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D .01.03.01  PRZEBUDOWA  NAPOWIETRZNYCH LINII   

            ENERGETYCZNYCH  PRZY  PRZEBUDOWIE  

   I  BUDOWIE DRÓG 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót budowlanych 

w ramach zadania: „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszów  

wraz z przebudową obiektu mostowego” w zakresie przebudowy napowietrznych linii energetycznych na odcinku 

jak w tytule. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna 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 napowietrznych linii 

energetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz napowietrznych i naziemnych stacji 

transformatorowych kolidujących z przebudową i budową dróg zgodnie z Projektem Wykonawczym. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 10 

oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  

 

Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: 

 

1 Przebudowa linii napowietrznych niskiego napięcia (nN): 

- likwidacja części nieizolowanej sieci napowietrznej nN kolidującej z planowaną inwestycją -  w obszarze 

drogi skrzyżowania ul. opolskiej z ul. nad Łąkami 

- likwidacja opraw i słupów oświetlenia ulicznego zainstalowanych na sieci skojarzonej wraz z przewodem 

oświetleniowym; 

- ustawienie słupa energetycznego nN z żerdzią wirowaną typu E; 

- budowa  napowietrznej linii kablowej typu AsXSn 4x50mm
2
– odtworzenie istniejącej sieci rozdzielczej 

nN; 

 

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 U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 

 

1.4.3. Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 

 

1.4.4. Odległość 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 użyciu 

dodatkowego przewodu zabezpieczającego, zapobiegające opadnięciu przewodu roboczego w przypadku zerwania 

go w pobliżu izolatora. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i odciągowe. 
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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. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie 

przewodu: przelotowe, odciągowe i przelotowo-odciągowe. 

 

1.4.12. Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo wraz z osprzętem 

umożliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą, konstrukcją zawieszeniową, z uchwytem 

przewodu, a w razie potrzeby wyposażony również w osprzęt do ochrony łańcucha przed skutkami łuku 

elektrycznego. 

 

1.4.13. Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest przetwarzanie lub 

rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej. 

 

1.4.14.Słupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia umieszczone są na słupach. 

 

1.4.15. Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia znajdują się wewnątrz pomieszczenia, 

przy czym dostęp do tych urządzeń jest możliwy tylko z tego pomieszczenia. 

 

1.4.16. Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów poziomych 

dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp. 

 

1.4.17. Zbliżenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej 

linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niż połowa wysokości zawieszenia 

najwyżej położonego nieuziemionego przewodu zbliżającej się linii i nie zachodzi przy tym skrzyżowanie. 

 

1.4.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051 [2] i 

definicjami podanymi w STWiORB „Wymaganiach ogólnych”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 

Inżyniera. 

Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 

„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 

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 wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

 

2.2. Zastosowane materiały. 

Przy przebudowie, zabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej należy stosować materiały i urządzenia zgodne 

z projektem budowlano-wykonawczym. 

Zastosowano następujące materiały dla linii napowietrznej niskiego napięcia: 

 słup wirowany (K3-13 E12/10;) wraz z elementami ustojowymi; 

 słup wirowany (O4-10,5 E10,5/10;) wraz z elementami ustojowymi; 

 osprzęt montażowy do linii napowietrznych w technologii nkl; 
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 ochronniki przepięciowe  

 przewody izolowane niskiego napięcia typu AsXSn 4x50 mm
2
 

 

2.3. Ustoje i fundamenty 

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-80/B-03322 [25]. 

Zaleca się stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych wg. kart katalogowych ENSTO. 

 

Tablica 1. Zalecane ustoje i fundamenty dla słupów linii napowietrznych 

Typ ustoju Słupy 

lub fundamentu żelbetowe strunobetonowe uwagi 

UP4 x x Do słupa K3 

UP6 x  Do słupa K3 

UB2 x  Do słupa O4 

 

Ustoje i fundamenty powinny być zabezpieczone przed działaniem agresywnych gruntów i wód zgodnie z 

załącznikiem do PN-75/E-05100 [5]. 

 

2.4. 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 żadnym miejscu 

naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub 

montażowej - dopuszczalnych naprężeń zwiększonych. 

Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-75/E-05100 [5]. 

 

2.4.1. Słupy żelbetowe 

Słupy żelbetowe powinny spełniać wymagania PN-87/B-03265 [24] i mogą być stosowane do linii napowietrznych 

o napięciu znamionowym do 30 kV. Zaleca się stosowanie następujących typów słupów: K3-13 E12/10; O4-10,5 

E10,5/10 wg albumu LnNi- ENSTO 

 

2.4.2. Poprzeczniki i trzony 

Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia przewodów i parcia 

wiatru oraz odpowiadać PN-76/E-05100 [5]. 

Zaleca się stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco zgodnie z 

PN-74/E-04500 [3] lub malowanie zgodnie z instrukcją KOR-3A [41]. 

 

2.5. Osprzęt 

Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spełniać wymagania PN-

78/E-06400 [13]. 

O ile STWiORB i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzęt powinien wykazywać się 

wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż część linii, z którą współpracuje oraz powinien być odporny na 

wpływy atmosferyczne i korozję wg PN-74/E-04500 [3]. 

Części osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność elektryczną 

zbliżoną do przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i 

dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być 

zabezpieczone od możliwości powstawania korozji elektrolitycznej. 

Do budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii. 

 

2.6. Izolatory 

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV powinny spełniać 

wymagania PN-76/E-06308 [11]. 

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu znamionowym niższym niż 1 kV powinny spełniać 

wymagania odpowiednich norm przedmiotowych. 

Napięcie przebicia izolatorów liniowych powinno być większe od napięcia przeskoku. W liniach o napięciu 

wyższym niż 1 kV zaleca się stosować izolatory nieprzebijalne. 

Wytrzymałość przepięciowa izolatorów i łańcuchów izolatorów przy napięciu przemiennym 50 Hz oraz przy 

udarach piorunowych i łączeniowych - wg PN-81/E-05001 [4]. 

Jednostkowa droga upływu powierzchniowego izolacji między częścią pod napięciem a częścią uziemioną powinna 

być nie mniejsza niż wg PN-79/E-06303 [10]. 

Izolatory dla linii o napięciu do 1 kV pracujące przelotowo lub odciągowo powinny mieć wytrzymałość 

mechaniczną nie mniejszą niż dwukrotne obciążenia obliczeniowe normalne. 

Izolatory stojące, wiszące i łańcuchy izolatorów wiszących powinny spełniać wymagania PN-88/E-06313 [12]. 
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Tablica 2. Zalecane izolatory do linii napowietrznych 

Typ izolatora Napięcie znamionowe linii 

napowietrznej 

Norma 

N80, N95 0,4 kV PN-82/E-91000 [17] 

NS80 0,4 kV PN-82/E-91036 [19] 

S80/2 i S115/2 0,4 kV PN-82/E-91001 [18] 

 

2.7. Przewody 

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody z materiałów o dostatecznej 

wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy atmosferyczne i chemiczne. 

 

2.7.1. Przewody robocze 

Zaleca się stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody izolowane aluminiowe wielożyłowe (AsXSn) wg 

PN-HD 626 S1:2002/A2:2003 [15] 

 

2.8. 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-EN 197-1:2002  [31]. 

Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 [34] i składowany w 

suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

 

2.9. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 [30]. Zaleca się stosowanie kruszywa 

grubego o marce nie niższej niż klasa betonu. 

 

2.10. Żwir 

Żwir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01 [35]. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem 

 

3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy linii  napowietrznych 

Wykonawca przystępujący do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych (do 1 kV) 

 winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu (według  tablicy 3), gwarantujących właściwą 

jakość robót. 

 

Tablica 3. Wykaz maszyn i sprzętu 

Nazwa 

Zestaw wiertniczo-dźwigowy samochodowy ć 800 mm/3 m 

Zagęszczarka wibracyjno-spalinowa 

Wibrator pogrążalny 

Beczkowóz ciągniony 

Spawarka spalinowa 

Spalinowy pogrążacz uziomów 

Ciągnik kołowy 40-50 KM 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
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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 i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

4.2. środki transportu 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych (do 1kV) 

powinien wykazywać się możliwością korzystania ze środków transportu wg tablicy 4. 

 

Tablica 4. Wykaz środków transportu 

Nazwa 

Żuraw samochodowy 

Samochód skrzyniowy 

Samochód specjalny z platformą i balkonem 

Przyczepa dłużycowa 

Samochód dostawczy 

 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 

  

5.2. Przebudowa linii nN 

Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne linie napowietrzne, które nie spełniają 

wymagań PN-75/E-05100 [5] powinny być przebudowane. 

Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika tych obiektów. 

Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii 

przebudowywanej. Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi harmonogram robót, 

zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych urządzeniach. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące napowietrzne linie elektroenergetyczne należy 

przebudowywać zachowując następującą kolejność robót: 

 wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii posiadającego parametry nie gorsze od linii 

przebudowywanej, 

 wyłączenie napięcia zasilającego linię przebudowywaną, 

 wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, 

 zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. 

 

5.3. Demontaż linii nN 

Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych i stacji transformatorowych należy wykonywać zgodnie 

z dokumentacją projektową i STWiORB oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii i stacji w taki sposób, aby elementy urządzeń 

demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaż. 

W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien 

powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 

W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy konstrukcji bez ich demontażu (np. 

fundamenty), o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. 

Wszelkie wykopy związane z demontażem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym 

warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z demontażu 

Zamawiającemu, do wskazanego przez niego miejsca. 

 

5.4. Wykopy pod słupy 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 zależności od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz 

rodzaju gruntu. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy wykopy pod 

słupy i fundamenty prefabrykowane wykonywać przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu 

samochodowym. 

Należy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny z PN-68/B-06050 

[26]. 

 

5.5. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Fundamenty prefabrykowane stalowych słupów linii napowietrznych powinny być montowane zgodnie z instrukcją 

montażu dla konkretnych typów fundamentów. 

Fundamenty powinny być ustawiane dźwigiem na 10 cm warstwie betonu C8/10, spełniającego wymagania PN-EN 

206-1 [28] lub 15 cm warstwie zagęszczonego żwiru z wykorzystaniem ram montażowych ustalających 

jednoznacznie ich wzajemne położenie. 

Ramy montażowe powinny odpowiadać rodzajowi i serii słupów, dla których montowane są fundamenty. 

Przed zasypaniem fundamentów należy 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 

zależności od rodzaju środowiska, w oparciu o załącznik do PN-75/E-05100 [5]. 

Fundamenty należy zasypywać gruntem bez zanieczyszczeń organicznych z zagęszczeniem warstwami grubości 20 

cm. 

 

5.6. Montaż słupów żelbetowych 

Słupy żelbetowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. W zależności od warunków pracy, 

słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w płyty ustojowe (słup K3-13). 

Dla słupów, których dokumentacja projektowa nie przewiduje płyt ustojowych (słup O4-10,5), wykopy pod 

podziemne części słupów należy wypełniać zaprawą cementową, której skład i właściwości zaakceptuje Inżynier. W 

tym przypadku otwory pod słupy powinny być wiercone. 

Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją przez malowanie lakierem 

asfaltowym spełniającym wymagania BN-78/6114-32 [33]. 

Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając zasad określonych 

w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce” [40]. 

Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. 

 

5.7. Montaż przewodów 

5.7.1. Wymagania ogólne 

Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy 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 należy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno być takie, aby nie osłabiało jego 

wytrzymałości. Zależnie od funkcji, jaką spełnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymałości, należy stosować 

zawieszenie przewodu przelotowe lub odciągowe, a w przypadkach wymagających zwiększenia pewności 

umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne lub odciągowe bezpieczne. 

Naprężenie w przewodach nie powinno przekraczać: 

 dopuszczalnego naprężenia normalnego - jeżeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu  1 lub 2 stopnia, 

 dopuszczalnego naprężenia zmniejszonego - jeżeli przęsło podlega obostrzeniu 3 stopnia. 

Zabrania się regulować naprężenia w przewodzie przez zmianę długości linki rozkręcaniem lub skręcaniem. 

Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisów lub poddawanie przewodu przed montażem 

zwiększonemu naprężeniu, ze względu na możliwość powiększenia zwisu spowodowanego pełzaniem aluminium. 

Zabezpieczenie przewodów od drgań należy wykonywać w liniach o napięciu znamionowym 60 kV i wyższym 

przez stosowanie urządzeń tłumiących. 

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego należy stosować: 

 na izolatorach stojących - w przypadku, gdy siły naciągów przewodów w przęsłach są po obu stronach 

izolatora jednakowe lub gdy różnica 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 wzdłuż 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 należy stosować w przypadku, gdy siły naciągu przewodów w 

przęsłach są niejednakowe. Zawieszenie odciągowe powinno wytrzymywać co najmniej 90% siły zrywającej 

przewód. 
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Zawieszenie przewodu odgromowego na konstrukcji wsporczej może być przelotowe lub odciągowe. Wybór 

sposobu zawieszenia powinien być zależny od wytrzymałości konstrukcji wsporczej. 

 

5.7.2. Odległość 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 krzyżujących drogi 

lądowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosić dla linii do 1 kV - 5,00 m, 

 

5.8. Tablice ostrzegawcze i informacyjne 

Na słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu wyższym niż 1 kV należy umieszczać w 

widocznym miejscu, na wysokości od 1,5 do 2 m nad ziemią tablice ostrzegawcze wg PN-88/E-08501 [14]. 

Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub tablice numeracyjne. 

Tablice numeracyjne na słupach linii o napięciu 110 kV i wyższym powinny oprócz numeru zawierać także symbol 

linii. W liniach wielotorowych o napięciu wyższym niż 1 kV, na każdym słupie powinno być oznaczenie toru. 

Tablice informacyjne powinny być wykonane wg rysunków zamieszczonych w typowych katalogach budowanych 

linii. 

 

5.9. Ochrona odgromowa 

Ochronę odgromową linii elektroenergetycznych napowietrznych należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra 

Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych [38]. 

 

5.10. Uziemienia ochronne 

Uziemieniu ochronnemu podlegają we wszystkich liniach metalowe części urządzeń znajdujące się w linii (np. 

urządzenia do wyłączania odłączników słupowych, pomosty montażowe, korpusy żeliwne głowic słupowych), 

urządzenia oświetlenia zewnętrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV, w 

której zastosowano zerowanie, wymienione części należy zerować. 

Nie należy wykorzystywać strun stalowych słupów z betonu sprężonego jako przewodów uziemiających. W słupach 

żelbetowych z betonu niesprężonego można zbrojenie wykorzystywać jako przewody uziemiające pod warunkiem 

ciągłości elektrycznej i dostatecznej wytrzymałości termicznej zbrojenia na prądy zwarcia doziemnego. 

Uziemienia ochronne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej 

[38]. 

 

5.11. Skrzyżowania i zbliżenia linii napowietrznych z drogami kołowymi 

Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z drogami kołowymi należy tak prowadzić i 

wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności w ruchu kołowym i pieszym oraz w należytym utrzymaniu 

dróg i na warunkach podanych w zezwoleniu zarządu drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegające wzdłuż pasów drogowych poza obszarem zabudowanym, 

powinny być usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odległości co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba że 

zarząd drogi wyrazi zgodę na odstępstwo od tej zasady. 

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie elektroenergetyczne mogą być budowane w pasie 

drogowym na warunkach określonych w ustawie o drogach publicznych [42]: 

 na terenach zalewowych - na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających 

jednocześnie funkcje wałów przeciwpowodziowych, a w braku takiej możliwości - na krawędzi korony 

drogi, 

 na terenach górskich i zalesionych - w pasie drogowym poza koroną drogi. 

Na każde skrzyżowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogą wymagane jest zezwolenie zarządu 

drogowego. 

Należy tak wykonywać skrzyżowanie linii elektroenergetycznej z drogą, aby kąt skrzyżowania był nie mniejszy niż 

45
o
, a przęsła skrzyżowań z obostrzeniem 3 stopnia były ograniczone słupami odporowymi, odporowo-narożnymi 

lub krańcowymi. 

Znak powinien być ustawiony na poboczu drogi w odległości 20 m od skrajnego przewodu linii, zgodnie z PN-75/E-

05100 [5]. 

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     15 kV - 7,10 m, 

 dla linii     30 kV - 7,20 m, 

W szczególnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa się ruch pojazdów ponadnormatywnych, zarząd drogowy 

może zwiększyć minimalne odległości przewodów od powierzchni drogi. 
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5.12. Skrzyżowania i zbliżenia linii napowietrznych z wiaduktami i mostami 

Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z wiaduktami i mostami należy 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 skrzyżowania lub zbliżenia z mostami lub wiaduktami, wymaga 

akceptacji zarządu drogowego, zgodnie z ustawą o drogach publicznych [42]. 

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 wzdłuż wiaduktów i mostów powinny mieć stopień obostrzenia taki, jak w przypadku 

zbliżenia z drogą komunikacyjną. 

 

5.13.  Prowadzenie linii napowietrznych przez tereny leśne i w pobliżu drzew 

Odległość przewodu linii napowietrznej od każdego 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, 

 dla linii     30 kV - 2,70 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 należy powiększyć 

co najmniej o 1 m w przypadku zbliżenia przewodów do drzew owocowych lub ozdobnych podlegających 

przycinaniu, przy czym należy 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 + 
U

150
)  

w którym: B - odległość między skrajnymi przewodami linii, 

  U - napięcie znamionowe linii, kV. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6.  

