
 

 

Data aktualizacji: 18.09.2020 

 

INSTRUKCJE MONTAŻU WYROBÓW 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

PRODUKCJI FH-OLIMPIA 
 

 

Spis treści 

PROGI PODRZUTOWE LISTWOWE .................................................................................................................. 2 
SYMBOL: PW-30 I ZPW-30; PW-40 I ZPW-40; PW-40/M I ZPW-40; PW-60 I ZPW-60; ............................................ 2 
PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA PROGÓW LISTWOWYCH PODRZUTOWYCH .............................................................................. 3 

PROGI ZWALNIAJĄCE LISTWOWE ................................................................................................................... 5 
SYMBOL: PZ-90 I ZPZ-90; PZ-98 I ZPZ-98; ............................................................................................................... 5 
PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA PROGÓW LISTWOWYCH ZWALNIAJĄCYCH .............................................................................. 6 

PROGI ZWALNIAJĄCE WYSPOWE .................................................................................................................... 7 
SYMBOL: PZP-2 LUB PZP-3 ...................................................................................................................................... 7 
PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA PROGU ZWALNIAJĄCEGO WYSPOWEGO ................................................................................. 9 

PROGI ZWALNIAJĄCE PŁYTOWE ................................................................................................................... 10 
SYMBOL: PP-100 W ODMIANACH /P; /B; N1; N2; N3; L1; L2; L3; P1; P2; P3; ............................................................ 10 
PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA PROGU ZWALNIAJĄCEGO PŁYTOWEGO U-16 B ..................................................................... 11 

SEPARATORY RUCHU CIĄGŁE ....................................................................................................................... 12 
SYMBOL: SD; ZSD-M; ZSD-T; SŁ; SŁ/M; OWS; OK; ................................................................................................ 12 
PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA SEPARATORÓW RUCHU CIĄGŁYCH ...................................................................................... 13 

SEPARATORY RUCHU PUKTOWE .................................................................................................................. 14 
SYMBOL: SDP; SS; SP; SRM .................................................................................................................................. 14 
PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA SEPARATORÓW RUCHU PUNKTOWYCH ................................................................................ 15 

AZYLE DROGOWE, DROGOWE MODYFIKOWANE - SZTUCZNE WYSPY / MINI-RONDO ................................... 16 
PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA AZYLI ORAZ MINI-RONDA ................................................................................................. 17 

WYKAZ ZALECANYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH DLA ELEMENTÓW BRD PRODUKOWANYCH W FH OLIMPIA.
 .................................................................................................................................................................... 18 

 



 

 

PROGI PODRZUTOWE LISTWOWE 

Symbol: PW-30 i ZPW-30; PW-40 i ZPW-40; PW-40/M i ZPW-40; PW-60 i ZPW-60; 
 

Montaż progów podrzutowych na okres czasowy lub stały wymaga przygotowania podłoża i użycia 
specjalistycznego sprzętu. Podłoże przed montażem należy oczyścić. Elementy należy montować do 
twardych nawierzchni (np.: betonowych, asfaltowych, brukowych, itp.) Każdy element progu podrzutowego 
instalowanie go do zasadniczej nawierzchni drogi przy użyciu odpowiednich wkrętów, podkładek i kołków 
rozporowych. Dopuszcza się montowanie na płaskiej i równej nawierzchni. 
 

Dokręcić śruby z momentem 3Nm - 7Nm (moment dokręcenia zależny od temperatury otoczenia). 
 

Zamontowany próg nadaje się do natychmiastowej eksploatacji. 

 

Kolejność czynności montażu 

1. Montaż elementów progu podrzutowego zaczyna się od osi jezdni lub krawędzi z zachowaniem 
odległości na swobodny odpływ wody. 

2. W przypadku stosowania rury, osadzić na rurę stalową ocynkowaną (Ø1/2’’) elementy w celu 
wstępnego wyznaczenia dwóch otworów mocujących. 

