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1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB.  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową kanalizacji kablowej kolidującej z budową budynku obserwatorium 

astronomicznego ASTROBAZA w miejscowości Miejsce Piastowe. 

1.2. Określenia podstawowe 

 Studnia kablowa – pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji 

kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 

 Komora studni - środkowa część studni kablowej. 

 Gardło studni - zwężona część studni między komorą a czołem zestawów kanalizacji 

wprowadzanych do studni kablowych. 

 Osadnik studni - zagłębienie w dnie studni i stanowiące zbiornik do wody ściekowej. 

 Właz studni - otwór wejściowy do studni kablowej zamykany pokrywą. 

 Rama włazu - obramowanie włazu studni kablowej. 

 Pokrywa studni - oprawa wypełniona betonem lub asfaltem. 

 Wietrznik studni - tarcza żeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie. 

 Słupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do 

montowania wsporników kablowych. 

 Rura kanalizacji kablowej - rura osłonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu 

(PP), polietylenu (PE) lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, stosowana do 

zestawienia ciągów kanalizacji kablowej. 

 Rura ochronna - rura grubościenna z tworzywa sztucznego lub z innego materiału o nie 

gorszych właściwościach, przeznaczona do zabezpieczenia rur ciągów kanalizacji kablowej 

w miejscach skrzyżowań z drogami i innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

 Złączka rurowa - element osprzętu służący do połączenia rur polietylenowych lub innych, 

z których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy. 

 Uszczelki końców rur - zespół elementów służących do uszczelnienia rur kanalizacji 

kablowej wraz z ułożonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji wtórnej i 

rurociągów kablowych wraz z ułożonymi w nich kablami, a także do uszczelnienia 

wszystkich rodzajów rur pustych. 

 Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub z materiałów o nie gorszych 

właściwościach, układanych bezpośrednio w ziemi, stanowiących osłonę ochronną dla 

kabli optotelekomunikacyjnych. 

 Taśma ostrzegawcza - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomarańczowym z 

napisem „UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” układana nad ciągami rurociągów 

kablowych w połowie głębokości ich ułożenia. 

 Taśma ostrzegawczo–lokalizacyjna - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze 

pomarańczowym z napisem „UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”, zawierająca 

czynnik lokalizacyjny, np. taśmę stalową, układana bezpośrednio nad ciągami rurociągów 

kablowych. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne"  
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2. MATERIAŁY 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub Aprobaty Techniczne, powinny być zaopatrzone przez 

producenta w taki dokument. 

2.1. Prefabrykowane studnie kablowe 

Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane zgodnie z normą BN-85/8984-01 lub 

ZN-96/TPSA-023 z betonu klasy B20 zgodnego z normą PN-88/B-06250.  

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

zabezpieczonym przed wpływami. 

2.1.1. Pokrywa włazu 

Pokrywa włazu powinna spełniać wymagania normy ZN-10/TPSA-023. 

2.1.2. Wietrznik do pokrywy 

Wietrznik powinien spełniać wymagania normy BN-3233-02. Dopuszcza się inne wykonanie, 

np. jako monolitu z oprawą pokrywy, z wytłoczonym odpowiednim logo operatora, uzgodnione 

z operatorem telekomunikacyjnym. 

2.1.3. Ramy i oprawy pokryw 

Ramy i oprawy pokryw powinny spełniać wymagania normy BN-3233-03. 

2.1.4. Wsporniki kablowe 

Wsporniki kablowe powinny być zgodne z normą BN-3233-19. Dopuszcza się inne wykonania 

uzgodnione z operatorem. 

2.1.5. Dodatkowe pokrywy wewnętrzne studni 

Dodatkowe pokrywy wewnętrzne powinny być wykonane zgodnie z ZN-05/TPSA–041. 