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie 

napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, STWiORB i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, 

mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 

dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu 

Energetycznego - założonej 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, należą materiały do wykonania 

fundamentów „na mokro” i ustojów słupów. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, 

na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów 

regulacyjnych. 

W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi 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. 
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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-

80/B-03322 [25] i PN-73/B-06281 [29]. 

Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia. 

Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który 

powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [32]. 

 

6.3.3. Słupy żelbetowe i strunobetonowe 

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 lokalizacji, 

 kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 

 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 montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych izolatorów i osprzętu oraz 

przeprowadzić kontrolę wartości naprężeń zawieszanych przewodów. 

Naprężenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych (jeżeli przęsło linii nie podlega 

obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartości tych 

naprężeń dla poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii należy przyjąć z dokumentacji projektowej lub 

STWiORB. 

W liniach o napięciu znamionowym 60 kV i wyższym należy sprawdzić zabezpieczenia przed skutkami drgań 

mechanicznych przewodów (wykonanie pętli tłumiących). 

Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami krzyżującymi. 

Przewody nie powinny być zawieszone niżej niż podano w p. 5.7 i 5.12 przy spełnieniu odpowiednich warunków, 

zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-75/E-05100 [5]. 

 

6.3.5. Instalacja przeciwporażeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń 

spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 

0,85 wg BN-72/8932-01 [32]. 

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji 

powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej. 

 

6.4. 6.4. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 

wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w 

czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

Jednostką obmiarową dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr, a dla stacji transformatorowej 

sztuka. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 

Przy przekazywaniu linii napowietrznej 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. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 

Płatność za km linii należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych 

robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 odłączenie i demontaż kolidujących elementów sieci 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopów, 

 montaż i ustawienie słupa linii napowietrznych wraz z osprzętem, 

 badania linii kablowych nN, 

 odwiezienie gruntu z wykopu z utylizacją, 

 montaż przewodów,  

 podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 pomiary i próby pomontażowe, 

 pomiar instalacji uziemiającej, 

 uporządkowanie terenu, 

 opłaty za nadzory i wyłączenia, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej,  

 wykonanie inwentaryzacji lokalizacji słupów napowietrznych linii i stacji transformatorowych. 

 składowanie i utylizację odpadów 

 

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 Narażenie 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-HD 626 S:1/2002 Energetyczne kable napowietrzne na napięcie znamionowe  

Uo/U(Um): 0, 6/1 (1, 2) kV 

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. 
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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. Żelbetowe i sprężone konstrukcje 

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

25. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

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-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

29. PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 

30. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

31. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

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. Żwir. 

 

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-montażowych 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 przeciwporażeniowej. 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. 

43. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i 

rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” - Poznań lub 

Kraków. 
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D - 07.07.01 OŚWIETLENIE DRÓG  
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 

budowlanych w ramach zadania: „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszów wraz 

z przebudową obiektu mostowego” w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznych  

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna 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 przebudową 

sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z  Projektem Wykonawczym. 

Zakres Prac dla przedmiotowej Inwestycji obejmuje: 

- budowę słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych, 

- budowę linii kablowych zasilających oświetlenie drogowe, 

- wykonanie przyłączenia zasilania do istniejącej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego, 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 10 

oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.0000.00. „Wymagania Ogólne” 

 

1.4.1 Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 

kilka kabli jedno - lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej 

trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

 

1.4.2. Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone 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 ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

 

1.4.7.Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 

urządzeń. 

 

1.4.8. Skrzyżowanie – występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów 

poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej (np. toru 

kolejowego, drogi kołowej, wody żeglownej lub spławnej) budynku, budowli (np. mostu) itp. 

 

1.4.9. Zbliżenie – występuje wtedy gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego 

innej linii elektrycznej, szyny kolejowej, wody, korony drogi, budynku, budowli itp. jest mniejsza niż połowa 

wysokości zawieszenia najwyżej położonego nieuziemionego przewodu zbliżającej się linii i nie zachodzi przy 

tym skrzyżowanie. 

1.4.10. Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

 

1.4.11. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, 

służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14m. 

 

1.4.12. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 i definicjami podanymi w STWiORB 

„Wymaganiach ogólnych”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.0000.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

poleceniami Inżyniera. 

Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DMU.0000.00. „Wymagania Ogólne” 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.0000.00. 

„Wymagania Ogólne” pkt. 2 

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 wyposażone w takie dokumenty na prośbę Inżyniera. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

 

Przy przebudowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego należy stosować materiały i urządzenia 

zgodnie z Projektem Wykonawczym. 

Zastosowano następujące materiały: 

- słupy oświetleniowe stalowe typu KOS 9m (wysokość do punktu świetlnego),  

- wysięgniki rurowe pojedyncze do opraw oświetleniowych długości 1,5m z kątem podniesienia 15˚, 

- energooszczędna oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 150W 

- osprzęt do opraw oświetleniowych (obejmy, izolacyjne złącza kablowe itp.), 

- kable elektroenergetyczne typu YAKY 4x25mm
2
  

- kable elektroenergetyczne typu YAKY 4x35mm
2
 

- osprzęt kablowy, 

- rury osłonowe typu DVK 110, 

- rury osłonowe typu SRS 110, 

- bednarka stalowa, ocynkowana typu FeZn 4x30mm
2
, 

 

2.3. Piasek 

Piasek do ustawiania słupów w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.0000.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

Wykonawca przystępujący do przebudowy oświetlenia drogowego powinien korzystać z następujących maszyn i 

sprzętu: 

- żurawia samochodowego (dźwig samojezdny), 

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5 – 10 t, 
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- przyczepę do przewożenia kabli i przewodów, 

- urządzenia wiertnicze do otworów pod słupy, 

- palniki gazowe do cięcia stali. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.0000.00 „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 i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

4.2. Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do przebudowy oświetlenia drogowego powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego, 

- przyczepy do przewożenia kabli i przewodów, 

- samochodu samowyładowczego, 

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

- dźwigu samojezdnego, 

- ciągnika kołowego. 

 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.0000.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 

 

5.2. Posadowienie słupów 

5.2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie prace fundamentowe muszą być prowadzone wg zasad podanych niżej oraz zgodnie z 

wymaganiami normy PN-B-06050:1999 „Geotechnika – Roboty ziemne - wymagania ogólne". 

Technologia oraz przebieg tych prac zależy od rodzaju stosowanego ustoju, jak również od warunków 

gruntowych. 

Przed przystąpieniem do wykopów należy sprawdzić, czy w strefie planowanego wykopu nie znajdują się 

urządzenia podziemne. Ewentualne kolizje należy usunąć lub istniejące urządzenia zabezpieczyć za zgodą 

użytkownika. 

Wykopy powinno poprzedzać usunięcie ziemi rodzimej do głębokości 20 cm, na powierzchni o wymiarach 

boków zwiększonych o około l m od obrysu wykopu. Dla posadowienia słupów z fundamentami wykopy należy 

wykonywać ręcznie lub koparką. 

Przy występowaniu wysokiego poziomu wód gruntownych posadowienie wykonać, w zależności od rodzaju 

fundamentu, w kręgach betonowych, rurach stalowych lub betonowych względnie przy zastosowaniu szczelnych 

ścianek. 

Przy wykonywaniu wykopu poniżej wód gruntowych należy wykonać szczelną ściankę lub zagłębić kręgi 

studzienne i po zabetonowaniu korka betonowego odpompować wodę. Zasypywanie wykopów należy wykonywać 

bardzo starannie, gdyż czynność ta decyduje o nośności posadowienia. 

Zasypywanie powinno być wykonywane warstwami o grubości 20 – 30 cm z zagęszczeniem gruntu, 

umożliwiającym osiągnięcie maksymalnego dla danego gruntu stopnia zagęszczenia. Polewanie wodą zasypywanej 

ziemi przed ubijaniem, powoduje lepsze zagęszczenie gruntu. Po zasypaniu wykopu należy rozsypać grunt rodzimy 

(odłożony z zewnętrznej warstwy) do 15 cm powyżej terenu przy obwodzie słupa, ze spadkiem na zewnątrz do linii 

obrysu zasypanego wykopu. 

Ochronę elementów stalowych i betonowych posadowień słupów przed szkodliwymi wpływami wykonywać 

należy zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6. Elementy stalowe i ich połączenia w części podziemnej słupa 

należy dodatkowo zabezpieczyć przed korozją lakierem lub masą asfaltową. 

Podziemne betonowe części ustojów należy chronić przed szkodliwymi wpływami jedynie w gruncie bardzo 

agresywnym, dobierając odpowiedni rodzaj zabezpieczenia do występującego zagrożenia. 
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5.2.2. Montaż słupów 

Przed ustawieniem słupa w wykopie należy przeprowadzić jego montaż w pozycji leżącej, instalując na nim 

określone w Projekcie Wykonawczym konstrukcje stalowe (w tym m. in.: wysięgniki, oprawy oświetleniowe itp.) 

oraz elementy uziemienia. 

Zmontowany słup zaleca się ustawić w wykopie za pomocą dźwigu samojezdnego i wykonać jego posadowienie. 

 

UWAGA! 

W obszarze zbliżenia z liniami wysokiego napięcia (110 kV, 220 kV, 400 kV) należy się bezwzględnie 

stosować do instrukcji BIOZ, która określa zasady bezpiecznej pracy. 

 

5.3. Rowy kablowe 

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od 

warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby 

geodezyjne. 

Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. 

Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla wg p. 5.4.4 powiększoną o 10 cm, natomiast 

szerokość dna rowu obliczamy z następującego 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. 

 

5.4. Układanie kabli 

4.4.1 Ogólne wymagania 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające 

uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny być 

ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża. 

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 

wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 

szczelne zalutowanie powłoki, 

nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

 

4.4.2 Temperatura otoczenia i kabla 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 

a) 4o
C – w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 

b) 0o
C – w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura 

układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 

powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5
o
C. 

 

4.4.3 Zginanie kabli 

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 

a) 25-krotna zewnętrzna średnica kabla – w przypadku kabli olejowych, 

b) 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o 

powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli 

wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4, 

c) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o 

powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o 

liczbie żył nie przekraczających 4. 

 

4.4.4 Układanie kabli bezpośrednio w ziemi 
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable 

należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na 
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dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim 

gruntem. 

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu 

o grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla 

powinna wynosić co najmniej 25cm. 

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co 

najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. 

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla 

powinna wynosić nie mniej niż: 

- 50cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1kV, ułożonych pod chodnikiem przeznaczonych 

dla potrzeb oświetlenia ulicznego 

- 70cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na 

użytkach rolnych, 

- 80cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV, z 

wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

- 90cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15kV ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

- 100cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15kV. 

 

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1% do 3% długości wykopu) 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli 

po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż: 

- 4m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu 

znamionowym od 15 do 40kV, 

- 3m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu 

znamionowym od 1 do 10kV, 

- 1m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1kV. 

 

5.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż 

kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna. 

 

5.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90˚ i w miarę możliwości w 

najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i 

sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu 

skrzyżowania i na długości po 50cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami 

podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 

 

5.7. Wykonanie muf i głowic 

Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf i głowic kablowych. 

Nie należy stosować muf odgałęźnych do kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. 

Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych. 

W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie względem siebie 

(wzdłuż kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach. 

Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok metalowych kabli. 

Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola elektrycznego w 

izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację miejsc łączenia żył zaleca się 

stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliżonych do własności izolacji łączonych kabli. Dopuszcza się 

niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc łączenia żył kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 

1kV, jeżeli mufy wykonywane są z żywic 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 1kV dopuszcza się stosowanie zalewy 

izolacyjnej bitumicznej wg E-16. 

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, połączonych zaprawą cementowo-wapienną wg PN-65/B-14503  i wykonaną zgodnie z 

dokumentacją projektową. 
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5.8. Ochrona przeciwporażeniowa 

Metalowe głowice kabli powinny być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. Powłoki aluminiowe kabli 

mogą być bezpośrednio połączone w rozdzielni z szyną PE. 

Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowić nieprzerwany ciąg przewodzący 

linii kablowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.0000.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie sieci oświetlenia 

drogowego. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, STWiORB i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, 

mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 

dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu 

Energetycznego - założonej jakości. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów atesty stosowanych materiałów. 

Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów 

regulacyjnych. 

W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi 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 0,5m. 

 

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 należy 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 należy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli 

odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

 

6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu 

przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne 

żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

 

6.4. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 

wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.0000.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 

Jednostką obmiarową jest komplet wykonanej przebudowy sieci oświetlenia drogowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.0000.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 

Przy przekazywaniu linii kablowej (oświetleniowej) do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- projektową dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z dokonanych pomiarów, 

- protokoły odbioru robót zanikających, 

- ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Elektroenergetyczny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.0000.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 

Płatność za komplet należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów oraz wykonanych 

robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

- roboty przygotowawcze, 

- koszt materiałów, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających 

z przyjętej technologii robót, 

- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 

- odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii, 

- wykonanie wykopów, 

- odwiezienie gruntu z wykopu z utylizacją, 

- ułożenie rur ochronnych, 

- zasypanie wykopów piaskiem i gruntem rodzimym, 

- ustawienie i kompletacja słupów, 

- instalacja wysięgników i opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych, 

- wykonanie uziemień na słupach oświetleniowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie, 

- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- podłączenie projektowanej linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, 

- opłaty za nadzory i wyłączenia, 

- wykonanie inwentaryzacji trasy linii kablowej. 

 

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 60kV. Ogólne wymagania i badania. 

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie znamionowe 

nie przekraczające 23/40kV. 

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable  

o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40kV. 

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, 

na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30kV. Ogólne wymagania i badania. 

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie znamionowe 

powyżej 3,6/ kV. 
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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 żył (analogia). 

19. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

20. E-16 Zalewy kablowe. 

 

10.2. Inne dokumenty 

1 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

2 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z 

dnia 10.04.1972 r. 

3 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. 

Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

4 Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i 

kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 

5 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  PRZY  PRZEBUDOWIE  

   I  BUDOWIE DRÓG 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 

budowlanych w ramach zadania: „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszów wraz 

z przebudową obiektu mostowego” w zakresie przebudowy i zabezpieczenia linii elektroenergetycznych 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Ogólna specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (STWIORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie STWiORB przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy linii kablowych 

kolidujących z przebudową i budową dróg. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 

kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące 

zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone 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 ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

1.4.7. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń. 

1.4.8. Skrzyżowanie - 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. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 

podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 

układania bez stosowania przegród  lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

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 przeciwporażeniowa - 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 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inżyniera  

program zapewnienia jakości (PZJ). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M-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 wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2. Kable 

 Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych należy stosować kable uzgodnione z 

zakładem energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych 

należy stosować następujące typy kabli: 

 YAKY wg PN-HD 603 S1 [7] o napięciu znamionowym do 1 kV, 

 Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności 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 należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu. 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odc. Olesno - Łowoszów 

  

24 

 

2.3. Mufy i głowice kablowe 

 Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby 

żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powłoce 

metalowej o napięciu znamionowym wyższym niż 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 należy 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 należy stosować folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 kV, koloru 

czerwonego. 

 Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 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 używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi 

należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. 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 niż 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 należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych 

przed działaniem sił mechanicznych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiORB, STWIORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do wykonania linii  kablowej 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się możliwością 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 

 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 Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2. Środki transportu 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących  środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego, 

 samochodu dostawczego, 

 przyczepy do przewożenia kabli, 

 samochodu samowyładowczego, 

 ciągnika kołowego. 

 Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
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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 uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii. 

Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii 

przebudowywanej. 

 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót, zawierający 

uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach kablowych. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie kablowe należy przebudowywać 

zachowując następującą kolejność robót: 

 wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii mającego parametry nie gorsze niż 

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 należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i 

higieny pracy [22]. 

5.2. Demontaż linii kablowej 

 Demontaż kolizyjnego odcinka linii kablowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

STWiORB i STWIORB oraz zaleceniami użytkownika tej linii. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii kablowej w możliwie taki sposób, aby jej elementy 

nie zostały uszkodzone lub zniszczone. 

 W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien 

powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie lub zniszczenie. 

 W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić element linii bez jego demontażu, o ile uzyska 

na to zgodę Inżyniera. 

 Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane gruntem zagęszczanym 

warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 

 Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów 

pochodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca. 

5.3. Rowy pod kable 

 Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od 

warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby 

geodezyjne. 

 Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. 

 Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia 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. 

  

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 

  

Skrzyżowanie 

Najmniejsza dopuszczalna 

odległość  w cm 

lub zbliżenie pionowa przy 

skrzyżowaniu 

pozioma przy 

zbliżeniu 

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 wyższe niż 1 kV 

  

50 

  

10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 

wyższe niż 1 kV i nie przekraczające 10 kV z kablami tego 

samego typu 

  

50 

  

10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 

wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju 

50 25 
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Kabli elektroenergetycznych z kablami 

telekomunikacyjnymi 

50 50 

Kabli różnych użytkowników 50 50 

Kabli z mufami sąsiednich kabli` - 25 

  

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 ostrożności zapobiegające uszkodzeniu 

innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 

 Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny być 

ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża. 

 Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 

wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 

 szczelne zalutowanie powłoki, 

 nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

5.4.2. 5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla 

 Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 

a)     4
o
C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 

b)    0
o
C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

 W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i 

temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 

 Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

 Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 

powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5
o
C. 

5.4.3. Zginanie kabli 

 Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 

a)     25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 

b)    20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce 

ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji 

papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4, 

c)     15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce 

ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o liczbie żył nie 

przekraczających 4. 

5.4.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 

 Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach 

kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na 

dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim 

gruntem. 

 Kable należy 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 należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć 

co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14]. 

 Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla 

powinna wynosić nie mniej niż: 

 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na 

użytkach rolnych, 

 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, 

z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,  

 100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV . 

 Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym 

do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach 

mufy, łącznie nie mniej niż: 

 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, 
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 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 żył z przewodami napowietrznymi. 

 Kabel należy chronić rurą stalową do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m od powierzchni gruntu. Średnica 

wewnętrzna rury nie może być mniejsza niż 1,5-krotna zewnętrzna średnica wprowadzanego kabla i jednocześnie 

nie mniejsza niż 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 należy układać kable w sposób zapewniający: 

 nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej wiaduktu lub mostu, 

 łatwość układania, montażu, 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 

uniemożliwiające wystąpienie w kablu naprężeń rozciągających. 

 Nie powinno się łączyć kabli na wiaduktach i mostach. 

5.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 

 Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany 

głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia 

telekomunikacyjna. 

5.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 

 Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90
o
 i w miarę 

możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli 

elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed 

uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy 

skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 

  

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych  urządzeń podziemnych 

  Najmniejsza dopuszczalna odległość  w 

cm 

Rodzaj urządzenia podziemnego pionowa przy 

skrzyżowaniu 

pozioma przy 

zbliżeniu 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 

gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z 

gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 at 

80
1)

 przy średnicy 

rurociągu do           

250 mm i 150
2)

 

  

50 

Rurociągi z cieczami palnymi przy średnicy 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu 

wyższym niż 0,5 at i nie przekraczającym 4 at 

większej  niż           

250 mm 

100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu 

wyższym niż 4 at 

BN-71/8976-31 [17] 

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 

Części podziemne linii napowietrznych (ustój, 

podpora, odciążka) 

- 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, 

kanały 

- 50 

Urządzenia ochrony budowli od wyładowań 

atmosferycznych 

50 50 

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. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami 

 Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90
o
 i w miarę możliwości w jej 

najwęższym miejscu. 

 Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach 

skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3. 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odc. Olesno - Łowoszów 

  

28 

 

  

Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami 

Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu 

Rurociąg średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm           

z każdej strony 

Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami szerokość jezdni z krawężnikami z 

dodaniem po 50 cm z każdej 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 każdej strony 

  

Droga w nasypie 

szerokość korony drogi i szerokość rzutu 

skarp nasypów z dodaniem po 100 cm z 

każdej strony od dolnej krawędzi nasypu 

  

  

W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - długości 

przepustów należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów. 

 Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być 

mniejsza niż 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, gdyż dla konkretnego 

odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną 

przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). 

 Kable należy 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 niemożności 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 skrzyżowaniach z drogami i na odcinkach 

ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia ze 

strony zarządu drogowego i należy 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 należy wykonywać przy użyciu muf i głowic kablowych. 

 Nie należy stosować muf odgałęźnych do kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. 

 Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych. 

 W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie względem 

siebie (wzdłuż kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach. 

 Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok metalowych kabli. 

 Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola 

elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację miejsc łączenia 

żył zaleca się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliżonych do własności izolacji łączonych kabli. 

Dopuszcza się niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc łączenia żył kabli o napięciu znamionowym nie 

przekraczającym 1 kV, jeżeli mufy wykonywane są z żywic 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 żył 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 niż przewodność łączonych powłok 

lub pancerzy. W przypadku łączenia aluminiowych powłok kabli dopuszcza się przewodność połączenia nie 

mniejszą niż 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 należy 
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wykonywać wewnątrz mufy przy użyciu przewodów aluminiowych o przekroju nie mniejszym niż 10 mm
2
. 

Połączenia ze  sobą powłok, żył powrotnych i pancerzy kabli z materiałów innych niż aluminium należy wykonać 

przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż 6 mm
2
. 

 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 użyciu oddzielnych przewodów. 

5.10. Układanie przepustów kablowych 

 Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub z PCW o średnicy wewnętrznej nie mniejszej 

niż 100 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyżej 1 kV. 

 Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W 

jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych 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 może być zwiększona, gdyż 

powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. 

 W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być 

wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli 

dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. 

 Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub 

pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 

5.11. Ochrona przeciwporażeniowa 

 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 ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski 

kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach 

charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 

 Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich 

miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności. 

 Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

 symbol i numer ewidencyjny linii, 

 oznaczenie kabla, 

 znak użytkownika kabla, 

 znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 

 rok ułożenia kabla. 

 Trasa kabli ułożonych 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 należy umieścić trwały napis w 

postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach 

około 100 m, ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub 

zbliżeń. 

 Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie 

utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i jednoznaczne określenie przebiegu 

trasy kabla. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii 

kablowej.. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 

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 Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 

 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 

badania. 

 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
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 Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego 

terenu Zakładu Energetycznego - założonej 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 żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia 

mechanizmów regulacyjnych. 

 W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi 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 należy 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 należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za 

dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył 

 Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu 

przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne 

żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 

 Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując 

odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli 

rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 

      20 M/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 

znamionowym do 1 kV, 

      50 M/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 

znamionowym wyższym niż 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 należy 

wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. 

 W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć 

oddzielnie dla każdej żyły. 

 Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 

 izolacja każdej żyły 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], 

 wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 

min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 A. 

6.4. Badania po wykonaniu robót 

 W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 

robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, 

wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

 Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 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. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i 

wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

 odłączenie i demontaż 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-HD 603 S1 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 powyżej 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 żył (analogia). 

19. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

20. E-16 Zalewy kablowe. 

10.2. Inne dokumenty 

21. 21.    Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

22. 22.    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. 

Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
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23. 23.    Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 

z dnia 26.11.1990 r. 

24. 24.    Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów 

i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 

25. 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 PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII 

   TELEKOMUNIKACYJNYCH  PRZY  PRZEBUDOWIE  

             I BUDOWIE DRÓG 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 

budowlanych w ramach zadania: „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszów wraz 

z przebudową obiektu mostowego” w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznych  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Ogólna specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (STWIORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie STWiORB przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Roboty omówione w STWiORB mają zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych 

przy budowie i przebudowie dróg publicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia 

kabli telekomunikacyjnych. 

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych, 

międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich.  

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii 

rozdzielczych. 

1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia ciągów 

kanalizacji kablowej. 

1.4.5. Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i połączone 

pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji. 

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu 

umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 

1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji magistralnej. 

1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji rozdzielczej. 

1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową. 

1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do montażu 

głowic kablowych. 

1.4.11. Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale telefoniczne 

między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 

1.4.12. Sieć międzycentralowa - część linii miejscowej obejmująca linie łączące centrale telefoniczne w jednym 

mieście. 

1.4.13. Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych. 

1.4.14. Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek i 

skrzynek kablowych. 

1.4.15. Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek i 

skrzynek kablowych. 

1.4.16.  Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim. 

1.4.17. Tor abonencki - para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem telefonicznym. 

1.4.18. Tor międzycentralowy - dwie lub trzy żyły w linii pomiędzy centralami w jednym mieście. 

1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiężna - linia wybudowana z kabli typu dalekosiężnego. 

1.4.20. Telekomunikacyjna linia kablowa międzymiastowa - linia łącząca co najmniej dwie centrale 

międzymiastowe. 

1.4.21. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnątrzstrefowa - linia łącząca centralę okręgową z centralą 

międzymiastową. 

1.4.22. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej między dwoma sąsiednimi stacjami wzmacniakowymi. 

1.4.23. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i 

zapasów kabla. 

1.4.24. 1.4.24. Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i 

zapasów kabla. 

1.4.25. Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od długości 

trasy, na której układa się kabel. 

1.4.26. Zespół pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio połączony zespół cewek pupinizacyjnych w obudowie. 
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1.4.27. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiężny cewek, których zadaniem jest zrównanie reaktancji 

pojemnościowej z reaktancją indukcyjną kabla. 

1.4.28. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w 

STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. 

Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

2.2. Materiały budowlane 

2.2.1. Cement 

 Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego klasy M5, spełniającego 

wymagania normy PN-EN 197 

 Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania PN-EN-197 [50] i 

składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.2.2. Piasek 

 Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom PN-

EN-13139. 

2.2.3. Woda 

 Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 [2]. Barwa wody 

powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie 

powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 

2.3. Elementy prefabrykowane 

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe 

 Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu C16/20 zgodnie z normą  PN-EN 206-

1:2003 [3]. 

 Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym nie 

zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na 

wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach. 

 

2.3.2. Bloki betonowe płaskie 

 Bloki betonowe płaskie powinny być zgodne z BN-74/3233-15 [5]. 

 Składowanie powinno być identyczne jak elementów studni kablowych. 

2.4. Materiały gotowe 

2.4.1. Rury z polichlorku winylu (PCW) 

 Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiadać normie PN-

80/C-89203 [6]. 

 Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych  miejscach zabezpieczonych 

przed działaniem sił mechanicznych. 

2.4.2. Elementy studni kablowych 

Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części: 

      wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02 [44], 

      ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03 [45], 

      wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30 [46]. 

 

Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 

2.4.3. Szafki kablowe 

 Budowane w ciągach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe powinny być zgodne z normą BN-

86/3223-16 [47]. 

 Szafki kablowe metalowe i z tworzyw sztucznych należy przechowywać w suchych i zadaszonych 

pomieszczeniach. 

2.4.4. Skrzynki kablowe 

 Skrzynki kablowe instalowane na słupach kablowych powinny być zgodne z normą BN-80/3231-25 [14] i 

BN-80/3231-28 [15]. 

 Skrzynki kablowe powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie narażone na 

uszkodzenia mechaniczne. 

2.4.5. Zespoły i skrzynie pupinizacyjne 
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 Zespoły i skrzynie pupinizacyjne powinny odpowiadać normie BN-79/3223-02 [48]. 

 Skrzynie zespołów pupinizacyjnych powinny być przechowywane w pozycji normalnej pracy, 

zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 Zespoły pupinizacyjne luzem powinny być przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pozycji 

pionowej, w temperaturze od 0
o
C do 30

 o
C i wilgotności nie większej niż 80%. 

2.4.6. Kable 

 Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył ustala się w uzgodnieniu z urzędem 

telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu. 

 Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.1 

STWiORB. 

 Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w 

normie PN-76/D-79353 [7] i zależą od średnicy kabla i jego powłoki. 

 Każdy bęben jest nacechowany numerem wielkości i numerem ewidencyjnym oraz następującymi znakami 

i napisami: 

      nazwą i znakiem fabrycznym producenta, 

      strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu. 

 Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ kabla, jego długość i ciężar 

oraz producent. 

 Stosuje się następujące typy kabli: 

1) 1)     Kable kanałowe - w liniach kablowych kanałowych powinny być stosowane telekomunikacyjne kable 

miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (TKM), wg PN-85/T-90310 [10] i PN-85/T-90311 [11] 

oraz telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce polietylenowej z zaporą 

przeciwwilgociową (XTKMwX) wg PN-83/T-90331 [12]. W uzgodnieniu z odpowiednim urzędem 

telekomunikacyjnym można stosować telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej (XTKMX) 

wg PN-83/T-90330 [13]. 

2) 2)     Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny być stosowane telekomunikacyjne kable 

miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej opancerzone wg PN-85/T-90311 [11]. 

W uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym można stosować telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji 

polietylenowej wg PN-83/T-90330 [13] oraz o izolacji i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, 

nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową, wg PN-83/T-90331 [12]. 

3) 3)     Kable nadziemne - w odcinkach nadziemnych kablowych powinny być stosowane telekomunikacyjne kable 

miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (TKM), wg PN-85/T-90311 [11] oraz o izolacji i powłoce 

z tworzyw termoplastycznych wg PN-83/T-90330 [13]. Ilość czwórek w tych kablach nie może przekroczyć 30. 

4) 4)     Kable dalekosiężne - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych dalekosiężnych należy stosować 

następujące kable: 

a) a)     dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce 

aluminiowej, nieopancerzonej i opancerzonej z osłonami ochronnymi wg PN-84/T-90340 [24], PN-84/T-

90341 [25], PN-84/T-90342 [26], 

b) b)    dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji polietylenowej i o powłoce ołowianej, z 

osłonami ochronnymi wg PN-84/T-90345 [27], PN-84/T-90346 [51], PN-84/T-90347 [28], 

c) c)     dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji papierowo-powietrznej i polistyrenowo-

powietrznej, o powłoce metalowej, z osłonami ochronnymi wg PN-87/T-90350 [52], PN-87/T-90351 [29], 

PN-87/T-90352 [30], 

d) d)    miejscowe z żyłami o izolacji papierowej i powłoce ołowianej, nieopancerzone i opancerzone z 

osłonami ochronnymi wg PN-85/T-90310 [10], PN-85/T-90311 [11], 

e) e)     miejscowe z żyłami o izolacji i powłoce polietylenowej lub stalowej, nieopancerzone i opancerzone z 

osłonami ochronnymi wg PN-83/T-90330 [13], PN-83/T-90331 [12], PN-83/T-90332 [31], a także 

ekranowane o powłoce stalowej wg WT-84/K-187 [32], 

f) f)      dalekosiężne współosiowe z parami typu 1.2/4.4 i 2.6/15 o powłokach ołowianych i aluminiowych, 

nieopancerzone i opancerzone wg WT-86/K-91.02 [33] i WT-86/K-245.02 [34], 

g) g)    dalekosiężne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi i parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o 

powłoce ołowianej, odpowiednio wg WT-80/K-132 [35] i WT-80/K-133 [36], 

h) h)    dalekosiężne z wiązkami czwórkowymi o izolacji piankowej, ekranowe, o powłoce stalowej, z osłoną 

polietylenową wg WT-84/K-186 [37]. 

 Ustalenie typu kabla, ilości żył, rodzaju izolacji i osłony ze względu na przebudowę, a nie budowę linii 

kablowej należy do odpowiedniego Zakładu Radiokomunikacji i Teletransmisji. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiORB, STWIORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii  telekomunikacyjnych powinien  

wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót 

gwarantujących właściwą jakość robót: 

      ubijak spalinowy, 

      żurawik hydrauliczny, 

      sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna, 

      wciągarka mechaniczna kabli, 

      wciągarka ręczna kabli, 

      miernik sprzężeń pojemnościowych, 

      sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna, 

      megomierz, 

      mostek kablowy, 

      generator poziomu do 20 kHz, 

      miernik poziomu do 20 kHz, 

      przesłuchomierz, 

      koparka jednonaczyniowa kołowa, 

      urządzenie do przebić poziomych, 

      ciągnik balastowy, 

      koparka na podwoziu gąsiennicowym, 

      żuraw samochodowy 6 t, 

      ciągnik siodłowy z naczepą, 

      pługoukładacz kabli na ciągniku gąsiennicowym, 

      ciągnik gąsiennicowy, 

      miernik pojemności skutecznej, 

      zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA, 

      próbnik wytrzymałości izolacji, 

      wzmacniacz heterodynowy, 

      miernik oporności pozornej, 

      poziomoskop, 

      równoważnik nastawny, 

      transformator symetryczny, 

      wzmacniacz mocy, 

      oscyloskopowy miernik sprzężeń. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest obowiązany 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 Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2. Transport materiałów i elementów 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót: 

     samochód skrzyniowy, 
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     samochód samowyładowczy, 

   samochód dostawczy, 

     przyczepa dłużycowa, 

     przyczepa do przewozu kabli, 

     przyczepa niskopodwoziowa. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Przy przebudowie i budowie dróg występujące kablowe linie telekomunikacyjne, które nie spełniają 

wymagań norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42] podlegają 

przebudowie. 

Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika 

linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne 

należy przebudować zachowując następującą kolejność robót: 

     wybudować nowy niekolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne jak linia istniejąca, 

     wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy zachowaniu 

ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii, 

     zdemontować kolizyjny odcinek linii. 

 Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy [53]. 

 Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową i STWIORB oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie 

zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż. 

 W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien 

powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 

 W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez demontażu, o ile uzyska na 

to zgodę Inżyniera. 

 Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym  gruntem i 

wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85. 

 Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały. 

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna 

5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji 

 Wzdłuż dróg kanalizacja kablowa powinna być ułożona równolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub 

za zgodą zarządu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawą nr 60 Rady Ministrów [54]. 

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych 

 Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji: 

a)     na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe, 

b)    na załomach trasy - studnie narożne, 

c)     na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne, 

d)    przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe, 

e)     na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe. 

5.1.1.3. Długość przelotów między studniami 

 Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać: 

a)     120 m między studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur stalowych lub bloków betonowych, 

b)    150 m między studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur PCW, 

c)     100 m między studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur stalowych lub bloków betonowych, 

d)    120 m między studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PCW, 

e)     50 m między studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur stalowych i bloków betonowych, 

f)      70 m między studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur PCW. 

