikacyjna linia kablowa wzdłuŜ szlaku kolejowego - linia usytuowana wzdłuŜ toru 
kolejowego, łącząca co najmniej dwa posterunki ruchu na szlaku kolejowym, łącznie z odgałęzieniami do 
obiektów kolejowych. 
1.4.97.Liniowe urządzenia kablowe - zespół zmontowanych w linii odcinków instalacyjnych kabli z 
urządzeniami ochronnymi i zakończeniami głowicowo-transformatorowymi. 
1.4.98.Odcinek instalacyjny kabla - odcinek kabla między dwoma sąsiednimi złączami, 
1.4.99.0dcinek wzmacniakowy lub regeneratorowy - odcinek linii kablowej między dwiema sąsiednimi 
stacjami wzmacniakowymi lub regeneratorowymi. 
1.4.100. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii lub jej odcinka 
mierzona wzdłuŜ i równolegle do ułoŜonego kabla, bez uwzględnienia falowania i zapasów kabla. 
1.4.101. Długość elektryczna linii kablowej lub jej odcinka - rzeczywista długość zmontowanego kabla z 
uwzględnieniem falowania, zapasów i długości włączonych zespołów wydłuŜających (w liniach 
pupinizowanych), 
1.4.102. Odcinek domiarowy - widoczny, trwały obiekt stały. 
1.4.103. Zbli Ŝenie do obiektów uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w 
stosunku do urządzeń uzbrojenia terenowego, przy którym moŜliwy jest jednak szkodliwy wpływ tych urządzeń 
na linię lub odwrotnie. 
1.4.104. SkrzyŜowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy którym 
trasa linii przecina się z trasą lub miejscem posadowienia innych urządzeń uzbrojenia terenowego. Szkodliwy 
wpływ tych urządzeń na linię telekomunikacyjną lub odwrotnie moŜe być w tym wypadku większy, niŜ przy 
zbliŜeniu. 
1.4.105. Odległość pionowa linii telekomunikacyjnej od urządzeń uzbrojenia terenowego - odległość linii 
od tych urządzeń mierzona prostopadle w płaszczyźnie pionowej między skrajnymi punktami zewnętrznymi w 
miejscu skrzyŜowania. 
1.4.106. Odległość pozioma linii telekomunikacyjnej od urządzeń uzbrojenia terenowego - odległość linii 
od tych urządzeń w wypadku ich zbliŜenia, mierzona na powierzchni gruntu prostopadle do ich przebiegów. 
1.4.107. Odległość podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odległość linii telekomunikacyjnej od innych 
urządzeń uzbrojenia terenowego, zabezpieczająca linię przed szkodliwym oddziaływaniem tych urządzeń bez 
dodatkowych zabiegów. 
1.4.108. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii 
telekomunikacyjnej umoŜliwiające zmniejszenie odległości między linią a innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego do połowy odległości podstawowej. 
1.4.109. Zabezpieczenie szczególne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii 
telekomunikacyjnej umoŜliwiające zmniejszenie odległości między linią a innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego     poniŜej     połowy,     lecz     nie     mniej     niŜ     25%     odległości     podstawowej. 
1.4.110. Przepięcie - napięcie elektryczne o wartości stanowiącej zagroŜenie dla ludzi i urządzeń. 
1.4.111. PrzetęŜenie - natęŜenie prądu o wartości stanowiącej zagroŜenie dla ludzi i urządzeń. 
1.4.112. Odgromnik - element zabezpieczający przed przepięciami. 
1.4.113. Bezpiecznik - element zabezpieczający przed przeciąŜeniami. 
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1.4.114.  Ochronnik - urządzenie (na ogół czwórnik z końcówkami uziemieniowymi) stanowiące 
zabezpieczenie ludzi i urządzeń przed szkodliwymi (niebezpiecznymi, zakłócającymi) przebiegami 
elektrycznymi (przepięciami, przeciąŜeniami i zakłóceniami radiowymi), zawierające odgromniki, bezpieczniki, 
warystory itp. 
1.4.115.  Ochronnik przepięciowy - ochronnik stanowiący zabezpieczenie ludzi i urządzeń przed 
przepięciami. 
1.4.116. Ochronnik przeciąŜeniowy - ochronnik stanowiący zabezpieczenie ludzi i urządzeń przed 

przeciąŜeniami. 
1.4.117. Ochronnik przepięciewo-przeciąŜeniowy - ochronnik stanowiący zabezpieczenie ludzi i urządzeń 

przed przepięciami i przeciąŜeniami. 
1.4.118. Element PTC (Positive Temperature Coefficient) - rezystor niskoomowy o bardzo szybkim 

wzroście rezystancji w funkcji temperatury, stosowany między innymi jako samoregenerujący się 
bezpiecznik. 

1.4.119. Bezpiecznik samoregulujący się - bezpiecznik, który po zniknięciu przetęŜenia i ostygnięciu powraca 
do stanu początkowego. 

1.4.120. Bezpiecznik lub element PTC zwłoczny - bezpiecznik lub element PTC działający z opóźnieniem. 
1.4.121. Pozostałe określenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz wg norm i dokumentów 

związanych, wyszczególnionych w informacjach dodatkowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami i poleceniami 
Kierownik Projektu. 

 
2. MATERIAŁY 
2..1. Kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw wg normy PN-92/T-90335, ZN-95/TP S.A.-027/T i 

Rysunków. 
2..2.  Rury z polietylenu RHDPE 32/2,9 mm, RHDPE110/6,3 stosowane do zabezpieczenia kabli wg normy 

ZN-96/TP S.A.-017/T i ZN-96/TP S.A.-018/T. 
2..3.  Piasek wg normy PN-B-11113. 
2..4.  Wsporniki kablowe  wg normy BN-74/3233-19. 
2..5.  Osłona złączowa wg normy ZN-95/TP S.A.-31/T. 
2..6.  Łączówki kablowe wg normy ZN-95/TP S.A.-32/T. 
2..7.  Obudowy zakończeń kablowych wg normy ZN-95/TP S.A.-33/T. 
2..8.  Łączniki Ŝył wg normy ZN-95/TP S.A.-030/T.  
2..9.  Osłony złączowe wg normy ZN-95/TP S.A.-03 l/T. 
2..10.  Urządzenia ochrony przed przepięciami i przetęŜeniami wg normy ZN-95/TP S.A.-36/T.  
2..11.  Systemy uziemiające wg normy ZN-95/TP S.A.-037/T. 
2..12. Taśma ostrzegawcza PCW koloru pomarańczowego wg normy ZN-95/TP S.A.-025/T 
2..13.  Rowy kablowe - do zasypania rowu kablowego moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

nie zamarznięty, bez zanieczyszczeń w postaci kamieni i gruzu, odpadków budowlanych, szkła itp.  
2..14. Przywieszka identyfikacyjna powinna być zgodne z normą ZN-95/TP S.A.-022/T. 
 
2.17. Składowanie materiałów na budowie 
Kable naleŜy dostarczać na bębnach kablowych a małe ilości kabli mogą być dostarczane w zwojach, Zwoje 
naleŜy umieścić w suchych i zamykanych pomieszczeniach. 
Materiały takie jak głowice kablowe, złącza, skrzynki kablowe moŜna składować w przeznaczonych na ten cel 
zamykanych i suchych pomieszczeniach. 
 

2.18. Odbiór materiałów na budowie 
- Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 

odbioru technicznego. 
- Dostarczone na budowę materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości wykonania, materiały te przed 
wbudowaniem poddać badaniom określonym przez Kierownik Projektu (dozór techniczny). 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjnej kablowej powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu (w zaleŜności od zakresu robót) 
gwarantujących właściwą jakość robót:  

- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa dłuŜycowa, 
- urządzenie do przewiertów sterowanych,  
- wciągarka ręczna, 
- ubijak spalinowy,  
- Ŝurawik hydrauliczny, 
- sprzęt ręczny do robót ziemnych, 
- megomierz,  
- mostek kablowy,  
- przesłuchomierz, generator poziomu do 20 kHz, 
- miernik poziomu do 20 kHz, 
- próbnik wytrzymałości izolacji, 

W zaleŜności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Projektu. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00. 

4.2. Transport materiałów i elementów 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i trwałych odkształceń przewoŜonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewoŜone 
zgodnie z przepisami BHP i mchu drogowego, Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w Rysunkach, SST i wskazaniach Kierownik Projektu. W zaleŜności od 
zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu: 

- samochód skrzyniowy, 
-  samochód dostawczy,  
- przyczepa dłuŜycowa, 

PrzewoŜone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w DM.00.00.00. 

Technologia przebudowy linii uzaleŜniona jest od warunków technicznych wydanych przez jej uŜytkownika. Dla 
zachowania ciągłości pracy urządzeń telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki naleŜy przebudować zachowując 
następującą kolejność robót: 

- wybudować nowy nie kolidujący odcinek linii kablowej, 
- wykonać połączenia nowego  odcinka linii  z istniejącymi  przy zachowaniu ciągłości pracy 

poszczególnych obwodów linii, 
- zdemontować kolizyjny odcinek linii kablowej.    

Roboty telekomunikacyjne prowadzić pod stałym nadzorem właścicieli tzn. Telekomunikacji Polskiej S.A. 
 

5.2. Trasowanie 
Podstawę wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy 

powinno być dokonane przez odpowiednie słuŜby geodezyjne lub specjalną słuŜbę przedsiębiorstwa 
wykonującego linię. NaleŜy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w Rysunkach, sprawdzając czy 
w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian w Rysunkach. 

5.2.1. Wymagania ogólne 
- liczba skrzyŜowań i zbliŜeń linii z innymi urządzeniami podziemnymi powinna być  moŜliwie mała. 
- instalowane linie powinny być jak najmniej naraŜone na uszkodzenia mechaniczne,    
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- szkodliwe wpływy chemiczne i zagroŜenia korozyjne oraz uszkodzenia spowodowane wyładowaniami 
atmosferycznymi oraz oddziaływaniem niebezpiecznym linii elektroenergetycznych i trakcji prądu 
stałego. 

- liczba skrzyŜowań i zbliŜeń linii z ciekami wodnymi, zbiornikami wodnymi oraz instalacjami 
melioracyjnymi powinna być ograniczona. 

- odcinki instalacyjne kabli powinny być tak dobrane i ułoŜone, aby złącza kablowe były usytuowane w 
miejscach suchych i zapewniających im trwałe, poziome połoŜenie. 

- trasa linii powinna zapewniać bezpieczną eksploatację oraz łatwy dostęp do kabli w czasie budowy i 
eksploatacji. 

- naleŜy, w miarę moŜliwości, unikać budowy rozdzielczej kanalizacji kablowej wzdłuŜ budynków, a do 
układania kabli rozdzielczych naleŜy wykorzystywać stale dostępne korytarze piwniczne. 

5.2.2. Usytuowanie linii 
Linie powinny być ułoŜone pod chodnikiem ulicy lub w nie zadrzewionym pasie zieleni, równolegle do 

osi ulicy lub linii zabudowy. Na terenach osiedli mieszkaniowych blokowych, poza liniami rozgraniczającymi, 
linie powinny przebiegać równolegle do budynków, a na odcinkach między budynkami równolegle do ulic 
wewnątrzosiedlowych lub chodników dla pieszych. Między budynkami, jak równieŜ poza terenem osiedla, 
dopuszcza się dowolne układanie linii przy zachowaniu warunku równoległości linii kablowej do innych 
urządzeń podziemnych zgodnie z zatwierdzoną przez odpowiednie władze lokalizacją. 

- na obszarze miast trasy linii powinny być usytuowane od strony ulicy przed linią rozgraniczającą 
teren zabudowy; odległość kablowej linii rozdzielczej od budynków powinna być większa niŜ 0,5 
m, a linii magistralnej większa niŜ 1 m. 

- odległość linii od istniejącego lub projektowanego zadrzewienia drogowego powinna  wynosić co 
najmniej 2 m, licząc od lica pni drzew; dopuszcza się zmniejszenie odległości do 1wg projektu 
indywidualnego uwzględniającego uzbrojenie podziemne i ochronę drzew od uszkodzeń 
budowlanych.  

 Dopuszcza się ułoŜenie kabla na terenach lasów w przypadku, gdy nie ma konieczności wylesiania pasa, a tylko 
zachodzi potrzeba wycinania pojedynczych drzew; odległość ułoŜonego kabla od drzew powinna w tym 
przypadku wynosić co najmniej 1 m, licząc od lica pni drzew. 

5.3. Dobór kabli 

5.3.1. Rodzaje kabli 
Do przebudowy telekomunikacyjnych linii miejscowych naleŜy stosować kable typu XzTKMXpw 

zgodnie z rysunkami. 
 
5.4. Dobór osłon złączowych, muf i głowic 

Osłony złączowe, mufy, głowice i łączówki powinny być dostosowane do typu kabla, średnic i liczby 
Ŝył oraz średnicy zewnętrznej kabla, jak równieŜ warunków środowiska po zainstalowaniu.  W środowisku 
wilgotnym głowice powinny być zalewane niezaleŜnie od rodzaju izolacji kabla. Własności osłon, muf i głowic 
powinny być zgodne z postanowieniami ZN-95/TP S.A.-030/T,  ZN-95/TP S.A.-031/T, ZN-95/TP S.A.-032/T  
i ZN-95/TP S.A.-033/T. 
Osłony złączy wykonywane przez stosowanie rur termokurczliwych powinny uniemoŜliwiać przenikanie pary 
wodnej i wody do złącza i kabla, a takŜe stanowić zabezpieczenie mechaniczne. 
 
5.5. Układanie kabli w kanalizacji 
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5.5.1. Zasady ogólne 
W kanalizacji naleŜy układać kable nieopancerzone. Dopuszcza się instalowanie kabli 

opancerzonych z osłoną termoplastyczną na pancerzu w krótkich odcinkach kanalizacji szczególnie 
naraŜonych na uszkodzenia korozyjne lub oddziaływanie linii elektroenergetycznych i trakcyjnych. 

5.5.2. Odcinki instalacyjne kabli 
Odcinki kabli układanych w kanalizacji kablowej wg BN-73/8984-05 i ZN-96/TP S.A.-012/T 

powinny być tak dobierane, aby liczba złączy przelotowych była moŜliwie najmniejsza. Łączenie i 
odgałęzienie kabli naleŜy wykonywać w studniach kablowych. 

5.5.3. Zajętość otworów 
W pierwszej kolejności naleŜy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji. W jednym 

otworze powinien być ułoŜony tylko jeden kabel. 
Średnica otworu powinna być równa co najmniej 1,4-krotnej zewnętrznej średnicy wprowadzonego 
kabla, nie mniejsza jednak niŜ 50 mm,. Dopuszcza się układanie w jednym otworze kilku kabli: w tym 
przypadku do jednego otworu nie wolno wciągać więcej niŜ: 
- 2 kable - jeŜeli suma ich średnic nie przekracza 0,75 średnicy otworu, 
- 3 i więcej kabli - jeŜeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji. 
Miejsca wprowadzenia kabli do otworów (rur), a takŜe wloty wolnych otworów powinny być 
uszczelnione -zgodnie z ZN-96/TP S.A.-021/T . 
 
5.5.4. Układanie kabli w studniach kablowych 

powinno być wykonywane z zachowaniem następujących postanowień: 
- kable powinny być układane na wspornikach kablowych: kable rozdzielcze małoparowe mogą 

być układane na wspornikach wspólnie po 2 lub 3 kable w jednym uchwycie, 
- kable nie powinny zasłaniać wolnych otworów kanalizacji, lecz przebiegać równolegle do siebie 

i do ścian bocznych studni, 
- kable przelotowe nie powinny krzyŜować się, 
- łuki na wygięciach powinny być łagodne, a promień gięcia kabla XzTKMXpw nie powinien być 

mniejszy od jego 10-krotnej średnicy zewnętrznej 
- złącza kablowe powinny być usytuowane przy ścianach wzdłuŜnych i umocowane na 

wspornikach kablowych wg BN-74/3233-19 lub ZN-96/TP S.A.-023/T, 
- zapasy kabli w studniach kablowych wynikające z wyłoŜenia na wspornikach powinny być 

zgodne z ZN-96/TP S.A - 027/T 
- instalowanie skrzyń pupinizacyjnych i zasobników regeneratorowych w studniach naleŜy 

wykonywać wg projektów indywidualnych. 
 

5.6. Rozmieszczenie i odległości między kablami 
Kable telekomunikacyjne naleŜy rozmieszczać i układać z zachowaniem następujących wymagań: 
a) ciągi kabli telekomunikacyjnych naleŜy umieszczać pod ciągami kabli elektroenergetycznych 

łub sygnalizacyjnych, 
b) kable telekomunikacyjne instalowane wspólnie z kablami elektroenergetycznymi o napięciu 

znamionowym do 500 V powinny być umieszczone w taki sposób, aby odległość miedzy nimi 
nie była mniejsza niŜ 15 cm; przy instalowaniu w tunelu kabli telekomunikacyjnych z kablami 
elektroenergetycznymi o napięciu do 6 kV kable te naleŜy prowadzić przy przeciwnych ścianach 
tunelu; dopuszcza się prowadzenie kabli telekomunikacyjnych po tej samej stronie tunelu co i 
kable elektroenergetyczne o napięciu do 6 kV przy zachowaniu dopuszczalnych odległości wg  
PN-76/B-05125; odległość ta nie powinna być mniejsza niŜ 25 cm, 

c) odległość między warstwami kabli telekomunikacyjnych nie powinna być mniejsza niŜ 15 cm. 
NaleŜy unikać wzajemnego krzyŜowania się kabli, Przy skrzyŜowaniach kabli telekomunikacyjnych i 
elektroenergetycznych zaleca się układanie ich na róŜnych poziomach, zachowując wzajemne odległości  
wg PN-76/E-05125. 
 
5.7. Mocowanie kabli 

Kable naleŜy mocować do ścian, sufitów konstrukcji wsporczych za pomocą uchwytów lub 
wieszaków o szerokości równej co najmniej zewnętrznej średnicy kabla. Kształt uchwytów i wieszaków 
powinien być taki, aby kabel nie uległ uszkodzeniu. Kable układane poziomo powinny być umocowane 
po obu stronach złączy przelotowych, a umocowanie to powinno uniemoŜliwiać osiowe i poprzeczne 
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przesunięcie się kabla w uchwycie nie powodując jego odkształcenia. Zaleca się mocowanie kabli na 
łukach. Na pozostałych odcinkach kabel moŜe być ułoŜony lub zawieszony swobodnie na wieszakach lub 
konsolach. 
 
5.8. MontaŜ kabli 
5.8.1. Złącza na kablach 

Złącza na kablach w powłokach ołowianych powinny odpowiadać wymaganiom BN-65/8984-
11. Złącza na kablach o izolacji Ŝył z tworzyw termoplastycznych i o powłokach z tworzyw 
termoplastycznych lub metalowych powinny być wykonywane wg instrukcji technologicznych przy 
zachowaniu postanowień podanych w 5.4. Złącza powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione 
wykonywanie prac instalacyjnych jak równieŜ konserwacyjnych, W zmontowanych liniach tory o liczbie 
nie mniejszej od znamionowej nie powinny wykazywać przerw Ŝył oraz zwarć między nimi i z powłoką 
lub ekranem (zaporą przeciwwilgociową), Sposób i wykonanie montaŜu powinny zapewniać zachowanie 
ciągłości ekranu zmontowanej linii. Ekran powinien być w punktach zakończenia linii wyprowadzony i 
uziemiony. Pary lokalizacyjne kabli powinny być wyprowadzone w punktach zakończenia linii, 
umieszczone na ostatnich lub specjalnych zaciskach głowic lub łączówek i trwale wyróŜnione. W 
uzasadnionych przypadkach przy montaŜu kabli międzycentralowych i magistralnych naleŜy stosować 
symetryzację kabli. 

5.8.2.Zakończenia kabli na łączówkach kablowych 
Kable telefoniczne w urządzeniach rozdzielczych tj. w szafkach, skrzynkach i puszkach 

kablowych powinny być zakończone na łączówkach kablowych(głowicach) wg ZN-95/TP S.A.-032/T, 
Kable o izolacji Ŝył polietylenowej o powłokach stalowych lub polietylenowych powinny być 
zakończone w głowicach kablowych lub na łączówkach zgodnie z instrukcjami technologicznymi. 
Metalowe obudowy zakończeń kablowych lub konstrukcje wsporcze powinny być uziemione. Dopuszcza 
się nie uziemianie pojedynczych łączówek w punktach rozdzielczych umieszczonych w budynkach pod 
warunkiem uziemienia łączówki i ekranu kabla w szafce kablowej na drugim końcu linii. Sposób 
wykonania uziemienia powinien być zgodny z wymaganiami BN-75/8984-03 [53] i ZN-95/TP S.A.-
037/T. Łączówki powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac 
instalacyjnych i konserwacyjnych. 
 