Stanowią dodatkowe (wewnętrzne) zabezpieczenie studni przed ingerencją osób 

nieuprawnionych. Pokrywa powinna być wyposażona w układ zasuwowo-ryglowy 

przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym. Zastosowanie pokryw i rodzaju 

zamków należy każdorazowo uzgadniać z operatorem. 

2.2. Rury ciągów kanalizacji kablowej 

Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury powinny odpowiadać normom:  

- rury z polichlorku winylu (PCW) – ZN-15/OPL-014 

- polipropylenowe (PP) – ZN-96/TPSA-015 

- karbowane dwuwarstwowe – ZN-96/TPSA-016 

- polietylenowe (HDPE)  - ZN-96/TPSA-017 

Rury kanalizacji kablowej powinny odznaczać się odpornością na ściskanie o wartości 

minimalnej: 

- 250 kN - dla rur układanych w innych rurach lub wewnątrz budynków, 

- 450 kN – dla rur układanych w ziemi, 

- 600 kN – dla rur układanych na odcinkach zbliżeń, 

- 750 kN – dla rur układanych na odcinkach skrzyżowań. 

2.2.1. Rury osłonowe i przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury 

używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na 

nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą 

ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 lub ZN-96/TPSA-018. 
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2.2.2. Rury światłowodowe 

Do budowy rurociągów kablowych powinny być stosowane rury wg ZN-96/TPSA-017  

z polietylenu HDPE o dużej gęstości.  

Zewnętrzna powierzchnia rur powinna być gładka i wolna od wtrąceń i nieregularności. Końce 

rur powinny być wygładzone i prostopadłe do osi rur. Wewnętrzna powierzchnia rur powinna 

być gładka i wolna od wtrąceń i nieregularności. Należy zastosować rury z wewnętrzną 

warstwą poślizgową. Dopuszcza się stosowanie rur rowkowanych, rur z umieszczoną 

fabrycznie w środku linką. Rury powinny wytrzymać próbę nadciśnieniem powietrza 1 MPa  

w ciągu 30 min.  

2.2.3. Złączki rur 

Złączki rur powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie ZN-96/TPSA- 020 

2.3. Materiały budowlane 

2.5.1. Piasek 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3", 

odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04. 

2.5.2. Cement 

Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego 

wym. normy PN-88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach 

spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych 

pomieszczeniach. 

2.5.3. Żwir na podsypkę 

Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i 

odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01. 

2.5.4. Woda 

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa 

wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 

zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano STWiORB "Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji kablowej 

Do wykonania kanalizacji telekomunikacyjne i rurociągów należy stosować sprzęt odpowiedni 

do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości 

robót. Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej i rurociągów 

zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót: 

 sprężarka powietrzna spalinowa,  

 żuraw samochodowy, 

 ubijak spalinowy, 

 sprzęt do wykonywania przewiertów pod nawierzchniami utwardzonymi. 

  



D.01.03.04A   Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 

 
 

Przebudowa kanalizacji kablowej kolidującej z budową budynku obserwatorium astronomicznego ASTROBAZA  

w m-ci Miejsce Piastowe 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy i budowy kanalizacji kablowej winien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego, 

 samochód samowyładowczy, 

 samochodu dostawczego, 

 przyczepy dłużycowa. 

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  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

5.2. Trasowanie. 

Trasa kanalizacji kablowej powinna być wyznaczona przez geodetę posiadającego 

odpowiednie uprawnienia i zgodnie z dokumentacją geodezyjną zatwierdzoną przez właściwe 

Zespoły Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem w Dokumentacji Projektowej, sprawdzając 

czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian w dokumentacji 

projektowej. 

5.3. Usytuowanie kanalizacji kablowej. 

5.3.1. Usytuowanie studni kablowych 

Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji: 

a) na prostej trasie kanalizacji - studnie przelotowe, 

b) na załamaniach trasy - studnie narożne, 

c) na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne, 

5.3.2. Usytuowanie ciągów rur kanalizacji kablowej 

Ciągi kanalizacji powinny być układane w ciągu pojedynczym lub typowych zestawach.  