5.1.1.4. Głębokość ułożenia kanalizacji 

 Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub 

chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło: 

a)     0,7 m dla kanalizacji magistralnej, 

b)    0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej, 

c)     0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej. 
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 Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość od 

nawierzchni nie była mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi dopuszcza 

się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji do 0,4 m jeśli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m jeśli jest 

zbudowana z bloków betonowych. 

5.1.1.5. Prostoliniowość przebiegu 

 Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii prostej. 

 Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z bloków betonowych od linii prostej wynoszą: 

a)     3 cm przy przelocie między studniami do 30 m, 

b)    5 cm przy przelocie między studniami od 30 do 50 m, 

c)     7 cm przy przelotach między studniami od 50 do 75 m, 

d)    10 cm przy przelotach między studniami od 75 do 100 m, 

e)     12 cm przy przelotach między studniami od 100 do 120 m. 

 Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest ominięcie 

przeszkód terenowych. 

 W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą być wygięte tak, aby promień wygięcia nie 

był mniejszy od 6 m. 

 

5.1.1.6. Spadek kanalizacji 

 Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komór kablowych 

spadek można zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%. 

5.1.1.7. Ciągi kanalizacji 

5.1.1.7.1. Wymagania ogólne 

Ilość otworów kanalizacji powinna być ustalona w uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym 

odpowiednim dla danego terenu. 

5.1.1.7.2. Zestawy z bloków betonowych 

 Do zestawów kanalizacji z bloków betonowych należy stosować bloki betonowe wg BN-74/3233-15 [5]. 

5.1.1.7.3. Zestawy z rur PCW 

 Do zestawów kanalizacji z rur PCW należy stosować rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o 

średnicy 120 mm (110 mm) i grubościach ścianek nie mniejszych od 2 mm wg BN-80/C-89203 [6]. 

5.1.8. Roboty ziemne 

5.1.8.1. Trasa kanalizacji 

 Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z podaną w dokumentacji 

projektowej. 

5.1.8.2. Głębokość wykopów 

Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach przewidywanej 

rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio głębsze. 

5.1.8.3. Szerokość wykopów 

 Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8]. 

5.1.8.4. Przygotowanie wykopów 

 Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-

73/8984-05 [8]. Ściany wykopów powinny być pochyłe. 

5.1.8.5. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu 

 Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem zgodnie z 

wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach mało spoistych na dno wykopu należy ułożyć ławę z 

betonu kl. C16/20 o grubości co najmniej 10 cm. 

5.1.9. Układanie ciągów kanalizacji 

5.1.9.1. Układanie bloków betonowych 

 Układane bloki betonowe powinny być oczyszczone. Na odcinku od studni do studni bloki powinny być 

układane bez załamań i wyboczeń w pionie i poziomie. Miejsce styków bloków, po połączeniu ich kołkami 

stalowymi z pręta o średnicy 8 mm, powinny być polane wodą i pokryte zaprawą z betonu kl. C16/20 szerokości 

około 10 cm i grubości co najmniej 2 cm. 

 Po zestawieniu dwóch kolejnych bloków powinna być sprawdzona współosiowość obu bloków za pomocą 

sprawdzianu wg BN-76/3238-13 [9]. 

5.1.9.2. Układanie rur PCW 

 Z pojedynczych rur PCW należy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych z urzędem 

telekomunikacyjnym ilości otworów w warstwach. 

 Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między 

warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. W 

przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianym gruntem, 

wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym. 

5.1.10. Zasypywanie kanalizacji 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odc. Olesno - Łowoszów 

  

39 

 

5.1.10.1. Zasypywanie kanalizacji z bloków betonowych 

 Zasypywanie ciągów kanalizacji z bloków betonowych należy rozpoczynać od zasypania przestrzeni 

między ściankami wykopu i bocznymi ściankami bloków piaskiem lub rozkruszonym gruntem. 

 Następne bloki powinny być zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubości około 10 cm bez 

ubijania, a z kolei warstwami rodzimego gruntu o grubości po około 20 cm ubijając każdą warstwę ubijakami 

mechanicznymi. 

5.1.10.2. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW 

 Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do 

grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 

cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 

5.1.11. Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach 

 Ciągi kanalizacji w konstrukcji żelbetowej mostów i wiaduktów powinny być budowane z bloków 

betonowych, rur PCW lub rur stalowych. 

5.1.12. Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji 

5.1.12.1. Trasa kanalizacji 

 Na skrzyżowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna być  zgodna z wymaganiami podanymi w 

punkcie 5.1.8.1 niniejszej STWiORB i zlokalizowana pod kątem 90
o
 do osi jezdni z dopuszczalną odchyłką 15

o
. Pod 

projektowanymi drogami kanalizację teletechniczną należy układać w wykopach przed robotami drogowymi, a pod 

jezdniami istniejącymi metodą poziomego wiercenia sprzętem dostępnym Wykonawcy i zaakceptowanym przez 

Inżyniera. 

5.1.12.2. Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi 

 Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się w 

zasadzie nad tymi urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie 

kanalizacji górą byłoby mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.4 niniejszej STWiORB. 

 Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami ciągów 

kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-

73/8984-05 [8]. 

5.2. Studnie kablowe 

5.2.1. Stosowane typy studni kablowych 

 Na ciągach kanalizacji kablowej należy stosować studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiarów zgodnych z 

wymaganiami normy BN-85/8984-01 [4]. 

 Studnie kablowe należy stosować wg zasad: 

a)     SK1   - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza, 

b)    SK2   - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza, 

c)     SK6   - kanalizacja od 2 do 6 otworów magistralna, 

d)    SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworów magistralna, 

e)     SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworów magistralna, 

f)      SKS   - przed szafkami kablowymi. 

5.2.1.1. Wykonywanie studni bezpośrednio na budowie 

 Studnie bezpośrednio na budowie powinny być wykonywane zgodnie z normą BN-73/8984-05 [8] i typową 

dokumentacją na nie. 

5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatów 

 Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatów powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w 

typowej dokumentacji na te studnie (katalog). 

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe 

5.3.1. Stosowane typy kabli 

 Typy stosowanych kabli podaje się w punkcie 2.4.6 STWiORB. 

5.3.2. Pupinizacja kabli 

 Jeśli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe są pupinizowane, w przebudowie należy 

zachować parametry elektryczne pupinizowanych czwórek. 

5.3.3. Układanie kabli w kanalizacji 

 Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem następujących postanowień: 

a) a)     w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a do jednego otworu 

nie wolno wciągać więcej niż: 

       1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm, 

       2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu, 

       3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji, 

b) b)    w studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable nie powinny się 

krzyżować między sobą, promień wygięcia kabla TKM nie powinien być mniejszy od 10-krotnej jego średnicy, 

a kabla XTKM od 12-krotnej jego średnicy. 

5.3.4. Układanie kabli w ziemi 
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 Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi drogi i równolegle do ciągów 

innych urządzeń podziemnych. 

 Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości na falowanie 

powinno wynosić co najmniej 2‰, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% długości trasowej. 

 Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieży nie powinna być mniejsza od 0,8 m. 

W miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami podziemnymi dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 

0,5 m. 

 Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny być mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni 

pupinizacyjnej od 0,5 m z każdej strony złącza lub skrzyni. 

5.3.5. Zawieszanie kabli 

 Kable linii nadziemnych należy zawieszać na linkach nośnych lub drutach, zakończonych naprężnikami 

śrubowymi wg BN-70/3233-05 [49]. 

 Odległość między sąsiednimi haczykami zawieszonymi na lince nośnej lub drucie, powinna wynosić: 

       0,25 m - dla kabli o średnicy do 18 mm, 

       0,3   m - dla kabli o średnicy powyżej 18 mm. 

 Wysokość zawieszenia kabla od dróg nie powinna być mniejsza od 3,5 m w odniesieniu do najniżej 

położonego punktu kabla od powierzchni terenu. 

5.3.6. Wprowadzenie kabli na słupy kablowe 

 Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na słupie linii napowietrznej powinien być 

zabezpieczony osłoną ochronną lub rurą z PCW do wysokości 3 m w górę i 0,5 m w dół od powierzchni ziemi. Przy 

słupie powinien być ułożony zapas kabla. 

 Wprowadzone na słup kable należy zakończyć głowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych 10 x 2 

wg BN-80/3231-25 [14] i 30 x 2 wg BN-85/3231-28 [15]. 

5.3.7. Montaż kabli 

 Złącza na kablach obołowionych powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-65/8984-11 [16]. Złącza 

na kablach XTKMX powinny być wykonane zgodnie z instrukcją montażu [50]. 

5.3.8. Skrzyżowania i zbliżenia  

5.3.8.1. Skrzyżowania i zbliżenia kabli ziemnych z drogami 

 Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurach stalowych, betonowych lub 

innych o nie gorszej wytrzymałości mechanicznej, układanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [8]. 

5.3.8.2. Skrzyżowania kabli ziemnych z rurociągami 

 Przy skrzyżowaniu linii kablowej z rurociągiem podziemnym, kabel powinien być ułożony nad 

rurociągiem. Jeśli odległość w pionie między rurociągiem a kablem mniejsza jest od podanych w tablicy 5 normy 

BN-76/8984-17 [17], należy stosować jako rurę ochronną stalową lub inną o nie gorszych właściwościach na 

długości po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyżowania od gabarytu rurociągu. 

5.3.8.3. Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami  

            elektroenergetycznymi 

 Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi 

powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18]. 

5.3.8.4. Zbliżenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudową linii 

            elektroenergetycznych 

 Zbliżenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudową linii elektroenergetycznych powinny być zgodne 

z PN-75/E-05100 [19]. 

5.3.8.5. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń 

            i obiektów 

 Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów podane są w tablicy 5 

normy BN-76/8984-17 [17]. 

5.3.8.6. Skrzyżowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami 

 Najmniejsza dopuszczalna wysokość zawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemnych przy 

skrzyżowaniu z drogami powinna wynosić 5 m. 

5.3.9. Ochrona linii kablowych 

5.3.9.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodzeń mechanicznych 

 Kabel ziemny powinien być zabezpieczony od uszkodzeń mechanicznych przykrywami kablowymi w 

następujących przypadkach: 

a)     na całym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z każdej strony granicy zabudowy, 

b)    przy zbliżeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami podziemnymi o odległościach 

mniejszych od 1,0 m - na całej długości zbliżenia. 

5.3.9.2. Zabezpieczenie kabli od wyładowań atmosferycznych 

 W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli sieci miejscowej należy w skrzynkach 

kablowych na słupach stosować zespoły odgromnikowo-bezpiecznikowe. 

5.3.9.3. Kontrola ciśnieniowa szczelności powłok kabli 
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 W sieciach miejscowych należy stosować bezpiecznikowy system kontroli ciśnieniowej kabli wg BN-

76/8984-26 [20]. Kontrolą ciśnieniową powinny być objęte kable międzycentralowe i magistralne. 

5.3.10. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych 

5.3.10.1. Wymagania ogólne 

 Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać na szafkach kablowych, kablach, głowicach oraz puszkach 

i skrzynkach kablowych. Numerację należy wykonać za pomocą szablonów wg BN-73/3238-08 [21]. 

5.3.10.2. Znakowanie kabli 

 Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek 

oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wyraźnie odciśniętymi numerami. 

 Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów, 

powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17 [23]. 

5.4. Telekomunikacyjne kable wewnątrzstrefowe i dalekosiężne 

5.4.1. Uwagi ogólne 

 Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli wewnątrzstrefowych (okręgowych) i dalekosiężnych 

(międzymiastowych) są jednakowe i dlatego w dalszej części niniejszej STWiORB nie rozróżnia się tego podziału. 

5.4.2. Stosowane typy kabli 

 Typy kabli podaje się w punkcie 2.4.6. 

5.4.3. Wybór trasy linii kablowej 

5.4.3.1. Usytuowanie linii kablowej wzdłuż dróg 

 Trasa przebiegu linii kablowej wzdłuż dróg powinna być usytuowana poza pasem drogowym w odległości 

co najmniej 1 m od jego granicy. 

 Na odcinkach dróg przechodzących przez tereny zabudowane, zalesione, zalewowe i bagniste lub zajęte 

przez różne obiekty nie pozwalające na dotrzymanie wymagań zbliżeń i skrzyżowań, dopuszcza się usytuowanie 

kabla odpowiednio w pasie drogowym: 

       w koronie drogi na poboczu jezdni, na terenach bezpośrednio zabudowanych bez odcinków lub terenów 

zalewowo-bagnistych, 

 poza koroną drogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowym istnieją tereny zalesione lub zadrzewione, 

 w koronie drogi na poboczu za zgodą zarządu drogi. 

 Odległość ułożonego kabla od istniejącego lub projektowanego zadrzewienia drogowego powinna wynosić 

co najmniej 2 m licząc od lica pni drzew. 

 Odcinki instalacyjne kabli powinny być tak ułożone, aby złącza kablowe i skrzynie pupinizacyjne były 

usytuowane w miejscach zapewniających trwałe poziome ich położenie. 

5.4.4. Dobór osłon złączowych i muf 

 Osłony złączowe i mufy powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWIORB oraz dostosowane 

do typu kabla, średnic i liczby żył oraz średnicy zewnętrznej kabla, jak również warunków środowiskowych. 

5.4.5. Odcinki pupinizacyjne 

 Nominalna długość odcinka pupinizacyjnego powinna wynosić 1700 m ± 2%. Długość ta powinna być 

jednakowa dla całej linii, z dopuszczalną różnicą między sąsiednimi odcinkami pupinizacyjnymi ± 10 m. 

5.4.6. 5.4.6. Układanie kabli w ziemi 

5.4.6.1. Wymagania ogólne 

 Odcinki kabli mogą być układane ręcznie lub za pomocą maszyn. Zastosowana technologia układania kabli 

w ziemi powinna zapewnić właściwe ułożenie kabli. 

 Kable w ziemi powinny być układane bez naprężeń z falowaniem 0,3% długości. 

 Przy zmianie kierunku trasy linii kablowej promień gięcia kabla nie może być mniejszy od: 

 20-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli współosiowych, 

 16-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli symetrycznych z żyłami z izolacją polistyrenowo-

powietrzną, 

 13-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli symetrycznych z powłoką ołowianą. 

5.4.6.2. Głębokość układania kabli 

 Głębokość ułożenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla ułożonego na dnie rowu powinna 

wynosić: 

 1 m - dla kabli z torami współosiowymi oraz symetrycznymi dla systemów 60-krotnych      i wyższych, 

 0,8 m - dla pozostałych kabli symetrycznych. 

5.4.6.3. Zapasy kabli 

 W czasie układania kabli należy pozostawić następujące zapasy kabli: 

     w miejscach styku dwóch odcinków fabrykacyjnych; końcówki kabli dla wykonania złącza powinny zachodzić 

na siebie na długość 1,5 m, 

 przy złączach na kablach symetrycznych należy przewidzieć zapasy po 0,3 m z każdej strony złącza, 

 przy złączach na kablach współosiowych należy przewidzieć zapasy po 0,5 m z każdej strony złącza, 

 przy skrzyniach pupinizacyjnych należy przewidzieć ułożenie zapasów po 1,5 m z każdej strony skrzyni. 
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5.4.6.4. Oznaczenie przebiegu kabla 

 W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny być zwymiarowane wzdłużnie i poprzecznie:      

przebieg kabla, 

 położenie złączy, skrzyń pupinizacyjnych, stacji wzmacniakowych, przepustów dla kabla oraz zapasów 

kabla. 

 Domiarowanie powinno być wykonane do istniejących w terenie obiektów stałych lub do słupków 

oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Należy stosować słupki oznaczeniowe (SO) lub 

oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-74/3233-17 [23]. 

5.4.7. Układanie kabli w kanalizacji kablowej 

5.4.7.1. Odcinki instalacyjne 

 Odcinki instalacyjne kabli powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.4.8. Znakowanie kabli 

 Kable w studniach kablowych powinny być oznaczone opaskami kablowymi wg BN-78/3233-13 [24] 

zawierającymi numer kabla. 

5.4.9. Skrzyżowania i zbliżenia 

5.4.9.1. . Wymagania ogólne 

 Przebieg linii kablowej powinien  być wykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z innymi urządzeniami 

była jak najmniejsza. 

 Skrzyżowanie kabli z drogami powinno być pod kątem 90
o
 z dopuszczalną odchyłką do 15

o
. 

5.4.9.2. Skrzyżowania i zbliżenia z drogami 

 Na skrzyżowaniach z drogami kable powinny być ułożone w kanalizacji kablowej lub też w rurach 

ochronnych stalowych, betonowych lub grubościennych z PCW ułożonych zgodnie z wymaganiami wg BN-

73/8984-05 [8]. 

 Rury ochronne powinny być ułożone poziomo na całej szerokości drogi i co najmniej po 0,5 m poza 

krawędzie drogi. Przy każdym końcu rury ochronnej powinien być ułożony zapas kabla o długości co najmniej 1 m. 

 Rury ochronne powinny być układane na głębokości: 

 co najmniej 1,2 m od powierzchni dróg autostradowych, 

 co najmniej 1,0 m od górnej powierzchni dróg pozostałych, 

 co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniającego. 

 W przypadku równoległego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odległość kabla powinna 

wynosić co najmniej: 

 1 m od krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu, 

 1 m na zewnątrz od krawędzi jezdni, jeżeli istnieje konieczność usytuowania kabla w koronie drogi, 

 0,5 m od krawędzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni. 