3. Rozwiercić (wiertłem do drewna lub metalu) otwory w miejscach nacechowanych w progu i jego 
zakończeniu, Ø10mm. 

4. Ułożyć wstępnie cały zestaw progu.  
5. Nawiercić w nawierzchni otwory zgodnie z rozstawem otworów w elementach progu. 
6. Odsunąć zestaw progu, wiercić otwory Ø14mm pod kołki rozporowe. 
7. Oczyścić podłoże z powstałego pyłu. 
8. Zamontować w podłożu kołki rozporowe wkrętów mocujących. 
9. Ułożyć poszczególne progi i przymocować je wkrętami do podłoża. Stosować odpowiednie 

podkładki. Wszystkie wkręty należy wkręcić w kołki rozporowe zgodnie z zaleceniami producenta. 
10. Progi należy oznakować zgodnie z obowiązującym Kodeksem Drogowym oraz Dziennikiem Ustaw nr 

220 poz. 2181 

 

  



 

 

Przykładowe zestawienia progów listwowych podrzutowych 
 

 

Przykładowe zestawienie PW-30 i ZPW-30 

 

 

Przykładowe zestawienie PW-40 i ZPW-40 

 

Przykładowe zestawienie PW-40/M i ZPW-40 



 

 

 

Przykładowe zestawienie PW-60 i ZPW-60 

  



 

 

PROGI ZWALNIAJĄCE LISTWOWE 
Symbol: PZ-90 i ZPZ-90; PZ-98 i ZPZ-98; 
 

Montaż progów zwalniających na okres czasowy lub stały wymaga przygotowania podłoża i użycia 
specjalistycznego sprzętu. Podłoże przed montażem należy oczyścić. Elementy należy montować do 
twardych nawierzchni (np.: betonowych, asfaltowych, brukowych, itp.) Każdy element progu zwalniającego 
instalowanie go do zasadniczej nawierzchni drogi przy użyciu odpowiednich wkrętów, podkładek i kołków 
rozporowych. Dopuszcza się montowanie na płaskiej i równej nawierzchni. 
 

Dokręcić śruby z momentem 3Nm - 7Nm (moment dokręcenia zależny od temperatury otoczenia). 
 

Zamontowany próg nadaje się do natychmiastowej eksploatacji. 

 

Kolejność czynności montażu 

1. Montaż elementów progu zwalniającego zaczyna się od osi jezdni lub krawędzi z zachowaniem 
odległości na swobodny odpływ wody. 

2. Rozwiercić (wiertłem do drewna lub metalu) otwory w miejscach nacechowanych w progu i jego 
zakończeniu, Ø10mm. 

3. Ułożyć wstępnie cały zestaw progu.  
4. Nawiercić w nawierzchni otwory zgodnie z rozstawem otworów w elementach progu. 
5. Odsunąć zestaw progu, wiercić otwory Ø14mm pod kołki rozporowe. 
6. Oczyścić podłoże z powstałego pyłu. 
7. Zamontować w podłożu kołki rozporowe wkrętów mocujących. 
8. Ułożyć poszczególne progi i przymocować je wkrętami do podłoża. Stosować odpowiednie 

podkładki. Wszystkie wkręty należy wkręcić w kołki rozporowe zgodnie z zaleceniami producenta. 
9. Progi należy oznakować zgodnie z obowiązującym Kodeksem Drogowym oraz Dziennikiem Ustaw nr 

220 poz. 2181 

 

 

 
 

  



 

 

Przykładowe zestawienia progów listwowych zwalniających 
 

 

Przykładowe zestawienie PZ-90 i ZPZ-90 

 

 

 

 

Przykładowe zestawienie PZ-98 i ZPZ-98 

  



 

 

PROGI ZWALNIAJĄCE WYSPOWE 
Symbol: PZP-2 lub PZP-3 
 

Montaż progów zwalniających na okres czasowy lub stały wymaga przygotowania podłoża i użycia 
specjalistycznego sprzętu. Podłoże przed montażem należy oczyścić. Elementy należy montować do 
twardych nawierzchni (np.: betonowych, asfaltowych, brukowych, itp.) Każdy element progu zwalniającego 
instalowanie go do zasadniczej nawierzchni drogi przy użyciu odpowiednich wkrętów, podkładek i kołków 
rozporowych. Dopuszcza się montowanie na płaskiej i równej nawierzchni. 
 