W przypadkach technicznie uzasadnionych, np. brakiem miejsca pod chodnikiem w pionie lub 

poziomie oraz przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami, można stosować w zasadzie 

dowolne profile ciągów kanalizacji. 

5.3.4. Głębokość ułożenia rur kanalizacji kablowej 

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

poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło: - 0,5m. 

Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość 

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

technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji pod warunkiem 

odpowiedniego zabezpieczenia jej np. ławą betonową lub wykonania kanalizacji z 

grubościennych rur z tworzywa sztucznego bądź rur stalowych. Grubość warstwy przykrycia 

kanalizacji powinna wynosić co najmniej 0,2m, zgodnie z ZN-96/TPSA-012. 
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5.3.4.  Prostoliniowość przebiegu 

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sąsiednimi studniami przebiegać po linii 

prostej bez załamań i wyboczeń. W uzasadnionych technicznie przypadkach, w tym dla 

zastąpienia studni zakrętowej, rury kanalizacji mogą odchylać się od przebiegu 

prostoliniowego. Jednak wygięcie tych rur powinno być utrzymane w takich granicach, aby 

możliwe było przeciągnięcie przez nie kalibru z materiału nie ulegającego odkształceniu  

o długości 1,0m i średnicy równej połowie średnicy wewnętrznej rury, o krawędziach 

zaokrąglonych. 

5.3.5.  Spadek kanalizacji 

W terenie płaskim kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3 % w kierunku 

jednej ze studni w terenie poziomym, natomiast w terenie pochyłym ze spadkiem wynikającym 

z naturalnego ukształtowania terenu z zachowaniem zasady spadku na poszczególnych 

odcinkach w kierunku jednej ze studni. 

5.4. Roboty ziemne 

5.4.1.  Długości wykopów 

Wykop dla układania rur powinien być realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej 

pomiędzy poszczególnymi studniami. Krótsze odcinki wykopów mogą być wykonywane, jeśli 

wymaga tego zachowanie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz w wypadku, gdzie 

długości wykopów są ograniczone ze względów bezpieczeństwa. 

5.4.2.  Głębokość i szerokość wykopów 

Głębokość wykopów wykonać zgodnie z rysunkami. Głębokość wykopów powinna być 

większa o 5 cm od głębokości posadowienia rury. 

Minimalna szerokość wykopów dla kanalizacji powinna wynosić zgodna z BN-73/8984-05 

5.4.3.  Przygotowanie wykopów 

Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w p.5.4.2. Ściany 

wykopów powinny być pochyłe w stopniu uzależnionym od rodzaju gruntu. Wykopy powinny 

być tak przygotowane, aby spełniały wymagania dotyczące głębokości i szerokości  

z zachowaniem pochyłości ścian. 

5.4.4.  Wyrównanie wykopu 

Przed ułożeniem kanalizacji, dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane  

z minimalnym spadkiem 0,1%.  

5.5. Budowa studni kablowych 

5.5.1.  Typy studni 

Należy stosować studnie kablowe prefabrykowane typu: SKR-2 zgodnie z wymaganiami 

normy BN-85/8984-01 i ZN-12/TPSA-023. 

5.5.2.  Posadowienie studni 

Wykonanie studni kablowych z prefabrykatów, bloczków betonowych i lanego betonu powinno 

być zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na studnie kablowe. Dno 

wykopu pod studnię kablową należy wyrównać, wypoziomować i zagęścić. W zależności od 

kategorii gruntu należy wykonać podsypkę z piasku, przesianej ziemi lub Żwiru, ewentualnie 

wzmocnić go chudym betonem. Wszystkie płaszczyzny studni, które będą miały kontakt  

z gruntem należy zaizolować przed dostępem wody. Elementy studni łączyć z zastosowaniem 

na płaszczyznach połączeń szybkowiążących zapraw o dużej wytrzymałości i odporności na 

działanie wód opadowych 

Studnie kablowe wraz z osprzętem powinny być lokalizowane w środowisku nieagresywnym. 