5.9. Ochrona linii kablowych 

5.9.1. Ochrona izolacji kabla 
Podczas przechowywania, układania i montaŜu końce kabli naleŜy zabezpieczać przed 

przenikaniem wody i wilgoci do ośrodków kabli. Ponadto odcinki instalacyjne kabli o liczbie czwórek 
większej lub równej 50 powinny być utrzymywane pod kontrolą spręŜonego powietrza. 

5.9.2. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi 
W miejscach, w których w zwykłych warunkach uŜytkowania przewiduje się występowanie zagroŜeń 

mechanicznych mogących spowodować uszkodzenie kabla, naleŜy go układać w kanalizacji kablowej, 
rurach lub kanałach. Dopuszcza się zabezpieczenie kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi przez 
stosowanie przykryw kablowych lub cegieł. W szczególności naleŜy chronić kable: 

a) ułoŜone w ziemi pod drogami, torami i nasypami, 
b) zainstalowane na wysokości nie przekraczającej 2 m od podłoŜa w miejscach dostępnych dla osób 

nie naleŜących do obsługi sieci telekomunikacyjnej, 
c) ułoŜone na mostach, a szczególnie w miejscach przejść z konstrukcji stalowej na filary, 

przyczółki mostowe lub do ziemi, 
d) w miejscach wyjścia z rur lub bloków kanalizacyjnych kable naleŜy tak ułoŜyć i zabezpieczyć, 

aby nie były naraŜone na uszkodzenia. 
e) Kable układane w ziemi powinny być zabezpieczone przed uszkodzenia mechanicznymi przez 

zastosowanie taśmy ostrzegawczej w następujących przypadkach: 
f) na terenach zabudowanych w granicach administracyjnych miast, osiedli i wsi, 
g) na terenach stacji kolejowych, ograniczonych semaforami, 
h) na terenach trwale ogrodzonych, 
i) po obu stronach złączy, skrzyń pupinizacyjnych i uzupełniających na długości po 1 m od złącza 

lub 
skrzyni, a takŜe nad złączem i skrzynią, 
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 j)   w innych miejscach na trasie, gdzie spodziewane jest prowadzenie robót ziemnych np. w związku 
z przebudową dróg, 

k)  w pobliŜu słupów linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, jeŜeli odległość kabla od 
słupów jest mniejsza niŜ 2 m. 

Taśma ostrzegawcza powinna być ułoŜona na połowie głębokości ułoŜenia kabla. Jako zabezpieczenie 
kabli ziemnych przed uszkodzeniami mechanicznymi dopuszcza się stosowanie przykryw ceramicznych 
lub innych nie gorszych, 

5.9.3. Zabezpieczenie kabli i urządzeń telekomunikacyjnych przed wyładowaniami 
atmosferycznymi i obcymi napięciami 

Kable telekomunikacyjne wyprowadzone na słupy naleŜy zabezpieczyć wg BN-72/8984-22 oraz 
normy TP S.A. ZN-95/TP S.A.-036T w skrzynkach kablowych na słupach kablowych przez stosowanie 
zespołów zabezpieczających na wszystkich torach napowietrznych wprowadzonych do skrzynki. 

5.9.4. Ochrona telekomunikacyjnych linii kablowych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej. 

Telekomunikacyjne linie kablowe powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
oddziaływaniem linii i urządzeń elektroenergetycznych i elektrotrakcyjnych. W miarę moŜliwości kable 
telekomunikacyjne przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach powinny być ułoŜone poza zasięgiem szkodliwych 
oddziaływań linii elektroenergetycznych i urządzeń trakcji elektrycznej. 
 

5.10. Znakowanie i numeracja 
5.10.1. Wymagania ogólne 

Trwałą i wyraźną numerację naleŜy umieszczać na szafkach kablowych, kablach, głowicach 
kablowych oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numerację naleŜy wykonywać za pomocą szablonów 
wg BN-73/3238-08 lub w inny sposób zapewniający trwałość i czytelność. Podane poniŜej zasady 
znakowania i numeracji dotyczą telekomunikacyjnych sieci miejscowych uŜytku publicznego. 
 
5.10.2. Znakowanie kabli 
5.10.2.1.Miejsce znakowania 

Znakowanie kabli powinno być wykonane w komorach kablowych oraz we wszystkich 
studniach na trasie za pomocą opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13, z wyraźnie odciśniętymi 
numerami. Przy złączach odgałęźnych i rozdzielczych opaski oznaczeniowe naleŜy nakładać równieŜ na 
kaŜde odgałęzienie kabla. Kable powinny być równieŜ oznaczone w miejscach charakterystycznych, jak 
np: przy skrzyŜowaniach, wejściach do tuneli i rur. 

5.10.2.2.Znakowanie kabli magistralnych 
Kolejność numeracji kabli magistralnych rozpoczynana od 1 powinna odpowiadać ich układowi 

na przełącznicy głównej w centrali. Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach magistralnych 
jest 100 par, które powinny mieć swój kolejny numer, np. 5 - kabel magistralny 100-parowy (50x4). 
Kabel o liczbie kilku setek par oznacza się numerami pierwszej i ostatniej setki, oddzielonych kreską, np. 
1-6 -kabel magistralny 600-parowy (300x4). 
JeŜeli pojemność kabla magistralnego jest mniejsza niŜ 100 par, poza numerem setki naleŜy podać w 
nawiasie pierwsze i ostatnie numery eksploatacyjne par kabla na przełącznicy, oddzielone kreską, np: 
4/00-49/ kabel magistralny 50-parowy (25x4), 4/50-99/ kabel magistralny 50-parowy (25x4). 
W sieci wielocentralowej kaŜda centrala powinna mieć oddzielną numerację kabli magistralnych 
rozpoczynaną od 1. Na początku oznaczenia kabla magistralnego naleŜy umieszczać dodatkowo literowy 
symbol centrali, np: A 7-12 kabel magistralny 600-parowy (300x4) centrali A, B 1-9 kabel magistralny 
900-parowy (450x4) centrali B. 

5.10.2.3.Znakowanie kabli międzycentralowych 
Kable międzycentralowe naleŜy znakować tak samo jak kable magistralne z tym, Ŝe przed 

kolejnym numerem kabla naleŜy umieszczać literę P, np: 
P 1-3 kabel międzycentralowy 300-parowy (150x4). 
Symbol P i kolejność numerów powinny być wspólne dla wszystkich kabli międzycentralowych w danej 
sieci miejskiej i niezaleŜnie od ich układu na przełącznicach głównych poszczególnych central, 
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5.10.2.4.Znakowanie kabli rozdzielczych 
Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach rozdzielczych jest 10 par. Oznaczenie kabla 

rozdzielczego 10-parowego powinno składać się z symbolu szafki, do której kabel jest wprowadzony, 
łamanego przez liczbę dwucyfrową, w której pierwsza cyfra oznacza numer głowicy 100-parowej w 
szafce, a druga cyfra kolejną łączówkę 10-parową głowicy, np.: 1A/16 - kabel rozdzielczy 10 parowy 
(5x4). 
Kable rozdzielcze o liczbie par większej 10 powinny mieć oznaczenia złoŜone z symbolu szafki 
łamanego przez dwie liczby dwucyfrowe, oznaczające pierwszą i ostatnią dziesiątkę par w kablu, np: 
1A/17-19 - kabel rozdzielczy 30-parowy (15x4).   
W w/w przykładach oznaczono: 1A-numer szafki, 
16 - głowica 100-parowa nr 1 w szafce i łączówka 10-parowa nr 6, 
17-19 - kolejne, numery łączówek od 7 do 9 zajętych przez kabel w głowicy nr 1. 

5.10.2.5.Znakowanie kabli międzyszafkowych 
Oznaczenia kabli międzyszafkowych powinny składać się z symboli obu szafek kablowych, do 

których jest  wprowadzony kabel, oddzielonych kreską i łamanych przez liczbę par kabla, np. : 
3B - 4A/100 kabel międzyszafkowy 100-parowy (50x4), 
D1A - D2C/60 kabel międzyszafkowy 60-parowy (30x4). 
gdzie: 
3B, 4A, D2C - numery szafek kablowych, 100 i 60 - liczby określające liczbę par  kabla. 

 

5.10.2.6. Znakowanie kabli okręgowych (wewnątrzstrefowych) 
NaleŜy wykonywać wg BN-89/8984-18. 

5.10.3. Znakowanie skrzynek, puszek i głowic kablowych 
Powinno być takie same, jak kabli rozdzielczych, lecz przedstawione w formie ułamka, np.: 

1A/16   - skrzynka, puszka lub głowica 10x2  gdzie: 
1A - numer szafki, 1 - numer głowicy 100-parowęj w szafce, 
6 - numer kolejny łączówki zajętej przez kabel 10-parowy w głowicy w szafce 1A. Oznaczenie 16 
odpowiada oznaczeniu kabla rozdzielczego 1 A/16 wprowadzonego do danej skrzynki lub puszki 
kablowej. 
Trwałe i wyraźne oznaczenie w widocznym miejscu powinno mieć: 
a) skrzynki kablowe - na środkowej przedniej ścianie skrzynki, 
b) puszki kablowe - na zewnętrznej stronie pokrywy, 
c) głowice kablowe we wnękach - u dołu powierzchni głowic oraz na zewnętrznej stronie drzwiczek,   
 
5.10.4. Znakowanie przebiegu kabla ziemnego 

W miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów mogących słuŜyć do określania 
połoŜenia kabla, złącza lub skrzyni pupinizacyjnej, powinny być ustawione słupki oznaczeniowe wg BN-
74/3233-17. Słupki oznaczeniowe powinny być ustawione na poboczu drogi lub zewnętrznej stronie rowu 
i usytuowane na wprost złączy i skrzyń lub w pobliŜu kabla oraz powinny być zakopane na taką 
głębokość, aby nadziemna część słupka wynosiła: 
- 0,5 m - przy słupkach oznaczeniowych SO i oznaczeniowo-pomiarowych SOP, 
- 0,2 m - przy słupkach oznaczeniowych SOM i SOK. 
 
5.11. Wymagania elektryczne 
5.11.1. Rezystancja i pojemność skuteczna torów 

Rezystancja torów w telefonicznych sieciach miejscowych przy odłączonym wyposaŜeniu nie 
powinna przekraczać wartości podanych w tabl. 5 normy BN-89/8984-17/03. Pojemność skuteczna torów 
w telefonicznych sieciach miejscowych powinna być zgodna z BN-78/8984-27, 

5.11.2. Rezystancja izolacji Ŝył 
Rezystancja izolacji kaŜdej Ŝyły w linii kablowej (łącznie z zakończeniami) powinna być nie 

mniejsza od wartości określanej w Mom wg wzoru w p.9.2. normy BN-89/8984-17/03, 
 
5.11.3. Tłumienność łączy i zestawów łączy 
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Powinna być zgodna z wymaganiami BN-79/8984-28 i Krajowego Planu Transmisji KPT-86. 
Dopuszcza się ustalenie wartości tłumienności przy projektowaniu dla temperatury 20oC i częstotliwości 
1000 Hz. 

5.11.4. Odstęp zbliŜno- i zdalnoprzenikowy między dwoma dowolnymi torami linii przy częstotliwości 
mieszanej lub 1000 Hz nie powinien być mniejszy niŜ 65 dB. 

5.11.5. Pasmo częstotliwości skutecznie przenoszonych w torach pupinizowanych powinno być zawarte 
w granicach od 300 do 3400 Hz. 

5.11.6. Własności elektryczne torów w odcinkach regeneratorowych systemów cyfrowych 30-
krotnych powinny spełniać wymagania wg tabl.6 BN-89/8984-17/03. 

5.11.7. Rezystancja izolacji kaŜdej z osłon metalowych powłok i pancerzy linii kablowych względem 
ziemi powinna wynosić co najmniej 0,25 MΩ x km 

5.11.8. Rezystancja uziemień powinna być nie większa niŜ: 
- 10 Ω - dla protektorów w gruntach o rezystywności do 100 Ω. x m, 
- 30 Ω - dla protektorów w gruntach o rezystywności ponad 100 Ω, x m, 
- 100 Ω - dla szafki kablowej lub konstrukcji wsporczej głowic, a takŜe dla uziemienia elementu nośnego 
linii nadziemnej; zaleca się obniŜenie rezystancji uziemienia do 20 Ω., gdy obszar szafkowy znajduje się 
w strefie szczególnych zakłóceń elektromagnetycznych. 
Rezystancja uziemień regeneratorowych powinna być zgodna z BN-76/9371-03; w przypadkach 
szczególnych dopuszcza się wartość rezystancji uziemień zgodną z podaną w Rysunkach. 

5.11.9. Tłumienność asymetrii torów w stosunku do ziemi, kabli wprowadzonych na teren stacji 
elektroenergetycznej lub podstacji trakcyjnej, nie powinna być mniejsza niŜ 60 dB. 

5.11.10. Rezystancja ekranu lub powłoki metalowej, chronionych osłoną termoplastyczną wytłaczaną, 
w zmontowanych odcinkach linii kablowych powinna być nie większa niŜ: 
- 25 Ω /km dla kabli w sieci wewnątrzstrefowej, międzycentralowej i magistralnej, 
- 50 Ω /km dla kabli w sieci rozdzielczej; rezystancja nie powinna wykazywać skokowych zmian. 
 
5.12. DemontaŜ linii kablowej 
DemontaŜ polega na: 

- odtworzeniu trasy przebiegu linii kablowej, 
- odkopaniu 

kabla,  
- wyjęciu 

kabla, 
- zasypaniu rowu kablowego, 
- uzupełnieniu niedoboru ziemi i 

piasku,  
- demontaŜu głowic i puszek 

kablowych, 
- wyrównaniu terenu z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is > 

0,97. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady wykonania kontroli robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robot ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Kierownikowi Projektu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Rysunkami oraz 
wymaganiami ST, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien 
powiadomić Kierownik Projektu o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca 
przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Kierownik Projektu. Wykonawca powiadamia 
pisemnie Kierownik Projektu o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero 
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po pisemnej akceptacji odbioru przez Kierownik Projektu. Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych 
powinna odbywać się w obecności przedstawicieli uŜytkownika linii t.j. Telekomunikacji Polskiej S.A., a 
jakość robót musi uzyskać akceptację tej instytucji. 
 
6.2. Oględziny trasy kabla 
 Oględziny naleŜy wykonać w celu: 

- stwierdzenia zgodności: zastosowania właściwych typów kabli,  
- doboru właściwych średnic Ŝył, układania kabli do kanalizacji, 
- wyprowadzenia kabli na słupy kablowe, 
- układanie kabli i przewodów instalacyjnych zgodnie z trasami pokazanymi na Rysunkach,  
- wykonanie złącz, 
- zakończeń kabli w łączówkach kablowych.  

Przy sprawdzeniu tras kablowych naleŜy jednocześnie sprawdzić numerację elementów sieci. UłoŜenie i 
montaŜ odcinków kabli ziemnych zaleca się sprawdzać w trakcie budowy tj. przed zasypaniem kabli. 

6.3. Sprawdzenie ochrony kabla ziemnego od uszkodzeń mechanicznych i od wyładowań 
atmosferycznych 

Sprawdzenie naleŜy wykonać przez oględziny. 
 
6.4. Wykonanie prób i badań elektrycznych: 

a) próby kabli na przerwy i zwarcia naleŜy sprawdzić miedzy Ŝyłami w kaŜdym kablu dla 2% Ŝył 
lecz nie mniej niŜ dla 1 pary, 

b) pomiar oporu izolacji Ŝył naleŜy wykonywać dla 10% Ŝył kaŜdego kabla, 
c) pomiar tłumienności skutecznej naleŜy badać dla 2% czwórek w kaŜdym kablu 

międzycentralowym i 5% czwórek w najdłuŜszym kablu magistralnym, 
d) pomiar odstępu od przesłuchu zbliŜnego i zdalnego; 

- między torami róŜnych czwórek kabli międzycentralowych i magistralnych po 2%, lecz nie 
mniej niŜ 6 pomiarów, 

- między torami w czwórkach kabli międzycentralowych i magistralnych po 10% liczby   
czwórek. 

 
 
 
6.5. Ocena wyników badań 

Przedstawioną do odbioru telefoniczną sieć kablową naleŜy uznać za wykonaną zgodnie z 
wymaganiami normy, jeŜeli badania podane wyŜej dały wyniki pozytywne. 
Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być 
wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00.„Wymagania 

ogólne". Jednostką obmiarową robót jest: 
- wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych, 1 metr sześcienny 
- wykopanie i zasypanie rowu kablowego, 1 metr 
- wykonanie warstwy piasku pod kable, 1 metr 
- wykonanie warstwy piasku na kable, 1 metr 
- wykonanie warstwy piasku pod rury ochronne, 1 metr wykonanie warstwy piasku na rury 

ochronne, 1 metr ułoŜenie rur ochronnych w wykopie, 1 metr 
- ułoŜenie rur ochronnych metodą przewiertu, 1 metr 
- ułoŜenie rur ochronnych na słupie, 1 metr 
- montaŜ łączówek kablowych, 1 sztuka ułoŜenie kabla w rowie kablowym, 1  metr 
- wciąganie kabla do kanalizacji, 1 metr 
- wciąganie kabla do rur ochronnych, 1 metr 
- ułoŜenie kabla na słupie, 1 metr  
- montaŜ złącza przelotowego, 1 sztuka  
- montaŜ złącza równoległego, 1 sztuka  
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- montaŜ złącza rozgałęźnego, 1 sztuka 
- montaŜ uziomów szpilkowych, 1 sztuka 
- montaŜ uziomów poziomych, 1 metr   
- wykonanie pomiarów elektrycznych kabli, 1 odcinek 
- wykonanie pomiarów uziemienia, 1 komplet 
- demontaŜ głowic kablowych, ł sztuka   
- demontaŜ kabla z rowu kablowego, 1 metr  
- demontaŜ kabla ze słupa, 1 metr 
- wyciąganie kabla z kanalizacji, 1 metr 
- wyciąganie kabla z rur ochronnych, 1 metr 
- dla rozbiórki i naprawy nawierzchni, 1 metr kwadratowy (m2) 
- dla transportu zdemontowanych elementów, 1 Megagram (Mg) 
- dla odszkodowań, kosztów przełączeń oraz wytyczenia w terenie, wykonania dokumentacji 

powykonawczej i nadzoru uŜytkowników - wykonanie kalkulacji w oparciu o rzeczywisty 
obmiar i uzgodnienia - kalkulacja (kalk.) 

Ilość robót według Rysunków. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". Przy 

odbiorze naleŜy sprawdzić zgodność robót z Rysunkami. 
Po wykonaniu linii telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 

- dokumentację Projektową  
- Powykonawczą, geodezyjną  
- Dokumentację Powykonawczą,  
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
-  protokoły odbioru robót zanikających, 
- protokoły odbioru z Właścicielem urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji DM.00.00.00, 
„Wymagania ogólne". 
 
Cena obejmuje: 

- geodezyjne wytyczenie linii w terenie, 
- oznakowanie robót, 
- koszt materiałów, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych z zagęszczeniem, 
- wykopanie i zasypanie wykopów pod komory przewiertowe z zagęszczeniem, 
- wykopanie i zasypanie wykopów pod linie kablowe z zagęszczeniem, 
- wykonanie warstwy piasku pod kable i rury, 
- wykonanie warstwy piasku na kable i rury, 
- ułoŜenie rur w wykopie, 
- zagęszczenie gruntu, 
- ułoŜenie rur na słupach, 
- wykonanie przewiertów pod drogami, ulicami, ciekami wodnymi oraz przeszkodami 

terenowymi, montaŜ głowic kablowych, 
- montaŜ kabli w wykopie, 
- montaŜ kabli na słupach, 
- wciąganie kabli do kanalizacji i rur ochronnych, 
- wykonanie złączy przelotowych, 
- wykonanie złączy równoległych, 
- wykonanie złączy rozgałęźnych, 
- oznakowanie kabli, 
- montaŜ uziomów, 
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- zabezpieczenie kabli na skrzyŜowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym 
terenu,  

- wykonanie pomiarów elektrycznych kabli 
- wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia,  
- kompletny demontaŜ kolizyjnych odcinków linii, 
- transport zdemontowanych materiał wraz z opłatą, za korzystanie z wysypiska,  
- przeprowadzenie prób i konserwacja w okresie gwarancji, 
- wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych,  
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- czyszczenie terenu z odpadków powstałych przy montaŜu i demontaŜu, 
- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii,  

- koszt nadzoru UŜytkownika, 
- koszt niezbędnych nadzorów uŜytkowników terenu i obiektów krzyŜowanych, 
- inne prace niezbędne do przebudowy linii kablowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy i dokumenty związane 10.1.1. Normy i dokumenty TP S.A. 
ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie przewodowe. ZbliŜenia i skrzyŜowania linii 
telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-010. Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt do instalowania kabli 
telekomunikacyjnych na 
podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i 
badania. 
ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). 
Wymagania i 
badania. 
ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i 
badania. 
ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, 
dwuwarstwowe, Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu 
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 
przepustowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-019. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania 
i badania. 
ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania. ZN-
96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-022, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i 
badania. 
ZN-96/TP S.A,-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i 
badania. 
ZN-96/TP S.A.-026. Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP SA,-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. 
Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji 
i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki Ŝył. Wymagania i badania. ZN-96/TP 
S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania i badania. ZN-96/TP S.A.-
032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. ZN-96/TP 
S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed 
przepięciami i przeciąŜeniami. Wymagania i badania. 
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ZN-96/TP S.A.-037. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów 
telekomunikacyjnych, Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-038. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. 
Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, 
dodatkowe(wewnętrzne). Wymagania i badania. 
 
