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1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
elektrycznych jest opracowaniem zawierającym zbiory wymagań w zakresie
sposobu wykonania i odbioru robót elektrycznych, obejmującym w szczególności:
• wymagania w zakresie właściwości materiałów,
• wymagania dotyczące sposobu wykonania
• oceny prawidłowości wykonania poszczególnych rodzajów robót,
• określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych
pozycji przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej)
• wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku
braku podstaw opis zasad przedmiarowania.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne
wykonania robót demontażowych i montażowych w zakresie oświetlenia terenu
zasilania altany i gniazd 230V dla „ Przywrócenia dawnego blasku dworowi
ziemiańskiemu przez renowacje Muzeum Przyrody w Drozdowie „ w Drozdowie
ul. Główna 38 dz. Nr 697
Specyfikacja techniczna zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi
standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót, a także przepisami budowy urządzeń elektrycznych.

1.3.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna dla odbioru i wykonania robót demontażowych i
montażowych w zakresie oświetlenia terenu zasilania altany i gniazd 230V
stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu
realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
Specyfikacje techniczne Stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót

1.4. Definicje i pojęcia
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora i nadzorująca proces
budowy
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej;
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią organu Nadzoru Budowlanego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem
Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem.
Księga Obmiarów- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
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wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych
załączników. Wpisy
w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje
elektryczne i teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania
instalacji do eksploatacji;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy ,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót ;
Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą
być spełnione aby wnioskowane przez odbiorcę ilości energii elektrycznej mogły być
dostarczone; wydane przez dostawcę energii w formie dokumentu , na wniosek
Inwestora
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego
jednostkę;
Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od
dostawcy
i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania,
iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą
lub
z właściwymi przepisami prawnymi
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą
techniczną;
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);
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.
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa
została zbudowana.
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia,
rozgałęziania lub zakończenia kabli.
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od góry.
Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego
kabla lub od innych urządzeń.
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu
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poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.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.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku
elektrycznego.
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących,
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach
zakłóceniowych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z budową oświetlenia na parkingach i placu manewrowym.

1.5. Określenia podstawowe
Słup oświetleniowy parkowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za
pomocą fundamentu, służąca do zamocowania opraw oświetleniowych bezpośrednio
na słupie, na wysięgniku na wysokości nie większej niż 6 m.
Wysięgnik - element łączący słup oświetleniowy z oprawą.
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie
niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania
słupa w pozycji pracy.
Rozdzielnica oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio
zasilające obwody oświetleniowe
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach
zakłóceniowych.

1.6.Zakres robót
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie budowy linii oświetleniowej i zasilania
rozdzielnicy altanki i zestawów gniazd 230V oraz wykonanie instalacji
oświetleniowej i gniazd 230V w altanie
W zakres prac wchodzą:
a. Roboty demontażowe
• demontaż istniejącego oświetlenia terenu
• demontaż wlz-tu i tablicy wyłącznikowej oświetlenia zewnętrznego
b. Roboty montażowe
• wykopanie i zasypanie rowów kablowych,

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

6
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na ułożonym w
rowie kablu,
ułożenie rur ochronnych pod drogami
ułożenie rur ochronnych na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym
terenu,
ułożenie kabla w rowie kablowym,
wciąganie kabla do rur ochronnych,
ustawienie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem i oprawą
montaż fundamentów pod słupy
zamontowanie rozdzielnic zewnętrznych i wewnętrznej
wykonanie wewnętrznych linii zasilających

2.MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić
do aprobaty Kierownika Budowy Program Zapewnienia Jakości.
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
Inspektora Nadzoru.
2.1.1. Odbiór materiałów na budowie
• Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości,
kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.
• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi producenta.
• W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości
materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom
określonym przez Inspektora Nadzoru t.
• Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być użyte.
2.1.2. Składowanie materiałów na budowie
• Materiały takie jak: oprawy, słupy, fundamenty, folia powinny być
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,
to jest zamkniętych i suchych.
• Rury mogą być składowane na placu budowy w miejscach nie narażonych na
działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne.
• Kable powinny być składowane na bębnach. Bębny z kablami należy
umieszczać na utwardzonym podłożu placu budowy.
• Piasek na placu budowy składować w pryzmach.

2.2. Kable
Przy budowie linii oświetleniowych kablowych należy stosować kable
zgodne z Dokumentacją Projektową.
Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego
spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i
zwarciowe oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony od porażeń.
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Dla napięcia znamionowego do 1 kV należy używać kabli o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powłoce polwinitowej z żyłami miedzianymi.

