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1. WST P

1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s

wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych polegaj cych na:

- wykonanie linii kablowej o wietlenia ulic przy ul. Brzeskiej , Polnej i Brodeckich

1.2. Okre lenia podstawowe

- Przy cze kablowe - kabel wielo y owy lub wi zka kabli jedno y owych w uk adzie

wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wieio y owych po czonych równolegle, cznie z

osprz tem, u o one na wspólnej trasie i cz ce zaciski tych samych dwóch urz dze

elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

- Trasa kablowa - pas terenu, w którym u o one s  jedna lub wi cej linii kablowych.

- Napi cie znamionowe linii - napi cie mi dzy przewodowe, na które linia kablowa zosta a

zbudowana.

- Osprz t linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do czenia, rozga ziania lub

zako czenia kabli.

- Os ona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dzia aniem uku elektrycznego.

- Przegroda - os ona u o ona wzd u kabla w celu oddzielenia go od s siedniego kabla lub od

innych urz dze .

- Skrzy owanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek cz  rzutu

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jak kolwiek cz rzutu poziomego innej linii

kablowej lub innego urz dzenia podziemnego.

- Zbli enie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odleg o mi dzy lini kablow ,

urz dzeniem podziemnym lub drog komunikacyjn itp. jest mniejsza ni odleg o

dopuszczalna dla danych warunków uk adania bez stosowania przegród lub os on

zabezpieczaj cych i w których nie wyst puje skrzy owanie.

- Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okr g ym przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzia aniem uku elektrycznego. .

- Dodatkowa ochrona przeciwpara eniowa - ochrona cz ci przewodz cych, dost pnych w



wypadku pojawienia si na nich napi cia w warunkach zak óceniowych.

- Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z norm PN-67/E-05125

1.3. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ca o prac wykona w oparciu niniejszy projekt z zachowaniem postanowie obowi zuj cych

norm, albumów, katalogów, przepisów w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedz  techniczn .

Wszelkie prace monta owe wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano-monta owych. Cz V - roboty elektryczne oraz zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami BHP i uzgodnieniami. Wszelkie prace, winna wykona osoba, przedsi biorstwo,

które posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie

elektrycznym.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y, dla których normy PN i BN przewiduj

posiadanie za wiadczenia o jako ci lub atestu powinny by zaopatrzone przez producenta w

taki dokument. Do budowy konieczne jest stosowanie wyrobów posiadaj cych certyfikat na znak

bezpiecze stwa „B" zgodnie z wykazem zawartym w Zarz dzeniu Dyrektora Polskiego Centrum

Bada i Certyfikacji z dn. 28.03.1997 r. zamieszczonym w Monitorze Polskim Nr 22, poz. 216z

1997 r.  Inne materia y powinny by wyposa one w takie dokumenty na yczenie inwestora .

2.2. Kable

Przy budowie nowych nale y stosowa kable uzgodnione z zak adem energetycznym oraz

zgodne z dokumentacj projektow .

Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to w kablowych liniach

elektroenergetycznych nale y stosowa nast puj ce typy kabli:

- YKY wg PN-76/E-90301 [7] o napi ciu znamionowym do 1 kV,

Przekrój y kabli powinien by dobrany w zale no ci od dopuszczalnego spadku napi cia i

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez pr dy robocze i zwarciowe wg zarz dzenia

MGiE oraz powinien spe nia wymagania skuteczno ci zerowania w instalacjach zerowanych wg

zarz dzenia Ministra Przemys u.

B bny z kablami nale y przechowywa w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym



pod o u.

2.4. Piasek

Piasek do uk adania kabli w gruncie powinien odpowiada wymaganiom BN 87/6774-04.

2.5. Folia

Foli nale y stosowa do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si

stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubo ci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla

ochrony kabli o napi ciu znamionowym do 1 kV nale y stosowa foli koiorLI niebieskiego, a

przy napi ciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.

Szeroko folii powinna by  taka, aby przykrywa a u o one kable, lecz nie

w sza ni 20 cm. Folia powinna spe nia wymagania BN-68/6353-03.

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by wykonane z materia ów niepalnych, . z tworzyw sztucznych lub

stali, wytrzyma ych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzia anie uku elektrycznego.