10.1.2. Inne normy i dokumenty związane 
PN-73/E-04160/71. Przewody elektryczne. Metody badań. Pomiar symetrii oporności.  
PN-73/E-04160/72. Przewody elektryczne. Metody badań. Próby napięciowe.  
PN-73/E-04160/81. Przewody elektryczne. Metody badań, Pomiary parametrów falowych.  
PN-73/E-04160/83. Przewody elektryczne. Metody badań. Pomiary oporności sprzęŜeniowej. PN-73/E-
04160/85. Przewody elektryczne. Metody badań. Pomiary tłumienności przesłuchowych.  
PN-75/E-05100. Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Projektowanie i budowa.  
PN-75/H-04699, Ochrona elektromechaniczna przed korozją. Nazwy i określenia.  
PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa. PN-80/T-
90320. Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakończeniowe małej częstotliwości o izolacji i powłoce 
polwinitowej. Ogólne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 3/84, 7/85, 7/88, 7/89, 12/90).  
PN-80/T-90321. Telekomunikacyjne kable stacyjne małej częstotliwości o izolacji i powłoce 
polwinitowej (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 3/84). 
PN-80/T-90322. Telekomunikacyjne kable zakończeniowe małej częstotliwości o izolacji i powłoce 
polwinitowej. 
PN-83/E-04160/70. Przewody elektryczna. Metody badań. Pomiar oporności i oporności właściwej.  
PN-83/E-04160/73. Przewody elektryczna. Metody badań. Pomiary oporności izolacji.  
PN-83/T-90330. Telekomumikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji 
polietylenowej. Ogólne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 10/84, 1/85, 8/85, 5/86, 9-
10/90).  
PN-84/T90322. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji 
polietylenowej, o powłoce stalowej spawanej, falowanej z osłoną polietylenową lub polwinitową 
(zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 2-3/85, 7/88). 
PN-84/T-90331. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji i 
powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną 
polietylenową lub polwinitową (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 8-9/84, 5/86, 7/88). 
PN-84/T-90333. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, samonośne, 
o izolacji i powłoce polietylenowej, z zaporą przeciwwilgociową (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 7/88).  
PN-84/T-90345. Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o 
izolacji polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 4/86, 
7/88).  
PN-84/T-90346. Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o 
izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce aluminiowej z osłoną ochronną polietylenową (zmiany: 
Biuletyn PKNMiJ nr 7/88). 
PN-84/T-90347. Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o 
izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce aluminiowej, opancerzone, z osłonami ochronnymi z 
tworzyw termoplastycznych (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 7/88). 
PN-85/T-90310. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, o izolacji papierowej i 
powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania techniczne (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 7/86, 12/86, 
4/88). PN-85/T-90311. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, o izolacji 
papierowej i powłoce ołowianej, nieopancerzone i opancerzone. 
PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania stałe. Przewody 
jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-90/E-05030/00. Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania. PN-90/E-
05030/01. Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Ochrona metalowych konstrukcji podziemnych. 
PN-91/E-04160/00, Przewody elektryczne, metody badań. Postanowienia ogólne. 
PN-91/M-34501. Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami 
terenowymi. Wymagania. 
PN-92/T-90335. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji 
polietylenowej, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione. Ogólne wymagania i 
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badania. 
PN-92/T-90336, Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji 
polietylenowej, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione, nieopancerzone i 
opancerzone, z osłoną polietylenową lub polwinitową. Telekomunikacyjne kable miejscowe, samonośne, 
z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową, wypełnione. 
PN-92/T-90337. Telekomunikacyjne kable miejscowe, samonośne, z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, 
o izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione.  
PN/T-01001. Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.  
PN/T-01002. Słownictwo telekomunikacyjne, Transmisja przewodowa, Nazwy i określenia. PN/T-01003. 
Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia. 
PN-T-93020:1996. Ochronnik telefoniczny abonencki. Ogólne wymagania i badania (zastępuje BN-
72/3216-09).  
BN-65/8984-11. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Złącza lutowane. Wymagania techniczne. 
BN-69/3233-07. Głowice typu GKM. Wspólne wymagania i badania.  
BN-70/3233-09. Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy Ŝeliwne.  
BN-70/3233-11. NapręŜniki do drutów linii nośnych. 
BN-72/3233-12. Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa Ŝelbetowa.  
BN-72/3233-13. Opaski oznaczeniowe. 
BN-72/8984-22. Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia zabezpieczające. Ogólne 
wymagania.  
BN-73/3238-08. Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do 
znakowania.  
BN-73/8984-03. Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony odgromowej konstrukcji 
wsporczych. Przepisy budowy. 
BN-73/8984-05. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
i badania. 
BN-74/8984-29. Telekomunikacyjna sieć państwowa. Łącza telegraficzne 50-bodowe. Ogólne 
wymagania i badania. 
BN-74/3233-17. Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Słupki oznaczeniowo-pomiarowe.  
BN-74/3233-19. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, Wsporniki kablowe z tworzyw 
sztucznych.  
BN-75/3233-03, Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły i skrzynie zespołów uzupełniających 
pupinizowane tory kablowe. 
BN-76/9371-03/00. Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogólne 
wymagania i badania. 
BN-76/8984-09. Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania. 
BN-76/8984-16. Telekomunikacyjne linie przewodowe. SkrzyŜowania z liniami kolejowymi. Ogólne 
wymagania.  
BN-76/8984-26, Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym 
dopełnieniem gazu. Ogólne wymagania i badania. 
BN-79/3223-02. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły pupinizacyjne i skrzynie zespołów 
pupinizacyjnych.  
BN-79/8984-27. Sygnalizacja komutacyjna, informacyjna i taryfikacyjna w łączach telefonicznych 
abonenckich. Ogólne wymagania. 
BN-79/8984-28. Sieci telekomunikacyjne uŜytku publicznego. Łącza telefoniczne krajowe. Ogólne 
wymagania. 
BN-80/3231-25. Skrzynka kablowa 10-parowa. 
BN-80/8939-17. Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.  
BN-81/3055-05. Przewody radiofoniczne o izolacji polietylenowej. Wymagania i badania.  
BN-82/3233-25. Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczenia studni kablowych. BN-
84/8984-10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.  
BN-85/3231-28. Skrzynka kablowa 30-parowa. 
BN-85/8984-01. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
BN-86/3233-16. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Szafki kablowe. 
BN-88/8984-39. Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania. 
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BN-89/8984-18. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Ogólne wymagania i badania. BN-
84/9378-35, Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Głowice. Listwy oznaczeniowe.  
WT-91/K-3-05. Telekomunikacyjne przewody giętkie do systemów abonenckich, samonośne. WT-92/K-
401, Telekomunikacyjny kabel miejscowy, samonośny, z Ŝyłami bimetalowymi stalowo-miedzianymi, o 
izolacji polietylenowej, jednoparowy. 
WT-92/K-408. Telekomunikacyjny kabel miejscowy, samonośny, z Ŝyłami bimetalowymi stalowo-
miedzianymi, o izolacji polietylenowej, jednoparowy. 
WYTYCZNE ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosięŜnych o powłokach 
metalowych. Instytut Łączności 1977, 
ROZPORZĄDZENIE Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 45, poz. 243). 
ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania Polskich Norm i norm branŜowych z dziedziny łączności (Dz.U. nr 40, poz. 151). 
ZARZĄDZENIE Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 8 listopada 1967 r. (Mon.Pol. 
nr 63,poz. 301). 
USTAWA Prawo Wodne z dnia 24 października 1974 r. z późniejszymi zmianami (DZ.U. nr 38, poz. 
230). ZARZĄDZENIE Ministra śeglugi z dnia 1 lutego 19671\ w sprawie uprawiania Ŝeglugi i spławu na 
śródlądowych drogach wodnych (Mon.Pol. nr 14, poz. 71). USTAWA o drogach publicznych z dnia 21 
marca 1985 r. (Dz.U. nr 14, poz. 60). 
ZARZĄDZENIE Ministra Łączności nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. wprowadzające załącznik pt. 
Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego. 
ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w 
razie zbliŜenia się skrzyŜowania (Mon.Pol. nr 13, poz. 94). 
ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii 
telekomunikacyjnych wzdłuŜ dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliŜu lotnisk i w 
miejscowościach, a takŜe ustalenia warunków, jakim te linie powinny odpowiadać (Mon.Pol. nr 13, poz. 
95). ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. - załącznik nr 2: Podstawowe 
wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjnej. 
ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. - załącznik nr 3: Krajowy plan 
transmisji KPT-92 dla sieci telefonicznej. 
ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. - załącznik nr ¡7: Wymagania 
techniczne i eksploatacyjne dla transmisyjnych systemów abonenckich do realizacji kanałów 
telefonicznych (typ A). ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. - załącznik nr 
18: Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla elektronicznych aparatów telefonicznych CB ogólnego 
przeznaczenia pracujących z analogowym łączem telefonicznym. 
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D - 01.03.04/03 PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII 
TELEKOMUNIKACYJNEJ NAPOWIETRZNEJ  
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową i budową 
linii telekomunikacyjnej napowietrznej przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. 
Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek 
w Mikołowie – Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1 w zakresie zgodnym z Rysunkami. 
W zakres prac wchodzą: 

− budowa słupów telekomunikacyjnych wraz z osprzętem  
− montaŜ przewodów miedzianych i OTK napowietrznej linii telekomunikacyjnej  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

1.4.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna składająca się z 
przewodów napowietrznych, osprzętu i podbudowy. 
1.4.2. Kabel samonośny - kabel o torach metalowych lub światłowodowych przystosowany 
(odpowiednio wzmocniony) do podwieszania na podbudowie telekomunikacyjnej lub energetycznej, 
1.4.3. Kabel przyłączeniowy - kabel jedno lub kilku parowy, stosowany do łączenia końcowego 
łączówki (głowicy) rozdzielczej ze stacją abonencką. 
1.4.4. Osprzęt - zestaw elementów (izolatory, haki, trzony, wsporniki, klamry, zaciski, wieszaki, zapinki, 
wiązadła) do zawieszania przewodów. 
1.4.5. Słup przelotowy - słup przeznaczony do podtrzymywania przewodów bez przejmowania naciągu 
przewodów lub przyjmujący nieznaczny naciąg i ustawiony na trasie prostej lub na załomie nie 
przekraczającym 5°. 
1.4.6. Słup naroŜny - slup ustawiony na załomie przekraczającym 5°. 
1.4.7. Słup oporowy - słup ustawiony na trasie prostej lub na załomie nie przekraczającym 5° i mający 
wzmocnioną konstrukcję. 
1.4.8. Słup oporowo-naroŜny - słup spełniający funkcję słupa oporowego i naroŜnego. 
1.4.9. Słup krańcowy - słup ustawiony na zakończeniu linii i przejmujący jednostronny naciąg 
przewodów. 
1.4.10. Największy zwis normalny - większy ze zwisu, który występuje bądź przy temperaturze 
otoczenia 40°C, bądź przy obciąŜeniu przewodu sadzią normalną przy temperaturze otoczenia -5°C i 
bezwietrznej pogodzie. 
1.4.11. Największy zwis katastrofalny - zwis występujący przy obciąŜeniu przewodu sadzią 
katastrofalną dla danej strefy klimatycznej przy temperaturze otoczenia -5°C i bezwietrznej pogodzie. 
1.4.12. Sadź - osad śniegu, szronu lub lodu występujący na przewodach w sprzyjającym temu zjawisku 
warunkach klimatycznych. RozróŜnia się sadź normalną i katastrofalną. 
1.4.13. Przęsło - odcinek linii napowietrznej pomiędzy osiami sąsiednich słupów. 
1.4.14. Uchwyt - nosidło utrzymujące kabel dzięki sile tarcia występującej między zaciskiem uchwytu a 
kablem. 
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1.4.15. Uchwyt kotwiący - uchwyt umoŜliwiający kotwienie kabla do podpór słupowych, ścian lub 
innych konstrukcji. 
1.4.16. Wieszak - element osprzętu do wahliwego i beznaciągowego zawieszania kabla. 
1.4.17.  Wspornik - element osprzętu sztywnie przymocowany do podbudowy, słuŜący do zawieszania 
wieszaka, uchwytu itp. 
1.4.18.  Wiązadło - element płaski, okrągły lub innego kształtu (trok, sznur, taśma) pełniący funkcje 
analogiczne jak opaska, a ponadto mogący słuŜyć do przywiązywania jednego przedmiotu do drugiego. 
1.4.19. Hak - pręt metalowy wygięty na jednym końcu. 
1.4.20. Klamra  - element osprzętu wygięty z pręta lub taśmy wytrzymałościowej w formie litery U lub w 
formie ramy (ramki) o dowolnym kształcie wyposaŜony lub nie wyposaŜony w kołnierze. 
1.4.21. Klamerka - mała klamra w formie ramki, słuŜąca do przytrzymywania końców lub zwojów 
przesuniętego przez nią paska. 
1.4.22. Opaska - płaski element osprzętu (taśma, wstąŜka, bandaŜ itp.) słuŜący do opasywania 
przedmiotu np. wiązki Ŝył lub kabli. 
1.4.23. Osprzęt do montaŜu uziemień - osprzęt umoŜliwiający montaŜ uziemienia linki nośnej kabla 
nadziemnego. 
1.4.24. Osprzęt do ochrony mechanicznej - osprzęt chroniący kable, linki i przewody, prowadzone 
wzdłuŜ słupów lub ścian, przed oddziaływaniem mechanicznym sił zewnętrznych. 
1.4.25. Zapinka - element osprzętu spinający dwa przedmioty. 
1.4.26. Zacisk - część wieszaka, uchwytu bądź złącza słuŜąca do uchwycenia (zaciśnięcia) liny, przewodu 
uziemiającego itp. 
1.4.27. Wytrzymałość mechaniczna osprzętu - dopuszczalne obciąŜenie mechaniczne długotrwałe 
(rozciągające, zginające, skręcające, ścinające) przenoszone przez osprzęt bez trwałych uszkodzeń 
uniemoŜliwiających jego dalszą pracę. 
1.4.28. Minimalne obciąŜenie niszczące osprzętu - obciąŜenie mechaniczne prowadzące do zniszczenia 
lub odkształceń trwałych uniemoŜliwiających dalszą pracę osprzętu. 
1.4.29. Siła rozginająca - siła rozciągająca powodująca rozgięcie elementu zawieszenia w wieszaku z 
otwartym elementem zawieszenia i jego zsunięcie się z haka lub innego wspornika. 
1.4.30. Pozostałe określenia - wg PN/T-0100-2, PN-61/E-01002, PN-91/E-02551, PN-75/E-05100, BN- 
76/8984-09, BN-75/8984-03, BN-78/3231-14, BN-88/3200-01. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami i 
poleceniami InŜyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Słupy drewniane  

2.2. Haki powinny odpowiadać normie BN-78/3231-14 
2.3.Kabel telekomunikacyjny samonośny typu XzTKMXpwn wg normy PN-83/T-90333 
i ZN-96/TPS.A.-029/T 

2.6. Skrzynka kablowa 10 i 20 parowa powinna być zgodna z normą BN-85/3231-28 i ZN-96/TP S.A.-

033/T 

2.5. Odciągi powinny odpowiadać normie BN-71/3231-16 oraz BN-71/3231-17 

2.6. Belki ustojowe Ŝelbetowe BUT powinny odpowiadać normie BN-72/3231-20 

2.7. Obejmy do belek ustojowych powinny odpowiadać normie BN-72/3231-21 

2.8. Rury z polietylenu fi 110 mm wg ZN-96/TP S.A.-018/T 

2.9. Szczudła Ŝelbetowe wg PN-B-19501-1997 

2.10. Osprzęt do instalacji kabli powinien odpowiadać normie ZN-96/TP S.A.-010/T 

2.11. Składowanie materiałów na budowie 

Materiały takie jak skrzynki kablowe, uchwyty i haki moŜna składować w przeznaczonych na ten cel 
zamykanych i suchych pomieszczeniach,  
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Słupy drewniane, szczudła Ŝelbetowe i ustoje naleŜy przechowywać na wolnym powietrzu, na 
wyrównanym terenie w stosach z zastosowaniem przekładek i podkładek np. drewnianych o przekroju nie 
mniejszym niŜ 2,5 x 5 cm. Długość przekładek i podkładek powinna być większa od szerokości stosu co 
najmniej o 10 cm.
Słupy w warstwie naleŜy układać równolegle osiami symetrii do siebie, zbieŜnościami w jednym 
kierunku. Warstwę słupów naleŜy układać na przemian zbieŜnościami. Maksymalna wysokość stosu na 
składowisku nie moŜe przekraczać 1 m. 

 

2.12. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na budowę materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości odnośnie jakości wykonania materiałów, przed wbudowaniem poddać je badaniom 
określonym przez InŜyniera (dozór techniczny) robót. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy linii optotelekomunikacyjnej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu (w zaleŜności od zakresu robót) gwarantujących 
właściwą jakość robót: 

- samochód skrzyniowy, 
- zespół wiertniczo - dźwigowy, 
- przyczepa dłuŜycowa, 
- Ŝuraw samojezdny, 
- piła mechaniczna, 
- koparki i ładowarki, 
- ubijak. 

W zaleŜności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Projektu. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00. 

 
4.2. Transport materiałów i elementów 

Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i trwałych odkształceń przewoŜonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 
przewoŜone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Rysunkach, ST i wskazaniach 
InŜyniera. W zaleŜności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu: 
- samochód skrzyniowy, 
- Ŝuraw samojezdny, 
- przyczepa dłuŜycowa. 
PrzewoŜone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w DM.00.00.00. 

Technologia przebudowy napowietrznej Unii telekomunikacyjnej uzaleŜniona jest od warunków 
technicznych wydanych przez jej uŜytkownika. Dla zachowania ciągłości pracy urządzeń 
telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki naleŜy przebudować zachowując następującą kolejność robót: 

- wybudować nowy niekolidujący odcinek linii, 
- wykonać połączenia nowego odcinka linii z istniejącym, przy zachowaniu ciągłości pracy 
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poszczególnych obwodów linii, 
- zdemontować kolizyjny odcinek linii. 

Prace wykonywać pod nadzorem właściciela urządzeń telekomunikacyjnych. 

 
5.2. Trasowanie 

Podstawę wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy 
powinno być dokonane przez odpowiednie słuŜby geodezyjne lub specjalną słuŜbę przedsiębiorstwa 
wykonującego linię. NaleŜy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w Rysunkach, 
sprawdzając, czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian w Rysunkach. 

 

5.3. Prowadzenie linii 
Przy prowadzeniu telekomunikacyjnej linii napowietrznej powinny być przestrzegane następujące 

wymagania: 
a) linia powinna przebiegać w miarę moŜliwości jak najbliŜej dróg komunikacyjnych z zachowaniem 

postanowień normy BN-76/8984-09, 
b) wzdłuŜ poszczególnych dróg naleŜy wybierać taką stronę, która nie jest jeszcze zajęta przez inne 

linie: w przypadku wspólnego przebiegu kabla doziemnego z napowietrzną linią telekomunikacyjną 
odległość dowolnego punktu konstrukcji wsporczej linii napowietrznej od kabla nie moŜe być 
mniejsza niŜ 2 m, a w sporadycznych przypadkach 1 m, 

c) wzdłuŜ toru kolejowego naleŜy wybierać tę stronę toru kolejowego, po której przewiduje się 
wyprowadzenie większej liczby odgałęzień przewodów oraz która wymaga mniej skrzyŜowań z 
linią kolejową; linia napowietrzna PKP powinna w zasadzie przebiegać na terenie obszaru 
kolejowego, 

d) naleŜy unikać prowadzenia linii przez tereny podmokłe - zalewowe lub błotniste, 
e) kąt załamania trasy linii na słupie naroŜnym nie powinien być mniejszy niŜ 135°, 
f) między dwoma kolejnymi załamaniami trasy linii powinny znajdować się co najmniej dwa słupy w 

linii prostej, 
g) w przypadku konieczności przejścia przez tereny o zwartej zabudowie, linia napowietrzna powinna 

mieć odpowiednie wstawki kablowe; trasa linii I i II klasy moŜe przebiegać w miastach o luźnej 
zabudowie jedynie w przypadku konieczności dojścia do obiektów telekomunikacyjnych. 