Pokrywy studzienek należy zniwelować z nawierzchnią chodników i zieleńców. 
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5.5.3.  Szczelność studni 

Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur 

kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody 

powierzchniowej ani zamulanie komory studni. 

Powinny one mieć uszczelniające i ochronne pokrycie bitumiczne. 

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki sposób, 

aby nie mogło nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do 

komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtórnej, otwór rury pierwotnej 

powinien być ponownie uszczelniony. 

Środki użyte do zaślepienia (uszczelniania) końców rur powinny być zgodne z Rysunkami 

akceptowanymi przez odbiorcę (operatora) i normą ZN-96/TPSA-021. 

5.5.4.  Osadzanie osprzętu studni 

Wszystkie studnie należy wyposażyć w żeliwne ramy i pokrywy. Na bocznych ścianach studni 

projektuje się zamontować uchwyty do mocowania kabli. Uchwyty mocować należy na 

dłuższych bokach studni.  

5.5.5.  Zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją osób nieuprawnionych 

Zabezpieczenie studni przed ingerencją osób nieuprawnionych powinno zawierać pokrywę 

wewnętrzną (dodatkową). 

Zabezpieczenie studni powinno spełniać następujące wymagania podstawowe: 

a) wytrzymałość na wyłamanie (wyrwanie): 10 kN, 

b) łatwość otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach 

agresywnej wilgoci, zalewania wodą oraz zasypywania kurzem i piaskiem, 

c) dostosowanie do różnych konstrukcji istniejących i nowych studni, 

5.6. Budowa ciągów kanalizacji 

Układanie ciągów kanalizacji powinno być zgodne z normą BN-73/8984-05, ZN-96/TPSA-011 

i ZN 96/TPSA-012. 

5.6.1.  Układanie i łączenie rur 

Połączenia rur ciągu kanalizacji kanału technologicznego należy wykonywać za pomocą 

złączek. Złącza rur powinny spełniać wymagania normy ZN-96/TPSA-020. 

Przy łączeniu kielichowym rur należy kierować się następującymi zasadami: rury należy 

łączyć kielichowo na gorąco lub na zimno, w zależności od rodzaju stosowanych rur. Rury bez 

kielichów należy łączyć na gorąco przy użyciu podgrzewacza elektrycznego lub 

benzynowego. 

Rury kielichowe należy łączyć na zimno przy użyciu uszczelniacza. Końce wszystkich rur 

przed ich łączeniem powinny być oczyszczone, a połączone rury powinny zachowywać 

współosiowość. 

Odległości między poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm. 

Wypełnienie szczelin między rurami piaskiem lub przesianą ziemią z polewaniem wodą. Dla 

zapewnienia spoistości wielootworowego ciągu kanalizacji, szczeliny między rurami w 

odstępach co 20 m zamiast piaskiem można wypełniać masą betonową (cement i piasek w 

stosunku 1:3) na długości około 0,8 m. 

Wszystkie układane rury kielichowe powinny być skierowane w tę samą stronę, przy czym 

otwór kielicha powinien być skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.  

5.6.2.  Zasypywanie ciągów rur kanalizacji kablowej 

Zasypywanie rur kanalizacji kablowej należy wykonywać każdorazowo po ułożeniu każdej 

warstwy rur. 
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Poniżej podaje się wymagania na kolejne warstwy zasypywanego wykopu z rurami kanalizacji 

pierwotnej: 

- grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 10cm, 

- obsypka boczna o grubości równej co najmniej średnicy zewnętrznej rury, odpowiednio do 

ilości warstw, 

- obsypka wierzchnia – grubość co najmniej 10cm, 

- zasypka –do wymaganej powierzchni gruntu. 

Ostatnią warstwę rur należy przysypać piaskiem lub przesianej ziemi do grubości nie 

mniejszej niż 5cm, a następnie warstwą piasku lub przesianej ziemi grubości około 20cm. 