5.4.9.3. Skrzyżowania i zbliżenia z rurociągami 

 Przy skrzyżowaniu z rurociągami podziemnymi kable należy układać nad rurociągami w rurach 

ochronnych. 

 Długość rury powinna przekraczać o 1 m szerokość obrysu rurociągu z każdej jego strony. Dopuszcza się 

zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78 [39]. 

 Dopuszcza się również ułożenie kabla pod rurociągami, jeżeli górna powierzchnia jego ułożenia jest na 

głębokości mniejszej niż 0,5 m. W tym przypadku kabel powinien być ułożony w rurze ochronnej lub 

zabezpieczony pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78 [39]. 

5.4.9.4. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi 

 Skrzyżowania i zbliżenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi 

elektroenergetycznymi powinny być wykonane wg PN-76/E-05125 [18]. 

5.4.9.5. Skrzyżowania i zbliżenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi  

            i stacjami transformatorowymi 

 Skrzyżowania i zbliżenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi i stacjami transformatorowymi powinny być wykonane wg PN-75/E-5100 [19]. 

5.4.10. 5.4.10. Ochrona linii kablowych 

5.4.10.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi 

 Kable ułożone bezpośrednio w ziemi powinny być dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi w następujących przypadkach: 

a)     na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m poza granicą, 

b)    w miejscach ułożenia złączy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza tymi miejscami, 

c)     w miejscach położonych w odległości mniejszej niż 2 m do słupów linii telekomunikacyjnych lub 

elektroenergetycznych, a także od drzew na terenie leśnym. 

 Kable ułożone bezpośrednio w ziemi zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi przez: 

 ułożenie nad kablem taśmy ostrzegawczej w kolorze żółtym z napisem „Uwaga kabel” - w połowie 

głębokości ułożenia kabla, 
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 ułożenie nad kablem kształtek ceramicznych, przykryw betonowych lub żelbetowych wg BN-72/3233-12 

[40] na 10 cm warstwie piasku lub rozkruszonego gruntu. 

5.4.10.2. Ochrona kabli ziemnych przed wyładowaniami atmosferycznymi 

 Ochrona kabli ułożonych w ziemi przed wyładowaniami atmosferycznymi powinna być wykonana zgodnie 

z wytycznymi ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosiężnych o powłokach metalowych. 

5.4.10.3. Ochrona kabli przed korozją 

 Kable telekomunikacyjne powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji elektrochemicznej przez 

zastosowanie ochrony biernej i ochrony katodowej zgodnie z PN-77/E-05030/00 i 01 [41]. 

5.4.10.4. Ochrona ciśnieniowa linii kablowych 

 Wszystkie linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe powinny być szczelne, a więc ośrodki tych 

kabli powinny być trwale zabezpieczone przed dostępem wilgoci za pomocą powłok kablowych. Linie kablowe 

powinny być poddane kontroli ciśnieniowej z automatycznym dopełnieniem gazu wg BN-76/8984-26 [20]. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii 

kablowej. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

STWiORB, STWIORB i PZJ. 

 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 

badania. 

 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 

 Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 

 Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli urzędu 

telekomunikacyjnego i zakładu radiokomunikacji i teletransmisji. Jakość robót musi uzyskać akceptację tych 

instytucji. 

6.2. Kanalizacja teletechniczna 

 Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu: 

      trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w miejscach studzien 

kablowych, 

      przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową, 

      prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur, wykonania 

skrzyżowań z obiektami, 

      prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy BN-85/8984-01 [4]. 

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe 

 Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu: 

      tras kablowych, 

      skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych, 

      ochrony linii kablowych, 

      szczelności powłok, 

      zabezpieczenia kabli przed korozją. 

 Wymagania dotyczące powyższych czynności podane są w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17]. 

 Ponadto należy przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność z punktem 4 normy BN-76/8984-

17 [17]. 

6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosiężne 

 Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli dalekosiężnych polega na 

sprawdzeniu: 

      montażu kabla i jego elementów poprzez oględziny, 

      wymiarów, 

      materiałów, 

      poprawności doboru średnic żył i pojemności jednostkowych, 

      doboru osłon złączy i muf, 

      długości odcinków pupinizacyjnych, 

      głębokości ułożenia kabla w ziemi, 

      wykonania zbliżeń i skrzyżowań linii kablowej, 

      montażu złączy kablowych, 

      ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

      ochrony od wyładowań atmosferycznych, 
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      ochrony ciśnieniowej, 

      wykonania środków ochrony przed korozją. 

 Ponadto należy przeprowadzić próby badania i pomiary elektryczne na zgodność z wymaganiami punktu 

11 normy BN-89/8984-18 [42]. 

6.5. Ocena wyników badań 

Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z 

wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w    rozdziale 6 STWiORB dały dodatni wynik. 

 Elementy linii i kanalizacji, 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, 

wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

 Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

      aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 

      geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

      protokóły z dokonanych pomiarów, 

      protokóły odbioru robót zanikających, 

      protokół odbioru robót przez właściwy urząd telekomunikacyjny i zakład radiokomunikacji i teletransmisji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 

robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

      roboty przygotowawcze, 

      dostarczenie i zmontowanie urządzeń, 

      uruchomienie przebudowywanych urządzeń, 

      zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii, 

      transport zdemontowanych materiałów, 

      przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 

      wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN-13139 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

2. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

3. PN-EN 206-1 Beton towarowy. 

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 

Klasyfikacja i wymiary. 

5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe płaskie. 

6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 

7. PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 

8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 

9. BN-76/3238-13 Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do układania 

bloków betonowych. 

10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji 

papierowej i powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania. 

11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji 

papierowej, o powłoce ołowianej, nieopancerzone i opancerzone. 

12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, 

o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i 

opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową. 
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13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, 

o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. 

14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20. 

15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe. 

16. BN-65/8984-11 Złącza lutowane. Wymagania techniczne. 

17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 

18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

20. BN-76/8984-26 Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym 

dopełniaczem gazu. Ogólne wymagania i badania. 

21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony 

do znakowania. 

22. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 

23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. 

24. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, 

o izolacji polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania. 

25. PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, 

o izolacji polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej z osłoną 

ochronną polietylenową. 

26. PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, 

o izolacji polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej, opancerzone, 

w osłonach z materiałów termoplastycznych. 

27. PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami 

czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i 

badania. 

28. PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami 

czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej, 

opancerzone, z osłonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych. 

29. PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji papierowo-

powietrznej i powłoce ołowianej. Rodzaje kabli. 

30. PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji 

polietylenowo-powietrznej i powłoce ołowianej. Rodzaje kabli. 

31. PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, 

o izolacji polietylenowej, o powłoce stalowej, spawanej, falowanej, z osłoną 

polietylenową lub polwinitową. 

32. WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe pęczkowe, o izolacji polietylenowej, 

ekranowane o powłoce stalowej spawanej, falowanej i osłoną polietylenową. 

33. WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z parami współosiowymi 

małowymiarowymi, o powłoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, 

z osłonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych. 

34. WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z parami współosiowymi 

normalnowymiarowymi, o powłoce metalowej, opancerzone, z osłonami 

polietylenowymi. 

35. WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne rozdzielcze z wiązkami 

czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej. 

36. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiązkami parowymi o izolacji 

polietylenowej piankowej i  powłoce ołowianej. 

37. WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne rozdzielcze z wiązkami 

czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powłoce 

stalowej, z osłoną polietylenową. 

38. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania. 

39. BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy. 

40. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 

41. PN-77/E-05030/00      

i 01 

Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania. 

Ochrona metalowych części podziemnych. 

42. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i 

badania. 

43. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odc. Olesno - Łowoszów 

  

46 

 

44. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 

45. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 

46. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 

47. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. 

48. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły pupinizacyjne i skrzynie 

zespołów pupinizacyjnych. 

49. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych. 

50. PN-EN 197 Cement. Transport i przechowywanie. 

51. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosiężne symetryczne z wiązkami 

czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce aluminiowej 

z osłoną ochronną polietylenową. 

52. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o powłoce ołowianej. 

Ogólne wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 

53.  Instrukcja montażu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce 

polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKM) - ZBŁ - 1970 r. 

54.  Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

55.  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z 

dnia 10 kwietnia 1972 r. 
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D.01.03.05.  PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
494 na odcinku Olesno – Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego. 
 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
  

 STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWIORB 
 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w pt. 1.1. 
i obejmują przebudowę sieci wodociągowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Zakres robót dla przebudowy sieci wodociągowej obejmuje: 

 wykonanie wykopu pod nowy wodociąg 

 wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm pod nowy wodociąg wraz zagęszczeniem 

 ułożenie rur z PE100 SDR 11 Ф160, Ф110, Ф90, Ф63, Ф50 i Ф40 mm 

 ułożenie rury ochronnej Ф250, 200, 125 i 110 mm wraz z kompletem płóz 

 ułożenie drutu sygnalizacyjnego 

 montaż rurociągów z rur polietylenowych (zgrzewanie) 

 montaż kolan, trójników, opasek z PE-HD (zgrzewanie) 

 montaż trójników żeliwnych dn 150 mm 

 montaż kształtek systemu WAGA 80, 100 i 150 mm 

 montaż kołnierzy 2000 dn 80 i 150 mm 

 montaż manszet na końcówkach rur ochronnych 

 montaż zasuw dn 32, 40, 50, 80, 100 i 150 mm 

 montaż obudów teleskopowych do zasuw 

 wykonanie bloków oporowych 

 montaż hydrantów nadziemnych dn 80 mm 

 próba wodna szczelności sieci wodociągowej 

 płukanie i dezynfekcja wodociągu 

 wykonanie obsypki wodociągu 

 ułożenie taśmy ostrzegawczej 

 zasypanie wodociągu z zagęszczeniem gruntu 

 montaż skrzynek ulicznych 

 odwóz nadmiaru gruntu na odległość 5 km 

 oznakowanie trasy wodociągu. 
 
zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 

odbiorcom. 
1.4.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę 
terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.  

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060, PN-
82/M-01600 i definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

 wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
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 sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  

 przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

 przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 
przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 

 przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący 
sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
  Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u wytwórcy. 
Każdy materiał musi posiadać atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi 

normami. 
 

2.2. Materiały 
 
 Do wykonania przekładki sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 

- Rury z polietylenu Ф 160x14,6 mm PE100 SDR 11 PN16 
- Rury z polietylenu Ф 110x10 mmPE100 SDR 11 PN16 
- Rury z polietylenu Ф90x8,2 PE100 SDR 11 PN16 
- Rury z polietylenu Ф63x5,8 mm PE100 SDR 11 PN16 
- Rury z polietylenu Ф50x4,6 PE100 SDR 11 PN16 
- Rury z polietylenu Ф40x3,7 PE100 SDR 11 PN16 

- Rury ochronne  400x22,8, 250x14,2, 200x18,2, 125x11,4, 110x10 mm PE100 SDR 11 wraz            
z kompletem płóz i manszet zakończeniowych 
- Kolana 90 st. PE100 SDR 11 
- Zasuwa dn 32, 40 i 50 mm z końcówkami do zgrzewania elektrooporowego, 
- Zasuwa kołnierzowa krótka DN 80, 100 i 150 mm typ E z obudową teleskopową i skrzynką  
uliczną do zasuw 
- Trójniki żeliwne dn 150 mm i redukcyjne 150/80 mm 
- Obejmy do nawiercania d 160/40, 160/50 i 160/63 mm 
- Kształtka systemu WAGA Multi/joint 3000 dn 80, 100 i 150 mm 
- Kołnierz 2000 dn 80, 150 mm 
- Hydranty żeliwne nadziemne z bocznym wylewem o śr. 80 mm 
- Płyta podkładowa pod skrzynki uliczne 
- Taśma ostrzegawcza 

 
2.3. Rury ochronne 
 
 Do wykonania rur ochronnych należy stosować rury z polietylenu PE100 SDR17 PN10. Rury 
przewodowe prowadzić w rurach ochronnych na płozach dystansowych z tworzywa sztucznego – np. typ 
„B”. Zakończenia rur ochronnych zabezpieczyć manszetami uszczelniającymi. 
 
2.4. Podsypka i obsypka 
 

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewód wodociągowy i jego obsypki może być 

użyty piasek zwykły o wskaźniku różnoziarnistości U3, nienoszący cech wysadzinowości, bez określania 
innych jego cech. 
 

Obiekt 

Tereny zielone (pobocza) Chodniki Jezdnie 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 
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podsyp
ka 

obsypk
a 

zasypka podsypk
a 

obsypka zasypka podsypk
a 

obsypk
a 

zasypka 

Przewody 
A 
20 cm 
 
0,95 

A 
20 cm 
 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 
 
0,95 

A 
20 cm 
 
0,95 

A 
20 cm 
 
0,97 

A 
do rzędnej 
dna koryta 
0,97 

A 
20 cm 
 
0,95 

A 
20 cm 
 
1,00 

A 
do rzędnej 
dna koryta 
1,00 

Przewody 
o 
głębokośc
i 
góry 
obsypki 
> 1,2 m 

A 
20 cm 
 
0,95 

A 
20 cm 
 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 
 
0,95 

A 
20 cm 
 
0,95 

A 
20 cm 
 
0,95 

A A 
20 cm 
 
0,95 

A 
20 cm 
 
0,97 

A 

* ** * ** 

0,95 0,97 0,97 1,00 

A - piasek (mieszanka) różnoziarnistość >3 
B - grunt rodzimy zagęszczany 
* - od góry obsypki (do rzędnej koryta  -1,2 m) 
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej  „* ”  do rzędnej dna koryta) 

 
2.5. Zasypka 
 

Do zasypania wykopów pod rurociągi może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak kamienie, gruz , odpadki budowlane itp. 
 
2.6. Składowanie materiałów 
 

Materiały takie jak: rury stalowe, PVC i PE, kształtki polietylenowe i stalowe składowane na placu 
budowy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami 
atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 

zadaszonych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30C. Rury należy 
przechowywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków BHP. 

Rury i kształtki powinny być układane na równym podłożu, a wysokość stosu nie powinna 
przekraczać 1,0m. Miejsce składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie 
mniejszej niż 2m od jakiegokolwiek źródła ciepła. Składowanie materiału w temperaturze ponad +5 

o 
C 

pozwala na obróbkę mechaniczną natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach jak i w 
kręgach należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto ułożonych podkładach z 
desek związane w wiązki wg asortymentów na wysokość nieprzekraczającą 1,0m. Zabezpieczenie przed 
rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 

Do przeładunku rur należy używać pasów (elastycznych). Uszczelki należy składować w 
magazynie w miejscu chłodnym i suchym tak, aby nie uległy zdeformowaniu. Należy je chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Należy je chronić przed uszkodzeniami i 
zanieczyszczeniami.  

 
2.7.  Odbiór materiałów na budowie 
  
  Materiały takie jak rury, kształtki polietylenowe itp. należy dostarczyć na budowę ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonywanych Robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym 
określonym przez Inżyniera. 
 
2.8. Oznakowanie trasy wodociągu 
 

Trasę wodociągu, załamania oraz uzbrojenie należy oznakować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, umieszczając tablice informacyjne na budynkach bądź ogrodzeniach stałych. 

 
3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
 
 Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 

 piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

 koparkę podsiębierną 0,25 m
3
 do 0,40 m

3
, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, 

 specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
 
3.3. Sprzęt do robót montażowych 
 
 W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 

 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

 żurawie samojezdne kołowe do 10 t, 

 wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

 spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 

 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
 Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 
 
 Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury o 
długości 12 m powinny być przewożone pojazdami przystosowanymi do przewozu długich elementów, 
względnie w specjalnych pojemnikach. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni 
i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
 Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
 Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 

przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0C i niższej. 
Na materiałach z polietylenu nie wolno przewozić innych materiałów. W lecie transport 

materiałów powinien być tak wykonany, aby zapobiec naświetlaniu i nagrzewaniu rur i łączników. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
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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 celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 
poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
 
5.3. Roboty ziemne 
 

Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zlokalizować przebieg kolidujących urządzeń 
podziemnych poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. Przekopy kontrolne należy wykonywać ręcznie 
pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem 
szczególnej ostrożności.  

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
 Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 
zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub 
impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
 Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 

Inżyniera. 

 Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego 
krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. 
Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
 Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
 Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
 Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy należy 
zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki o 
nośności 150 kg/m

2
. Minimalna szerokość winna wynosić 0,75 m. Kładki muszą posiadać barierkę na 

wys. 1,1 m, poprzeczkę na wysokości 0,65 m i krawężnik o wysokości 0,15 m. Kładkę oprzeć min. 1,0 m 
poza krawędzie wykopu. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 
 Należy wykonać podłoże z warstwy piasku grubości 20 cm. 
 
5.5. Roboty montażowe 
 
5.5.1. Warunki ogólne 
 Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie 
mniej jednak niż 0,1%. 
 Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją. 
5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 
 Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 
długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym 
przewód powinien być ułożony zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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 Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. 
 Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

- rury i kształtki polietylenowe za pomocą zgrzewania elektrooporowego, 
- rury i kształtki z PVC za pomocą połączeń kielichowych z uszczelką, 
- rury i kształtki stalowe przez spawanie elektryczne. 

 Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w 
przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 

ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
 Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 

+30C. 
 