Rury u ywane na przepusty powinny by dostatecznie wytrzyma e na

dzia anie si ciskaj cych, z jakimi nale y liczy si w miejscu ich u ozenia cianek powinny by

g adkie lub powleczone warstw wyg adzaj c ich powierzchni , dla u atwienia przesuwania si

kabli.

Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu. (PCW) o

rednicy wewn trznej nie mniejszej ni 100 mm dla kabli do 1 kV Rury stalowe powinny

odpowiada wymaganiom normy PN-80/H 74219, a rury PCW normy PN-80/89205.

Rury na przepusty kablowe nale y przechowywa na utwardzonym placu, w miejscach

zabezpieczonych przed dzia aniem si  mechanicznych.

2.7.Oprawy o wietleniowe

Oprawy o wietleniowe winny by w wykonaniu IP 65 .Stosowa oprawy dopuszczone do obrotu

i posisiadaj ce aktualne certyfikaty

2.8 S upy

S upy i maszty wykonywane s z ta my stalowej lub blachy o grubo ci od 2 mm do 4 mm,

ugi tej na profil o przekroju wielok ta lub ko owym o sta ej zbie no ci, i s przystosowane do

posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach



wykonywanych w miejscu lokalizacji s upa. Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna jest

zabezpieczona antykorozyjnie dzi ki cynkowaniu ogniowemu które zapewnia pow ok cynkow

o grubo ci nie mniejszej ni 450 g/m2. Trwa o  takiego zabezpieczenia gwarantuje

bezobs ugowe u ytkowanie s upów i masztów od kilkunastu do kilkudziesi ciu lat w zale no ci

od rodzaju atmosfery (przemys owa, miejska, nadmorska, wiejska). Dla stref o du ej

agresywno ci atmosfery (dwutlenek siarki, tlenki azotu, zwi zki soli), zalecamy pokrywanie

s upów pow okami malarskimi. Na yczenie pokrywamy s upy i maszty dodatkowymi pow okami

malarskimi dzi ki czemu trwa o  mo e by odpowiednio przed u ona.

Ka dy s up o wietleniowy jest wyposa ony w drzwiczki, które zapewniaj dost p i zabezpieczaj

wyposa enie elektryczne s upa. Pokrywa z uszczelk gumow  jest mocowana do s upa za

pomoc dwóch rub M6 z bem walcowym, zapewnia ona ochron wn ki w stopniu IP 43.

Wn ka s upowa umo liwia instalowanie dowolnej tabliczki bezpiecznikowej.

2.9 Fundament prefabrykowany

Fundamenty posiadaj konstrukcj dzielon , co u atwia ich transport i monta . Wykonane s z

betonu zbrojonego klasy B 17,5 z odpowiednimi otworami do wprowadzenia kabli o przekroju

max 4 x 95 mm2. Elementy stalowe fundamentu tj. blacha stabilizuj ca, kotwy, ruby s

ocynkowane.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania .

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie'

spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych

robót, jak te przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i

wy adunku materia ów, sprz tu itp. "

Sprz t u ywany przez Wykonawc powinien uzyska akceptacj In yniera.

Liczba i wydajno sprz tu powinna' gwarantowa wykonanie robót zgodnie z

zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazani_ch In yniera w

terminie przewidzianym kontraktem.



3.2. Sprz t do wykonania linii kablowej

Wykonawca przyst puj cy do budowy linii kablowej winien wykaza si

mo liwo ci korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych w a ciw " jako

robót:

- spawarki transformatorowej,

- zag szczarki wibracyjnej spalinowej,

- r cznego zestawu widrów do wiercenia poziomego otworów do 0 15 cm,

- wci garki mechanicznej z nap dem elektrycznym od S do 10 t.,

zespo u pr dotwórczego trójfazowego, przewo nego 20 kV A.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków

transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych robót.

Liczba rodków transportu powinna gwarantowa prowadzenie robót zgodnie z zasadami

okre lonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach In yniera, w terminie

przewidzianym kontraktem.

4.2. rodki transportu

Wykonawca przyst puj cy do modernizacji stacji i przebudowy linii kablowej powinien wykaza

si  mo liwo ci korzystania z nast puj cych rodków transportu: - samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- d wigu

- przyczepy do przewo enia kabli,

- samochodu samowy adowczego,

- ci gnika ko owego.

Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc .



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. O wietlenie terenu

Zakres rzeczowy
Budowa Linii kablowej o wietlenia ulicznego

1. Napi cie zasilania 400/230 V

2. Typ kabla YAKY 4x16

3. D ugo  trasy 1020 m

4. D ugo ca kowita kabla 1118 m

5. Typ s upów

 S up stalowy ocynkowany cylindryczny h-8 m 20 szt.

Wysi gniki typ W 1,5m z g owic adaptacyjn 20 szt.

S up parkowy 4 m cylindryczny 11 szt.

6. Opraway LED 90W 10000-12000lm 20 szt.

7.Oprawa parkowa LED 35 W 11 szt

4. Rury ochronne DVK 110 101 m

5. Rury ochronne SRS 110 40 m

6. Rury stalowe RS 100 10 m

7. bednarka ocynkowana FeZn 25*3 1000 m

Oprawy LED winny posiada minimaln 5 letni gwarancj róde wiat a

Rodzaj opraw i s upów

Budowa przy cza zasilaj cego

1. Napi cie zasilania 400/230 V

2. Typ przy cza YAKXS 4x25

3. D ugo trasy przy cza 15 m

4. D ugo ca kowita przy cza 17 m

5. Typ z cza kablowego ZK-1a/R/P-1

5.2. Rowy pod kable

Rowy pod kable nale y wykonywa za pomoc sprz tu mechanicznego lub

r cznie w zale no ci od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po



uprzednim wytyczeniu ich tras przez s u by geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowów uzale nione s od rodzaju kabli i ich ilo ci

uk adanych w jednej warstwie.

 G boko rowu okre lona jest g boko ci  u o enia kabla wg p. 5.4.4 powi kszon o 10 cm,

natomiast szeroko dna rowu obliczamy ze wzoru:

S = nd + (n-l) a + 20 [cm]

gdzie: n - ilo kabli w jednej warstwie,

d - suma rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odleg o ci pomi dzy kablami wg tablicy L

Skrzy owanie lub zbli enie

5.3. Uk adanie kabli Ogólne wymagania

- W gruntach piaszczystych kable nale y uk ada na dnie wykopu i zasypywa do wype nienia

wykopu gruntem rodzimym.

-W gruntach nie piaszczystych kable nale y uk ada na warstwie piasku o grubo ci O, lm,

umieszczonej na dnie wykopu i zasypywa warstw piasku, tak aby grubo tej warstwy na

kablem (lub nad obrysem wi zki kabli) wynosi a O, l m, a pozosta cz wykopu nale y

wype nia gruntem rodzimym (miejscowym).

-Kable powinny by  u o one w wykopie lini falist z zapasem wystarczaj cym do

skompensowania mo liwych przesuni gruntu, nie mniejszym ni l % d ugo ci wykopu.

-.Zaleca si uk ada kable niezw ocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi do

szybkiego odbioru robót ulegaj cych zakryciu i mo liwie szybko zasypa wykop.

-W terenie miejskim, gdzie istnieje prawdopodobie stwo stosowania przez s u by drogowe

barier a cuchowych, kable nale y uk ada na g boko ci co najmniej 0,7m.

-Zaleca si pozostawi nad miejscem u o enia kabla niewielkie nadsypanie gruntu w ilo ci

niezb dnej do wyrównania zasypanego rowu do otaczaj cej go powierzchni gruntu (ze wzgl du

na osiadanie). Po zako czeniu osiadania gruntu w wykopie teren nale y uporz dkowa ,

doprowadzi do pierwotnego stanu nawierzchnie drogowe, uliczne, chodniki itp.

-Przy wprowadzaniu kabli do z czy kablowych, budynków i s upów o wietleniowych

nale y pozostawi zapas kabla.

-Przy wprowadzaniu kabli do z czy kablowych, budynków i s upów o wietleniowych

nale y pozostawi zapas kabla.

-Kable przy wprowadzaniu do z czy, budynków i s upów nale y zaopatrzy w trwa e



oznaczniki zawieraj ce co najmniej:

symbol i numer ewidencyjny linii oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

znak u ytkownika kabla rok u o enia kabla.

- Skrzy owania i zbli enia kabli mi dzy sob i z innymi urz dzeniami

podziemnymi.