Ziemia nie powinna zawierać gruzu i kamieni o średnicy większej od 5cm. 

Następnie należy zasypywać wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami co 20cm.  

5.6.3.  Wprowadzenie rur do studni 

Powierzchnia końca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegających wmurowaniu 

lub zabetonowaniu powinna być oczyszczona np. papierem ściernym na długości około 0,5m, 

następnie pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura może być 

wbudowana dopiero po upływie 2 godzin. 

Wprowadzane ciągi kanalizacji kablowej powinny kończyć się w zabetonowanej części gardła, 

a rury powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami w p.5.7.1. Ponadto rury z tworzywa 

sztucznego (warstwy) powinny być złączone zaprawą cementową na długości około 0,5m od 

początku gardła. 

5.7. Skrzyżowania i zbliżenia ciągów kanalizacji kablowej 

5.7.1.  Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi 

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa/kanał powinni 

znajdować się nad tymi urządzeniami, za wyjątkiem gazociągów. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami 

ciągów kanalizacji lub kanału, a innymi urządzeniami podziemnymi powinny być zgodne  

z ZN-96/TPSA–004. 

5.7.1.1.  Zbliżenie ciągów kanalizacji do gazociągów 

W razie zbliżenia rur kanalizacji kanału kablowego do gazociągów o nadciśnieniu do 400 kPa 

powinny być zachowane następujące odległości podstawowe pomiędzy nimi: 

- 1,5 m dla kanalizacji kablowej mającej połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt, 

- 1,0 m dla kanalizacji kablowej nie mającej połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i 

zwierząt, 

Określone wyżej odległości podstawowe mogą być zmniejszone o 75% (nie mniej jednak niż 

do 0,5 m) przy zastosowaniu na gazociągu rury ochronnej. Odległości podstawowe i 

zmniejszone powinny być mierzone od zewnętrznej ścianki gazociągu lub rury ochronnej do 

skrajni rur kanalizacji kablowej lub studni. 

W przypadku braku możliwości założenia na istniejącym gazociągu rury ochronnej, dla zbliżeń 

nie przekraczających 10 m długości dopuszcza się możliwość zastosowania betonowej 

ścianki oddzielającej gazociąg od kanalizacji kablowej lub studni. 

5.7.1.2.  Zbliżenie ciągów kanalizacji do innych rurociągów 

W razie zbliżenia rur kanalizacji kanału kablowego do innych rurociągów i urządzeń 

podziemnych do przesyłania płynów lub gazów powinny być zachowane następujące 

odległości podstawowe pomiędzy nimi: 

- od wodociągu magistralnego:  1,0 m 

- od wodociągu rozdzielczego:  0,5 m 

- od ciepłociągu parowego:  2,0 m 
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- od ciepłociągu wodnego:   1,0 m 

- od ropociągu lub innych płynów technicznych: 8,0 m 

Określone wyżej odległości podstawowe mogą być zmniejszone do połowy, pod warunkiem 

zastosowania zabezpieczeń specjalnych na kanalizacji kablowej, a poniżej połowy pod 

warunkiem zastosowania zabezpieczeń szczególnych. Odległości zmniejszone nie mogą być 

mniejsze niż 25% odległości podstawowej. 

Zabezpieczenie specjalne kanalizacji kablowej polega na umieszczeniu jej w rurze ochronnej. 

Zabezpieczenie szczególne kanalizacji kablowej polega na oddzieleniu jej od innego rurociągu 

ścianą oddzielającą. 