2.3. Osprzęt kablowy
Osprzęt kablowy powinien być dostosowany do typu kabla, jego napięcia
znamionowego, przekroju, liczby żył oraz warunków występujących w miejscach
ich zainstalowania.

2.4. Piasek
Piasek do układania kabli: żółty lub biały.

2.5. Folia
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej 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. Szerokość folii powinna być taka,
aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm.

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.
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w
miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

2.7.Oprawy na słupach
Przewidziano zastosowanie słupów żeliwnych z nakładanymi ozdobami np. firmy
Art.-Metal. Słup typu F1A/01 z wyposażeniem:
• Wysięgniki R27
• Oprawa typu VERA z modułem zapłonowym i żarówka SON 70W
• Tabliczka bezpiecznikowa
• Fundament F100
Całkowita wysokość latarni od ziemi 4,5_-+ 0.5m
Słupy montować na fundamentach odpowiednich dla danego typu słupa /wg DTR
Producenta . Śruby do montowania słupów na fundamentach zabezpieczyć przed
korozją przez zastosowanie termokurczliwych koszulek.
Zwraca się uwagę na to, aby fundamenty pod słupy były wkopane po uformowaniu
zasypów pod przebudowywane instalacje oraz zagęszczeniu gruntu w rejonie ich
lokalizacji.
Fundamenty te powinny wystawać 1÷3 cm ponad poziom grunt.
Po wkopaniu słupów należy zagęszczać grunt wokół nich a w trakcie prac
dokonywać pomiaru stopnia
Typy słupa i oprawy podano przykładowo. Można zastosować inne słupy i oprawy
o parametrach nie gorszych jak podano w projekcie - po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru i Inwestorem.
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2.8. Rozdzielnica i zestawy gniazd 230V
Rozdzielnica oświetleniowa powinna składać się z członów:
zasilającego z wyłącznikiem głównym
odbiorczego składającego się z pól odpływowych, wyposażonych w
wyłączniki nadmiarowe różnicowoSkładowanie rozdzielnicy oświetleniowej powinno odbywać się w
zamkniętym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu
i przed uszkodzeniami mechanicznymi.
•
•

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który:
• nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót,
• nie spowoduje zniszczenia terenu w pobliżu wykonywanych robót zarówno
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych
• czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora
Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

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.,
3.3. UWAGA:
Wszystkie typy materiałów oraz firmy podano jako przykładowe . Materiały
można zastosować inne o nie gorszych parametrach po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru

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, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową

4.2. Środki transportu
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać
się możliwością korzystania z następujących środków transportu:
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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.

5. WYKONAIE LINII KABLOWYCH NN
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora
Nadzoru harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy
budowy linii kablowych.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie
kablowe należy przebudowywać zachowując następującą kolejność robót:
• demontaż istniejących słupów oświetleniowych
• demontaż istniejących kabli oświetleniowych
• ułożenie kabli zasilających i zasilających
• montaż projektowanych słupów
• wykonanie instalacji w altanie
• montaż rozdzielnic i wlz-ów
• próbne włączenie napięcia zasilającego linie oświetleniową i zasilającą
rozdzielnice,
Budowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wszystkie roboty demontażowe należy wykonywać po uprzednim wyłączeniu
obwodów z pod napięcia.
Wszelkie roboty demontażowe związane z odkopaniem kabli i odkopaniem słupów
prowadzić jak dla układania kabli i stawiania słupów.

5.2. 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.
Rowy kablowe powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji
Projektowej. Ich szerokość powinna wynosić nie mniej niż 0,4 m, a minimalna
głębokość powinna wynosić nie mniej niż:
• 0,8 m dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV,
Wykopy pod rury ochronne kabli powinny spełniać wymagania :
• głębokość rowu na skrzyżowaniu z projektowaną drogą, powinna wynosić
co najmniej 1,0 m,
• głębokość rowu na skrzyżowaniu z rowami odwadniającymi powinna
zapewniać odległość górnej powierzchni rur ochronnych od dna rowu nie
mniejszą niż 0,5 m,
• szerokość rowu zależna jest od ilości i średnicy układanych rur
Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach
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i zbliżeniach

Skrzyżowanie
lub zbliżenie

Najmniejsza dopuszczalna
odległość w cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyżowani
zbliżeniu
u

Kabli elektroenergetycznych na napięcie
znamionowe do 1 kV z kablami tego samego
rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do
zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego
samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych na napięcie
znamionowe do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe
wyższe niż 1 kV
Kabli elektroenergetycznych na napięcie
znamionowe wyższe niż 1 kV i nie przekraczające
10 kV z kablami tego samego typu
Kabli elektroenergetycznych na napięcie
znamionowe wyższe niż 10 kV z kablami tego
samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych z kablami
telekomunikacyjnymi