Próg wyspowy PZP-2 (2 metry długości przejazdowej) składa się z 16 elementów w tym:  

(NP-2szt; NL-2szt; SG-4szt; SB-4szt; W-4szt) 

Próg wyspowy PZP-3 (3 metry długości przejazdowej) składa się z 24 elementów w tym:  

(NP-2szt; NL-2szt; SG-4szt; SB-8szt; W-8szt) 

 

UWAGA! Do montażu używa się dwóch różnych długości wkrętów 100mm i 120mm (zawsze w zestawie z 
progiem), krótsze montowane na linii obrzeża całego progu wyspowego a dłuższe w jego pozostałych 
częściach. Zaślepki maskujące (zawsze w zestawie z progiem) są niższe niż te stosowane w elementach azyla 
drogowego. 

 

Dokręcić śruby z momentem 3Nm - 7Nm (moment dokręcenia zależny od temperatury otoczenia). 
 

Zamontowany próg nadaje się do natychmiastowej eksploatacji. 

 

Kolejność czynności montażu 

1. Montaż elementów progu zwalniającego zaczyna się od osi jezdni lub krawędzi z zachowaniem 
odległości na swobodny odpływ wody. 

2. Rozwiercić (wiertłem do drewna lub metalu) otwory w miejscach nacechowanych w progu i jego 
zakończeniu, Ø10mm. 

3. Ułożyć wstępnie cały zestaw progu.  
4. Nawiercić w nawierzchni otwory zgodnie z rozstawem otworów w elementach progu. 
5. Odsunąć zestaw progu, wiercić otwory Ø14mm pod kołki rozporowe. 
6. Oczyścić podłoże z powstałego pyłu. 
7. Zamontować w podłożu kołki rozporowe wkrętów mocujących. 



 

 

8. Ułożyć poszczególne progi i przymocować je wkrętami do podłoża. Stosować odpowiednie 
podkładki. Wszystkie wkręty należy wkręcić w kołki rozporowe zgodnie z zaleceniami producenta. 
Otwory zamaskować zaślepkami.  

9. Progi należy oznakować zgodnie z obowiązującym Kodeksem Drogowym oraz Dziennikiem Ustaw nr 
220 poz. 2181 

  



 

 

Przykładowe zestawienia progu zwalniającego wyspowego 
 

 
 

Przykładowe zestawienie progu wyspowego PZP-3 wymiar 1800x3000x65 

  



 

 

PROGI ZWALNIAJĄCE PŁYTOWE 
Symbol: PP-100 w odmianach /P; /B; N1; N2; N3; L1; L2; L3; P1; P2; P3; 
 

Montaż progów zwalniających na okres czasowy lub stały wymaga przygotowania podłoża i użycia 
specjalistycznego sprzętu. Podłoże przed montażem należy oczyścić. Elementy należy montować do 
twardych nawierzchni (np.: betonowych, asfaltowych, brukowych, itp.) Każdy element progu zwalniającego 
instalowanie go do zasadniczej nawierzchni drogi przy użyciu odpowiednich wkrętów, podkładek i kołków 
rozporowych. Dopuszcza się montowanie na płaskiej i równej nawierzchni. 
 

UWAGA! Do montażu używa się różnych długości wkrętów (patrz wykaz zalecanych elementów 
montażowych) 

 

Dokręcić śruby z momentem 3Nm - 7Nm (moment dokręcenia zależny od temperatury otoczenia). 
 

Zamontowany próg nadaje się do natychmiastowej eksploatacji. 

 

Kolejność czynności montażu 

1. Montaż elementów progu zwalniającego płytowego zaczyna się od krawędzi jezdni z zachowaniem 
odległości na swobodny odpływ wody, od elementów progu PP-100/B 

2. Rozwiercić (wiertłem do drewna lub metalu) otwory w miejscach nacechowanych w każdym 
elemencie progu, Ø10mm. 

3. Ułożyć wstępnie część zestawu progu lub wymierzyć i oszacować położenie elementów progu.  
4. Nawiercić w nawierzchni otwory zgodnie z rozstawem otworów w elementach progu. 
5. Odsunąć zestaw progu, wiercić otwory Ø14mm pod kołki rozporowe. 
6. Oczyścić podłoże z powstałego pyłu. 
7. Zamontować w podłożu kołki rozporowe wkrętów mocujących. 
8. Ułożyć poszczególne progi i przymocować je wkrętami do podłoża. Stosować odpowiednie 

podkładki. Wszystkie wkręty należy wkręcić w kołki rozporowe zgodnie z zaleceniami producenta. 
Otwory zamaskować zaślepkami, (z wyjątkiem elementów najcieńszych np.;PP-100/N3) 