 
5.4. Podbudowa linii 

5.4.1. Rodzaje podbudowy linii. 
Podbudowa linii powinna być wykonywana ze słupów prefabrykowanych lub słupów drewnianych. 

5.4.2. Odchyłki rozpi ętości przęseł 
Rozpiętość przęsła dla linii rozdzielczej i abonenckiej powinna wynosić 50 m z odchyłką ±5 m. 

 
5.4.3. Głębokość zakopania słupów 

W warunkach normalnych głębokość zakopania słupów powinna być zgodna z normą BN-76/8984-
09. 
 
5.4.4. Znakowanie słupów 

Sposób wykonania numeracji powinien być zgodny z BN-73/8984-04, 
 
5.4.5. Zabezpieczenie wprowadzeń i wstawek kablowych 

Zabezpieczenie wprowadzeń i wstawek kablowych wykonuje się zgodnie z normą BN-72/8984-22. 
 
 
 
5.5. Zawieszanie kabli 

W liniach kablowych miejscowych nadziemnych naleŜy stosować kable XzTKMXpwn wg PN-
83/T-90333 i ZN-95/TP S.A.-029/T. Kable nadziemne naleŜy stosować na peryferiach miast i osiedli oraz 
małych miejscowościach o luźnej zabudowie. Kable nadziemne naleŜy zawieszać na słupach 
teletechnicznych lub wspornikach murowych jako punktach wsporczych. Instalowanie kabli na liniach 
napowietrznych elektroenergetycznych niskiego napięcia naleŜy wykonywać zgodnie z PN-75/E-05100. W 
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zaleŜności od charakteru linii jej zakończenie moŜe być zrealizowane w skrzynce kablowej, głowicy 
kablowej lub na krosowym ochronniku przełącznicowym. Tory linii nadziemnej powinny być zabezpieczone 
wg BN-72/8984-22, natomiast zabezpieczenie słupów powinno być wykonane wg BN-75/8984-03. Linka 
nośna lub drut powinny być uziemione na końcach linii oraz na wszystkich słupach, na których znajdują się 
uziemienia 
- w przypadku przewodu nośnego nie izolowanego oraz w kaŜdym miejscu łączenia odcinków kabli 
- w przypadku przewodu nośnego izolowanego. 
Wysokość zawieszenia kabla wzdłuŜ ulic i dróg powinna być taka, aby przy największym zwisie normalnym 
odległość pionowa nie była mniejsza niŜ:  

- 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnących wzdłuŜ ulic i dróg publicznych, w miejscach 
niedostępnych dla pojazdów i cięŜkiego sprzętu rolniczego, 

- 4 m od powierzchni ziemi dla linii biegnących przez pola uprawne i przy zjazdach na pola 
uprawne, nad wjazdami do zabudowań gospodarczych, 

- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegnących poza miejscowościami gęsto zaludnionymi w 
miejscach niedostępnych dla pojazdów i cięŜkiego sprzętu rolniczego, 

- 5 m przy skrzyŜowaniach z ulicami z drogami i wjazdami do bram. 
Elementy nośne powinny być zakończone napręŜnikami śrubowymi wg BN-70/3233-11. Do podwieszania 
kabli bez linki nośnej naleŜy stosować opaski i haczyki wg BN-69/3233-05. 
Odległość między sąsiednimi haczykami zawieszonymi na lince nośnej lub drucie powinna wynosić:  

- 0,35 m - dla kabli o średnicy do 20 mm,  
- 0,30 m - dla kabli o średnicy powyŜej 20 mm. 
-  

 
5.7. Zakończenia kabli na łączówkach kablowych 

Kable telefoniczne w urządzeniach rozdzielczych tj. w szafkach, skrzynkach i puszkach kablowych 
powinny być zakończone na łączówkach kablowych ZN-95/TP S.A.-032/T. . 
Kable o izolacji Ŝył polietylenowej o powłokach stalowych lub polietylenowych powinny być zakończone 
na łączówkach zgodnie z instrukcjami technologicznymi. Metalowe pudła obudów zakończeń kablowych i 
konstrukcje wsporcze powinny być uziemione. Dopuszcza się nieuziemianie pojedynczych łączówek 
kablowych w punktach rozdzielczych umieszczonych w budynkach pod warunkiem uziemienia lub łączówki 
kablowej i ekranu kabla w szafce kablowej na drugim końcu linii. Sposób wykonania uziemienia powinien 
być zgodny z wymaganiami normy BN-75/8984-03. Głowice lub łączówki powinny być tak umieszczone, 
aby nie było utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych. 

5.8. SkrzyŜowania i zbliŜenia kabli nadziemnych 

5.8.1. SkrzyŜowania kabli nadziemnych 
Najmniejsza dopuszczalna wysokość zawieszenia kabli powinna wynosić:  

− przy skrzyŜowaniach z jezdniami ulic, dróg i wjazdami do bram - zgodnie z PN-75/E-05100, 
− przy skrzyŜowaniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciach do 110 kV - 

zgodnie z PN-75/E-05100,  
przy skrzyŜowaniu z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu większym niŜ 110 
kV -wg indywidualnych rozwiązań i uzgodnień. 

5.8.2. Zbli Ŝenia kabli nadziemnych powinny spełniać następujące wymagania: 
przy zbliŜeniach z budynkami odległość linii od okien balkonów i tarasów powinna wynosić co 

najmniej 2,0 m, przy zbliŜeniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi powinny być zachowane 
warunki podane w PN-75/E-05100. 
 
5.9. DemontaŜ linii 

DemontaŜ polega na: 
- demontaŜu kabli ze słupów, 
- sprawdzeniu stanu kabli i ich posegregowaniu, demontaŜu haków, 
- wykonaniu wykopów wokół słupów,  
- wyjęciu słupów z wykopów,  
- zasypaniu wykopów. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
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6.1. Zasady wykonania kontroli robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót Wykonawca 

robot ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania InŜynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Rysunkami oraz wymaganiami SST, norm i 
przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i 
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
InŜyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą 
moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez InŜyniera. Kontrola jakości robót 
telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli uŜytkownika linii.  
 
6.2. Kontroli jako ści wykonania linii telekomunikacyjnej podlega: 

- sprawdzenie prawidłowości przebiegu linii, 
- sprawdzenie wykonania zbliŜeń i skrzyŜowań z obiektami, 
- sprawdzenie wykonanie i ustawienia słupów pojedynczych i złoŜonych, 
- sprawdzenie wykonania i ustawienia podpór i odciągów, ~   sprawdzenie wykonania i wyników 

pomiaru uziemienia, 
- sprawdzenie wykonania znakowania, 
- sprawdzenie głębokości zakopania słupów, podpór i odciągów, 
- sprawdzenie montaŜu osprzętu, 
- sprawdzenie jakości montaŜu i rodzaju zastosowanych kabli, 
- sprawdzenie wysokości zawieszenia kabli, 
- wykonanie prób i badań elektrycznych. 

 
6.2.1. Sprawdzenie prawidłowości przebiegu linii na zgodność z Rysunkami polega na zmierzeniu w 
terenie domiarów do słupów i odległości między słupami. Pomiary naleŜy wykonać za pomocą taśmy 
pomiarowej, zaokrąglając wyniki pomiarów z dokładnością do 0,5 m. 
6.2.2. Sprawdzenie wykonania zbliŜeń i skrzyŜowań z obiektami polega na oględzinach w terenie, 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania i ustawienia slupów pojedynczych i złoŜonych na zgodność z Rysunkami 
polega na oględzinach w terenie. 
6.2.4. Sprawdzenie wykonania i ustawienia podpór i odciągów polega na sprawdzeniu: 
doboru podpory oraz sposobu połączenia ze słupem 
doboru prętów oraz sposobu wykonania odciągu 
6.2.5. Sprawdzenie wykonania znakowania polega na skontrolowaniu kolejności i trwałości wykonanej 
numeracji. 
6.2.6. Sprawdzenie głębokości zakopania słupów, podpór i odciągów polega na zbadaniu: 

- ustoju i głębokości zakopania słupów, 
- ustoju i głębokości zakopania podpór, 
- ustoju i głębokości zakopania odciągów. 

Sprawdzenie głębokości zakopania słupów pojedynczych przelotowych powinno odbywać się przez pomiar 
części nadziemnej słupa lub szczudła w miejscach wskazanych przez komisję, lecz nie mniej niŜ 1 słup na 5 
km, a słupów złoŜonych, podpór i odciągów - nie mniej niŜ 2 sztuki na 2 km. 
6.2.7. Sprawdzenie montaŜu osprzętu - polega na zbadaniu: 

- zastosowaniu osprzętu, 
- montaŜu osprzętu. 

6.2.8. Sprawdzenie jakości montaŜu i rodzaju zastosowanych kabli - polega na zbadaniu: 
- montaŜu kabli, 
- zastosowania kabli zgodnie z Rysunkami. 

6.2.9. Sprawdzenie wysokości zawieszenia kabli - polega na pomiarach za pomocą łaty mierniczej 
odległości między powierzchnią drogi, budynku, mostu itp. budowlą a najniŜszym punktem kabla lub 
między przewodami krzyŜujących się linii. Pomiary na skrzyŜowaniach z liniami elektroenergetycznymi o 
napięciu znamionowym  powyŜej 1 kV powinny być wykonane metodą trygonometryczną za pomocą 
pryzmatu. 
 
6.2.10. Wykonanie prób i badań elektrycznych 
NaleŜy wykonać następujące próby i pomiary: 
próby kabli na przerwy i zwarcia naleŜy sprawdzić między Ŝyłami w kaŜdym kablu dla 2% Ŝył lecz nie 
mniej niŜ dla 1 pary, pomiar oporu izolacji Ŝyt naleŜy wykonywać dla I % Ŝył kaŜdego kabla, 
pomiar tłumienności skutecznej naleŜy badać dla 2% czwórek w kaŜdym kablu, międzycentralowym i 5% 
czwórek w najdłuŜszym kablu magistralnym, 
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pomiar odstępu od zakłóceń dla przesłuchu zbliŜonego i zdalnego naleŜy wykonać: 
między torami róŜnych czwórek kabli międzycentralowych i magistralnych po 2%, lecz nie mniej niŜ 6 
pomiarów, między torami w czwórkach kabli międzycentralowych i magistralnych po 10% liczby czwórek.  
 
6.3. Ocena wyników badań 
Przedstawioną do odbioru telekomunikacyjną linię napowietrzną naleŜy uznać za wykonaną zgodnie z 
wymaganiami normy, jeŜeli badania podane wyŜej dały wyniki pozytywne. 
Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być 
poprawione lub wymienione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji DM.0.00.00.„Warunki ogólne" 

Jednostką obmiarową robót jest: 
- montaŜ i stawianie słupów wraz z osprzętem, 1 sztuka montaŜ rur na słupie, 1 metr 
- montaŜ skrzynek kablowych, 1 sztuka 
- montaŜ głowic kablowych, 1 sztuka 
- montaŜ kabli na słupach, 1 metr 
- montaŜ kabli samonośnych na słupach, 1 metr 
- montaŜ uziomów szpilkowych, 1 sztuka montaŜ uziomów poziomych, 1 metr 
- wykonanie pomiarów elektrycznych kabli, 1 odcinek 
- wykonanie pomiarów uziemienia, 1 komplet 
- demontaŜ słupów wraz z osprzętem, 1 sztuka 
- demontaŜ podpór i odciągów, 1 sztuka  
- demontaŜ skrzynek kablowych, 1 sztuka 
- demontaŜ przewodów ze słupów, 1 metr 
- dla rozbiórki i naprawy nawierzchni, I metr kwadratowy (m2)  
- dla transportu zdemontowanych elementów, 1 Megagram (Mg) 
- dla odszkodowań, kosztów przełączeń oraz wytyczenia w terenie, wykonania dokumentacji 

powykonawczej i nadzoru uŜytkowników - wykonanie kalkulacji w oparciu o rzeczywisty obmiar i 
uzgodnienia - kalkulacja (kalk.) 

Ilość robót według Rysunków. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w DM.00,00.00. „Wymagania ogólne". Przy odbiorze 
naleŜy sprawdzić zgodność robót z Rysunkami. 
Po wykonaniu linii telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 

- aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą  
- geodezyjną Dokumentację Powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- protokoły odbioru z właścicielami sieci 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji DM.0.00.00. „Warunki ogólne". 

Cena obejmuje: 
- geodezyjne wytyczenie linii w terenie, 
- koszt materiałów, 
- dostarczenie materiałów, 
- montaŜ słupów, 
- montaŜ osprzętu linii napowietrznej, montaŜ skrzynek kablowych, 
- montaŜ głowic kablowych, 
- montaŜ rur ochronnych na słupach, 
- montaŜ kabli na słupach, 
- montaŜ kabli samonośnych, 
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- montaŜ uziomów, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych kabli, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia, 
- kompletny demontaŜ kolizyjnych odcinków linii, 
- transport zdemontowanych materiał wraz z opłatą za korzystanie z wysypiska, 
- przeprowadzenie prób i konserwacja w okresie gwarancji, 
- wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- czyszczenie terenu z odpadków powstałych przy montaŜu i demontaŜu, 
- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii, 
- koszt nadzoru UŜytkownika, 
- koszt niezbędnych nadzorów uŜytkowników terenu i obiektów krzyŜowanych, inne prace 

niezbędne do wykonania przebudowy linii. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
- BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy Ŝelbetowe. BN-77/9221-09 Słupy 

drewniane. 
- BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania. 
- BN-77/3231-33 Szczudła Ŝelbetowe. 
- BN-71/3231-16 Odciągi doziemne, Ogólne wymagania. 
- BN-78/3231-14 Haki do izolatorów. 
- PN-91/79353/0-79353 Bębny do kabli i przewodów. 
- BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia zabezpieczające. Ogólne 

wymagania. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne   linie  napowietrzne.  Urządzenia  ochrony  
odgromowej   konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy. BN-73/8984-04 Znakowanie konstrukcji 
wsporczych. 

- BN-76/8984-16 Telekomunikacyjne linie przewodowe, SkrzyŜowania z liniami kolejowymi. 
Ogólne wymagania. 

- PN-T-01001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
- PN/T-01002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne, Ogólne wymagania i badania 
- BN-78/3231-09 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
- BN-72/3231-20 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia 
- PN-75/E-05100 Wsporniki do podpór słupów Ŝelbetowych. Prefabrykowane belki ustojowe 

Ŝelbetowe 
- BN-80/3231-25 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Skrzynka 

kablowa 10/20. Skrzynki kablowe 30-parowe. 
- BN-85/3231-28 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. 
- BN-71/3231-17 Odciągi doziemne. BN-72/3231-21  
- BN-76/3232-31 Elementy betonowe 
- BN-69/3233-05 Obejmy do belek ustojowych 
- BN-70/3233-11 Obejmy do szczudła Ŝelbetowego Al. 
- BN-89/8984-17/03 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych. 
- BN-89/8984-18  NapręŜniki do drutów i lin nośnych. 
- BN-69/3233-07 Głowice typu GKM. Wspólne wymagania i badania.  
- BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Głowice. .  
- PN-83/T-90333 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi pęczkowe, 

samonośne, o izolacji i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową. Katalog SWW 1128 
Kable telekomunikacyjne. WEMA. 1991. 

- ZN-96/TP S.A.-014/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). 
Wymagania i badania. 

- PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku Winylu. Wymiary.  
- ZN-96 TP S.A-018T    Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe 
- ZN-95/TP S.A.-010/T   Osprzęt  do  instalowania kabli  telekomunikacyjnych na podbudowie  

słupowej 
- telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV 
- ZN-95/TP S.A.-027/T   Linie kablowe o torach miedzianych 
- ZN-95/TP S.A.-028/T   Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe 
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- ZN-95/TP S.A.-029/T   Telekomunikacyjne kable miejscowe w izolacji i powłoce polietylenowej 
wypełnione 

- ZN-95/TP S.A.-030/T   Łączniki Ŝył 
- ZN-95/TP S.A.-033/T   Złącza i osłony termokurczliwe 
- ZN-95/TP S.A.-032/T   Łączówki i głowice kablowe 
- ZN-95/TP S.A.-033/T   Obudowy zakończeń kablowych 
- ZN-95/TP S.A.-036/T   Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przewęŜeniami  
- ZN-95/TP S.A.-037/T   Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych 

 

10.2. Inne dokumenty 
- WYTYCZNE techniczne wzmocnienia podbudowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej ze 

słupów strunobetonowych prefabrykowanych (Wyd. BSiPŁ 1965 r.). 
- WYTYCZNE techniczne wzmocnienia podbudowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej ze 

słupów drewnianych w szczudłach Ŝelbetowych (Wyd. BSiPŁ 1967 r.). 
- WYTYCZNE ochrony linii telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 

elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego. 
- ZARZĄDZENIE Ministra Łączności  z dnia 12 marca 1992 r, w sprawie zasad i warunków budowy 

linii telekomunikacyjnych wzdłuŜ dróg publicznych, wodnych, kanałów, oraz w pobliŜu lotnisk i w 
miejscowościach, a takŜe ustalenie warunków, jakim te linie powinny odpowiadać (M.P. Nr 313 z 
1992r.). USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 1985 r.). 
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   (Dz.U.Nr 89 z 1994 r.).  
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D - 01.03.04/04 PRZEBUDOWA LINII 
OPTOTELEKOMUNIKACYJNEJ  
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową linii 
optotelekomunikacyjnej przy przebudowie ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. 
Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie – 
Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

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 SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. Roboty, 
których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
przebudowy i budowy linii optotelekomunikacyjnej. W zakres prac wchodzą: 

- przekopy kontrolne 
- budowa rurociągu kablowego 
- wykonanie rur ochronnych na rurociągu 
- demontaŜ rurociągów kablowych 
- montaŜ kabli optotelekomunikacyjnych (długość optyczna) 
- wykonanie złączy optycznych spawanych 
- pomiary na kablach optotelekomunikacyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 