-Przy skrzy owaniach kabli z drogami, ulicami, torami kolejowymi i wodnymi, innymi

kablami oraz urz dzeniami podziemnymi zaleca si zachowanie zasady krzy owania pod k tem

zbli onym do 90° w stosunku do osi urz dzenia, z którym si kabel krzy uje i w miar

mo liwo ci w najwi kszym jego miejscu.

-K dy z krzy uj cych si kabli, u o ony bezpo rednio w ziemi, nale y chroni przed

uszkodzeniem w miejscu skrzy owania i na d ugo ci po 0,5m w obie strony od

miejsca skrzy owania. Ochron  t  b dzie stanowi  rura DVK-IIO "AROT".

-Przy skrzy owaniu kabli z ruroci gami podziemnymi zaleca si uk adanie kabli nad

ruroci gami

-Przr skrzy owaniu kabli z drogami kable nale y chroni  mechanicznie wytrzyma ymi rurami -

typu DVK- 75 "AROT"

-Najmniejsza odleg o pionowa mi dzy górn cz ci os ony kabla a doln

powierzchni  trwa ego pod o a drogi powinna wynosi co najmniej 0,2m, odleg o za górnej

powierzchni drogi nie powinna by  mniejsza ni 0,7m.

-0dleg o  mi dzy górn cz ci os ony kabla a dnem rowu odwadniaj cego powinna wynosi

co najmniej 0,5m.

- Wprowadzanie kabli do budynku - z cza kablowego.

-Kable wprowadzone do budynku nale y zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi

os on wmurowan w fundament lub cian .

-Jako os ony nale y wykorzystywa  mechanicznie wytrzyma e rury typu DVK"AROT". Os ona w

postaci rury powinna mie rednic  równ co najmniej 1,5 krotnej rednicy kabla i powinna by

u o ona ze spadkiem na zewn trz budynku. 1.5.3.Promie zgi cia kabla powinien by wi kszy

od 20-krotnej rednicy zewn trznej kabla.

Uk adanie kabli powinno by wykonane w sposób wykluczaj cy ich.

uszkodzenie przez zginanie, skr canie, rozci ganie itp. Ponadto przy uk adaniu powinny by

zachowane rodki ostrq no ci zapobiegaj ce uszkodzeniu innych kabli lub urz dze

znajduj cych si na trasie budowanej linii.

Zaleca si stosowanie rolek w przypadku uk adania kabli o masie wi kszej ni 4 kg/m. Rolki

powinny by ustawio.ne w takich odleg o ciach od siebie, aby spoczywaj cy na nich kabel nie



dotyka pod o a. . .

Podczas przechowywania, uk adania i monta u, ko ce kabla nale y zabezpieczy przed

wilgoci oraz wp ywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie pow oki,

-na o enie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uk adaniu nie powinna by ni sza ni :

a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o pow oce metalowej,

b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji ni wymienione W' pozycji a) i b) temperatura otoczenia i

temperatura uk adanego kabla - wg ustale wytwórcy.

Zabrania si podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia u o onego kabla na dowolnie ma ym odcinku trasy linii kablowej

powodowany przez s siednie ród a ciep a, np. ruroci g cieplny, nie powinien przekracza 5°C.

Skrzy owania kabli mi dzy sob nale y wykonywa  tak, aby kabel wy szego

napi cia by zakopany g biej ni kabel ni szego napi cia, a linia elektroenergetyczne

lub sygnalizacyjna g biej ni linia telekomunikacyjna.

l) dopuszcza si zmniejszenie odleg o ci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury

ochronnej

2) dopuszcza si zmniejszenie odleg o ci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury

ochronnej.

Kable powinny si krzy owa z drogami pod k tem zbli onym do 90° i w miar

mo liwo ci w jej najw szym miejscu.

przy u o eniu kabla bezpo rednio w gruncie ochrona kabla mechanicznych w miejscach

skrzy owania z drog , powinna postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Najmniejsza odleg o pionowa mi dzy górn cz ci os ony kabla a

p aszczyzn  jezdni nie powinna by  mniejsza ni 100 cm.