9. Progi należy oznakować zgodnie z obowiązującym Kodeksem Drogowym oraz Dziennikiem Ustaw nr 
220 poz. 2181 

  



 

 

Przykładowe zestawienia progu zwalniającego płytowego U-16 b 
 

 
 

Przykładowe zestawienie progu płytowego PP-100 wszystkie elementy progu 

  



 

 

SEPARATORY RUCHU CIĄGŁE 
Symbol: SD; ZSD-M; ZSD-T; SŁ; SŁ/M; OWS; OK; 
 

Montaż separatora ruchu ciągłego na okres czasowy lub stały wymaga przygotowania podłoża i użycia 
specjalistycznego sprzętu. Podłoże przed montażem należy oczyścić. Elementy należy montować do 
twardych nawierzchni (np.: betonowych, asfaltowych, brukowych, itp.) Każdy element separatora ruchu 
ciągłego SD oraz ZSD i SŁ, SŁ/M instalowanie go do zasadniczej nawierzchni drogi przy użyciu odpowiednich 
wkrętów, podkładek i kołków rozporowych. Dopuszcza się montowanie na płaskiej i równej nawierzchni. 
 

Dokręcić śruby z momentem 3Nm - 7Nm (moment dokręcenia zależny od temperatury otoczenia). 

 

Zamontowany separator nadaje się do natychmiastowej eksploatacji. 

 

Kolejność czynności montażu 

1. Montaż elementów separatora ruchu zaczyna się od wyznaczenia ciągu/linii prostej lub w 
przypadku SŁ, SŁ/M linii krzywej. 

2. Rozwiercić (wiertłem do drewna lub metalu) otwory w miejscach nacechowanych w każdym 
elemencie separatora i jego zakończeniach, Ø10mm. (w przypadku SŁ/M wiercić połączone ze sobą 
2 elementy łańcucha) 

3. Odsunąć zestaw separatorów, wiercić otwory Ø14mm pod kołki rozporowe. 
4. Zamontować w podłożu kołki rozporowe wkrętów mocujących. 
5. Ułożyć poszczególne separatory i przymocować je wkrętami do podłoża. 

Wszystkie wkręty należy wkręcić w kołki rozporowe zgodnie z zaleceniami producenta. 
6. Separatory ruchu należy montować i oznakować zgodnie z obowiązującym Kodeksem Drogowym 

oraz Dziennikiem Ustaw nr 220 poz. 2181 

UWAGA: w przypadku wyrobów OWS i OK dopuszcza się czasowe położenie wyrobów na podłożu bez jego 
mocowania za pomocą wkrętów, ZASTRZEGA SIĘ że po wyrobach OWS i OK nie należy przejeżdżać 
samochodami i innymi ciężkimi pojazdami, przeznaczone są tylko dla ruchu pieszych lub ruchu 
rowerowego. Wyłącznie do użytku z przewodami niskoprądowymi, sygnałowymi lub wężami wodnymi, np. 

 

INFORMACJA: różnica pomiędzy SŁ a SŁ/M to wysokość odpowiednio 160mm i 120mm  



 

 

Przykładowe zestawienia separatorów ruchu ciągłych 
 

 

Przykładowe zestawienie SD  i ZSD-M/T 

 

 

 

Przykładowe zestawienie separatorów ruchu łańcuchowych modyfikowanych i łańcuchowych 

 

 

 

Przykładowe zestawienie OWS 

 

 

 

Przykładowe zestawienie OK-3komorowy 

 

  



 

 

SEPARATORY RUCHU PUKTOWE 
Symbol: SDP; SS; SP; SRM 
 

Montaż separatora ruchu punktowego na okres czasowy lub stały wymaga przygotowania podłoża i użycia 
specjalistycznego sprzętu. Podłoże przed montażem należy oczyścić. Elementy należy montować do 
twardych nawierzchni (np.: betonowych, asfaltowych, brukowych, np.) Każdy element separatora ruchu 
punktowego instalowany jest do zasadniczej nawierzchni drogi przy użyciu odpowiednich wkrętów, 
podkładek i kołków rozporowych. Dopuszcza się montowanie na płaskiej i równej nawierzchni. 
 