1.4.1. Światłowód (telekomunikacyjny) - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci 
włókna optycznego, złoŜonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciami, pozwalający na transmisję fali 
świetlnej. 
1.4.2. Rdzeń światłowodu - centralnie połoŜona część cylindryczna światłowodu, stanowiąca podstawowy 
element do transmisji fali optycznej. 
1.4.3. Płaszcz światłowodu - zewnętrzna warstwa otaczająca rdzeń światłowodu o współczynniku 
załamania mniejszym od współczynnika załamania w rdzeniu. 
1.4.4. Pokrycie pierwotne światłowodu - warstwa lub kilka warstw, nakładanych bezpośrednio na płaszcz 
światłowodu w procesie jego wyciągania, zabezpieczających włókno przed szkodliwym wpływem otoczenia 
(czynników chemicznych, fizyko-chemicznych, lub mechanicznych). 
1.4.5. Warstwa buforowa - pokrycie pośrednie, nałoŜone na pokrycie pierwotne światłowodu, dodatkowo 
zabezpieczające światłowód przed szkodliwym wpływem napręŜeń mechanicznych. 
1.4.6. Pokrycie wtórne światłowodu - zewnętrzna warstwa ochronna, otaczająca światłowód w pokryciu 
pierwotnym, wraz z ewentualną warstwą buforową, mającą na celu dodatkowe wzmocnienie mechaniczne i 
zabezpieczenie światłowodu przed szkodliwym wpływem otoczenia. 
1.4.7. Ścisła tuba - pokrycie wtórne światłowodu przylegające ściśle do pokrycia pierwotnego. 
1.4.8. Luźna tuba - pokrycie wtórne światłowodu, luźne, wykonane w postaci elastycznej rurki, w której 
włókno ma duŜy stopień swobody. 
1.4.9. Pęczek światłowodowy - kilka (zwykle 2-10) światłowodów, ułoŜonych razem w luźnej tubie, 
1.4.10. Element wytrzymałościowy kabla - element ośrodka kabla, zwiększający jego odporność na 
działanie sił rozciągających 
1.4.11. Rozeta - profilowany element konstrukcyjny ośrodka kabla w postaci pręta, wytłoczonego na 
elemencie wytrzymałościowym kabla, zawierający na swej zewnętrznej powierzchni symetrycznie 
rozmieszczone rowki (na ogół w liczbie 10) o kształcie trapezowym lub litery "V", przebiegające wzdłuŜ 
linii tworzącej, spiralnej, ze skokiem systematycznym lub skokiem zmiennym "S-Z". W rowkach 
umieszczane są, w procesie produkcji kabla, światłowody w pokryciu pierwotnym, lub czasami w pokryciu 
pierwotnym i wtórnym. 
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1.4.12. Mod światłowodowy - pojedynczy rodzaj drgania elektromagnetycznego wzbudzonego w 
światłowodzie. 
1.4.13. Światłowód wielomodowy - światłowód, w którym rozchodzi się więcej niŜ jeden mod, w 
wykorzystywanym zakresie długości fal. 
1.4.14. Światłowód jednomodowy - światłowód (J), w którym rozchodzi się tylko jeden mod, w danym 
zakresie długości fal, 
1.4.15. Światłowód gradientowy - światłowód (G) wielomodowy, o gradientowo zmiennym, w przekroju 
poprzecznym, profilu współczynnika załamania światła. 
1.4.16. Światłowód skokowy - światłowód o skokowym rozkładzie współczynnika załamania n1 i w 

płaszczu n2, przy czym n2 < n1. 
1.4.17. Długość fali odcięcia - graniczna długość fali dla danego światłowodu, powyŜej której światłowód 
staje się światłowodem jednomodowym. 
1.4.18. Kabel optotelekomunikacyjny - kabel OTK - kabel zawierający światłowody do transmisji 
telekomunikacyjnej. 
1.4.19. Kabel rozetowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierający w ośrodku światłowody umieszczone 
w jednej lub kilku rozetach. 
1.4.20. Kabel tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierający w ośrodku światłowody w pokryciu 
wtórnym, w postaci luźnych tub, skręconych wokół elementu wytrzymałościowego. 
1.4.21. Kabel rozetowo - tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierający w ośrodku rozety, w rowkach 
w których umieszczone są światłowody w luźnych tubach. 
1.4.22. Kabel kanałowy - kabel przeznaczony do układania w kanalizacji wtórnej tub w rurociągach 
kablowych 
1.4.23. Kabel (optotelekomunikacyjny) dielektryczny, (d) - kabel optotelekomunikacyjny nie 
zawierający 
elementów metalowych 
1.4.24. Kabel trudnopalny - kabel o powłoce z materiału trudnopalnego (bezhalogenowego) wg IEC 331-1 
1.4.25. Łącznik światłowodu - element osprzętu stosowany do trwałego łączenia włókien światłowodowych 
1.4.26. Złączka światłowodowa - element osprzętu stosowany do łączenia ze sobą włókien 
światłowodowych z moŜliwością ich wielokrotnego rozłączania i ponownego łączenia bez potrzeby 
rozcinania włókien. Złączka składa się z dwóch części, zwanych półzłączkami. 
1.4.27. Stojak zakończeniowo-przełącznicowy - stojak (SZP), słuŜący do zainstalowania końcowych lub 
rozdzielczych złączy kabli liniowych i zakończenia poszczególnych włókien światłowodowych 
półzłączkami stacyjnymi rozłącznymi, umoŜliwiający przełączanie torów światłowodowych miedzy sobą 
oraz dołączanie do nich kabli stacyjnych lub sznurów pomiarowych. 
1.4.28. Kanalizacja kablowa wtórna - kanalizacja z rur polietylenowych (lub z materiałów o nie gorszych 
właściwościach), umieszczonych wewnątrz otworów kanalizacji kablowej pierwotnej. 
1.4.29. Kanalizacja kablowa pierwotna - kanalizacja teletechniczna, wykonana z bloków betonowych, rur z 
polichlorku winylu lub rur obiektowych (stalowych, azbestowo-cementowych, PCW lub innych), do której 
zaciągnięto rury kanalizacji kablowej wtórnej). 
1.4.30. Rura cienkościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubości 
ścianki do 3 mm przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagroŜeniu 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
1.4.31. Rura grubościenna (kanalizacji pierwotnej) - j.w. lecz o grubości ścianki nie mniejszej niŜ 5 mm 
przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach szczególnie obciąŜonych np. pod jezdniami 
ulic, placami, torowiskami itp. 
1.4.32. Rura trudnopalna - rura z tworzywa sztucznego nie rozprzestrzeniającego płomieni 
(bezhalogenowa) lub stalowa. 
1.4.33. Rura specjalna - rura grubościenna do budowy przejść kanalizacji przez przeszkody terenowe. 
1.4.34. Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, stalowa lub z innego materiału o nie 
gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów lub rurociągów kablowych w miejscach 
skrzyŜowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
1.4.35. Rurociąg kablowy (ziemny) - ciąg rur polietylenowych (lub z materiałów o niegorszych 
właściwościach), układanych bezpośrednio w ziemi, stanowiących osłonę ochronną dla kabli 
optotelekomunikacyjnych. 
1.4.36. Zasobnik złączowy - zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla 
optotelekomunikacyjnego  i jego zapasów przy złączu, umieszczany bezpośrednio w ziemi. 
1.4.37. Linia optotelekomunikacyjna, (OK) - linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli 
optotelekomunikacyjnych. 
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1.4.38. Linia optotelekomunikacyjna międzycentralowa, (OP) - linia optotelekomunikacyjna łącząca dwie 
centrale między sobą lub centralę z koncentratorem. 
1.4.39. Punkt rozdzielczy (w telekomunikacyjnej sieci miejscowej) - punkt w sieci, w którym 
doprowadzona od strony centrali (lub koncentratora) linia rozdzielana jest na cieńsze kable, biegnące w 
róŜnych kierunkach w stronę grupy skupionych blisko siebie abonentów, pozwalający na dokonywanie 
odgałęzień i przełączeń miedzy torami. 
1.4.40. Punkt odgałęźny (w telekomunikacyjnej sieci miejscowej) - punkt w sieci, w którym z 
doprowadzonej od strony punktu rozdzielczego linii odgałęziane są linie do poszczególnych abonentów. 
1.4.41. Rozgałęziacz światłowodowy (RS) - układ światłowodowy rozgałęźny pasywny. 
1.4.42. Odgałęziacz optoelektroniczny, (OOE) - układ aktywny transformujący sygnał optyczny ze 
światłowodu do toru abonenckiego o Ŝyłach miedzianych i odwrotnie. 
1.4.43. Linia optotelekomunikacyjna magistralna, (OM) - linia optotelekomunikacyjna łącząca centralę 
lub koncentrator z punktem rozdzielczym sieci miejscowej 
1.4.44. Odległość podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odległość linii telekomunikacyjnej w stosunku 
do innych urządzeń uzbrojenia terenowego zabezpieczająca linię. 
1.4.45. Słupek oznaczeniowy (SO) - słupek betonowy słuŜący do oznaczania w terenie trasy linii 
telekomunikacyjnej w terenie i jej punktów charakterystycznych, 
1.4.46. Słupek oznaczeniowo - pomiarowy (SOP) - słupek betonowy słuŜący do przyłączania przewodów 
systemu ochrony antykorozyjnej linii z kabli o powłokach metalowych lub przewodów dla lokalizacji trasy 
linii z kabli dielektrycznych i umoŜliwiający wykonanie odpowiednich pomiarów. 
1.4.47. Taśma ostrzegawcza - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze Ŝółtym z napisem UWAGA! 
KABEL ŚWIATŁOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ukł adana nad kablem 
lub rurociągiem kablowym w celu ostrzeŜenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym. 
Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze Ŝółtym z napisem 
UWAGA!. 
1.4.48.  Pozostałe określenia - według BN-89/8984-17/03 oraz PN/T-01002 i PN/T- 01003.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami i 
poleceniami Kierownika Projektu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w DM.00.00.00. 

2.2. Kabel optotelekomunikacyjny typu: Z-XOTKtd 12J,  Z- XOTKtdD 36J  wg  ZN-03/TP S.A.-005. 
2.3. Rury polietylenowe typu: RHDPE tj) 40/3,7 mm, RHDPE 110/6,3 mm - powinny odpowiadać 
normie ZN-96/TP S.A.-017/T i wg normy ZN-96/TPSA-0018/T. 
2.4. Piasek - zgodnie z normą BN-87/6774-04. 
2.5. Zasobniki złączowe do zabezpieczenia złączy i zapasów kabli - wg normy ZN-96/TPSA-024/T. 
2.6. Złącza kablowe - wg normy ZN-96/TPSA-0016/T i BN-89/8984-17/03 p.5.1. 
2.7. Złącza spawane światłowodów jednomodowych - wg normy ZN-96/TPSA-006/T 
2.8. Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna, polietylenowa koloru Ŝółtego z napisem "UWAGA! KABEL 
ŚWIATŁOWODOWY" zawierająca czynnik lokalizacyjny, np, taśmę stalową, układana nad rurociągiem 
kablowym - wg ZN-96/TP S.A.-025/T. 
2.10.Słupki oznaczeniowe powinny być zgodne z normą ZN-95/TP S.A.-026/T. 

2.11. Składowanie materiałów na budowie 
− kable dostarczane sana bębnach. 
−  bębny z kablami naleŜy na placu budowy umieścić na utwardzonym podłoŜu, na krawędziach tarcz 

(pionowo) lub na tarczach (płasko). 
−  bębny określone są w normie PN-91/0-79353. 
−  materiały takie jak złącza, osłony złącz, zasobniki złączowe moŜna składować w przeznaczonych 

na ten cel zamykanych i suchych pomieszczeniach. 
−  rury mogą być składowane w miejscach nie naraŜonych na wpływy atmosferyczne i uszkodzenia 

mechaniczne. 
2.12. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na 
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budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, materiały te 
przed wbudowaniem poddać badaniom określonym przez Kierownika Projektu (dozór techniczny) robót. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy linii optotelekomunikacyjnej powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu (w zaleŜności od zakresu robót) 
gwarantujących właściwą jakość robót: 

- samochód skrzyniowy,  
- samochód samowyładowczy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa do przewozu kabli, 
- przyczepa dłuŜycowa, 
- Ŝuraw samochodowy, 
- urządzenie płucząco-wiercące do przewiertów sterowanych, 
- spręŜarki powietrzne spalinowe, 
- ubijak spalinowy, 
- wciągarka mechaniczna z systemem prowadnic,  
- wciągarka ręczna, 
- urządzenie do wdmuchiwania kabli metodą strumieniową,  
- sprzęt ręczny, 
- ubijak spalinowy,  
- Ŝurawik hydrauliczny, 
- koparka,  
- spawarka łukowa, 
- dmuchawa gorącego powietrza, 
- reflektometr do sprawdzenia ciągłości światłowodów,  
- zestaw do pomiaru tłumienności optycznej, 
- zestaw do pomiaru mocy optycznej,  
- ściągarka pokrycia pierwotnego, 
- spawarka do włókien światłowodowych, 
- ściągarka pokrycia wtórnego,  
- przecinarka światłowodu,  
- zestaw telefonów optycznych. 

W zaleŜności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Projektu. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00. 

4.2. Transport materiałów i elementów 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i trwałych odkształceń przewoŜonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 
przewoŜone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Rysunkach, ST i wskazaniach 
Kierownika Projektu. W zaleŜności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu: 

- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa dłuŜycowa. 

 
PrzewoŜone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBOT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w DM.00.00.00. 
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5.2. Trasowanie 

Podstawę wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy 
powinno być dokonane przez odpowiednie słuŜby geodezyjne lub specjalną słuŜbę przedsiębiorstwa 
wykonującego linię kablową. NaleŜy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w Rysunkach, 
sprawdzając, czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian w Rysunkach. 
Roboty telekomunikacyjne prowadzić pod stałym nadzorem właściciela sieci. 

5.2.1. Wymagania ogólne 
a) liczba skrzyŜowań i zbliŜeń linii z innymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi oraz liczba 

przejść przez ściany i stropy powinna być moŜliwie mała. Prowadzenie kabli przez pomieszczenia i 
strefy zagroŜone wybuchem lub poŜarem powinno być ograniczone do niezbędnych przypadków, 

b) instalowane linie powinny być jak najmniej naraŜone na uszkodzenia mechaniczne, szkodliwe 
wpływy chemiczne i zagroŜenia korozyjne oraz uszkodzenia spowodowane wyładowaniami 
atmosferycznymi oraz oddziaływaniem niebezpiecznym linii elektroenergetycznych i trakcji prądu 
stałego., 

c) liczba skrzyŜowań i zbliŜeń linii z ciekami wodnymi, zbiornikami wodnymi oraz instalacjami 
melioracyjnymi powinna być ograniczona, 

d) odcinki instalacyjne kabli powinny być tak dobrane i ułoŜone, aby złącza kablowe były usytuowane 
w miejscach suchych i zapewniających im trwałe, poziome połoŜenie., 

5.2.2. Usytuowanie linii 
a) kable optotelekomunikacyjne powinny być układane we wtórnej kanalizacji z rur polietylenowych, 

a tam gdzie istnieje zagroŜenie poŜarowe - z rur z materiałów nierozprzestrzeniających ognia, 
bezhalogenowych, 

b) kable instalowane na skrzyŜowaniach i w zbliŜeniach z gazociągami powinny przebiegać zgodnie z 
wymaganiami normy PN-91/M-34501, rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. 
(Mon.Pol. nr 13, poz.94) oraz normy ZN-95/TP S.A.-004/T, 

c) linie budowane wzdłuŜ dróg komunikacyjnych powinny być wykonywane zgodnie z zarządzeniem 
Ministra Łączności z dnia 12,03.1992 r. (Mon.PoI. nr 13, poz.95), 

d) pozostałe postanowienia dotyczące usytuowania linii powinny być zgodne z BN-89/8984-17/03, 
p.2.4.2.. 

 
5.3. Rodzaje kabli 
Kable optotelekomunikacyjne wymienione w pkt. 2.2., powinny posiadać świadectwo homologacji i 
odpowiadać normie ZN-03 TP S.A.-005. 

5.4. Dobór osprzętu kablowego 

5.4.1. Wymagania ogólne 
Osprzęt do budowy krajowej sieci optotelekomunikacyjnej powinien posiadać świadectwo 

homologacji. Osprzęt złączowy powinien być dostosowany do wymiarów i konstrukcji kabla, z którego 
budowana jest linia. Osprzęt powinien posiadać trwałość nie gorszą niŜ trwałość kabli OTK oraz powinien 
być łatwy w montaŜu. 
 
5.4.2. Osłony złączowe 

Do montaŜu kabli światłowodowych powinny być stosowane osłony złączowe wg ZN-96/TP S.A.-
008/T, z tworzyw sztucznych odpornych na korozję, wytrzymałych mechanicznie i zapewniających 
długotrwałą hermetyczność przy umieszczaniu złączy w zasobnikach, studniach kablowych na słupach 
nadziemnych lub bezpośrednio w ziemi. Osłony złączowe powinny zapewniać łatwe ułoŜenie wewnątrz nich 
wszystkich włókien światłowodowych (wraz z ich zapasami) łączonych odcinków kabli, bez przekraczania 
dopuszczalnego promienia zginania światłowodów (R>35 mm). Osłony złączowe umieszczane na słupach 
powinny być odporne na bezpośrednie działanie światła słonecznego albo umieszczane w przystosowanych 
do tego celu skrzynkach kablowych. Osłony złączowe powinny umoŜliwiać ich wielokrotne otwieranie, a 
takŜe wyprowadzanie kabli odgałęźnych bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych połączeń 
światłowodów oraz bez potrzeby wymiany całego osprzętu złączowego. Zaleca się stosowanie osłon 
dielektrycznych, kapturowych, z jednostronnym, wprowadzeniem kabli, uszczelnianych opaskami 
termokurczliwymi i klejem termotopliwym. 
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5.5. Układanie kabli 
5.5.1. Układanie kabli w kanalizacji kablowej wtórnej 
5.5.1.1. Rury polietylenowe 

Rury polietylenowe typu: RHDPE fi 40/3,2mm słuŜące do budowy rurociągów kablowych dla kabli 
OTK powinny być wykonane z polietylenu duŜej gęstości, wg ZN-96/TP S.A.-017/T z warstwą poślizgową, 
o gęstości nie mniejszej niŜ 0,943 g/cm3 i o współczynniku płynięcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min. Rury 
polietylenowe powinny mieć wewnętrzną powierzchnię rowkowaną, tj. pokrytą drobnymi, wzdłuŜnymi 
rowkami. Dopuszcza się stosowanie rur polietylenowych o wewnętrznej powierzchni gładkiej. Napisy na 
rurach powinny informować o ich przeznaczeniu i pozwalać na rozróŜnianie rur w przypadku układaniu 
rurociągów kablowych wielorurowych. Krawędzie otworów na końcach łączonych rur powinny być 
sfazowane. 

5.5.1.2. Kanalizacja kablowa wtórna 
- rury polietylenowe kanalizacji wtórnej naleŜy zaciągać do wolnych otworów kanalizacji pierwotnej 

(po 2 - 4 rur) jednocześnie, jako rezerwę dla rozbudowy sieci; rury w grupie mogą być połączone ze 
sobą mostkami, stanowiąc jeden zespół rur. Rezerwa rur jednak nie powinna być zbyt duŜa, a więc 
taka, by była wykorzystana co najwyŜej w ciągu 5 lat, 

- dopuszczalne jest zaciąganie rur kanalizacji wtórnej do zajętych przez kable z Ŝyłami miedzianymi 
otworów kanalizacji pierwotnej, jeŜeli zmieści się tam wymagana liczba rur polietylenowych. Do 
otworów kanalizacji wtórnej, zajętych przez kable OTK jak i wolnych, nie naleŜy zaciągać innych 
kabli z Ŝyłami miedzianymi. 

- rury polietylenowe kanalizacji wtórnej naleŜy zaciągać moŜliwie w jak najdłuŜszych odcinkach 
instalacyjnych. W razie konieczności przecięcia rury w studni przelotowej, otwory z obu stron rur 
naleŜy dokładnie uszczelnić. JeŜeli kable maja być zaciągane mechanicznie (nie pneumatycznie), 
przeciętych rur nie naleŜy łączyć w studniach przed zaciągnięciem kabli do kanalizacji. 

- otwory wlotowe rur, zarówno wolne jak i zajęte oraz przestrzenie między rurami kanalizacji 
pierwotnej i kanalizacji wtórnej naleŜy dokładnie uszczelnić. 

5.5.1.3. Rurociągi kablowe 
Na terenach nie posiadających telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pierwotnej kable 

światłowodowe naleŜy instalować w rurociągach kablowych z rur polietylenowych wg ZN-96/TP S.A.-
017/T - RHDPE 40/3,7 mm, układanych bezpośrednio w ziemi wg ZN 96/TP S.A.-013/T. Rurociągi te wraz 
z zasobnikami złączowymi stanowią osłonę dla kabli światłowodowych i umoŜliwiają łatwe ich zaciąganie 
w długich odcinkach fabrykacyjnych. 
Rurociągi kablowe powinny zabezpieczać zaciągnięte do nich kable światłowodowe przed uszkodzeniami 
mechanicznymi na całej długości ciągów, a w szczególności:  na terenach upraw rolniczych, 

- w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego, 
- na terenach o zwiększonym zagroŜeniu uszkodzeniami mechanicznymi i szkód górniczych, 

Zabezpieczenie to, zarówno w czasie budowy linii, jak i w okresie jej eksploatacji, powinno być osiągnięte 
przez: 

- układanie rurociągów w ziemi na właściwej głębokości, 
- układanie nad rurociągami taśmy ostrzegawczej, na całej długości trasy, 
- stosowanie dodatkowych rur osłonowych przepustowych w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego, 
- zapewnienie łatwości zaciągania i wyciągania kabli światłowodowych z rurociągów, 
- staranny dobór materiałów na budowę rurociągów i dokładny ich montaŜ, 
- umieszczanie w rurociągu tytko po jednym kablu w kaŜdym ciągu rurowym. 

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności rurociągi kablowe powinny być uszczelnione w 
kaŜdym punkcie wg ZN-96/TP S.A.-021/T, niedostępne dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w 
czasie budowy, jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciągów zajętych dla kabli oraz ciągów pustych. 

5.5.1.4. Zaciąganie kabli do kanalizacji 
Zaciągane do kanalizacji kable optotelekomunikacyjne nie mogą być poddawane nadmiernym 

siłom rozciągającym i zagięciom. Promień gięcia kabli nie powinien być mniejszy niŜ 20 średnic 
zewnętrznych kabla. Jednak, jeśli na kabel działa jednocześnie siła rozciągająca, dopuszczalny promień 
gięcia nie moŜe być mniejszy niŜ 24 średnice zewnętrzne kabla. 
Zaciąganie kabli optotelekomunikacyjnych przeprowadza się: 

a) za pomocą specjalnych wciągarek mechanicznych ze stałą kontrolą siły naciągu i z zastosowaniem 
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płynów poślizgowych i rolkowania w miejscach zmian kierunku trasy, 
b) ręcznie, ale tylko w wyjątkowych przypadkach, gdyŜ nie moŜna zapewnić równomiernego 

ciągnięcia kabla; mogą wystąpić szarpnięcia z siłą niebezpieczną dla kabla; równieŜ tu stosuje się 
wszystkie zabiegi łagodzące tarcie i zginanie kabla, 

c) za pomocą spręŜonego powietrza z uŜyciem elastycznego tłoczka, do którego mocuje się zaciągany 
kabel; pod działaniem powietrza tłoczek zaciąga kabel do rurociągu; tu stosuje się wszystkie 
moŜliwe zabiegi zmniejszające tarcie kabla w rurach, 

d) za pomocą duŜego strumienia powietrza, do szczelnego rurociągu podawany jest kabel i jest on  
niesiony" w rurociągu duŜym strumieniem powietrza (rzędu 5-8 m3/min.), w punktach pośrednich 
moŜna zastosować wspomaganie procesu zaciągania. 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, Ŝe zwłaszcza ta ostatnia metoda jest najbardziej 
efektywna przy zaciąganiu długich odcinków kabli. Zapewnia ona największe bezpieczeństwo dla 
kabla światłowodowego i duŜą szybkość robót, 

e) nie wolno dopuścić do wystąpienia skokowej siły ciągu w trakcie zaciągania. 
f) dopuszczalna siła, z jaka moŜna zaciągać kabel powinna być określona w warunkach    

technicznych na dany typ kabla. Siła ta, przy zaciąganiu mechanicznym, nie powinna przekraczać 
wartości równej  cięŜarowi 1 km zaciąganego kabla. Przy zaciąganiu ręcznym powinna być 
mniejsza; orientacyjnie moŜna przyjąć, Ŝe wartość ta nie powinna być większa niŜ 100 kG (tj. ok. 
1000 N)  przy zaciąganiu mechanicznym, a 30 kG (ok. 300 N) przy konieczności zaciągania 
ręcznego.  