Odleg o mi dzy górn cz ci os ony kabla a dnem rowu odwadniaj cego

powinna wynosi co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odleg o ci od powierzchni jezdni i dna rowu mog by zwi kszone, gdy

dla konkretnego odcinka drogi powinny wynika z warunków okre lonych przez zarz d drogowy

(uwzgl dniaj cych projektowan przebudow konstrukcji nawierzchni lub pog bienie rowu).

Kable nale y uk ada poza pasem drogowym w odleg o ci co najmniej-l m od



jego granicy.

Odleg o kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi

co najmniej 2 m. 

W przypadku niemo no ci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na

terenach zalewowych, zalesionych lub zaj tych pod sady, dopuszcza si uk adanie ich w pasie

drogowym na skarpach nasypów lub na cz ciach pasa poza koron drogi. .

Przepusty kablowe nale y wykonywa z rur z PCW o rednicy wewn trznej nie

mniejszej ni 100 mm dla kabli do 1 kV . 

Przepusty kablowe nale y uk ada w miejscach, gdzie kabel nara ony jest na

uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepu cie powinien by  u o ony jeden kabel; nie dotyczy

to kabli jedno y owych tworz cych uk ad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

G boko umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do

górnej powierzchni rury, powinna wynosi co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100

cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu ko owego. , 

Minimalna g boko umieszczenia przepustu kablowego pod jezdni drogi

mo e by zwi kszona, gdy powinna wynika z warunków okre lonych przez zarz d

drogowy dla danego odcinka drogi. ,

W miejscach skrzy owa z drogami istniej cymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty

powinny by wykonywane metod wiercenia poziomego, przewiduj c' przepusty rezerwowe dla

umo liwienia u o enia kabli dodatkowych lub wymiany kabli' uszkodzonych bez rozkopywania

dróg.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by uszczelnione nasmo owanymi

szmatami, sznurami lub paku ami, uniemo liwiaj cymi przedostawanie si do ich wn trza wody i

przed ich zamuleniem.

Kable u o one w gruncie powinny by zaopatrzone na ca ej d ugo ci w trwa e oznaczniki

(np. opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w odst pach nie wi kszych ni 10 m oraz przy

mufach i miejscach charakterystycznych, np., przy skrzy owan iach.

Kable u o one w powietrzu powinny by zaopatrzone w trwa e oznaczniki przy g owicach

oraz w takich miejscach i w takich odst pach, aby rozró nienie kabla nie nastr cza o trudno ci.

.

Na oznacznikach powinny znajdowa si  trwa e napisy zawieraj ce:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak u ytkownika kabla,



- znak fazy (przy kablach jedno y owych),

- rok u o enia kabla.

Trasa kabli u o onych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od

charakterystycznych sta ych punktów terenu, powinna by oznaczona trwa ymi oznacznikami

trasy, np. s upkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniaj cy

komunikacji. Na oznacznikach trasy nale y umie ci  trwa y napis w postaci ogólnego symbolu

kabla "K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by umieszczone w odst pach oko o 100

m, ponadto nale y je umieszcza w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzy owa

lub zbli e .

Oznaczniki trasy kabli uk adanych w gruncie na u ytkach rolnych nale y

umieszcza  tak, aby nie utrudnia y prac rolnych i stosowa  takie oznaczniki( które umo liwi

atwe i jednoznaczne okre lenie przebiegu trasy kabla.

6.KONTROlA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za o onej jako ci wykonywanych

robót przy przebudowie linii kablowej..

Wykonawca ma obowi zek wykonania pe nego zakresu bada na budowie w celu

wskazania In ynierowi zgodno ci dostarczonych materia ów i realizowanych robót z

dokumentacj projektow .

Materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe n zgodno z warunkami

podanymi w specyfikacjach, mog by przez In yniera dopuszczone do

u ycia bez bada . '

Przed przyst pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi  In yniera

o rodzaju i terminie badania. .

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi mie wyniki bada do

akceptacji In yniera budowy

Wykonawca powiadamia pisemnie In yniera o zako czeniu ka dej roboty zanikaj cej, któr

mo e kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez przedstawiciela inwestora .

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót, Wykonawca powinien uzyska od producentów

za wiadczenia o jako ci lub atesty stosowanych materia ów.



Na danie In yniera, nale y dokona testowania sprz tu posiadaj cego

mo liwo nastawienia mechanizmów regulacyjnych. '

W wyniku bada  testuj cych nale y przedstawi  In ynierowi wiadectwa'

cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót Rowy pod kable

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegaj wymiary poprzeczne

rowu i zgodno ich tras z dokumentacj geodezyjn .