Dokręcić śruby z momentem 3Nm – 7Nm (moment dokręcenia zależny od temperatury otoczenia). 

 

Zamontowany separator nadaje się do natychmiastowej eksploatacji. 

 

Kolejność czynności montażu 

1. Montaż elementów separatora ruchu zaczyna się od wyznaczenia ciągu / linii montażu odcinków = 
punktów. 

2. Rozwiercić (wiertłem do drewna lub metalu) otwory w miejscach nacechowanych w każdym 
elemencie separatora. 

3. Odsunąć separator, wiercić otwory Ø14mm pod kołki rozporowe. 
4. Zamontować w podłożu kołki rozporowe wkrętów mocujących. 
5. Ułożyć poszczególne separatory i przymocować je wkrętami do podłoża. 

Wszystkie wkręty należy wkręcić w kołki rozporowe zgodnie z zaleceniami producenta. 
6. Separatory ruchu należy montować i oznakować zgodnie z obowiązującym Kodeksem Drogowym 

oraz Dziennikiem Ustaw nr 220 poz. 2181 

  



 

 

Przykładowe zestawienia separatorów ruchu punktowych 
 

 

Przykładowe zestawienie SDP 

 

 

 

Przykładowe zestawienie SP 

 

Przykładowe zestawienie SS 

 

 

 

Przykładowe zestawienie SRM 90 

  



 

 

AZYLE DROGOWE, DROGOWE MODYFIKOWANE - SZTUCZNE WYSPY / 
MINI-RONDO 
 

Montaż azyli prefabrykowanych oraz mini-ronda na okres czasowy lub stały wymaga przygotowania 
podłoża i użycia specjalistycznego sprzętu. Podłoże przed montażem należy oczyścić. Elementy należy 
montować do twardych nawierzchni (np.: betonowych, asfaltowych, brukowych, itp.) Każdy element azyla i 
mini-ronda instalowanie są do zasadniczej nawierzchni drogi przy użyciu odpowiednich wkrętów, podkładek 
i kołków rozporowych. 

 

Zalecane jest montowanie na płaskiej i równej nawierzchni asfaltowej. 

 
Dokręcić śruby z momentem 3Nm - 7Nm (moment dokręcenia zależny od temperatury otoczenia). 

 
Zamontowany zestaw azyli prefabrykowanych i mini-ronda nadaje się do natychmiastowej eksploatacji. 

 

Kolejność czynności montażu 

1. Wyznaczyć gdzie ma być zamontowany zestaw azyli lub środek mini-ronda. 
2. Rozwiercić (wiertłem do drewna lub metalu) otwory w miejscach nacechowanych w każdym 

elemencie wyrobu. 
3. Odsunąć elementy wyrobu i wiercić otwory Ø14mm pod kołki rozporowe. 
4. Zamontować w podłożu kołki rozporowe wkrętów mocujących. 
5. Ułożyć poszczególne elementy i przymocować je wkrętami do podłoża. 

Wszystkie wkręty należy wkręcić w kołki rozporowe zgodnie z zaleceniami producenta. 
6. Azyl prefabrykowany należy oznakować zgodnie z obowiązującym Kodeksem Drogowym oraz 

Dziennikiem Ustaw nr 220 poz. 2181 

 

 

  



 

 

Przykładowe zestawienia azyli oraz mini-ronda 
 

 

 

Przykładowe zestawienie Azyl Modyfikowany 

 

 

Przykładowe zestawienie azyli drogowych AS, AN, AW 

 

 



 

 

 

Mini Rondo (MR) 3 metry średnicy  

Wykaz zalecanych elementów montażowych dla elementów BRD 
produkowanych w FH OLIMPIA.  