25

10

25

mogą się
stykać

50

10

50

10

50

25

50

50

Kabli różnych użytkowników

50

50

-

25

Kabli z mufami sąsiednich kabli

5.3. Układanie kabli
5.3.1. 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.
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).
5.3.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
• 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
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 5oC.
5.3.3. Zginanie kabli
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Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych,
przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż:
• 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli o izolacji
papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce
polvinitowej
5.3.4. 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.
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,
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości
wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.
5.3.5. Układanie kabli w rurach ochronnych
Przepusty kablowe należy wykonywać z rur z PCW o średnicy wewnętrznej
nie mniejszej niż 75 mm dla kabli do 1 kV.
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden
kabel. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od
powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm
- w terenie bez nawierzchni 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 pianka
izolacyjna uniemożliwiającą przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich
zamuleniem.
5.3.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem
zbliżonym do 90o 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.
Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych
urządzeń podziemnych
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Najmniejsza dopuszczalna odległość
w cm
pionowa przy
skrzyżowaniu

Rodzaj urządzenia podziemnego
Rurociągi wodociągowe, ściekowe,
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i
rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu
do 0,5 at

801) przy
średnicy
rurociągu do
250 mm i 1502)
przy średnicy
większej niż
250 mm

pozioma przy
zbliżeniu

50

Rurociągi z cieczami palnymi
100
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu
100
wyższym niż 0,5 at i nie
przekraczającym 4 at
Zbiorniki z płynami palnymi
200
200
Części podziemne linii napowietrznych
80
(ustój, podpora, odciążka)
Ściany budynków i inne budowle, np.
50
tunele, kanały
Urządzenia ochrony budowli od
50
50
wyładowań atmosferycznych
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.
5.3.7. Łączenie kabli
Zakończenia kabli:
• wszystkie końcówki żył kabli, narażone na działanie czynników
atmosferycznych, powinny być pokryte warstwą smaru zabezpieczającego
przed ich utlenianiem.
5.3.8. Oznaczenie linii kablowych
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe
oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK. rozmieszczone w odstępach nie większych
niż 10 m oraz miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach.

5.4.Montaż słupów oświetleniowych
5.4.1.Wykopy pod fundamenty pod słupy oświetleniowe
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty, Wykonawca ma
obowiązek sprawdzenia:
• lokalizacji,
• warunków geologiczno-wodnych,
• uzbrojenia podziemnego terenu.
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od głębokości,
ukształtowania terenu oraz warunków gruntowych. Wykopy należy wykonywać w
sposób nie powodujący naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.
5.4.2.Montaż fundamentów prefabrykowanych
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Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla
konkretnego fundamentu zamieszczonymi w DTR.
Fundament prefabrykowany powinien być ustawiony na 10 cm warstwie betonu.
Przed przystąpieniem do zasypania fundamentu, należy sprawdzić rzędne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej
powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca.
Zasypkę należy formować i zagęszczać warstwami co 20 cm.
5.4.3.Montaż słupów oświetleniowych
Słupy należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez ich producenta.
Przed przystąpieniem do ustawiania słupów na fundamentach, należy sprawdzić stan
powierzchni styków elementów mocujących. Wszystkie powierzchnie powinny być
czyste, bez lodu i innych podobnych zanieczyszczeń. Należy sprawdzić, a w razie
stwierdzenia uszkodzenia uzupełnić powłokę antykorozyjną. Podczas montażu,
Wykonawca powinien zadbać, aby nie wystąpiło odkształcenie lub zniszczenie
poszczególnych elementów.
Gwint stalowych śrub kotwiących należy pokryć warstwą smaru charakteryzującego
się dużą wytrzymałością na pełzanie i umożliwiającego smarowanie na zimno lub
gorąco. Smar powinien zapewnić ochronę gwintu przez okres nie krótszy niż 18
miesięcy.
Nakrętki mocujące stopę słupa z fundamentem powinny być dokręcane
dwustadiowo oraz zabezpieczone przed odkręcaniem. Zabezpieczenie przed korozją
kapturkami nakładanymi na nakrętki.
W miejscach, gdzie stykają się powierzchnie różnych metali, należy zastosować
środki zabezpieczające przed wystąpieniem korozji galwanicznej.
Słupy tak ustawiać aby wnęka (wnęki) znajdowała się od strony chodnika a przy
jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy, oraz nie powinna być
położona niżej niż 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.4.4.Montaż opraw oświetleniowych i wysięgników
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej
działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy).
Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i
wysięgników.
Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. Oprawy należy mocować na
wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do
nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego
położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III
strefy wiatrowej.