Odchy ka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza 0,5 rn.

Kable i osprz t kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub

dokumentów, wed ug których zosta y wykonane, na podstawie atestów, protokó ów odbioru albo

innych dokumentów.

Uk adanie kabli

W czasie wykonywania i po zako czeniu robót, kablowych nale y

przeprowadzi nast puj ce pomiary:

- g boko ci zakopania kabla,

- grubo ci 'podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odleg o ci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zag szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu:

Pomiary nale y wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mog

by uznane za dobre, je eli odbiegaj od za o onych w dokumentacji nie wi cej ni o 10%.

Sprawdzenie ci g o ci y

Sprawdzenie ci g o ci y roboczych i powrotnych oraz zgodno ci faz nale y wykona przy

u yciu przyrz dów o napi ciu nie przekraczaj cym 24 V. Wynik sprawdzenia nale y uzna za

dodatni, je eli poszczególne y y nie maj przerw oraz je li poszczególne fazy na obu ko cach

linii s oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nale y wykona za pomoc megaomomierza o napi ciu nie mniejszym ni 2,5 kV,

dokonuj c odczytu po czasie niezb dnym do ustalenia si mierzonej warto ci. Wynik nale y

uzna za dodatni, je eli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

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

nasyconego, o napi ciu znamionowym do 1 kV,



- 0,75 dopuszczalnej warto ci rezysta ncj i izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E 90300 .

Próba napi ciowa izolacji

Próbie napi ciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si

niewykonywanie próby napi ciowej izolacji linii wykonanych kablami o napi ciu

znamionowym do 1 kV. Prób napi ciow nale y wykona pr dem sta ym lub wyprostowanym.

Wynik próby napi ciowej izolacji nale y uzna za dodatni, je eli:

- izolacja ka dej y y wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez

objawów przebicia cz ciowego, napi cie probiercze o warto ci równej 0,75

napi cia probierczego kabla wg PN:-76/E-90250 i PN-76/E-90300,

- warto pr du up ywu dla poszczególnych y nie przekroczy 300 mikroA/km i nie

wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o d ugo ci nie

przekraczaj cej 300 m dopuszcza si warto pr du up ywu 100 j.tA.

6.4. Badania po wykonaniu robót

W przypadku zadawalaj cych wyników pomiarów i bada wykonanych przed i w czasie

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, In ynier mo e wyrazi zgod na niewykonywanie

bada po wykonaniu robót.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru robót dokona nale y w oparciu o dokumentacj projektow i ewentualnie

dodatkowe ustalenia, wynik e w czasie budowy, akceptowane przez In yniera. Jednostk

obmiarow dla linii kablowej jest metr oraz ilo  s upów i opraw o wietleniowych

8.ODBIÓR ROBÓT

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, zobowi zany jest dostarczy Zamawiaj cemu

nast puj ce dokumenty:

- projektow dokumentacj powykonawcz ,

- geodezyjn dokumentacj powykonawcz ,

- protokó y z dokonanych pomiarów,

- protokó y odbioru robót zanikaj cych,

- ocen  robót wydan przez zak ad energetyczny.



9: PODSTAWA P ATNO CI

P atno za metr nale y przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen jako ci u ytych materia ów i

wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materia ów,

- od czenie i demonta koliduj cego odcinka linii kablowej,

- pod czenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacj projektow ,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.



10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre lenia.

2. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym

do 60 kV. Ogólne wymagania i badania.

3. PN—IEC 60364-5-523 Dobór i monta wyposa enia elektrycznego .Obci alno  d ugotrwa a

przewodów

4. PKN-CEN/TR 13201-1:2007 O wietlenie dróg - Cz 1: Wybór klas o wietlenia

5 PN-EN 13201-2:2007 O wietlenie dróg – Cz 2: Wymagania o wietleniowe

6 PN-EN 13201-3:2007  O wietlenie dróg - Cz 3: Obliczenia parametrów o wietleniowych

7 Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i

budowa

10.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urz dze elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

2. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych w sprawie

bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomonta owych i

rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

3.Rozporz dzenie Ministra Przemys u z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiada urz dzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwpora eniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.