Lp. Symbol wyrobu Wkręt zalecany do 
montażu Podkładka 

Korpus kołka 
rozporowego 

ilość 
otworów 

montażowych 

1 PW-30 10x100 PON-12 14x80 2 

2 ZPW-30 10x100 PON-12 14x80 2 

3 PW-40 10x100 PON-12 14x80 4 

4 PW-40/M 10x100 PON-12 14x80 4 

5 ZPW-40 10x100 PON-12 14x80 2 

6 PW-60 10x100 PON-12 14x80 6 

7  ZPW-60 10x100 PON-12 14x80 3 

8 PZ-90 10x100 PON-12 14x80 6 

9 ZPZ-90 10x100 PON-12 14x80 4 



 

 

10 PZ-98 10x120 PON-12 14x80 6 

11 ZPZ-98 10x120 PON-12 14x80 4 

12 PP-100/P 10x200 PON-12 14x80 4 

13 PP-100/B  10x200 + 10x100 PON-12 14x80 2 + 2 

14 PP-100/N1 10x160 + 10x200 PON-12 14x80 4 

15 PP-100/N2 10x160 PON-12 14x80 4 

16 PP-100/N3 10x100 + 10x120 PON-12 14x80 4 

17 PP-100/L1 10x100 + 10x200 PON-12 14x80 2 + 2 

18 PP-100/L2 10x100 + 10x160 PON-12 14x80 2 +2 

19  PP-100/L3 10x120 PON-12 14x80 4 

20 PP-100/P1 10x200 + 10x100 PON-12 14x80 2 + 2 

21 PP-100/P2 10x100 + 10x160 PON-12 14x80 2 + 2 

22 PP-100/P3 10x120 PON-12 14x80 4 

23 AS 10x180 PON-12 14x80 4 

24 AN 10x180 PON-12 14x80 3 

25 AW 10x180 PON-12 14x80 4 

26 SD 10x180 PON-12 14x80 3 

27 SD/M 10x180 PON-12 14x80 1 

28 ZSD/T 10x180 PON-12 14x80 1 

29  SDP 10x180 PON-12 14x80 3 

30 SŁ 10X220 PON-12 14x80 1 

31 SŁ/M 10x200 PON-12 14x80 1 

32 SS 10x120 PON-12 14x80 3 

33  SP 10x160 PON-12 14x80 3 



 

 

34 OKP 10x100 PON-12 14x80 4 

35 PK 10x100 PON-12 14x80 6 

36 PK/L 10x100 PON-12 14x80 0 

37 PK/P 10x100 PON-12 14x80 0 

38 OWS 10x100 PON-12 14x80 6 

39 U-2 10x100 PON-12 14x80 4 

40 ODB 10x100 PON-12 14x80 2 

41 PZP-W 10x120 PON-12 14x80 4 

42 PZP-SB 10x100 + 10x120 PON-12 14x80 2 + 2 

43 PZP-NL 10x100 + 10x120 PON-12 14x80 3 + 1 

44 PZP-SG 10x100 + 10x120 PON-12 14x80 2 + 2 

45 PZP-NP. 10x100 + 10x120 PON-12 14x80 3 + 1 

46 F1 10x180 PON-12 14x80 3 

47 F2 10x160 PON-12 14x80 4 

48 F3 10x120 PON-12 14x80 4 

49 AS/M 10x200 PON-12 14x80 4 

50 AW/M 10x200 PON-12 14x80 4 

51 SRM 44 / 90 / 180 10x200 PON-12 14x80 2 / 3 / 6 

 
 

    

 

 

Klasa wytrzymałości wkręt stalowy 

 

4.6 
 

 

 
Dokumentacja potwierdzająca świadectwo odbioru 3.1 (wg PN-EN 10204) 

 
  

  
 

 
Elementy montażowe zakupione w FH OLIMPIA został przebadane a  

 

 
wyniki zostały uwzględnione w dokumencie świadectwo odbioru 3.1 

 



 

 

 
 

    

 
waga elementów montażowych 

   

 
kkx14x100 0,06 kg/szt 

  

 
kkx14x120 0,07 kg/szt 

  

 
kkx14x160 0,09 kg/szt 

  

 
kkx14x200 0,1 kg/szt 

  

 
kkx14x220 0,11 kg/szt 

  

 
 

    
 

 

 