5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych 
 Przejścia przewodu pod drogami powinny być wykonane w rurze ochronnej. Rurę przewodową 
należy wprowadzić do rury ochronnej na płozach dystansowych z tworzywa sztucznego. 
 Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości od 1 do 2 
m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowów odwadniających - poza nimi. 

Zakończenia rur ochronnych zabezpieczyć manszetami uszczelniającymi. 
5.5.4. Izolacje 
 
5.5.4.1. Zabezpieczenie przewodu 

Przewody wodociągowe z PE nie wymagają izolacji. 
  

UWAGA: 

 Niedopuszczalny jest kontakt elementów z PE z powłokami bitumicznymi. 

 

5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 
i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej i przeciwwilgociowej. 
 Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić 
0,3 m.. 
 Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być piasek. 
 Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym 
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. 
 Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. 
 W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1,0 należy zastąpić górną warstwę 
zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
 
5.6. Próba szczelności 
 

Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wodociągu należy przeprowadzić jego płukanie, 
następnie dezynfekcję i ponownie płukanie do zaniku jawnego zapachu chloru i dokonać próby 
szczelności. 

Sieć wodociągowa poddana będzie próbie szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od 
panującego w rurociągu. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z PN-B-10725:1997. Przed 
oddaniem projektowanych odcinków wodociągowych do eksploatacji należy poddać je płukaniu 
i dezynfekcji. 

Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg 
nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie 
z płukanego odcinka rurociągu.  

Wodę do płukania należy pobrać z najbliższego istniejącego hydrantu. Po płukaniu wodę na leży 
odprowadzić do najbliższej istniejącej studzienki kanalizacyjnej. 

Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, 
o stężeniu chloru nie mniej niż 250 mg/l.  

Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego 
zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych 
i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji.  
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Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić 
przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 

Próbę należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela dostawcy wody.  
Po zakończeniu próby z wynikiem pozytywnym należy sporządzić protokół odbioru wodociągu.  
W trakcie próby należy sprawdzić wszystkie złącza badanego odcinka. 

 
5.7. Oznakowanie trasy wodociągu 
  

Trasę wodociągu, załamania oraz uzbrojenie należy oznakować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami umieszczając tablice informacyjne na budynkach lub ogrodzeniach stałych. 
 
5.8. Mostki przejściowe nad wykopem 
 

Dla umożliwienia komunikacji pieszych w trakcie robót należy nad wykopem ustawić tymczasowe 
mostki-kładki. 

Wszelkie wymagania szczegółowe wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w 
sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz. U. nr 47/03 poz. 401 ). 
 
5.9. Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej 
  
  Włączenie i wyłączenie istniejącego wodociągu należy uzgodnić z Rejonowym 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji i przeprowadzić pod ich nadzorem. 
 
5.10. Wykonanie wszystkich niezbędnych prób i sprawdzeń sieci  
  
  Elementy sieci i cała sieć powinna zostać poddana niezbędnym próbami sprawdzającymi 
szczelność - wykonane elementy podlegają odbiorowi przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 

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 zaakceptowaną przez Inżyniera.  
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 
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 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 

 badanie zabezpieczenia przed korozją, 

 badanie szczelności całego przewodu, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 

 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

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

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego 
spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB DM.00.00.00.„Wymagania ogólne” 
Jednostką obmiaru demontażu i montażu sieci wodociągowej jest komplet (kpl.) wykonanej i 

zdemontowanej sieci z wszystkimi jej elementami zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Warunki ogólne odbioru 
 

Odbiór jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wg 
STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
8.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi poleceniami Inżyniera. 
 
8.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenia Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 
 
8.2.2.  Zakres Robót 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.4. Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia Robót wodociągowych. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu, przed zasypaniem, czy rurociąg jest 
zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodetę i naniesiony na mapy sytuacyjne będące w zasobach. 
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Roboty objęte STWIORB odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 
szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w STWIORB DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”.  

Odbiór wykonanych robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 

Sieci wodociągowe podlegają odbiorowi robót ulegających zakryciu oraz końcowemu, wg zasad 
podanych w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w STWIORB DM.00.00.00 
"Wymagania Ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
  Ogólne zasady dotyczące płatności podano w STWIORB DM.00.00.00. 
Płaci się za, komplet (kpl.) demontażu i montażu urządzeń wodociągowych  
Cena obejmuje: 
-   opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
-   roboty rozbiórkowe, 
-  koszt materiałów, 
-  dostarczenie materiałów, zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do 

prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
-  deskowanie wykopów 
-  ułożenie rur wodociągowych z montażem armatury i innego wyposażenia 
-  wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z 

uszczelnieniem i uzbrojeniem), 
-  odwodnienie wykopów, 
-  uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie, 
-  opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, 
-  opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 
-  przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
-  wykonanie wszelkich niezbędnych badań i prób, 
-  opłaty za nadzory i wyłączenia, 
-  zabezpieczenie urządzeń obcych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
3. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
4. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
5. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
8. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
9. PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
10. PN-ISO-4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. 
11. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
12. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne. 
13. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
15. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
16. PN-B-06050:1998 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 
17. PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
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10.2. Inne dokumenty 
 

18. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 

19. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją 
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r. 

20. Katalog budownictwa 
 

 KB 4 - 4.11.6 (1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami – typ P1 do P6 (marzec 

1979 r.) 

 KB 8 - 13.7 (1) przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi 
(czerwiec 1989 r.). 
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D. 01.03.06      PRZEBUDOWA  PODZIEMNYCH  LINII  
                          GAZOWYCH  PRZY  PRZEBUDOWIE 
                          I  BUDOWIE  DRÓG 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
494 na odcinku Olesno – Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego. 
 
1.2.  Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w pt. 1.1. i obejmują 
przebudowę sieci gazowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Zakres robót dla przełożenia sieci gazowych obejmuje:  
 

 wykonanie wykopu pod nowe gazociągi 
     - wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm pod nowy gazociąg wraz zagęszczeniem 
     - ułożenie rur z PE100 SDR 11 Ф63, 90 i 110 mm 
     - ułożenie rur przewodowych w rurach ochronnych Ф160 i Ф200 mm wraz z kompletem płóz 
     - ułożenie drutu sygnalizacyjnego 
     - montaż rurociągów z rur polietylenowych (zgrzewanie) 
     - montaż kolan, trójników, redukcji, obejm do nawiercania (zgrzewanie) 
     - montaż przejść PE-stal Ф110/100 mm i Ф90/80 mm (zgrzewanie) 
 montaż zasuw kołnierzowych dn 80, dn 100 mm 
     - montaż manszet na końcówkach rur ochronnych 
     - próba powietrzna szczelności sieci gazowej 
     - wykonanie obsypki gazociągu 
     - ułożenie taśmy ostrzegawczej 
     - zasypanie gazociągu z zagęszczeniem gruntu 
     - odwóz nadmiaru gruntu na odległość 5 km 
     - oznakowanie trasy gazociągu 
 
zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem służący do przesyłania i rozdziału paliw gazowych. 
1.4.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od gazociągu, usytuowana w przybliżeniu współosiowo z 
gazociągiem, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzania przecieków gazu 
poza przeszkodę terenową.  
1.4.3. Rura przejściowa - rura o średnicy większej od rury ochronnej, usytuowana w przybliżeniu 
współosiowo z gazociągiem, służąca do wykonania przejścia pod przeszkodą terenową bez wykonania 
wykopu (np. metodą przecisku lub przewiertu). 
1.4.4. Rura wydmuchowa - rura służąca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnątrz mniejszych 
przecieków gazu, a której zakończenie dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa powinno być umieszczone 
w skrzynce ulicznej, zaś dla gazociągów powyżej 0,4 MPa w kolumnie wydmuchowej. 
1.4.5. Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wyposażeniem służąca do redukcji ciśnienia gazu i pomiaru 
przepływającego gazu. 
1.4.6. Przyłącze - odcinek gazociągu od kurka głównego umieszczonego przed reduktorem domowym do 
zasuwy zainstalowanej na gazociągu, a w razie braku zasuwy, do odgałęzienia na gazociągu. 
1.4.7. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnią ziemi, który 
ze względu na swój charakter może podlegać szkodliwym działaniom sieci gazowej lub sam na nią 
szkodliwie oddziaływać. 
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1.4.8. Odległość podstawowa - dopuszczalna odległość osi gazociągu od obiektu terenowego (przeszkody 
terenowej) bez specjalnych zabezpieczeń gazociągu. 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB D-M-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. 
  
2.2.       Materiały 
 
 Do wykonania przekładki sieci gazowej stosuje się następujące materiały: 

- rura z polietylenu twardego fi 110x10 mm PE100 SDR 11 PN10 
- rura z polietylenu twardego fi 63x5,8 mm PE100 SDR 11 PN10 
- rura z polietylenu twardego fi 90x8,2 mm PE100 SDR 11 PN10 
- rura ochronna pe fi 160 mm 
- rura ochronna pe fi 200 mm 
- Kolano PE100 SDR 11 PN10-90

o
, 45

o
 

- Trójniki równoprzelotowe izredukowane 
- Zasuwy kołnierzowe dn 80 i 100 mm 
- obejma do nawiercania 110/63 mm 
- złączka PE/stal. 90/80 i 110/100 mm ze stałym kołnierzem 
- manszeta zakończeniowa 150/80 
- manszeta zakończeniowa 200/100 
- płozy ślizgowe RACI B 80-B-17 mm 
- płozy ślizgowe RACI B 100-B-24 mm 
- przewód lokalizacyjny 2,5 mm2 
- taśma ostrzegawcza szer. 0,2 m  

 rury ciśnieniowe z polietylenu typ 50 (PE) wg BN-74/6366-04 [36] i BN-74/6336-03 [35], 
spełniające ponadto wymagania zawarte w „Wytycznych M.O.Z.G.” - Warszawa [69]. 

 
2.5. Armatura i kształtki 
 
 Armatura i kształtki wbudowane w gazociąg powinny mieć wytrzymałość mechaniczną oraz 
konstrukcję umożliwiającą bezpieczne przenoszenie maksymalnych ciśnień gazu i naprężeń rur 
gazociągu. 
 W gazociągach układanych w ziemi korpusy armatury powinny być wykonane ze stali lub staliwa. 
 Armatura wmontowana w gazociąg może nie mieć atestu, jeżeli oznaczono na niej zgodnie z 
normą wszystkie dane techniczne pozwalające określić przydatność armatury do pracy w przyjętych 
parametrach gazociągu. 
 Niniejszą specyfikacją nie są objęte: 

 zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia wg BN-74/8976-70 [62] oraz 
wysokiego ciśnienia wg BN-79/8976-35 [52], 

 zespoły zaporowo-wpustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia wg BN-74/8976-71 [63] oraz 
wysokiego ciśnienia wg BN-80/8976-44 [54] i BN-71/8976-46 [56], 

 nadziemne układy zasuw wg BN-80/8976-80 [66]. 
 
2.6. Punkty pomiarów elektrycznych 
 
 Punkty pomiarów elektrycznych należy wykonywać z materiałów objętych normami: BN-74/8976-
02 [42] oraz BN-74/8976-01, -03, -04 [41, 43, 44]. 
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2.7. Składowanie materiałów 
 
2.7.1. Rury przewodowe, ochronne i przejściowe 
 Rury należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach, w położeniu poziomym, w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spełnienie warunków bhp. 
 Rury można przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach poniżej 30 mm tylko w 
wiązkach. 
 Rury z tworzyw sztucznych PE należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem 
na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30

o
C. 

2.7.2. Armatura przemysłowa  
 Armatura przemysłowa zgodnie z normą PN-92/M-74001 [29] powinna być przechowywana w 
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi 
korozję. 
2.7.3. Elementy punktów pomiarów elektrycznych 
 Elementy służące do pomiarów elektrycznych, takie jak: płytki izolacyjne, gniazda wtykowe, 
tablice informacyjne i orientacyjne, przewody, puszki oraz inne części osprzętu należy przechowywać w 
opakowaniach, w czystych i suchych pomieszczeniach, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed 
uszkodzeniem. 
 Słupki należy przechowywać, zgodnie z BN-74/8976-01 [41], układając je na wyrównanym 
podłożu rzędami, w warstwach wysokości do 1,20 m. 
 Jeżeli przechowywanie będzie trwać dłużej niż 1 rok, słupki powinny być ułożone pod dachem. 
2.7.4. Kolumny wydmuchowe 
 Kolumny wydmuchowe należy przechowywać układając je rzędami na wyrównanym podłożu. 
 Jeżeli przechowywanie będzie trwać dłużej niż 1 rok, kolumny powinny być ułożone pod dachem. 
 

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 przygotowawczych i wykończeniowych 
 
 W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych 
i wykończeniowych: 

 koparkę podsiębierną 0,25 m
3
 do 0,40 m

3
, 

 spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, 

 
3.3. Sprzęt do robót montażowych 
 
 W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód samowyładowczy do 5 t, 

 żuraw samochodowy do 6 t, 

 spawarkę spalinową 300 A, 

 sprężarkę spalinową o wydajności od 4 do 5 m
3
/min. 

 tłok czyszczący, 

 defektoskop iskrowy D1 - 64, 

 instalację rurową do pneumatycznej próby wytrzymałości i szczelności, 

 zespół prądotwórczy 2,5 kVA, 
 
 Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
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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 rur przewodowych i ochronnych 
 
 Rury przewozi się dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym, 
zabezpieczając je od uszkodzeń mechanicznych. W przypadku załadowania do wagonu lub samochodu 
ciężarowego więcej niż jednej partii rur, należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
 Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
  
 W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu 
i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP). 
 Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  
 
4.3. Transport armatury przemysłowej 
 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna ( DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
4.4. Transport elementów punktów pomiarów elektrycznych 
 
 Elementy służące do pomiarów elektrycznych (płytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice, 
przewody, puszki i inny osprzęt) należy przewozić krytymi środkami transportu w opakowaniach wg 
asortymentu i zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
 
4.5. Transport słupków punktów pomiarowych, kolumn wydmuchowych i płyt 
       fundamentowych 
 Elementy te mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Podłogę oraz ściany 
boczne i czołowe środka transportowego należy wyłożyć materiałem wyściółkowym (słomą lub wełną 
drzewną) w takiej ilości, aby elementy betonowe były zabezpieczone przed bezpośrednim stykaniem się 
z podłogą lub ścianami. 
 Wolną przestrzeń pomiędzy poszczególnymi elementami oraz między ścianami środka 
transportowego i ładunkiem należy dokładnie wypełnić materiałem wyściółkowym. 
 Słupki, zgodnie z BN-74/8976-01 [41] oraz płyty fundamentowe można układać warstwami, 
przekładając poszczególne warstwy materiałem wyściółkowym. 
 Kolumny wydmuchowe należy ustawiać w pozycji pionowej lub układać poziomo w jednej 
warstwie. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 
 

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 robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
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 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 
 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 

poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
5.3. Roboty ziemne 
 
 W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
 Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 
zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub 
impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
 Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane 
przez Inżyniera. 
 Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego 
krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. 
Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
 Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociągu nie powinna być 
naruszona na głębokości większej niż 0,2 m i na odcinkach dłuższych niż 3 m. 
 Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
 W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu gazociągu powinna być ułożona warstwa 
wyrównawcza grubości 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierającej grud, kamieni i gnijących resztek roślinnych. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 
 Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu. 
 W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub 
żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
 W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z 
indywidualną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca dokona 
zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 
5.5. Roboty montażowe 
5.5.1. Warunki ogólne 

 gazociągi powinny być prowadzone po trasach zbliżonych do linii prostych w taki sposób, aby były 
zachowane odległości poziome od obiektów terenowych, zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 45 tablice 
od 1 do 4 [67] oraz Dziennikiem Ustaw Nr 14  Art. od 37 do 39 oraz Art. 43.1 [68] - zgodnie z Art. 43.1, 
Dz. U. Nr 14 przebudowane gazociągi przy drogach powinny być sytuowane w odległości od 
zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: 

Lp. Rodzaj drogi Na terenie 
zabudowy miast i 

wsi 

Poza terenem 
zabudowy 

1 Autostrada 30 m 50 m 

2 Droga ekspresowa 20 m 40 m 

3 Droga ogólnodostępna 
a) krajowa 

 
10 m 

 
25 m 
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b) wojewódzka 
c) gminna, lokalna miejska                    

i zakładowa 

8 m 
6 m 

20 m 
15 m 

 
Od pozostałych obiektów wg ww. tablic od 1 do 4 Dz. U. Nr 45; 

 ponadto gazociągów (z wyjątkiem odcinków doprowadzających gaz bezpośrednio do odbiorców) nie 
należy prowadzić przez tereny: zakładów przemysłowych, stacji kolejowych, jednostek wojskowych, 
zakładów chemicznych i magazynów materiałów łatwopalnych; 

 gazociągów wysokiego ciśnienia nie należy prowadzić przez tereny o zwartej zabudowie lub 
przeznaczone do takiej zabudowy; 

 gazociągi niskiego i średniego ciśnienia prowadzone na obszarach zabudowanych powinny być 
układane w pasach zieleni lub pod chodnikami; 

 w przypadkach szczególnych (uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi) dopuszcza się 
układanie gazociągów niskiego i średniego ciśnienia pod jezdnią. Wówczas powinny być one ułożone 
na podsypce z piasku o grubości 0,1 do 0,2 m i zasypane warstwą piasku do wysokości min. 0,2 m 
ponad powierzchnię rury. Warstwy piasku powinny być wentylowane za pomocą węchowych sączków 
liniowych wg BN-79/8976-07 [47] rozmieszczonych w odległości 10 - 20 m; 

 głębokość ułożenia gazociągu pod powierzchnią ziemi powinna być taka, aby grubość warstwy ziemi 
ponad górną tworzącą przewodu wynosiła co najmniej: dla gazociągów gazu suchego - 0,5 m, dla 
gazociągów gazu wilgotnego - 0,8 m. 
Głębokość ułożenia gazociągu nie może być jednak mniejsza od grubości warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni ponad gazociągiem; 

 w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się układanie gazociągów nad powierzchnią terenów 
bagnistych, górskich oraz nad przeszkodami terenowymi. 
W przypadku prowadzenia odcinka gazociągu (niskiego, średniego lub wysokiego ciśnienia do 2,5 
MPa) nad ziemią, należy układać go w miarę możliwości na istniejących konstrukcjach nadziemnych, 
np. na mostach lub wiaduktach, po uzgodnieniu z odpowiednim zarządem mostu; 

 w przypadku, gdy współczynnik tarcia gazociągu o podłoże jest mniejszy lub równy tangensowi kąta 
nachylenia, powinny być stosowane urządzenia kotwiące. 