5.7.2.3.  Skrzyżowania z gazociągami 

Skrzyżowania rur kanalizacji kanału technologicznego z gazociągami należy wykonać zgodnie 

z wymaganiami normy PN-91/M-34501: 

- Skrzyżowania rur ciągu kanalizacji kablowej mającej połączenia z pomieszczeniami dla 

ludzi i zwierząt należy wykonać stosując na gazociągach rury ochronne. Odległość pionowa 

zewnętrznej ścianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powinna wynosić co najmniej 

0,15m. Końce rury ochronnej powinny być wyprowadzone od osi skrzyżowania, mierząc 

prostopadle do kanalizacji kablowej, na odległość co najmniej 2,0m dla gazociągu o 

nadciśnieniu roboczym do 400 kPa i powinny być uszczelnione wg ZN-96/TPSA-021. 

- W przypadku braku możliwości zamontowania rury ochronnej na istniejącym gazociągu 

przy skrzyżowaniu z kanalizacja kablowa dopuszcza się zastosowanie rury ochronnej na 

kanalizacji kablowej. 

- Gazociąg powinien znajdować się nad kanalizacja kablową. 

- Kąt skrzyżowania kanalizacji kablowej z gazociągiem nie powinien być mniejszy niż: 

- 60º dla gazociągów ułożonych w rurach ochronnych, 

- 15º dla gazociągów bez rur ochronnych, 

5.7.2.4.  Skrzyżowania z innymi rurociągami 

Skrzyżowania rur kanalizacji kanału technologicznego z rurociągami i urządzeniami do 

przesyłania płynów lub gazów powinny być zachowane następujące odległości pionowe 

pomiędzy nimi: 

- od wodociągu magistralnego:  0,25 m 

- od wodociągu rozdzielczego:  0,15 m 

- od ciepłociągu:    0,50 m 

- od ropociągu lub innych płynów technicznych: 0,50 m 

Kanalizacja kablowa powinna być ułożona nad tymi rurociągami w rurze ochronnej 

uszczelnionej na końcach. 

Dopuszcza się ułożenie kanalizacji kablowej pod rurociągiem w przypadku konieczności 

ułożenia kanalizacji na większej głębokości, bądź gdy górna powierzchnia rurociągu jest 

ułożona w ziemi na głębokości mniejszej niż 0,5 m. 

Długość rury ochronnej powinna przekraczać o 1 m obrys innego rurociągu z każdej strony. 

Skrzyżowania powinny być wykonane prostopadle z dopuszczalnym odchyleniem o 10º dla 

kanalizacji ściekowej i 35º dla pozostałych urządzeń. 

5.8. Oznakowanie ciągów kanalizacji kablowej.  

Na dnie wykopu należy ułożyć kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8. Kabel sygnalizacyjny 

należy zakończyć w studniach kablowych puszkami hermetycznymi. Pomiędzy sąsiednimi 

wyprowadzeniami należy zapewnić ciągłość galwaniczną elementów metalowych kabla. 

W połowie głębokości ułożenia ciągów rur kanału technologicznego należy ułożyć taśmę 

ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym.  



D.01.03.04A   Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 

 
 

Przebudowa kanalizacji kablowej kolidującej z budową budynku obserwatorium astronomicznego ASTROBAZA  

w m-ci Miejsce Piastowe 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarto w STWiORB, „Ogólne wymagania”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 

zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 

1997-1:2008 i PN-EN 197-1:2012. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w pionie 

i rzędne posadowienia. 

6.3. Kontrola jakości robót przy budowie kanalizacji kablowej 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.  

Kontrola jakości wykonania kanalizacji kanału technologicznego podlega na: 

- sprawdzeniu materiałów, 

- sprawdzenie trasy kanalizacji, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji, 

- sprawdzenie prawidłowości budowy studzien kablowych. 

6.3.1.  Oględziny 

Należy sprawdzić, czy kanalizacja lub jej elementy odpowiadają tym wymaganiom, których 

spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu. 

Dopuszcza się wykonanie wykopów kontrolnych. 