Szczegółowe zalecenia dotyczące zaciągania kabli do kanalizacji zawarte są w instrukcji 
IT-90/ZDBŁ-60, opracowanej przez  Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności, 
w istniejącej kanalizacji dla kabli OTK naleŜy wybierać otwory usytuowane w pobliŜu ścian studni i w 
środkowej warstwie otworów. 
 
5.5.2. Układanie kabli w studniach kablowych 

W studniach kablowych, w których nie wykonuje się złączy, naleŜy zachować ciągłość rur 
polietylenowych kanalizacji wtórnej, a tam gdzie były przecięte, łączyć je dopiero po zaciągnięciu do nich 
kabli. Łączenie rur powinno być szczelne; powinno być ono wykonane wg IT-88/ZDBŁ-52. Rury mogą być 
takŜe łączone giętkimi rurami karbowanymi (tzw. węŜami zbrojonymi) z polietylenu lub polichlorku winylu, 
nakładanymi na kable, w bardzo trudnych warunkach, panujących w studni, dopuszcza się łączenie rur bez 
zachowania szczelności, przecinając węŜe zbrojone wzdłuŜ i nakładając je następnie na ułoŜone kable, przy 
czym wejście kabla do rury powinno być dokładnie uszczelnione, rury kanalizacji wtórnej oraz węŜe 
zbrojone wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny być odpowiednio wygięte łagodnymi łukami i 
przymocowane do ścian studni, a tam gdzie to niemoŜliwe, ew. do sufitu studni, w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniami przy innych pracach w studni, łączenie i odgałęzianie kabli naleŜy wykonywać w 
studniach kablowych, 

5.5.3. Zapasy kabli 
- Przy złączach naleŜy pozostawić zapasy kabli, umoŜliwiające swobodne wyniesienie końców kabla na 

zewnątrz studni i wykonanie złącza i pomiarów w samochodzie. Zapasy te powinny wynosić po ok. 20 m z 
kaŜdej strony złącza. W długości tej zawarto niewielkie zapasy kabli jako rezerwy dla ewentualnej 
naprawy złącza. 

- Zapasy kabli w studni naleŜy zwinąć w pętle (najlepiej na stelaŜu zapasów kabla) oraz starannie 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez przewiązanie zwojów i umieszczenie kręgu wraz ze złączem w 
takim miejscu i w taki sposób, aby moŜliwe było łatwe ponowne ich wyjęcie ze studni na zewnątrz. Krąg 
kabla wraz ze złączem naleŜy umieścić poziomo na wspornikach lub pionowo na ścianie studni, 
zamocować i przykryć odpowiednimi osłonami. 

5.5.4. Układanie kabli w ziemi 
- na odcinkach linii bez kanalizacji kablowej kable naleŜy układać w rurociągach kablowych, 

głębokość ułoŜenia rur polietylenowych dla kabli OTK powinna wynosić co najmniej 1 m, mierząc 
od dolnej powierzchni rury. Rury polietylenowe powinny być zasypane warstwą piasku o grubości 
co najmniej 10 cm ponad powierzchnię rur. Głębokość i sposób ułoŜenia kabli na terenach szkód 
górniczych naleŜy wykonywać wg 5.10.8, 

- kable OTK naleŜy zaciągać mechanicznie według zasad podanych wyŜej. WzdłuŜ kabla (rury 
polietylenowej) naleŜy umieścić nad kablem taśmę ostrzegawczą w kolorze Ŝółtym, jak podano 
wp.2.8, 
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- złącza kabli powinny być wykonywane w zasadzie jako złącza ziemne. Złącza wraz z zapasami 
kabli powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasobnikami złączowymi 
z tworzyw sztucznych, 

- w przypadku, kiedy inne względy zmuszają do zaprojektowania budowy studzienek kablowych w 
pewnych miejscach linii, np. w miejscach odgałęzień linii i przewidywanej w przyszłości jej 
rozbudowy, złącza wraz z zapasami kabli naleŜy umieszczać w tych studniach. Studnie powinny 
być szczególnie starannie zabezpieczone przed zalewaniem, zamulaniem i zaśmiecaniem, 

- teren nad kablem powinien być wyrównany i zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is > 0,97. 
 
5.6. MontaŜ kabli 

5.6.1. Łączenie kabli i światłowodów 
- łączenie i odgałęzianie kabli w liniach budowanych w kanalizacji kablowej naleŜy wykonywać w 

studniach kablowych. W liniach, w których kable układane są w rurociągach kablowych, złącza 
kablowe naleŜy umieszczać w zasobnikach złączowych wg ZN-96/TP S.A.-024/T. 

- kable powinny być łączone w osłonach złączowych, Przy kaŜdym złączu naleŜy pozostawić zapasy 
włókien światłowodowych, umieszczone w paletach, o długości po ok. 1,5 m po obu stronach 
połączenia, jako rezerwy na wypadek konieczności naprawy połączenia. 

- światłowody powinny być łączone przez spawanie. NaleŜy zwrócić uwagę na to, aby proces 
spawania przebiegał w atmosferze suchego powietrza. Dopuszcza się łączenie światłowodów przy 
uŜyciu łączników nierozłącznych, zaciskanych mechanicznie lub rozłącznych (np. rurkowych), 
gwarantujących uzyskanie właściwych i trwałych parametrów transmisyjnych, w liniach niezbyt 
długich, gdy bilans mocy na to pozwoli. Metoda i osprzęt do łączenia światłowodów powinny być 
dostosowane do typu  łączonego światłowodu. W złączach na mostach, w rzece, na terenach 
bagnistych itp., światłowody naleŜy łączyć przez spawanie. 

- w przypadku usuwania awarii dopuszcza się łączenie włókien przy zastosowaniu łączników 
nierozłącznych lub rozłącznych. 

- kaŜde złącze kabla OTK powinno być zaopatrzone w woreczek ze świeŜo wysuszonym barwionym 
Ŝelem krzemionkowym, pochłaniającym wilgoć, gromadzącą się w osłonie złączowej podczas 
montaŜu i wieloletniej eksploatacji linii. 

- do łączenia włókien światłowodowych najszersze zastosowanie znalazły spawarki łukowe, 
spawające włókno w łuku elektrycznym. Są to urządzenia w wysokim stopniu zautomatyzowane, 
pozwalające wykonywać dobre połączenia w róŜnych warunkach otoczenia oraz szybko 
dokonywać oceny jakości wykonanych spawów. Parametrem określającym jakość wykonanego 
połączenia jest tłumienność wnoszona przez spaw do linii, W spawarkach są stosowane dwie 
metody sprawdzania jakości spawu: 

 
a) LID (Local Injection and Detection), polegająca na wzajemnym ustawianiu łączonych 
światłowodów na podstawie pomiaru strat na styku włókien z wykorzystaniem lokalnie 
wprowadzonego i zmierzonego światła, bez potrzeby przecinania włókien. 

b) PAS (Profile Alignrnent System), polegająca na obserwacji kamerą wizyjną rdzeni łączonych 
włókien i obliczaniu tłumienności z wymiarów geometrycznych połączenia. 

W najnowszych typach spawarek praktycznie jest stosowana metoda PAS. W kraju uŜywa się wiele typów 
spawarek do światłowodów renomowanych firm światowych. W celu poprawnego wykonania spoiny 
światłowodowej naleŜy: 

- zdjąć pokrycie wtórne światłowodu w postaci luźnej tuby na długości ok. 1 m, w celu łatwiejszego 
ułoŜenia włókna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas włókna z pokryciem wtórnym w postaci 
ścisłej tuby moŜe być układany bez zdejmowania tego pobycia, 

- na jeden z łączonych światłowodów nasunąć osłonę spoiny, 
- zdjąć pokrycie pierwotne światłowodu przy pomocy precyzyjnej ściągarki pokrycia na długości 20-

30 mm,  oczyszczone końce światłowodu naleŜy przemyć czystym alkoholem (99%) lub alkoholem 
izopropylowym, uciąć włókno w odległości 5-10 mm od miejsca pozostawienia pokrycia 
pierwotnego, przy pomocy precyzyjnej przecinarki światłowodów pozwalającej uzyskać 
prostopadłość przecięcia z dokładnością nie gorszą niŜ 0,5° w stosunku do osi światłowodu,   

- oczyszczone i przycięte końce światłowodów przeznaczone do połączenia umieścić w uchwycie 
spawarki światłowodowej. 

- poprawnie wykonana i zbadana spoina powinna być zabezpieczona osłonka spoiny. Cały proces 
spajania światłowodów na trasie linii naleŜy wykonać w wozie montaŜowo-pomiarowym, 
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- osłonka spoiny światłowodowej powinna stanowić trwale zabezpieczenie miejsca połączenia 
światłowodów. Osłonka powinna składać się z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z 
elementu wytrzymałościowego, bądź mieć inną konstrukcję o nie gorszej skuteczności. 

Materiały osłonki nie mogą oddziaływać szkodliwie na światłowód i jego pokrycie. Element 
wytrzymałościowy moŜe być wykonany w postaci pręta lub rynienki metalowej.  
 
Temperatury: 

- obkurczania rurki termokurczliwej 140°C, 
− mięknięcia rurki termotopliwej  100°C 5°.  

 
Po obkurczeniu osłonkę umieszcza się  w odpowiednim uchwycie w kasecie osłony złączowej. Wymiary 
osłonki spoiny światłowodowej powinny być dostosowane do uŜywanych spawarek   i kaset złączowych. 
Maksymalna długość rurki termokurczliwej nie powinna przekraczać 65 mm, a średnica 3 mm. Element 
wytrzymałościowy powinien być takiej długości, aby zabezpieczał światłowód  z zakładką co najmniej 10 
mm z kaŜdej strony poza miejsce oczyszczone z pokrycia pierwotnego. Na osłonkę spoiny bądź kasetę 
naleŜy nanieść numer identyfikacyjny światłowodu. Pakowanie osłonek naleŜy wykonywać wg 
dokumentacji producenta. 
Do zakończenia kabli światłowodowych, a takŜe jako punkty przełącznicowe w centralach i stacjach 
teletransmisyjnych, powinny być stosowane stojaki zakończeniowo-przełącznicowe. NaleŜy je wyposaŜyć w 
złączki rozłączne typu FC-PC lub E2000/APC potrzebne do łączenia kabli światłowodowych 
jednomodowych z urządzeniami stacyjnymi lub z przyrządami pomiarowymi. 
Pozostałe postanowienia ogólne dotyczące złączy kablowych powinny być zgodne z BN-89/8984-17/03, 
p.5.1 

 

5.7. SkrzyŜowania i zbliŜenia linii optotelekomunikacyjnych 
5.7.1. Zalecenia ogólne 
- Wszelkie skrzyŜowania i zbliŜenia linii optotelekomunikacyjnych z drogami, z innymi kablami 

telekomunikacyjnymi i energetycznymi, z rurociągami, gazociągami, kanałami i ciekami wodnymi, oraz z 
liniami nadziemnymi i napowietrznymi powinny być wykonane zgodnie  z obowiązującymi wymaganiami 
normy BN-89/8984-17/03 p.6. oraz zarządzeniami Ministra Łączności z dnia 12.3.1992 r. (M.P. nr 13, poz. 
94 i 95), i w sposób zgodny z postanowieniami normy ZN-96/TP S.A.-013/T i ZN-96/TP S.A.-004/T. W 
przypadku kabli optotelekomunikacyjnych dielektrycznych nie będą obowiązywały postanowienia, 
dotyczące zabezpieczeń przed oddziaływaniami elektrycznymi, wyładowaniami atmosferycznymi i przed 
korozją elementów metalowych kabli. 

- we wszystkich przypadkach, gdzie przy przejściach pod obiektami wymagane jest stosowanie 
przepustów z rur ochronnych, kabel optotelekomunikacyjny naleŜy układać   we wtórnej kanalizacji 
z rur polietylenowych, umieszczonych w rurze ochronnej. Jako rur ochronnych naleŜy uŜywać 
grubościennych rur z tworzyw sztucznych wg ZN-95/TP S.A.-018/T.  

- Dopuszcza się w szczególnych przypadkach stosowanie rur stalowych o średnicy nie mniejszej niŜ 
100 mm. 

- SkrzyŜowanie rurociągu kablowego z innym urządzeniem uzbrojenia terenowego powinno być 
wykonane w najwęŜszym miejscu tego obiektu prostopadle do jego osi wzdłuŜne  z dopuszczalną  
odchyłką 15°.  

- Przy skrzyŜowaniu z obiektem o szerokości nie większej niŜ 1,5 m, odchyłka kąta skrzyŜowania 
moŜe być powiększona do 40°. 

- Miejsce skrzyŜowania rurociągu kablowego z innym urządzeniem uzbrojenia terenowego powinno 
być szczegółowo zdomiarowane do najbliŜszego obiektu stałego, a w razie potrzeby do słupków 
oznaczeniowych SO ustawionych po jednej lub po obu stronach skrzyŜowania. 

5.7.2. SkrzyŜowania i zbliŜenia rurociągów kablowych z jezdniami ulic i dróg 
Rurociągi kablowe wzdłuŜ dróg powinny być układane w odległości uzgodnionej z właściwą administracją 
dróg. Odległość ta powinna wynosić co najmniej: 

a) 1 m - od zewnętrznej krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu, 
b) I m -  na zewnątrz od krawędzi jezdni, jeśli istnieje konieczność usytuowania linii w koronie drogi, 
c) 0,5 m - od krawędzi jezdni w chodniku lub pasie zieleni. 

Dopuszcza się ułoŜenie rurociągu kablowego w pasie rozdzielającym jezdnie drogi dwujezdniowej. Na 
skrzyŜowaniach z jezdniami ulic i dróg rurociągi kablowe powinny być układane w przepustach z grubo 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów  

z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 

 
 

 
strona 292 

 

ściennych rur z tworzyw sztucznych wg ZN-96/TP S.A.-018/T.  W wyjątkowych wypadkach uzasadnionych 
technicznie dopuszcza się stosowanie dwustronnie asfaltowanych rur stalowych. Rury przepustowe powinny 
być ułoŜone poziomo na całej szerokości ulicy lub drogi i co najmniej po 0,5 m poza krawęŜniki ulicy lub 
krawędzie drogi, Przy jednakowych poziomach nawierzchni drogi i terenu lub przy niewielkiej ich róŜnicy 
zaleca się układanie rur przepustowych nieprzerwanie w jednym ciągu pod koroną drogi i przyległymi   do 
niej rowami odwadniającymi po 0,5 m poza ich zewnętrzne krawędzie. Odległość pionowa od górnej 
powierzchni rur przepustowych powinna wynosić: 

a) co najmniej 1,2 m do górnej powierzchni dróg krajowych, 
b) co najmniej 1,0 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadniającego. 

Rury przepustowe powinny być uszczelnione uszczelkami końców rur i pianką poliuretanową,  aby 
zapobiegać zamulaniu przepustów w czasie eksploatacji linii. Rury stalowe powinny być zabezpieczone 
przed korozją pokryciami asfaltowymi lub innymi o nie gorszych właściwościach. Zaleca się, aby przepusty 
dla kabli pod jezdniami ulic i dróg były wykonywane bez naruszania nawierzchni ulic i dróg, metodami 
przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z uwzględnieniem lokalnych warunków terenowych i 
kosztów budowy. 

5.7.3, SkrzyŜowania i zbliŜenia rurociągów kablowych z rurociągami do przesyłania płynów łub gazów 
ZbliŜenia i skrzyŜowania rurociągów kablowych z rurociągami do przesyłania płynów lub gazów 

powinny być tak wykonane, aby nie dopuścić do: 
- przedostawania się płynów lub gazów do rurociągów, 

- podwyŜszenia temperatury kabla o więcej niŜ 5°C, 
uszkodzenia mechanicznego przy pracach konserwacyjnych i budowlanych na rurociągach. 

W razie zbliŜenia rurociągów kablowych do rurociągów i urządzeń podziemnych do przesyłania płynów lub 
gazów powinny być zachowane następujące odległości podstawowe między nimi; 

a) od wodociągu magistralnego 1,0 m, 
b) od wodociągu rozdzielczego 0,5 m, 
c) od ciepłociągu parowego 2,0 m, 
d) od ciepłociągu wodnego 1,0 m, 
e) od ropociągu lub rurociągu dla innych płynów technicznych 8,0 m, 
f) od gazociągu odległość w [m] jak następuje: 

- 1,5 m od gazociągu o nadciśnieniu do 400 kPa i średnicy do 100 mm, 
- 2,0 m od gazociągu o nadciśnieniu do 400 kPa i średnicy powyŜej 100 mm. 

Przy zbliŜeniach do gazociągów o nadciśnieniu powyŜej 400 kPa rurociąg kablowy powinien być 
prowadzony w szczelnej kanalizacji z rur stalowych, zgodnie z wymaganiami ZN-96/TP S.A.-004/T. 
Określone wyŜej odległości podstawowe rurociągów kablowych od gazociągów mogą być zmniejszone pod 
następującymi warunkami: 

a) odległość zmniejszona między gazociągiem o nadciśnieniu powyŜej 400 kPa                 i 
rurociągiem kablowym nie moŜe być mniejsza niŜ 8,0 m pod warunkiem, Ŝe na całym odcinku 
gazociągu, dla którego przyjęto odległość zmniejszoną wykona się: 

b) zwiększenie grubości ścianki o 30%, 
c) sprawdzi się metodami nie niszczącymi wszystkie spoiny obwodowe i wzdłuŜne rury, 
d) zastosuje się sączek węchowy liniowy, 
e) dla gazociągów o ciśnieniu do 400 kPa odległość podstawowa moŜe być pomniejszona do 25% 

przy zastosowaniu rury ochronnej na gazociągu o długości nie większej niŜ 20 m; odległość 
wylotu nary ochronnej od elementu rurociągu kablowego, powinna być zgodna z 
postanowieniami podanymi wyŜej, 

f) dla gazociągów o ciśnieniu powyŜej 400 kPa zamiast odległości podstawowej moŜna przyjąć 
odległość zmniejszoną, stosując wzmocnienie rzeczywistej grubości ścianki gazociągu; jeśli 
odległość gazociągu od rurociągu kablowego wynosi co najmniej: 
- 75% odległości podstawowej to grubość ścianki rury naleŜy zwiększyć o 10%, 
- 50% odległości podstawowej to grubość ścianki rury naleŜy zwiększyć o 20%, 
- 25% odległości podstawowej to grubość ścianki rury naleŜy zwiększyć o 30%. 

JeŜeli grubość ścianki gazociągu została zwiększona o 30%, gazociąg powinien być usytuowany  w 
odległości od rurociągu kablowego nie mniejszej niŜ: 
- 5 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 2500 kPa włącznie, 

- 10 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym większym niŜ 2500 kPa, pod warunkiem załoŜenia 
rury ochronnej kończącej się od obrysu rurociągu kablowego w odległości wynoszącej co najmniej 
25% odległości podstawowej, jednak nie mniejszej niŜ 10 m dla gazociągów o ciśnieniu 
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nominalnym do 2500 kPa włącznie i 15 m dla gazociągów  o ciśnieniu nominalnym większym niŜ 
2500 kPa. Długość rury ochronnej nie moŜe być większa niŜ 100 m. 

5.7.3.2. SkrzyŜowania z ruroci ągami 
W razie skrzyŜowania rurociągu kablowego z rurociągami i urządzeniami do przesyłania płynów lub 

gazów najmniejsze dopuszczalne odległości między nimi powinny wynosić: 
a) od wodociągu magistralnego 0,25 m, 
b) od wodociągu rozdzielczego 0,15 m, 
c) od obudowy ciepłociągu 0,50 m, 
d) od ropociągu lub rurociągu dla innych płynów technicznych 0,50 m, 
e) od gazociągu o ciśnieniu do 400 kPa    0,50 m. 