5.5.2. Wytyczne dotyczące wykonania przewodów 

 gazociągi należy wykonywać z rur stalowych: 
a) bez szwu o określonych własnościach mechanicznych i sprawdzonej szczelności wg PN-80/H-
74219 [17], 
b) ze szwem wg PN-79/H-74244 [18]; 

 dopuszcza się wykonanie gazociągów niskiego i średniego ciśnienia z rur stalowych używanych, o 
sprawdzonej przydatności do budowy gazociągu, 

 do budowy gazociągów o ciśnieniu roboczym do 0,6 MPa dopuszcza się stosowanie rur z 
tworzyw sztucznych, odpornych na korozyjne działanie składników gazu, o sprawdzonej 
szczelności i właściwościach wytrzymałościowych (rury polietylenowe typ 50 wg BN-74/6366-
03, 04 [35, 36]); 

 rury przeznaczone do budowy gazociągów powinny być sprawdzone u wytwórcy pod względem 
szczelności i wytrzymałości, co powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem; 

 grubość ścianek przewodów rurowych gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia należy 
przyjmować zgodnie z dokumentacją projektową. 
Niezależnie od wyników obliczeń wytrzymałościowych zawartych w dokumentacji, grubość nominalna 
ścianki przewodu rurowego gazociągu wysokiego ciśnienia nie powinna być mniejsza niż: 
3 mm - dla przewodów o średnicach nominalnych do 300 mm, 
5 mm - dla przewodów o średnicach nominalnych od 300 do 500 mm, 
6 mm - dla przewodów o średnicach nominalnych powyżej 500 mm; 

 technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość połączeń równą co 
najmniej wytrzymałości rur. 
Rury stalowe powinny być łączone spawaniem elektrycznym ręcznie lub półautomatycznie i 
automatycznie. 
Dopuszcza się spawanie gazowe w gazociągach o grubości ścianek do 6 mm dla ciśnień roboczych 
nie większych niż 1,2 MPa i niezależnie od wielkości ciśnienia - w gazociągach o średnicach nie 
większych niż 150 mm. Wymagania techniczne wykonywania robót spawalniczych w gazociągach z 
rur stalowych oraz wymagania techniczne łączenia rur z tworzyw sztucznych określa załącznik do 
zarządzenia Nr 47 [69]. 
Spoiny podłużne sąsiadujących ze sobą odcinków rur ze szwem powinny być przesunięte względem 
siebie o co najmniej 1/4 obwodu rury. Odległość pomiędzy sąsiadującymi ze sobą spoinami 
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obwodowymi dla prostych odcinków rurociągu nie powinna być mniejsza niż obie średnice nominalne 
rury. 
W miejscach ułożenia spoin podłużnych lub obwodowych nie dopuszcza się wycinania otworów i 
wspawywania kroćców. 
Rury z PE powinny być łączone metodą zgrzewania zgodnie z dokumentacją techniczną i kartą 
technologiczną łączenia; 

 stosowanie połączeń kołnierzowych dopuszcza się tylko przy łączeniu przewodów rurowych z 
armaturą kołnierzową. Łączenie gazociągów przy zastosowaniu izolujących połączeń kołnierzowych 
wg BN-77/8976-76 [65] należy stosować, gdy wymaga tego czynna ochrona antykorozyjna gazociągu; 

 na odcinkach gazociągów ułożonych w gruncie nawodnionym lub w wodzie należy stosować i 
wykonywać dociążenie i zakotwienia przewodów zgodnie z BN-70/8976-15 [49] i BN-71/8976-26 [50]; 

 na początku i końcu każdego odcinka gazociągu przewidzianego do czyszczenia przy użyciu tłoków 
czyszczących, należy sytuować w miejscach łatwo dostępnych śluzy tłoków czyszczących, wykonane 
wg BN-74/8976-66 [61] i BN-74/8976-67 [61]; 

 bloki oporowe należy stosować i wykonywać zgodnie z BN-71/8976-48 [58] w punktach gazociągu, 
które wymagają utwierdzenia w kierunku osiowym; 

 sączki węchowe należy stosować i wykonywać zgodnie z BN-79/8976-07 [47] oraz w przypadku 
prowadzenia gazociągu pod nawierzchnią nieprzepuszczalną dla gazu; 

 izolację termiczną gazociągu należy stosować na ułożonych nad ziemią rurociągach gazu wilgotnego 
wg BN-74/8976-65 [60]; 

 podłączenia domowe gazociągu niskiego i średniego ciśnienia należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami BN-81/8976-47 [57]. 

5.5.3. Wytyczne dotyczące skrzyżowania gazociągów z obiektami terenowymi 
 Wytyczne dotyczące skrzyżowań gazociągów z obiektami terenowymi oparte zostały na 
wymaganiach zawartych w PN-91/M-34501 [22]. 
5.5.3.1. Skrzyżowania z drogami 

 skrzyżowania nadziemne 
Przy skrzyżowaniach gazociągów usytuowanych nad drogami należy zachować prześwit pomiędzy 
najniższym punktem gazociągu lub konstrukcji podtrzymującej gazociąg, co najmniej: 
a) dla autostrad i dróg ekspresowych - 5,0 m, 
b) dla pozostałych dróg                      - 4,75 m. 

Odległość pozioma konstrukcji nośnej od krawędzi jezdni oraz prześwit gazociągu należy 
każdorazowo uzgodnić z zarządem drogi; 

 skrzyżowania podziemne zgodnie z punktem 5.5.4.1 i 5.5.4.2. 
5.5.3.2. Skrzyżowania z rurociągami 

 skrzyżowania podziemne 
a) skrzyżowania gazociągów z podziemnymi rurociągami (wody, gazu, kanalizacji i sieci ciepłowniczej 

nie mającej połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt oraz innymi rurociągami 
ciśnieniowymi) powinny być wykonane z zachowaniem odległości pionowej między zewnętrznymi 
ściankami gazociągu a ww. rurociągami, nie mniej niż: 

 dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa          - 0,10 m, 

 dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa - 0,20 m. 
Kąt skrzyżowania gazociągu z rurociągami powinien być nie mniejszy niż 15

o
, 

b) skrzyżowania gazociągów z przewodami kanalizacyjnymi i kanałami ciepłowniczymi mającymi 
połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt powinny być rozwiązane zgodnie z punktem 
5.5.4.1 i 5.5.4.3; 

 skrzyżowania nadziemne 
Odległość między zewnętrzną powierzchnią gazociągu i zewnętrznymi powierzchniami innych 
rurociągów powinna stanowić prześwit co najmniej 0,15 m. 
Kąt skrzyżowania gazociągu z rurociągami powinien być nie mniejszy niż 30

o
. 

5.5.3.3. Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi 
            podziemnymi 

 skrzyżowanie gazociągu z podziemnymi kablami należy wykonywać z zachowaniem odległości 
pionowej między zewnętrzną ścianką gazociągu a kablem co najmniej 0,15 m; 

 przy układaniu gazociągu pod kablem, kabel należy zabezpieczyć rurą z tworzywa sztucznego na 
długości co najmniej po 1,5 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do osi gazociągu; 

 w przypadku układania gazociągu nad kablem, miejsce to należy oznaczyć zgodnie z PN-76/E-05125 
[13]; 

 kąt skrzyżowania gazociągu z kablami doziemnymi nie powinien być mniejszy niż 15
o
. 

5.5.3.4. Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi 
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 Skrzyżowania podziemne 
 Odległość pozioma skrajnej ścianki gazociągu od rzutu fundamentu słupa napowietrznej linii 
elektroenergetycznej powinna być nie mniejsza niż: 
a) przy napięciu w linii do 1,0 kV i ciśnieniu gazu w gazociągu do 0,4 MPa - 0,5 m, powyżej 0,4 MPa - 3,0 

m, 
b) przy napięciu w linii powyżej 1,0 kV i ciśnieniu gazu w gazociągu do 0,4 MPa - 5,0 m, powyżej 0,4 

MPa - 10,0 m. 
 Kąt skrzyżowania gazociągów podziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi 
powinien być nie mniejszy niż 15

o
. 

 Skrzyżowania nadziemne 
 Zgodnie z normą PN-75/E-05100 [12]. 
 Kąt skrzyżowania gazociągów nadziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi 
powinien być nie mniejszy niż 30

o
. 

5.5.3.5. Skrzyżowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi 
 Przy skrzyżowaniach gazociągów z napowietrznymi liniami należy zachować odległość poziomą 
gazociągu od słupa co najmniej: 
a) dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa - 0,50 m, 
b) dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa - 2,0 m. 
 Kąt skrzyżowania gazociągów nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napowietrznymi 
powinien być nie mniejszy niż 60

o
, zaś gazociągów podziemnych - nie mniejszy niż 15

o
. 

5.5.3.6. Skrzyżowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi 
 Jeżeli odległość pionowa między zewnętrzną ścianką gazociągu o ciśnieniu do 0,4 MPa a kablem 
wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zabezpieczenia pustakiem kablowym, zaś przy odległości 
pionowej powyżej 0,5 m nie jest wymagane takie zabezpieczenie. 
 Przy skrzyżowaniach gazociągu o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa z kablem, niezależnie od odległości 
pionowej, należy pomiędzy nimi stosować zabezpieczenia kabla pustakiem kablowym. 
 Kąt skrzyżowania gazociągów z liniami kablowymi powinien być nie mniejszy niż: 
a) dla gazociągów ułożonych (w miejscach skrzyżowań) w rurach ochronnych - 60

o
, 

b) dla gazociągów bez rur ochronnych - 15
o
. 

5.5.3.7. Skrzyżowania z kanalizacją kablową 
 Skrzyżowania gazociągów z kanalizacją kablową mającą połączenie z pomieszczeniami dla ludzi 
i zwierząt powinny być rozwiązane zgodnie z punktem 5.5.4.1 i 5.5.4.4. 
5.5.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych 
 Przy wykonywaniu rur ochronnych należy przestrzegać wymagań zawartych w PN-91/M-34501 
[22]. 
5.5.4.1. Stosowanie rur ochronnych 
 Rury ochronne na gazociągu należy stosować: 
a) w miejscach skrzyżowań gazociągu z autostradami, drogami ekspresowymi i krajowymi (przy 

skrzyżowaniach z innymi drogami stosowanie rury ochronnej jest dopuszczalne w technicznie 
uzasadnionych przypadkach); 

b) przy skrzyżowaniach gazociągów z przewodami kanalizacyjnymi i kanałami ciepłowniczymi mającymi 
połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt; 

c) przy skrzyżowaniu gazociągów z kanalizacją kablową mającą połączenie z pomieszczeniami dla ludzi 
i zwierząt; 

d) przy układaniu gazociągów na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogowych po uzgodnieniu z 
zarządem mostu; 

e) w przypadku skrzyżowania gazociągów z rurociągami rozprowadzającymi substancje łatwopalne; 
f) w miejscach skrzyżowań gazociągów z torami kolejowymi (nie jest tematem niniejszej specyfikacji). 
5.5.4.2. Odległość pozioma końca rury i pionowa przy skrzyżowaniach z drogami 
 Odległość pozioma końca rury ochronnej od zewnętrznej krawędzi jezdni, mierzona prostopadle 
do osi drogi, powinna być nie mniejsza niż podana w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Ciśnienie gazu w gazociągu, MPa 

Lp. Nazwa drogi do 0,4 od 0,4 do 2,5 powyżej 2,5 

  m 

1 Autostrady i drogi 
ekspresowe 

5,0 15,0 25,0 

2 Drogi krajowe 1,0 10,0 15,0 

3 Pozostałe drogi 0,5 6,0 10,0 
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 Odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni rury ochronnej od powierzchni jezdni 
powinna wynosić nie mniej niż podana w tablicy 2. 
Tablica 2. 

  Ciśnienie gazu w gazociągu, MPa  

Lp. Nazwa drogi do 0,4 powyżej 0,4  

  m  

1 Autostrady i drogi 
ekspresowe 

1,2 1,5 

2 Drogi krajowe 1,0 1,2 

3 Pozostałe drogi 0,8 1,2 

  
 W przypadku stosowania przy skrzyżowaniach rury przejściowej (na rurze ochronnej) odległość 
pionowa ścianki tej rury od nawierzchni jezdni nie może być mniejsza niż 0,8 m, chyba że zarząd drogi 
określi inaczej. 
 Odległość pionowa rury ochronnej (lub gazociągu) od dna przydrożnego rowu powinna wynosić 
co najmniej 0,5 m. 
 
5.5.4.3. Odległość pozioma końca rury i pionowa przy skrzyżowaniach z przewodami 
            kanalizacyjnymi i kanałami ciepłowniczymi 
 Końce rur ochronnych gazociągu, mierząc prostopadle do osi krzyżującego się przewodu 
kanalizacyjnego lub zewnętrznego obrysu kanału ciepłowniczego, powinny być wyprowadzone na 
odległość co najmniej: 

 dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa   - 1,5 m, 

 dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 do 2,5 MPa - 2,0 m, 

 dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 2,5 MPa  - 6,0 m. 
 Odległość pionowa między zewnętrzną ścianką rury ochronnej a zewnętrzną przewodu 
kanalizacyjnego lub obudowy kanału ciepłowniczego powinna być nie mniejsza niż: 

 dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa   - 0,10 m, 

 dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa  - 0,20 m. 
5.5.4.4. Odległość pozioma końca rury i pionowa przy skrzyżowaniu z kanalizacją kablową 
 Końce rur ochronnych powinny być wyprowadzone od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do 
kanalizacji kablowej na odległość co najmniej: 

 dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa   - 2,0m, 

 dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa  - 10,0 m. 
 Odległość pionowa zewnętrznej ścianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powinna wynosić 
co najmniej 0,15 m. 
5.5.4.5. Długość rury i odległość pionowa przy skrzyżowaniu z rurociągami  
            rozprowadzającymi substancje łatwopalne 
 Długość rury ochronnej powinna wynosić co najmniej po 1,5 m z obu stron od osi skrzyżowania, 
mierząc prostopadle do krzyżującego się rurociągu. 
 Odległość pionowa między zewnętrznymi ściankami rury ochronnej a ww. rurociągami powinna 
wynosić jak w punkcie 5.5.4.3. 
5.5.4.6. Wykonanie uszczelnienia rury ochronnej 
 Wolna przestrzeń między gazociągiem a rurą ochronną powinna być zabezpieczona przed 
dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń. 
 Uszczelnienie rury ochronnej należy wykonać za pomocą materiałów ujętych w punkcie 2.3.2. 
 Pierścień ustalający umocowany co najmniej na trzech prętach dystansowych musi być tak 
ustalony, aby była zachowana minimalna odległość pierścienia od gazociągu. Dopuszcza się stosowanie 
dzielonych pierścieni zwiększając liczbę prętów dystansowych co najmniej do czterech. 
 Następnie należy nakładać na przemian warstwę sznura (ubijając go warstwami co 50 mm) i 
asfaltu. 
 Wystające końce prętów dystansowych należy zaizolować asfaltem. 
 