Przy oględzinach należy postępować wg następujących zasad: 

a) dokonać starannego przeglądu elementów składowych, zwracając uwagę na jakość 

wykonania, sposób dopasowania, sztywność konstrukcji, 

b) sprawdzić zabezpieczenie przed korozją elementów metalowych studni i znajdujących się 

wewnątrz konstrukcji wsporczych, 

c) sprawdzić ułożenie rur w ziemi, ich wprowadzenia do studni kablowych i budynków, 

sposób uszczelnienia ,ułożenie rur na mostach, wiaduktach, w tunelach itp., 

d) sprawdzić prawidłowość umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania 

studni kablowych oraz staranność i czytelność naniesionych na nie oznaczeń, 

e) sprawdzić jakość wykonania odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu, 

sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, w szczególności zgodność 

przebiegu trasy i rozmieszczenia studni, liczby rur na poszczególnych odcinkach między 

studniami. 

6.3.2.  Sprawdzenie wymiarów 

W celu stwierdzenia zgodności z dokumentacją techniczną należy sprawdzić: 

a) długości przelotów między studniami, z uwzględnieniem ewentualnego nieprostoliniowego 

przebiegu, 

b) domiary poprzeczne ciągów kanalizacji, w szczególności domiary uwzględniające 

usytuowanie studni, 

c) głębokość ułożenia rur, 

d) umieszczenie ciągów kanalizacji na mostach, wiaduktach, w tunelach i budynkach. 

Pomiary należy wykonać przymiarami liniowymi. Odchyłki można uznać za dopuszczalne, jeśli 

nie będą one miały wpływu na prawidłową eksploatację. 
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6.3.3.  Sprawdzenie materiałów 

Sprawdzenie materiałów użytych do budowy kanalizacji pierwotnej i specjalnej polega na 

stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm i innych dokumentów poświadczających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej lub uzgodnionych 

warunków technicznych. Jakość materiałów powinna być poświadczona atestem lub innym 

dokumentem ich dostawców. 

6.3.4.  Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu: 

- długości przelotów między studniami, 

- liczby rur na poszczególnych odcinkach między studniami, 

- drożności rur i rurociągów, 

- szczelności rurociągów, 

- głębokości i sposobu ułożenia rur, 

- wzmocnienia dna wykopu, 

- prostoliniowości przebiegu, 

- sposobu zestawienia i łączenia rur, 

- wykonania skrzyżowań z jezdniami ulic i drogami, 

- wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi, 

- prawidłowość umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania studni 

kablowych, 

- uporządkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni wzdłuż ciągów kanalizacji, 

- materiały użyte do budowy kanalizacji kablowej na zgodność z wymaganymi normami  

i wymaganiami dokumentacji technicznej. 

Powyższe badania powinny być wykonane przed zasypaniem wykopów. Badanie należy 

wykonać za pomocą taśmy mierniczej, oraz przez oględziny. 

6.3.5.  Sprawdzenie prawidłowości montażu studni kablowych 

Sprawdzenie prawidłowości montażu studzienek kablowych polega na sprawdzeniu: 

- rzędnych posadowienia, 

- kompletności, 

- kształtu i wymiarów, 

- jakości materiałów i części składowych, 

- odporności elementów wyposażenia takich, jak kolumny wsporcze, ucha zaczepowe, 

klamry itp, 

- zabezpieczenia pokrywy włazu. 

- prawidłowość budowy studni na zgodność z ZN-10/TPSA-023 - w tym twardość betonu, 

zamontowanie rur dla zawieszania wsporników kablowych, drabinki w studniach  

o głębokości nie mniejszej niż 1,5m, działanie zamka zabezpieczającego właz, 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 dla kanalizacji kablowej – 1 metr [m] 

 dla studni kablowej - 1 sztuka [szt.]. 

 dla rur osłonowych – 1 metr [m]  

 dla demontowanej studni kablowej - 1 sztuka [szt.]. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- wykopy pod ciągi rur kanalizacji kablowej, 

- ułożenie ciągu rur z wykonaniem podsypki pod i nad rurami,  

- ułożenie na dnie rowu przewodu lokalizacyjnego, 

- ułożenie taśmy ostrzegawczej.  