5.5. Montaż oprawy w altance

• oprawa winna być mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie
• zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części
przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne
• wejście przewodu do oprawy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej
oprawy
• przewody nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć
większy nadmiar długości niż przewody robocze
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• końce żył przewodów wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych ,
należy izolować i unieruchomić
Roboty zasadnicze
• Rozpakowanie oprawy
• Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających
• Otwarcie i zamknięcie oprawy
• Obcięcie i obrobienie końców przewodów
• Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
• Zamontowanie oprawy i podłączenie
• Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.)

5.6. Montaż tablic rozdzielczych
5.6.1. Montaż wyposażenia rozdzielnic
• Rozdzielnice należy wyposażać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz
instrukcją montażową producenta obudowy.
• Przed montażem aparatury należy w obudowie powiercić niezbędne otwory a po
wierceniu dokładnie wyczyścić i zabezpieczyć krawędzie
• Aparaty mocować zgodnie z instrukcją producenta połączenia wewnętrzne w
rozdzielnicy muszą być wykonane z użyciem szyn, szyn grzebieniowych oraz
fabrycznych mostków łączeniowych.
• Na aparatach wykonać opisy adresowe i załączyć schemat rozdzielnicy
• Rozdzielnicę przygotować do transportu zabezpieczając przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz wpływem warunków meteorologicznych
• rozdzielnice montować w miejscach jak pokazano w Dokumentacji Technicznej.
5.6.2. Montaż tablic podtynkowych
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót
• Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podłożu
• Wypoziomowanie i skręcenie elementów ze sobą
• Skręcenie szyn zbiorczych ze sobą w miejscach połączeń
• Podłączenie końcówek kabli zasilających i odpływowych do zacisków
• Podłączenie przewodu uziemiającego
• Sprawdzenie i dokręcenie śrub
• Malowanie poprawkowe
6. ROBOTY DEMONTAŻOWE
Wszelkie roboty demontażowe należy wykonywać po odłączeniu instalacji z pod
napięcia. Po odłączeniu sprawdzeniu miernikiem o braku napięcia można
przystąpić do robót demontażowych
Zakres robót demontażowych :
• demontaż opraw oświetleniowych
• odkopanie kabli oświetleniowych
• wyciagnięcie kabli
Demontaż instalacji należy wykonywać zgodnie z :
• Dokumentacją Projektową
• Specyfikacją Techniczną
• zaleceniami Inwestora
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Wykonawca ma obowiązek wykonania robót rozbiórkowych 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 Inspektora Nadzoru i
uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy
instalacji bez ich demontażu /np. kable / o ile uzyska na to zgodę Inspektora
Nadzoru i Inwestora

7. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości
wykonywanych robót przy budowie linii kablowej..
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w
celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i
realizowanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić
Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów.
Na żądanie Inspektora Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu
posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych.
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru
świadectwa cechowania.

7.3. Badania w czasie wykonywania robót
7.3.1 .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.
7.3.2.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.
7.3.3.Układanie kabli
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy
przeprowadzić następujące pomiary:
• głębokości zakopania kabla,
• grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
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•
•

odległości folii ochronnej od kabla,
stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

7.3.4.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.
7.3.5.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.
7.3.6.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.

7.4. 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.

7.5. Odbiór robót
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
• projektową dokumentację powykonawczą
• geodezyjną dokumentację powykonawczą,
• protokóły z dokonanych pomiarów,

8. NORMY I ROZPORZADZENIA
ROBOTY WNĘTRZOWE
PN-HD 60364- Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla
4-41:2009
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem
elektrycznym
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
4-42:1999
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami
oddziaływania cieplnego
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
4-43:1999
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem
przetężeniowym
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

17

4-442:1999

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napięcia

PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
4-443:1999
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
4-444:2001
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektów budowlanych
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
4-45:1999
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
4-473:1999
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem
przetężeniowym
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
4-482:1999
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w
zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona
przeciwpożarowa
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
5-51:2000
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
5-52:2002
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
5-523:2001
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała
przewodów
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
5-53:2000
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
5-534:2003
wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed
przepięciami

PN-HD 60364- Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie
6:2008
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ROBOTY KABLOWE
N SEP –E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg
PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg -- Część 1
Wybór klas oświetlenia
PN-EN 13201-2:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Część 2:
Wymagania oświetleniowe
PN-EN-50086-2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodów
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w spawie
bezpieczeństwa i higieny w czasie wykonywania robót budowlanych.
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd. 1980 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom V wydawnictwo „Arkady” 1988 r.
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z
późniejszymi zmianami.
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