JeŜeli odległość pionowa od zewnętrznej ścianki gazociągu o ciśnieniu do 400 kPa wynosi od 
0,1 m do 0,5 m, to rurociąg kablowy naleŜy zabezpieczyć dodatkowo rurą ochronną. Przy skrzyŜowaniu 
rurociągu kablowego z gazociągiem o ciśnieniu wyŜszym niŜ 400 kPa, rurociąg kablowy powinien być 
zawsze zabezpieczony wg ZN-96/TP S.A.-004/T jak kanalizacja kablowa. Kąt skrzyŜowania rurociągu 
kablowego z gazociągami nie powinien być mniejszy niŜ: 

- 600 z gazociągami ułoŜonymi w miejscach skrzyŜowań w rurach ochronnych, 
- 150 z gazociągami bez rur ochronnych. Rurociąg kablowy powinien być ułoŜony nad innymi 
rurociągami w rurze ochronnej uszczelnionej na końcach. Długość rury ochronnej powinna 
przekraczać o 2 m obrys innego rurociągu z kaŜdej strony.  

Dopuszcza się  ułoŜenie rurociągu kablowego pod innym rurociągiem, jeŜeli górna powierzchnia tego 
rurociągu jest ułoŜona w ziemi na głębokości mniejszej niŜ 0,5 m. W tym wypadku rurociąg kablowy 
powinien być ułoŜony równieŜ w rurze ochronnej. 

5.7.4. Zabezpieczenie ułoŜonych kabli 
Wszystkie kable układane bezpośrednio w ziemi, powinny być zabezpieczone przed 

przypadkowymi uszkodzeniami przez osoby trzecie, co najmniej taśmą ostrzegawczą i innymi 
zabezpieczeniami wskazanymi w Rysunkach (np. dodatkowym płytkowaniem, oznaczeniem przebiegu trasy 
kabla słupkami oznaczeniowymi itp.). 
 
5.7.5.  Zbli Ŝenia i skrzyŜowania rurociągów kablowych z liniami elektroenergetycznymi 

5.7.5.1. Zbli Ŝenia i skrzyŜowania rurociągów kablowych z liniami elektroenergetycznymi 
napowietrznymi 

ZbliŜenia i skrzyŜowania rurociągów kablowych z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 
mogą być wykonane w odległościach zapewniających zabezpieczenie rurociągów przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, jakie mogą nastąpić przy remoncie i konserwacji linii elektroenergetycznej, a takŜe 
zapewniających bezpieczeństwo słuŜbie eksploatacyjnej telekomunikacji przy ich czynnościach 
konserwacyjnych. 

 

5.7.5.2. Zbli Ŝenia i skrzyŜowania rurociągów kablowych z Uniami elektroenergetycznymi kablowymi 
ZbliŜenia i skrzyŜowania rurociągów kablowych z liniami elektroenergetycznymi kablowymi mogą 

być wykonane w dowolnych odległościach poziomych i pionowych, pod warunkiem jednak zapewnienia 
moŜliwości wyraźnego i niezawodnego wyróŜnienia ciągów w wykopie, kanale lub na innych konstrukcjach 
wsporczych. 

5.7.6. Zbli Ŝenia i skrzyŜowania rurociągów kablowych z pozostałymi obiektami uzbrojenia 
terenowego 

Najmniejsze dopuszczalne odległości rurociągów kablowych od innych obiektów uzbrojenia 
terenowego wynikają z załącznika do Zarządzenia Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r., w sprawie 
zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuŜ dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w 
pobliŜu lotnisk i w miejscowościach, a takŜe ustalenia warunków, jakim te linie powinny odpowiadać. Przy 
zbliŜeniu rurociągu kablowego, odległości powinny wynosić co najmniej: 

a) od kanalizacji ściekowej lub prowadzącej wody opadowe 1,0 m, 
b) od podbudowy linii telekomunikacyjnej nadziemnej      2,0 m, 
c) od ściany budynku i ogrodzenia 0,5 m, 
d) od urządzeń ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych                       5,0 m, 
e) od drzew wzdłuŜ drogi 2,0 m, 
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f) od słupów oświetleniowych 0,8 m. 
Przy skrzyŜowaniu rurociągu kablowego z kanalizacją prowadzącą wody opadowe lub ścieki odległość 
pionowa nie powinna być mniejsza niŜ 0,3 m. 
 
5.8. Ochrona linii kablowych 

5.8.1. Ochrona kabli przed zawilgoceniem 
Podczas przechowywania, transportu i układania, końce kabli naleŜy chronić przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem ich ośrodków, za pomocą kapturków termokurczliwych, szczelnie zamykających kabel. 
Kapturki powinny być zdejmowane tuz przed montaŜem złączy lub przed pomiarami kabli. 

5.8.2. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi 
Kable układane w ziemi lub w rurociągach kablowych powinny być oznakowane taśmą 

ostrzegawczą. Na Ŝyczenie Inwestora kable mogą być chronione dodatkowo wg zasad zgodnych z BN-
89/8984-17/03, p.7,2, niezaleŜnie od stosowania rurociągów kablowych i taśmy ostrzegawczej, 

5.8.3. Ochrona linii przed przepięciami 
JeŜeli układane kable OTK nie są kablami dielektrycznymi, zabezpieczenie ich przed 

wyładowaniami atmosferycznymi oraz przed oddziaływaniami linii elektroenergetycznych i trakcji 
elektrycznej powinno być zgodne z normą BN-89/8984-17/03, p.7.3 i 7.4 oraz z "Wytycznymi o ochronie 
linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i 
trakcji elektrycznej prądu stałego". 
Kable dielektryczne takiej ochrony nie potrzebują. 
 
5.8.4. Ochrona kabli i osłon złączowych przed korozją, 

Ochrona kabli i osłon złączowych zawierających części metalowe, powinna być zgodna z BN-
89/8984-17/03, p.7.6. 
 
5.9. Znakowanie i numeracja 

- Znakowanie i numeracja linii optotelekomunikacyjnych powinny być zgodne z postanowieniami 
BN-89/8984-  17/03, p.8, lecz kaŜdy znak (numer) linii naleŜy poprzedzić literą "O".  

- Oznakowanie naleŜy umieszczać na rurach kanalizacji wtórnej we wszystkich studniach ze 
złączami kabli OTK. Oprócz oznakowania poŜądane jest takŜe podanie numeru telefonu 
odpowiedniej grupy nadzoru liniowego i ewentualnego adresu dla informowania o zauwaŜonych 
uszkodzeniach linii lub zgłaszania robót, które mają być w pobliŜu prowadzone. 

- W miejscach spodziewanego szczególnego nasilenia robót ziemnych, które mogą być zagroŜeniem 
dla kabla OTK, zaleca się ustawienie naziemnego słupka oznaczeniowego SO wg BN-74/3233-17, 
pełniącego tu rolę ostrzegawczą. Na słupku naleŜy umieścić wszystkie wyŜej wymienione dane, a 
zwłaszcza adres i telefon grupy  nadzoru linii. 

- W studniach i kanałach, gdzie kable OTK przechodzą bez złączy, w rurach polietylenowych o 
zachowanej ciągłości albo w węŜach giętkich polietylenowych z polichlorku winylu lub  z 
polipropylenu, naleŜy rury te dodatkowo oznakować napisem ostrzegawczym (wytłoczonym na 
rurze, nadrukowanym lub trwale naklejonym) albo opaskami ostrzegawczymi w kolorze Ŝółtym z 
napisem UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY", umieszczonymi w odstępach nie rzadziej niŜ 
co 5 m i przymocowanymi do rur,  

- Opaski ostrzegawcze powinny być ułoŜone na wszystkich odcinkach kabla lub rury, dostępnych w 
toku eksploatacji dla słuŜb eksploatacyjnych. Szerokość opaski powinna wynosić 5-10 cm.  

- Dopuszcza się, do czasu opracowania właściwej opaski do oznakowania kabli OTK, umieszczenie 
na kaŜdym kablu (rurze PE) opaski oznaczeniowej wg BN-72/3233-13, zawierającej oznaczenie 
OTK oraz numer (cechę) linii i liczbę światłowodów. 

- Przebieg kabli OTK powinien być oznakowany zgodnie z zasadami podanymi w BN-89/89S4-18, 
p. 3.6. Na trasie rurociągu kablowego naleŜy dodatkowo oznakować połączenia odcinków 
instalacyjnych rur polietylenowych za pomocą słupków SO wg BN-74/3233-17.  

- Kable OTK ułoŜone w polietylenowym rurociągu kablowym lub bezpośrednio w ziemi powinny 
być oznaczone taśmą ostrzegawczą w kolorze Ŝółtym, z napisem "UWAGA! KABEL 
ŚWIATŁOWODOWY" umieszczoną w połowie głębokości ułoŜenia kabla (rury) wg ZN-96/TP 
S.A.-025/T. Dla umoŜliwienia szczegółowej lokalizacji w terenie dielektrycznych kabli OTK 
metodami elektromagnetycznymi zaleca się zastosowanie w linii jednego z podanych rozwiązań: 
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- rurociągu kablowego z rur polietylenowych z domieszką materiału magnetycznego, 
- taśmy ostrzegawczej z domieszką materiału magnetycznego, skupionych elementów 

magnetycznych, zakopywanych w określonych miejscach na trasie kabla OTK. Dopuszcza się 
stosowanie taśmy ostrzegawczej posiadającej wewnątrz taśmę ze stali nierdzewnej lub przewody 
elektryczne, bądź układanie, równolegle przy taśmie, przewodów elektrycznych, pod warunkiem 
zapewnienia ich ciągłości na całej długości i zabezpieczenia przed korozją dla umoŜliwienia 
wykrywania trasy linii kablowej w długim okresie jej eksploatacji. Jako przewody elektryczne 
moŜna uŜywać; 

- kabel telekomunikacyjny typu XTKMXpw 1x2x0,8, 
- przewody typu LY 2,5 mm2, wg PN-87/E-90054, 

5.10. Wymagania transmisyjne 

5.10.1. Tłumienność torów światłowodowych 
- Wszystkie tory światłowodowe jednomodowe powinny mieć zmierzoną tłumienność dla fal 1310 

nm i 1550 nm, a następnie wyliczoną tłumienność jednostkową. 
- Tłumienność jednostkowa kaŜdego toru światłowodowego (bez połączeń) nie powinna przekraczać 

wartości maksymalnych, przepisanych w uzgodnionych warunkach technicznych dla kabli danej 
klasy, wybranej przez projektanta w sposób umoŜliwiający spełnienie wymagań bilansu mocy dla 
danego odcinka regeneratorowego. Tłumienność ta dla światłowodów jednomodowych nie powinna 
przekraczać 0,40 dB/km dla fali 1310 nm oraz 0,25dB/km dla fali 1550 nm. 

- Tłumienność kaŜdego toru światłowodowego (światłowodów wraz z ich połączeniami) nie powinna 
przekraczać wartości sumy tłumienności wszystkich odcinków światłowodów, powiększonej o 
tłumienność połączeń (stałych i rozłącznych). Tak więc zmierzona tłumienność toru nie powinna 
przekraczać wartości obliczonej wg wzorów. 

 
5.10.2. Tłumienność połączeń światłowodów 

- połączenia światłowodów jednomodowych powinny być tak wykonane, aby ich tłumienność nie 
przekroczyła wartości; 

- 0,15 dB w przypadku połączeń spawanych, 
- 0,20 dB w przypadku połączeń wykonanych za pomocą łączników rozłącznych lub nierozłącznych, 

mechanicznie zaciskanych lub klejonych, 
- 0,50 dB w przypadku złączek stacyjnych, rozłącznych, przy czym średnia wartość tej tłumienności 

nie powinna przekraczać 0,3 dB. 
- w przypadku połączeń spawanych dopuszcza się maksymalną wartość tłumienności połączenia 0,3 

dB, jeśli 3 próby spawania nie pozwoliły na uzyskanie wartości 0,15 dB. Złączy takich nie moŜe 
być w odcinku kontrolnym (15 km) więcej niŜ dwa, pod warunkiem uwzględnienia ich w bilansie 
mocy odcinka. 
tłumienność połączeń spawanych światłowodów wielomodowych nie powinna być większa niŜ 0,3 
dB. tłumienność odbiciowa złączek światłowodowych nie powinna być mniejsza niŜ 35 dB. 

 
5.10.3. Pozostałe wymagania elektryczne 
- dotyczące elementów metalowych kabla, jeśli je posiada (pancerze, linki nośne, uziemienia), powinny być 
zgodne z BN-89/8984-17/03, p. 9.7, 9.8 i 9.10. 
 
5.11. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej linii powinna zawierać wszystkie niezbędne 
szczegóły wg BN-89/8984-17/03, p.8 i p.10 i w instrukcji TP S.A. T-01. Optotelekomunikacyjne kable 
dielektryczne wymagają bardzo dokładnej dokumentacji, ze względu na trudności ich lokalizacji w terenie. 
Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona przez wykonawcę po zakończeniu budowy linii, w 
oparciu o inwentaryzację geodezyjną w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy. W szczególności 
dokumentacja powinna zawierać dokładne dane o przebiegu linii przez podanie domiarów do trasy linii, 
studni kablowych, złączy - z zaznaczeniem tych, które wykonano przy uŜyciu łączników rozłącznych, 
zapasów kabli - z podaniem ich długości, głębokości ułoŜenia kabla, o ile odbiega ona od normalnej, 
przyjętej głębokości 3 m. Dokumentacja powinna być aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku 
prowadzenia remontów i przebudów linii, zmieniających usytuowanie linii, złączy lub zapasów kabli, 
powstania wstawek kablowych i nowych złączy. Do zakresu dokumentacji powykonawczej naleŜeć powinny 
równieŜ wyniki pomiarów wszystkich torów gotowej linii zgodnie z postanowieniami p,6.3.2. niniejszej SST 
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5.12. DemontaŜ linii optotelekomunikacyjnej kablowej 
DemontaŜ polega na: 

- odtworzeniu trasy przebiegu linii, 
- wyjęciu kabla, 
- wyjęciu rurociągu kablowego, 
- wyjęciu rur ochronnych, 
- demontaŜu złączy i pozostałego osprzętu, 
- zasypaniu rowu kablowego, 
- wyrównaniu terenu z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is > 0,97, 
- odtransportowaniu zdemontowanych materiałów. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady wykonania kontroli robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 
robot ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Kierownik Projektu 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Rysunkami oraz wymaganiami ST, norm i 
przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o 
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 
akceptacji Kierownika Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Projektu o zakończeniu 
kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 
Kierownika Projektu. Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności 
przedstawicieli uŜytkownika linii t,j. Telekomunikacji Polskiej S.A., a jakość robót musi uzyskać akceptację 
tej instytucji. 

6.2.Kontrola jakości wykonania przebudowy, budowy i montaŜu 
optotelekomunikacyjnych kabli 
Polega na sprawdzeniu zgodnie z poniŜszymi punktami:  

- oględziny, 
- sprawdzenie materiałów do budowy, 
- sprawdzenie rodzaju zastosowanych kabli,  
- sprawdzenie dokumentów homologacji, 
- sprawdzenie zasad wyboru trasy linii, 
- sprawdzenie przebiegu linii w terenie i obiektach, 
- sprawdzenie usytuowania linii, 
- sprawdzenie prawidłowości realizacji przejść rokadowych, 
- sprawdzenie poprawności oznakowania linii, 
- sprawdzenie poprawności prowadzenia kabli pod drogami i ulicami, 
- sprawdzenie poprawności prowadzenia kabli w obrębie rurociągów do przesyłania płynów             i   

gazów, 
- sprawdzenie poprawności prowadzenia kabli w obrębie linii elektroenergetycznych,  
- sprawdzenie kierunków linii i numeracji linii, 
- sprawdzenie sposobu ułoŜenia kabla w ziemi, sprawdzenie głębokości ułoŜenia kabla w ziemi 
- sprawdzenie poprawności wykonania skrzyŜowań i zbliŜeń, 
- sprawdzenie poprawności doboru i instalacji rur polietylenowych kanalizacji wtórnej i rurociągu 

kablowego, 
- sprawdzenie poprawności doboru zasobników złączowych oraz sposobu zamocowania mufy 

kablowej i zapasów kabla w zasobniku, 
- sprawdzenie poprawności doboru i montaŜu muf kablowych, 
- sprawdzenie długości zapasów kabla w zasobniku złączowym, 
- sprawdzenie poprawności połączeń światłowodów oraz ułoŜenia zapasów światłowodów w mufach, 
- sprawdzenie zgodności z projektem połączeń włókien optycznych kabli liniowych, 
- sprawdzenie poprawności oznaczeń ostrzegających przy złączach światłowodowych, 
- sprawdzenie poprawności wyników pomiarów na kaŜdym etapie budowy kabla. 

 
6.3. Badania i pomiary kabli i linii optotelekomunikacyj nych 
 
6.3.1. Badania wykonywane w trakcie pomiaru i montaŜu linii - wg normy ZN-96/TP S.A.-002/T. 
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6.3.1.1. Badania przed pracami instalacyjnymi 
Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i montaŜowych na linii kablowej, wszystkie odcinki 

fabrykacyjne kabli naleŜy poddać szczegółowym oględzinom zewnętrznym w celu wykrycia uszkodzeń, 
które mogły powstać podczas transportu lub przeładunku bębnów. NaleŜy sprawdzić prawidłowość 
zabezpieczenia końców kabli przed zawilgoceniem i zabezpieczenia przed uszkodzeniami samych kabli na 
bębnach, zwracając uwagę takŜe na ewentualne wygięcia kabla na zbyt małym promieniu. W przypadkach 
wątpliwych, to znaczy jeśli istnieje podejrzenie o niewłaściwym obchodzeniu się z kablem przed 
dostarczeniem go na plac budowy, konieczne jest wykonanie pomiarów takich, jak przy odbiorze kabli od 
producenta. Na tym etapie prac konieczne jest ustalenie kolejności instalowania poszczególnych odcinków 
kabli, dla zachowania zgodności z projektem, zarówno co do typów kabli przeznaczonych na odpowiednie 
odcinki w linii, jak i co do długości odcinków instalowanych. 

Konieczne jest więc dokonanie alokacji odcinków fabrykacyjnych, a w razie potrzeby sprawdzenie ich 
długości i konstrukcji, w celu stwierdzenia zgodności z Rysunkami. 

6.3.1.2. W trakcie budowy i montaŜu linii powinny być wykonywane poniŜej podane pomiary: 
a) pomiary reflektometrem przy długości fali 1310 nm, po ułoŜeniu kabli a przed połączeniem 

światłowodów naleŜy wykonać na wszystkich torach (wszystkich światłowodach), z jednej strony 
kaŜdego odcinka instalacyjnego; pomiary mają na celu stwierdzenie ciągłości światłowodów. 
Wystarczy do tego celu mniej dokładny reflektometr lub tester tłumienności. Dogodne jest, jeśli 
tester wyposaŜony jest w mikrotelefon, umoŜliwiający prowadzenie rozmów po światłowodach. 

b) jeŜeli tester nie jest wyposaŜony w układ rozmówny, ekipy monterskie powinny posiadać 
światłowodowe aparaty telefoniczne, dołączane bezinwazyjne do włókien, lub radiotelefony, dla 
prowadzenia rozmów między obsługą, 

c) pomiary w trakcie montaŜu światłowodów mają na celu optymalizację połączeń światłowodów 
(centrowanie rdzeni łączonych światłowodów). Jest to wykonywane w zasadzie automatycznie, 
przy uŜyciu przyrządów wchodzących w skład spawarek światłowodowych (metody LID i PAS). 

d) metoda LID = Local Injection and Detection - metoda wzajemnego ustawiania łączonych 
światłowodów za pomocą strat na styku włókien przez wprowadzanie i detekcję światła bez 
potrzeby przecinanie włókien. 

e) metoda PAS = Profile Alignment System - metoda dla tego samego celu, polegająca na obserwacji 
kamerą wizyjną rdzeni łączonych włókien, 

f) po zmontowaniu złącza na kablu naleŜy wykonać pomiary reflektometryczne z obu stron odcinka 
regeneratorowego dla fal 1310 nm i 1550 nm w celu stwierdzenia poprawności wykonania 
połączenia. Dopiero po pozytywnym wyniku tych pomiarów dla wszystkich światłowodów. w 
kablu moŜna przystąpić do ostatecznego zamknięcia złącza, 

g) pomiary po zmontowaniu linii, tj. po wykonaniu połączeń na linii naleŜy wykonać reflektometrem 
z obu stron kaŜdego odcinka regeneratorowego, w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm), 
na wszystkich światłowodach dla uzyskania wykresów reflektometrycznych. NaleŜy zlokalizować 
ewentualne wadliwe połączenia, a po ich poprawieniu naleŜy nowe charakterystyki 
reflektometryczne zarejestrować w postaci wykresów i jeśli to moŜliwe na dyskietkach 
komputerowych. Będą one stanowiły wzorcowe charakterystyki linii, powinny być więc opatrzone 
opisem, zawierającym nazwę i numer linii, rodzaj i numer przyrządu, którym wykonano pomiar. 
Wskazane jest wykonanie tych pomiarów reflektometrem o jak najlepszej rozdzielczości. 