5.5.4.7. Wykonanie rur wydmuchowych 
 Wolna przestrzeń między gazociągiem a rurą ochronną powinna być połączona z atmosferą tylko 
za pośrednictwem rury wydmuchowej. 
 Średnica rury wydmuchowej powinna wynosić: 

 25 mm dla rur ochronnych o średnicy do 100 mm, 

 40 mm dla rur ochronnych o średnicy od 100 do 250 mm, 

 80 mm dla rur ochronnych o średnicy powyżej 250 mm. 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odc. Olesno - Łowoszów 

  

66 

 

 Zakończenie rury wydmuchowej gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa powinno być umieszczone w 
skrzynce ulicznej i zabezpieczone przed dostaniem się do jej wnętrza wody. Dopuszcza się, w 
uzasadnionych przypadkach, umieszczenie zakończenia rury wydmuchowej w kolumnie betonowej. 
 Zakończenie rury wydmuchowej gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa powinno być 
umieszczone w kolumnie wydmuchowej. 
 Odległości poziome umieszczenia skrzynek ulicznych i kolumn wydmuchowych, mierzone 
prostopadle do przeszkody terenowej, powinny być co najmniej równe odległościom podstawowym, 
według przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe [67]. 
 W przypadkach, gdy wylot kolumny wydmuchowej znajduje się poniżej powierzchni drogi lub 
główki szyny kolejowej, odległość kolumny wydmuchowej od przeszkody należy zwiększyć o 5,0 m na 
każdy metr różnicy poziomu wylotu kolumny i powierzchni drogi lub główki szyny. 
5.5.4.8. Przypadki szczególne wykonania rur ochronnych 
 W przypadku konieczności skrzyżowania czynnych gazociągów (tj. braku możliwości ich 
wyłączenia z eksploatacji) obiektami wymienionymi w punkcie 5.5.4.1 należy wykonać na gazociągu rurę 
ochronną stalową dwudzielną. 
 Warunki wykonania tych rur (zakres czynności i kolejność robót związanych z montażem rur) nie 
są tematem niniejszej STWIORB. 
5.5.5. Wytyczne wykonania rur przejściowych 
 Rury przejściowe stosowane przy układaniu gazociągów pod drogami i torami kolejowymi, w 
zależności od sposobu wykonania przejścia, powinny mieć średnicę: 
a) przy wykonywaniu przejścia urządzeniem przewiertowym co najmniej większą o 200 mm od średnicy 

rury ochronnej, 
b) przy wykonywaniu przejścia przez przeciskanie metodą wymagającą pracy pracownika w rurze 

przeciskowej: 

 dla rury ochronnej o średnicy do 800 mm, średnica rury przejściowej powinna mieć 1000 mm, 

 dla rur powyżej 800 mm powinna być większa od rury ochronnej co najmniej 200 mm. 
 Odcinki rur należy łączyć za pomocą spawów o wytrzymałości na rozciąganie określonej na 
podstawie obliczeń wytrzymałościowych. 
 Przestrzeń między rurą ochronną a rurą przejściową należy wypełnić piaskiem, chudym betonem 
lub innym materiałem. 
5.5.6. Wytyczne dotyczące armatury zaporowej i upustowej 
 Armatura z korpusami stalowymi lub staliwnymi powinna być łączona z przewodami rurowymi za 
pomocą spawania lub kołnierzy. Dopuszcza się w budowie gazociągów niskiego ciśnienia połączenia 
gwintowane armatury dla średnic nominalnych do 15 mm. 
 W przypadku zastosowania armatury z kołnierzami, w uzasadnionych przypadkach, należy 
zastosować kompensatory montażowe wg BN-77/8976-74 [64]. 
 Zabrania się instalowania zaworów (zasuw) w gazociągach układanych pod jezdnią. 
 W budowie gazociągów średniego ciśnienia należy stosować armaturę o ciśnieniu nominalnym 
nie mniejszym niż 0,6 MPa. 
 W gazociągach o ciśnieniu nominalnym równym 0,4 MPa lub mniejszym, doprowadzających gaz 
do odbiorców, należy umieszczać zawory (zasuwy) dla umożliwienia zamknięcia dopływu gazu do 
budynków. Warunek ten nie dotyczy domów jednorodzinnych. 
 Armatura zaporowa i upustowa o średnicy nominalnej większej niż 200 mm i ciśnieniu 
nominalnym większym niż 1,6 MPa powinna być wyposażona w przekładnie zmniejszające siły potrzebne 
do jej otwierania i zamykania. W przypadku większego oddalenia armatury zaporowej od stanowisk 
obsługi, należy stosować do jej uruchomienia napędy pomocnicze (elektryczne przeciwwybuchowe, 
hydrauliczne lub pneumatyczne). 
 Zespoły zaporowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia wg BN-74/8976-70 [62] należy tak 
rozmieszczać, aby przy zastosowaniu możliwie małej ich liczby można było wyłączyć z sieci możliwie 
małe grupy odbiorców, przy równoczesnym zapewnieniu ciągłości dostawy gazu do tych odbiorców, 
którzy tego bezwarunkowo wymagają. 
 Zespoły zaporowo-upustowe przelotowe gazociągów wysokiego ciśnienia wg BN-71/8976-46 [56] 
należy rozmieszczać w odstępach wynoszących: 

 od 20 do 35 km dla gazociągów o średnicach nominalnych do 500 mm, 

 od 15 do 20 km dla gazociągów o średnicach nominalnych większych od 500 mm. 
 Zespoły zaporowo-upustowe kątowe gazociągów wysokiego ciśnienia wg BN-80/8976-44 [54] 
należy stosować w punktach rozgałęzienia gazociągu, w przypadku stosowania dwóch (lub więcej) 
równoległych ciągów rurowych lub w przypadku odgałęzień zasilających większe odbiory gazu. 
 Zespoły przyłączeniowe gazociągów wysokiego ciśnienia wg BN-79/8976-35 [52] należy 
stosować w punktach odgałęzień zasilających mniejsze odbiory gazu. 
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 Zespoły zaporowo-upustowe oraz zespoły przyłączeniowe należy lokalizować w miejscach łatwo 
dostępnych o każdej porze roku. Nie należy ich lokalizować na terenach podmokłych lub bagiennych. 
5.5.7. Wytyczne dotyczące punktów pomiarów elektrycznych 
 Punkty pomiarów elektrycznych należy wykonywać zgodnie z PN-90/E-05030.00 [10] i PN-90/E-
05030.01 [11] oraz BN-74/8976-02 [42] w miejscach gazociągu, w których można liczyć się z celowością 
wykonania pomiarów. 
 Punkty pomiarów elektrycznych należy stosować w celu pomiarów: potencjału elektrycznego 
gazociągu względem gruntu, różnicy potencjałów pomiędzy gazociągiem a szynami trakcji elektrycznej, 
natężenia prądu w gazociągu oraz innych pomiarów elektrycznych, koniecznych w związku z 
projektowaniem lub eksploatacją czynnej ochrony antykorozyjnej gazociągów stalowych ułożonych w 
ziemi. 
 Nadziemne punkty pomiarów elektrycznych stosuje się wyłącznie do gazociągów przesyłowych 
dalekosiężnych, których trasy i elementy są oznakowane zgodnie z BN-80/8975-02 [40]. Słupki 
nadziemnych punktów pomiarów należy ustawiać w miejscach przewidzianych do oznakowania tablicami 
informacyjnymi i wskaźnikami, zgodnie z BN-80/8975-02 (z wyłączeniem punktów odgałęzienia). 
 Podziemne punkty pomiarów elektrycznych oraz punkty przewidywane do stosowania pod 
trawnikami i na ścianach budynków stosuje się do gazociągów rozdzielczych. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się stosowanie podziemnych punktów do gazociągów przesyłowych 
dalekosiężnych, przy czym mogą one być ustawiane niezależnie od rozmieszczenia słupków do 
oznaczenia trasy. 
5.5.8. Wytyczne dotyczące wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozją 
5.5.8.1. Czynna ochrona przed korozją 
 Czynna ochrona przed korozją powinna być wykonana zgodnie z PN-90/E-05030.00 [10] oraz 
PN-90/E-05030.01 [11] i stosowana na odcinkach gazociągów: 
a) narażonych na działanie prądów błądzących, 
b) prowadzonych poza obszarami zabudowanymi, dłuższych niż 1 km i o średnicy nominalnej 100 mm i 

większej, ułożonych w gruntach o dużej agresywności korozyjnej. 
 W przypadku zastosowania czynnej ochrony przed korozją, chroniony odcinek gazociągu 
powinien być w całości odizolowany dielektrycznie od gruntu. 
5.5.8.2. Bierna ochrona przed korozją 
 Bierna ochrona przed korozją powinna być stosowana na wszystkich odcinkach gazociągów 
stalowych. 
 Wykonanie biernej ochrony przed korozją polega na zastosowaniu w przypadku gazociągów: 
a) ułożonych w ziemi - powłoki bitumicznej wg BN-76/0648-76 [33] oraz powłoki ochronnej wg BN-

77/8976-06 [46], zgodnie z tablicą 1 tej normy, 
b) ułożonych nad ziemią ponad bagnami - powłoki bitumicznej Z02 wg BN-76/0648-76 [33] oraz powłoki 

Z0G2, wg BN-77/8976-06 [46], 
c) ułożonych nad ziemią - pokrycia malarskiego, wg BN-76/8976-05 [45]. 
 W przypadku prowadzenia gazociągu stalowego pod jezdnią należy stosować, niezależnie od 
agresywności korozyjnej gruntu, powłokę bitumiczną Z02 wg BN-76/0648-76 [33] oraz powłokę 
asfaltowo-gumową Z0G2 wg BN-77/8976-06 [46]. 
5.5.9. Wytyczne dotyczące zasypania i zagęszczenia wykopów 
 Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz ochrony przed korozją. 
 Gazociągi powinny być zasypywane warstwą ochronną ziemi nie zawierającej grud,  kamieni i 
gnijących resztek roślinnych, do wysokości co najmniej 0,2 m w każdym miejscu ponad najwyższy punkt 
zewnętrznej powierzchni rury, zgodnie z zarządzeniem         Nr 47 [69]. W obszarach zabudowanych 
powinna być umieszczona nad tą warstwą siatka ochronna z tworzywa sztucznego koloru żółtego o 
szerokości równej średnicy gazociągu, nie mniejszej jednak niż 0,4 m. 
 Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym 
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [3]. 
 Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 
 W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę 
zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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               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 mające na celu: 

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
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 zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [39] i zarządzenie Nr 
47 Ministra Przemysłu [69]. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 
kruszywa lub betonu, 

 badanie ewentualnego drenażu, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie połączeń rur (poprzez oględziny zewnętrzne) i radiograficzne, 

 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 

 badanie punktów pomiarów elektrycznych, w tym połączeń elektrycznych z gazociągami i końcówkami 
KKT, 

 badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozją, 

 badanie radiograficzne spoin czołowych w złączach doczołowych zgodnie z PN-72/M-69770 [27], 

 badanie czystości wnętrza gazociągów, 

 badanie wytrzymałości i szczelności gazociągów, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

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

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 
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 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów          ± 2cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

 dopuszczalny spadek ciśnienia w czasie próby hydraulicznej określa projekt próby, 

 przy próbie pneumatycznej dopuszcza się spadki ciśnienia, jeżeli jego różnica nie przekracza 0,1% na 
godzinę trwania próby dla odcinków gazociągów o średnicach do 250 mm, a dla gazociągów o 
średnicach większych niż 250 mm różnica ciśnienia nie powinna przekroczyć: 0,1 x 250 : Dn %, 

 sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu prób wytrzymałości lub 
szczelności podlegają ponownym próbom szczelności przed oddaniem do eksploatacji, 

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 
wynosić mniej niż 0,97. 

 
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 i odebranego przewodu. 
 

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 
Inżyniera, jeżeli 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 wszystkie technologiczne 
czynności związane z przebudową linii gazowych, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 wykonanie rur ochronnych, 

 wykonanie izolacji, 

 sprawdzenie czystości wnętrza gazociągów i szczelności połączeń odcinków gazociągu (przed 
opuszczeniem ich do wykopu), 

 próby wytrzymałości lub szczelności, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Próby wytrzymałości lub szczelności gazociągów powinny być przeprowadzone w wykopie po ich 
całkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemią. Miejsca z zainstalowaną armaturą lub przeznaczone do jej 
zainstalowania oraz połączenia odcinków gazociągów ze sprawdzoną szczelnością i połączenie 
kołnierzowe, a także połączenie rur z polietylenu z elementami stalowymi powinny być pozostawione 
odkryte. 
 Odcinki gazociągów z polietylenu rozwijane z bębna powinny być nie zasypane. 
 Próby wytrzymałości elementów prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po 
zamontowaniu w gazociąg można nie przeprowadzać pod warunkiem, że producent tych urządzeń w 
pisemnym zaświadczeniu stwierdzi, że zostały one poddane próbom wytrzymałości pod ciśnieniem 
równym co najmniej ciśnieniu próby gazociągu. 
 Elementy prefabrykowane i armatura nie mające atestu, mogą być zastosowane pod warunkiem 
przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gazociąg próby, w której ciśnienie próbne i czas jej trwania 
będą co najmniej równe wymaganemu ciśnieniu próbnemu i czasowi trwania próby gazociągu. 
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 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna 
wynosić: około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia 
wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych w przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach 
umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych z rur stalowych około 1000 m. 
 Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
 Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w STWIORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
 Odbiorowi końcowemu zgodnie z zarządzeniem Nr 47 [69] podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

 badanie wytrzymałości lub szczelności gazociągów (przeprowadzone po ich całkowitym zmontowaniu 
i zasypaniu ziemią, zgodnie z zarządzeniem Nr 47). 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione zgodnie z 
wymaganiami BN-81/8976-47 [57], BN-77/8976-06 [46] i zarządzeniem Nr 47 [69]. 
 Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
 

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 linii gazociągowej obejmuje: 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie sączków, 

 ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 

 wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z 
uszczelnieniem i uzbrojeniem), 

 wykonanie punktów pomiarów elektrycznych, 

 wykonanie czynnej i biernej ochrony przed korozją, 

 przeprowadzenie próby wytrzymałości i szczelności, 

 zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 pomiary i badania. 
 Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania zespołów przyłączeniowych i zaporowo-
upustowych będącej tematem oddzielnych specyfikacji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

Obliczenia styczne i projektowanie. 
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
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wykonywania i badania przy odbiorze. 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
5. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
6. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
7. PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres 

normy. 
8. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
9. PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 

 
10. PN-90/E-05030.00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. 

Wymagania i badania. 
11. PN-90/E-05030.01 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. 

Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i badania. 
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 

budowa. 
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
14. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
15. PN-91/H-74019 Armatura przemysłowa. Odlewy ze staliwa węglowego i 

stopowego. 
16. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
17. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 
18. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
19. PN-75/H-93200 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. 
20. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali. 

Staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
21. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
22. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów 

z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
23. PN-90/M-34502 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia 

wytrzymałościowe. 
24. PN-87/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia. 
25. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Spawanie metali. Klasyfikacja konstrukcji 

spawanych. 
26. PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Spawanie metali. Zakłady stosujące procesy 

spawalnicze. Podział. 
27. PN-72/M-69770 Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w 

złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i 
wytyczne wykonywania. 

28. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złącz spawanych na 
podstawie radiogramów. 

29. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
30. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i 

gazowych. 
31. PN-67/M-74083 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do 

instalacji wodnych i gazowych. 
32. PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania 

i badania. 
33. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 

 
34. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena 

wykonania. 
35. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
36. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
37. BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
38. BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 
39. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
40. BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociągów ułożonych w ziemi. Zasady ogólne. 
41. BN-74/8976-01 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odc. Olesno - Łowoszów 

  

72 

 

ziemi. Słupek. 
42. BN-74/8976-02 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w 

ziemi. 
43. BN-74/8976-03 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w 

ziemi. Płytki izolacyjne. 
44. BN-74/8976-04 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w 

ziemi. Gniazdo wtykowe. 
45. BN-76/8976-05 Pokrycia malarskie na gazociągach ułożonych nad ziemią. 
46. BN-77/8976-06 Powłoki ochronne na kształtkach, armaturze i połączeniach 

gazociągów ułożonych w ziemi. 
47. BN-79/8976-07 Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi. 
48. BN-70/8976-12 Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie 

nawodnionym. Obciążniki siodłowe. 
49. BN-86/8976-15 Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie 

nawodnionym. 
50. BN-71/8976-

26,27,28 
Zakotwienia gazociągów ułożonych w gruncie nawodnionym. 

51. BN-71/8976-29 Gazownictwo. Ciśnienia. Podział, nazwy, określenia i 
symbole. 

52. BN-79/8976-35 Zespoły przyłączeniowe gazociągów wysokiego ciśnienia 
ułożonych w ziemi. 

53. BN-71/8976-37 Gazociągi i instalacje gazownicze. Płyty fundamentowe 
armatury ułożonej w ziemi. 

54. BN-80/8976-44 Kątowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego 
ciśnienia ułożonych w ziemi. 

55. BN-80/8976-45 Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia 
ułożonych w ziemi. Kolumny upustowe. 

56. BN-71/8976-46 Przelotowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów 
wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi. 

57. BN-81/8976-47 Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania. 
58. BN-71/8976-48 Tarczowe bloki oporowe gazociągów ułożonych w ziemi. 
59. BN-71/8976-49 Łuki i załamania gazociągów ułożonych w ziemi. Wymagania i 

badania. 
60. BN-74/8976-65 Izolacja cieplna gazociągów. Wymagania i badania. 
61. BN-74/8976-

66,67,68 
Gazociągi przystosowane do czyszczenia od wewnątrz 
tłokami czyszczącymi. 

62. BN74/8976-70 Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego 
ciśnienia ułożonych w ziemi. 

63. BN-74/8976-71 Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego 
ciśnienia ułożonych w ziemi. 

64. BN-77/8976-74 Gazociągi i instalacje gazownicze. Kompensatory montażowe. 
65. BN-77/8976-75 Gazociągi i instalacje gazownicze. Izolujące połączenia 

kołnierzowe. 
66. BN-80/8976-80 Nadziemny układ zasuw. 

 
10.2. Inne dokumenty 
 

67. Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 11 września 2001 r. poz. 1055. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

68. Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych. Rozdział 4 - Pas drogowy. 

69. Dziennik Urzędowy Ministra Przemysłu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6. Zarządzenie Nr 47 
Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych sieci gazowych. 

 
 