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

- aktualną powykonawczą Dokumentację Projektową 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,  

- protokół odbioru Robót.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostek obmiarowych obejmuje: 

dla 1 m kanalizacji: 

  geodezyjne wytyczenie trasy w terenie i roboty przygotowawcze 

  wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, dostarczeniem i rozładunkiem 

  wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża  

  ułożenie ciągów rur kanalizacji i montaż rur osłonowych 

  przeprowadzenie prób i badań 

  zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu 

  koszt niezbędnych nadzorów użytkowników 

dla 1 szt. studni: 

  geodezyjne wytyczenie lokalizacji studni w terenie i roboty przygotowawcze 

  wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, dostarczeniem i rozładunkiem 

  wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża 

  montaż kompletnych studni kablowych 

  przeprowadzenie prób i badań 

  zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu 

  koszt niezbędnych nadzorów użytkowników 

dla 1szt. demontażu studni: 

  roboty przygotowawcze 

  zdjęcie pokrywy studni i wyposażenia studni 

  odkopanie i zdemontowanie studni 

  załadunek studni na samochód i wywiezienie we wskazane miejsce 

  zasypanie otworu po studni i zagęszczenie gruntu 

dla 1 m rury osłonowej: 

  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

  wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, dostarczeniem i rozładunkiem 

  wykonanie wykopów 

  montaż rur osłonowych 

  przeprowadzenie badań 

  zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu 

  koszt niezbędnych nadzorów użytkowników 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

1.  PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły. 

2.  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

3.  BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 

4.  BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 

5.  BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 

6.  BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe 

7.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

8.  BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

9.  BN-85/8984-01 
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 

Klasyfikacja i wymiary. 

10.  BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 

11.  BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 

12.  BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 

13.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

14.  ZN-93/TPSA-002 
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania . 

15.  ZN-96/TPSA-004 

Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii 

telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania i badania. 

16.  ZN-96/TPSA-011 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

17.  ZN-96/TPSA-012 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa 

pierwotna. Wymagania i badania 

18.  ZN-96/TPSA-013 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania. 

19.  ZN-15/OPL-014 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu 

(RPCW). Wymagania i badania.  

20.  ZN-96/TPSA-015 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i 

polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.  

21.  ZN-96/TPSA-016 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 

karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.  

22.  ZN-96/TPSA-017 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i 

rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.  

23.  ZN-96/TPSA-018 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 

przepustowe. Wymagania i badania.  

24.  ZN-96/TPSA-019 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). 

Wymagania i badania.  

25.  ZN-96/TPSA-020 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i 

badania.  

26.  ZN-96/TPSA-021 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur 

kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.  

27.  ZN-10/TPSA-022 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna. 

Wymagania i badania.  



D.01.03.04A   Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 

 
 

Przebudowa kanalizacji kablowej kolidującej z budową budynku obserwatorium astronomicznego ASTROBAZA  

w m-ci Miejsce Piastowe 

 

 

28.  ZN-10/TPSA-023 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania 

i badania.  

29.  ZN-96/TPSA-024 
Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Zasobnik złączowy. 

Wymagania i badania. 

30.  ZN-96/TPSA-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.  

31.  ZN-05/TPSA-041 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy 

studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne ). Wymagania i badania.  

 

10.2.  Inne  dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994r. wraz z późn. 

zmianami). 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 1985r. wraz z późn. 

zmian.).  

3. 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 dn. 10.04.1972r.) . 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 

techn., jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

5. Ustawa z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2004 Nr 

171 Poz. 1800) wraz z późniejszymi zmianami. 

6. Instrukcja TPSA nr T-01 – Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych. 

7. Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencją osób 

nieuprawnionych (załącznik do decyzji nr 95 Prezesa Zarządu TP S.A. – Pawła Rzepki z 

dnia 8.12.2000r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej TP S.A.), 

8. Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym 

oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 13 Ministra Łączności z dn. 28.II.1986 r. 

 