6.3.1.3. Do badań wykonywanych w trakcie budowy linii naleŜy równieŜ kontrola przeprowadzana przez 
inspektora nadzoru budowy, dotycząca jakości realizowanych robót, wbudowanych elementów, 
stosowanych materiałów oraz zgodności prowadzonych robot z projektem, przepisami technicznymi i 
umową. 

6.3.2. Pomiary wykonywane przy odbiorze linii 
Na zmontowanym odcinku regeneratorowym linii optotelekomunikacyjnej naleŜy wykonać następujące 

pomiary; 
a) pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną(wg 6.3.1.2.d) 
b) pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną, 
c) pomiar wypadkowego pasma przenoszenia torów optycznych, 
d) pomiar reflektancji optycznych złączy rozłącznych. 

Pełny zakres pomiarów wykonuje się dla kaŜdego toru optycznego włączanego do pracy. Na torach 
rezerwowych przeprowadza się tylko pomiary wg punktów a i b. Dla kaŜdego włókna światłowodowego na 
odcinku regeneratorowym naleŜy pomierzyć tłumienność pomiędzy dwiema skrajnymi przełącznicami 
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światłowodowymi. Pomiar powinien być wykonane dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm w 
obydwu kierunkach transmisji. Celem tego pomiaru jest sprawdzenie łącznej tłumienności kabla wraz ze 
złączami rozłączalnymi i potwierdzenie zgodności z obliczonym bilansem mocy odcinka regeneratorowego. 
Zestaw pomiarowy powinien zawierać stabilizowane źródło światła na fale 1310 ± 20 nm i 1550 ± 20 mm 
przy szerokości spektralnej (FWHM) < 10 nm. Pomiary wypadkowego pasma przenoszenia toru optycznego 
wykonuje się przy odbiorze wybudowanej linii optotelekomunikacyjnej jeśli wymagane pasmo transmisji 
jest większe niŜ polowa pasma obliczonego teoretycznie dla danego toru. Pomiar ten sprowadza się do 
pomiaru uśrednionej wartości współczynnika dyspersji chromatycznej. Zalecaną metodą pomiaru jest 
metoda pomiaru przesunięcia fazy. Pomiar reflektancji złączy rozłączalnych pozwala na ocenę 
prawidłowości połączeń zwłaszcza znajdujących się blisko laserowego źródła światła i mogących szkodliwie 
wpływać na jego pracę. Pomiar moŜe być wykonany przy zastosowaniu reflektometru lub z uŜyciem 
sprzęgacza kierunkowego. 
 
6.3.3. Badania linii optotelekomunikacyjnych przy odbiorze 

6.3.3.1. Wymagania ogólne 
Badania linii polegają na sprawdzeniu przez słuŜby techniczne wykonawcy i nadzoru 

inwestorskiego zgodności jego wykonania z wymaganiami zawartymi w normie i Rysunkach łącznie ze 
wszystkimi zmianami oraz dodatkowymi uzgodnieniami. Protokoły badań technicznych wraz z innymi 
dokumentami stwierdzającymi zgodność wykonania linii z wymaganiami stanowią podstawę do zgłoszenia 
linii do komisyjnego odbioru. Tryb przeprowadzania odbiorów wynika z przepisów prawa budowlanego. 

6.3.3.2. Program badań 
Składniki optotelekomunikacyjnych linii kablowych podlegają przy odbiorze badaniom 

wymienionym w tablicy 3 normy ZN-96/TP S.A.-002/T. 
 
6.3.3.3. Pobieranie próbek 

Z kaŜdego badanego elementu linii naleŜy wybrać losowo do badań części o liczności wg tablicy 3 
normy j.w. 
 
 
 
6.3.3.4. Opis badań 

6.3.3.4.1.Oględziny 
NaleŜy sprawdzić, czy elementy składowe linii optotelekomunikacyjnych odpowiadają tym 

wymaganiom, których spełnienie moŜe być stwierdzone bez uŜycia narzędzi i bez demontaŜu. Dopuszcza się 
wykonywanie wykopów kontrolnych. 
Przy oględzinach zaleca się postępować wg następujących zasad: 

a) dokonać starannego przeglądu jakości i wykonania elementów składowych, przy czym naleŜy 
zwrócić uwagę na jakość montaŜu, sposób dopasowania elementów, sztywność konstrukcji, 
uszczelnienia, 

b) sprawdzić zabezpieczenie przed samoodkręceniem połączeń gwintowych oraz zabezpieczenie 
przed korozją elementów z powłokami galwanicznymi i malarskimi, 

c) sprawdzić ułoŜenie linii w ziemi, studniach kablowych, na mostach, wiaduktach, w tunelach, na 
konstrukcjach wsporczych itp. 

d) sprawdzić sposób zabezpieczenia linii na brzegu, przy przejściach przez rzeki, kanały, rowy itp., 
e) sprawdzić ustawienie słupków oznaczeni owych i oznaczeniowo-pomiarowych, 
f) sprawdzić sposób wprowadzania linii do komory kablowej, uszczelnienia, zamocowania, 
g) sprawdzić wykonanie odbudowy nawierzchni i uporządkowanie terenu, 
h) sprawdzić zgodność wykonania z Rysunkami oraz czytelność napisów i oznaczeń rozpoznawczych 

i informacyjnych, jak równieŜ stan i estetykę wykonania elementów i części składowych, 
i) sprawdzić zgodność wykonania i wyposaŜenia z Dokumentacją Powykonawczą. 

6.3.3.4.2.Sprawdzenie wymiarów 
W celu sprawdzenia zgodności z Rysunkami naleŜy sprawdzić: 

a) wymiary gabarytowe elementów lub części składowych linii optotelekomunikacyjnych, 
b) rozmieszczenie ciągów kablowych na konstrukcjach wsporczych i innych, 
c) domiary poprzeczne i wzdłuŜne trasy do punktów domiarowych, 
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d) głębokość ułoŜenia rurociągu, rur ochronnych przepustowych, taśmy ostrzegawczej  
i innych elementów. 

Pomiary naleŜy wykonać przymiarami liniowymi. Odchyłki wymiarowe moŜna uznać za dopuszczalne, 
jeŜeli umoŜliwiaj ą montaŜ części składowych i nie będą miały wpływu na prawidłową eksploatację linii 
optotelekomunikacyjnej. 

6.3.3.4.3.Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie materiałów uŜytych do budowy linii optotelekomunikacyjnej polega na stwierdzeniu 

ich zgodności z wymaganiami norm lub innych dokumentów poświadczających zgodność uŜytych 
materiałów z wymaganiami Rysunków lub uzgodnionych warunków technicznych. Jakość materiałów 
powinna być poświadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawców. Dla kabli i osprzętu uŜytego do 
budowy linii optotelekomunikacyjnej powinny być przedstawione aktualnie waŜne dokumenty 
homologacyjne Ministerstwa Łączności. 
6.3.3.4.4. Sprawdzenie poprawności doboru kabli i osprzętu 

Sprawdzenie polega na porównaniu zastosowanych kabli i osprzętu z Dokumentacją 
Powykonawczą. 

 
6.3.3.4.5.Sprawdzenie długości i tłumienności odcinków regeneratorowych 

Sprawdzenie polega na obliczeniu faktycznej tłumienności torów na odcinku regeneratorowym wg 
5.5. i porównaniu ich z wynikami pomiarów wykonanych wg 6.3.2. niniejszej Specyfikacji. 

6.3.3.4.6. Sprawdzenie głębokości ułoŜenia rur i innych elementów składowych rurociągu, w którym 
przebiega linia optotelekomunikacyjna Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzór techniczny w trakcie 
budowy lub na wykonaniu próbnych wykopów i pomiarze taśmą mierniczą. 

6.3.3.4.7. Sprawdzenie szczelności 
Badany odcinek kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego o długości 2 km naleŜy na jednym 

końcu uszczelnić kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym (KTk), a na drugim - kapturkiem 
termokurczliwym (KTkw) z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Poprzez wentyl naleŜy 
odcinek ten napełnić stopniowo spręŜonym powietrzem do nadciśnienia ok. 100 kPa i zanotować wartość 
nadciśnienia. Po upływie co najmniej 24 godzin naleŜy ponownie zmierzyć nadciśnienie i zanotować jego 
wartość. Odcinek kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego naleŜy uznać za szczelny, jeśli porównanie 
wyników pomiarów nie wykazuje ubytku nadciśnienia o więcej, niŜ 10 kPa, Sprawdzenie polega na kontroli 
przez nadzór techniczny w trakcie budowy. 

6.3.3.4.8.Sprawdzenie zabezpieczenia linii (rurociągu) 
Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzór techniczny w trakcie budowy lub na wykonaniu 

próbnych wykopów. 

6.3.3.4.9.Sprawdzenie wykonania zbliŜeń i skrzyŜowań 
Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzór techniczny w trakcie budowy lub na wykonaniu 

próbnych wykopów i pomiarze taśmą mierniczą, sprawdzeniu ochrony i głębokości ułoŜenia rurociągu i rur 
przepustowych. Do odbioru linii w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego powinny być przedstawione dokumenty ich odbioru indywidualnego przez uŜytkowników tych 
urządzeń. 
 

6.3.4. Ocena wyników badań 
Przedstawioną do badań linię optotelekomunikacyjną naleŜy uznać za wykonaną zgodnie z 

wymaganiami normy ZN-96/TP S.A.-002/T, jeŜeli badania wg 6.3.1. - 6.3.3. dały wynik pozytywny. 
Składniki, które w wyniku badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być poprawione lub wymienione i 
ponownie zgłoszone do odbioru. 

6.4. Zasady bezpieczeństwa pracy przy montaŜu i badaniach linii optotelekomunikacyjnych 

6.4.1. Środki bezpieczeństwa prac w styczności ze światłowodami 
NaleŜy zachować szczególną ostroŜność przy pracach prowadzonych ze światłowodami, których 

ułamane lub odcinane końce są bardzo ostre i łatwo mogą się wbijać w skórę ludzką, a wiec niebezpieczne 
dla pracowników, zwłaszcza dla oczu, ust, delikatnych miejsc skóry twarzy itp. Krótkie odcinki kabli i 
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światłowodów powinny być starannie zbierane i składane do specjalnych pojemników, a następnie 
likwidowane w taki sposób, aby nie były bezpośrednio dostępne dla osób nieświadomych ich szkodliwości. 
Monterzy i technicy powinni być ostrzeŜeni o niebezpieczeństwach prac z włóknami światłowodowymi i 
pouczeni o sposobie obchodzenia się z nimi. 

6.4.2. Środki bezpieczeństwa prac przy badaniach kabli, linii i urządzeń optotelekomunikacyjnych 
- stosowane przyrządy do pomiarów parametrów transmisyjnych kabli, linii i urządzeń 

teletransmisyjnych oraz same urządzenia wyposaŜone są prawie zawsze w lasery, będące źródłem 
promieniowania optycznego o duŜej mocy. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla oczu, nie wolno 
więc pod Ŝadnym pozorem wystawiać oczu na działanie tych promieni. Nie wolno "zaglądać" w 
końcówki światłowodów emitujące promieniowanie laserowe, aby np. sprawdzić czy laser juŜ 
działa albo czy koniec światłowodu lub półzłączki jest czysty, 

- końcówki przewodów, gniazda na urządzeniach i przyrządach pomiarowych lub półzłączki, na 
wyjściu których moŜe być emitowane promieniowanie ze źródeł laserowych powinno być 
opatrzone znakiem ostrzegawczym i napisem: "UWAGA ! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE 
LASEROWE" 

- szczegółowe przepisy bezpieczeństwa pracy z laserami jakie naleŜy przestrzegać podane w normie 
PN-91/T-06700, a zwłaszcza w rozdziale III "Wytyczne dla uŜytkownika" oraz w instrukcji TP S.A. 
T-01 p.t. "Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych". 

-  

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00.„Wymagania 
ogólne". 

Jednostką obmiarową robót jest: 
- wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych,   1 metr sześcienny 
- wykopanie i zasypanie wykopu pod zasobniki kablowe,  1 metr sześcienny  
- wykopanie i zasypanie rowu kablowego pod rurociąg kablowy, 1 km  
- ułoŜenie rur ochronnych,      1 metr 
- montaŜ zasobników kablowych,     1 sztuka 
- montaŜ stelaŜy zapasu,      1 sztuka 
- wciąganie kabla do kanalizacji wtórnej,    1 km 
- wciąganie kabla do rurociągu kablowego,    1 km 
- badanie szczelności rurociągu kablowego,    1 odcinek 
- montaŜ złącza kablowego,     1 sztuka 
- wykonanie pomiarów elektrycznych kabli,    1 odcinek 
- wyciąganie kabla z kanalizacji wtórnej,    1 metr 
- wyciąganie kabla z rurociągu kablowego,    1 metr 
- demontaŜ zasobników kablowych,     1 sztuka 
- demontaŜ rurociągu kablowego,     1 metr 
- dla rozbiórki i naprawy nawierzchni,    1 metr kwadratowy (m.2) 
- dla transportu zdemontowanych elementów.   1 Megagram (Mg) 
- dla odszkodowań, kosztów przełączeń oraz wytyczenia w terenie,  
- wykonania dokumentacji powykonawczej i nadzoru uŜytkowników 
- wykonanie kalkulacji w oparciu o rzeczywisty obmiar i uzgodnienia - kalkulacja (kalk.) 

Ilość robót według Rysunków. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w DM,00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Przy odbiorze naleŜy sprawdzić zgodność robót z Rysunkami. 
Po wykonaniu linii telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 

- aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą, 
- geodezyjną Dokumentację Powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, 
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- protokoły odbioru z Właścicielem linii światłowodowej. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne". 

Cena obejmuje: 
- geodezyjne wytyczenie linii w terenie, 
- oznakowanie robót, 
- koszt materiałów, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych z zagęszczeniem, 
- wykopanie i zasypanie wykopów pod linie kablowe i rury z zagęszczeniem, 
- wykopanie i zasypanie wykopów pod zasobniki kablowe z zagęszczeniem, 
- ułoŜenie rur w wykopie, 
- montaŜ zasobników kablowych,  
- montaŜ stelaŜy zapasu, 
- wciąganie kabli do kanalizacji wtórnej, 
- wciąganie kabli do rurociągu kablowego,  
- wykonanie złączy przelotowych, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych w trakcie budowy i montaŜu,  
- wykonanie pomiarów elektrycznych po zmontowaniu linii, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych przy odbiorze linii, 
- wyciąganie kabli z kanalizacji wtórnej, 
- wyciąganie kabli z rurociągu kablowego, 
- demontaŜ zasobników kablowych,  
- demontaŜ rurociągu kablowego, 
- transport zdemontowanych materiał wraz z opłatą za korzystanie z wysypiska, 
- przeprowadzenie prób i konserwacja w okresie gwarancji, 
- wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- czyszczenie terenu z odpadów powstałych przy montaŜu i demontaŜu, 
- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii, 
- koszt nadzoru UŜytkownika, 
- koszt niezbędnych nadzorów uŜytkowników terenu i obiektów krzyŜowanych, 
- inne prace niezbędne do wykonania przebudowy linii optokablowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne badania i wymagania. 
- BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 

wymiary. 
- BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i 

badania. 
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego przeznaczenia 
- PN-87/E-90054 Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej 
- PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, Wymiary. 
- PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia. 
- PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia. 
- PN-91/T-06700 Bezpieczeństwo pracy przy promieniu emitowanym przez urządzenia laserowe. 
- PN-91/0-79353 Klasyfikacja sprzętu. Wymagania i wytyczne dla uŜytkownika. 
- BN-72/3233-12 Opakowania transportowe drewniane. Bębny do kabli i przewodów. 
- BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa Ŝelbetowa. 
- BN-86/3233-16 Telekomunikacyjne linie kablowe, Opaski oznaczeniowe. 
- BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Szafki kablowe. 
- BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. 
- BN-80/6775-03/01 Telekomunikacyjne sieci wewnątrz zakładowe przewodowe. Linie kablowe. 
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Ogólne wymagania i badania. 
- BN-6S/6353-03 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty 

drogowe. Folia kolendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.  
- BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych. WęŜe 

zbrojone z polichlorku winylu. 
- BN-74/6354-10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania  
- i badania.  
- BN-89/8984-17/03. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Ogólne wymagania  
- i badania. 
- BN-89/8984-18 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne 

wymagania. 
- BN-84/8984-10 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. 
- ZN-95/TP S.A.-002/T Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne, 
- ZN-95/TP S.A.-004/T ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
- Ogólne wymagania i badania. 
- ZN-03/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania, 
- ZN-96/TP S.A.-006/T Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-007/T Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. 
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- ZN-96/TP S.A.-009/T  Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania 
- ZN-96/TP S.A.-01l/T  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania  techniczne 
- ZN-96/TP S.A.-012/T  Kanalizacja pierwotna, Wymagania i badania. Kanalizacja wtórna i     rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-013/T Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-014/T Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-015/T Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania 
- ZN-96/TP S.A.-016/T Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i 

badania. 
- ZN-96/TP S.A.-017/T Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Rury trudnopalne (RHDPEt), 

Wymagania i badania 
- ZN-96/TP S.A.-018/T Uszczelki końców rur. Wymagania i badania 
- ZN-96/TP S.A.-019/T Zasobniki złączowe. Wymagania i badania 
- ZN-96/TP S.A.-021/T Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania 
- ZN-96/TP S.A.-024/T Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-025/T  Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi, Wymagania 
- ZN-96/TP S.A.-026/T Wymagania   techniczno   -   eksploatacyjne   na   kable   optotelekomunikacyjne 

jednomodowe, ZDBŁ, Warszawa. Warunki techniczne.  
- PN-9/M-34501  Kable optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania i badania,  
- WYTYCZNE o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 

elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego, stanowiące załącznik do zarządzenia nr 13 
Ministra Łączności z dn. 28.2.86 r., Warszawa. 

- WYTYCZNE ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosięŜnych o powłokach 
metalowych, Instytut Łączności, Warszawa, 1977 r. 

- WYTYCZNE techniczno-eksploatacyjne na światłowodowy trakt liniowy 34 Mbit/s o długości fali 
1310 nm, Instytut Łączności, Warszawa, 1986. 

- WYMAGANIA techniczno-eksploatacyjne na trakt liniowy o przepływności binarnej 140 Mbit/s na 
torach światłowodowych (1310 nm), Instytut Łączności, Warszawa 1990 (w opracowaniu). 

- ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w 
razie zbliŜenia się lub skrzyŜowania, Monitor Polski nr 13, poz.94 (przygotowywana juŜ jest 
nowelizacja tego zarządzenia).  

- ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12.03,1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii 
telekomunikacyjnych wzdłuŜ dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliŜu lotnisk i w 
miejscowościach, a takŜe ustalania warunkowe, jakim te linie powinny odpowiadać, Monitor Polski nr 
13, poz.95.  

- INSTRUKCJA uszczelniania otworów teletechnicznej kanalizacji kablowej, Zjednoczenie 
Budownictwa Łączności, Warszawa, 1976 r. 

- INSTRUKCJA TP S.A, T-01. Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.  
- DT-88/ZDBŁ-38 Wprowadzanie kabli światłowodowych do pomieszczeń stacyjnych, ZDBŁ, 

Warszawa.  
- DT/88/ZDBŁ-43 Pomiar tłumienności, lokalizacja niejednorodności i uszkodzeń telekomunikacyjnych 

kabli światłowodowych reflektometrem, ZDBŁ, Warszawa. 
- DT/88/ZDBŁ-45 Wstępna technologia wykonywania złączy kabli światłowodowych z wykorzystaniem 

mufy 
- MS. Część I, ZDBŁ, Warszawa. DT-89/ZDBŁ-47 jak wyŜej, Część II, ZDBŁ, Warszawa. T-90/ZDBŁ-

51   jak wyŜej, Część III, ZDBŁ, Warszawa. 
- DT-91/ZDBŁ-57 Technologia pneumatycznego zaciągania (z wpychaniem) kabli światłowodowych  
- do kanalizacji, ZDBŁ, Warszawa.  
- IT-88/ZDBŁ-52 Wstępna instrukcja zaciągania kabli światłowodowych do kanalizacji kablowej oraz 

budowy kanalizacji wtórnej, ZDBŁ, Warszawa  
- IT-89/ZDBŁ-55 Wstępna instrukcja układania kabli światłowodowych w ziemi i w wodzie, ZDBŁ, 

Warszawa.  
- IT-90/ZDBŁ-60 Instrukcja układania kabli światłowodowych kanałowych, ZDBŁ, Warszawa.  
- T-91/ZDBŁ-65   Wstępna instrukcja instalowania nadziemnych kabli optotelekomunikacyjnych, ZDBŁ, 

Warszawa. 
- USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 414 z 1985 r,). USTAWA z dnia 7 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów  

z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie  - Kamionce wraz z odwodnieniem 
 i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. 
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lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r,). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


