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KODY CPV :
Roboly instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urz'ldzeri oswietlenia drogowego: 45316110-9
NAJWAlNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
OST - og61na specyfikacja techniczna
SST - szczeg610wa specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
ZE - zaklad energetyczny
PZJ - program zapewnienia jakosci
Bhp - bezpieczeristwo i higiena pracy
MGiE - Ministerstwo G6rnictwa i Energetyki
MBiPMB - Ministerstwo Budownictwa i Przemyslu Material6w Budowlanych
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WSTE;P

1.1

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og61nej specyfikacji techn icznej (OST) Sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru budowy obiektu oswietlenia drogowego w miejscowosci Dobiesz- Sierzch6w, ul.
Mazowiecka , dz. nr 20/1 , 259/1 , gm . G6ra Kalwaria.

1.2

Zakres stosowania OST

Og61na specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiqzujqcq podstaw? Opracowania szczeg610wej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t.

1.3

Zakres robot obj~tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie do wykonania :
- budowy oswietleniowej linii napowietrznej wraz z slupami oswietleniowymi ,
- budowy uziom6w szpilkowych.

1.4

Ogolne wymagania dotycz'lce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakose ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjq projektowq, a takze specyfikacjq technicznq i poleceniam i Inzyniera - inspektora
nadzoru.

1.4.1

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym i, dziennikiem
budowy oraz z dwoma kompletami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej .

1.4.2

Dokumentacja techniczna kontraktu

Wykaz dokument6w do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu : Projekt budowy w
zakresie urzctdzer'l elektrycznych, Przedmiar rob6t (naklady rzeczowe) rob6t elektrycznych ,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t elektrycznych .

1.4.3

Zgodnosc robot z dokumentacja projektow'l

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowiq cZE;!SC kontraktu , a wymagania
wyszczeg61nione choeby w jednym z nich Sq obowiqzujqce dla wykonawcy tak , jakby byty zawarte
w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg61nych dokument6w
obowiqzuje nastE;!pujctca kolejnose ich waznosci:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
2) dokumentacja projektowa
3) przedmiary rob6t (naklady rzeczowe)
Wykonawca rob6t musi wykazac siE;! niezbE;!dnym i uprawn ieniami w zakresie prowadzenia rob6t
instalacyjnych , ze szczeg61nym uwzglE;!dnieniem rob6t specjalistycznych w zakresie instalacji
elektrycznych . Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakosc wykonania rob6t oraz ich zgodnosc z
dokumentacjct projektowct oraz specyfikacjq Technicznq i poleceniami inspektora nadzoru . Dane
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny bye uwazane za
wartosci docelowe , od kt6rych dopuszczalne Sq odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.
Wykonawca nie moze wykorzystywae blE;!d6w IUb pomincte w dokumentach kontraktowych , a 0 ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera (inspektora nadzoru , projektanta), kt6ry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy
bEidq zgodne z dokumentacjct projektowq i specyfikacjct technicznq. W przypadku , gdy materialy
lub roboty nie bEidct w pelni zgodne z tymi dyspozycjami i wplynie to na niezadowalajqcq jakosc , to
takie elementy bE;!d q niezwlocznie zastqpione innymi a roboty poprawione na koszt wykonawcy.
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1.4.4

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest obowiqzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sqsiedztwie terenu
budowy w okresie trwania kontraktu ai: do koncowego odbioru rob6t. Przed przystqpieniem do
rob6t wykonawca przedstawi Ini:ynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzqdem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie prowadzenia
prac remontowo-budowlanych . Wykonawca ma obowiqzek sporzqdzenia planu bezpieczenstwa na
terenie placu budowy zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczer'lstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 (obowiqzuje od 11lipca 2003r.)
1.4.5

Odbi6r frontu rob6t

Przed rozpocz<;lciem rob6t w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznac si<;l z
obiektem budowlanym oraz stwierdzic odpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Odbi6r frontu rob6t
przez wykonawcq od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien bye dokonany
komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokolem oraz wpisem
do dziennika budowy. Wykonywanie rob6t instalacyjnych nalei:y koordynowac na biezqco z
kierownikiem budowy rob6t og6Ino-budowlanych .
1.4.6

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca b<;ldzie przestrzegal przepis6w dotyczqcych bezpieczer'lstwa i
higieny pracy . W szczeg61nosci ma obowiqzek zadbae aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajqcych odpowiednich
wymagan sanitarnych . Wykonawca zapewni i b<;ldzie utrzymywal wszelkie urzqdzenia
zabezpieczajqce, socjalne oraz sprz<;lt i odpowiedniq odziei: dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si<;l, ze
wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odr<;lbnej
zaplacie i Sq uwzgl~dnione w cenie kontraktowej .
1.4.7

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca b<;ldzie odpowiedzialny za ochron~ rob6t oraz za wszelkie materialy i urzqdzenia do
nich ui:ywane - od daty rozpocz~cia rob6t budowlanych do daty wydania przez Inzyniera
potwierdzenia ich zakor'lczenia.
Wykonawca b<;ldzie utrzymywae wykonane roboty w calosci i wszystkie ich elementy w stanie
zadawalajqcym az do momentu kolicowego odbioru . Jei:eli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien usunqe zaniedbania, nie p6i:niej nii:
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.8

Stosowanie si<;l do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiqzany znae wszystkie obowiqzujqce podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne, kt6re Sq w jakikolwiek spos6b
zwiqzane z robotam i i b~dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca b<;ldzie przestrzegae praw patentowych i
b<;ldzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagar'l prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub metod i w spos6b ciqgly b<;ldzie informowal Ini:yniera
o swoich dzialaniach, przedstawiajqc kopie zezwoleri i inne polrzebne dokumenty.
1.5 Okreslenia podstawowe
Zgodne z norm ami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051
og6Inych" .

definicjami podanymi w "Wymaganiach

2 MATERIAlY
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2.1

Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcr; materialy, dla kt6rych normy PN i BN przewidujq
posiadanie zaswiadczenia a jakosci lub atestu , powinny bye zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny bye wyposatone w takie dokumenty na zyczenie Intyniera.

2.2

Zrod/a uzyskania materia/ow

Co najmniej na Irzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajqcemu szczeg610we
informacje dotyczqce proponowanego trodla zamawiania tych material6w, odpowiednie certyfikaty ,
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
okreslonego materialu z okreslonego zrodla nie oznacza , ze wszelkie materialy z tego zrodla
uzyskujq zatwierdzenie . Wykonawca robot elektrycznych winien podae intynierowi terminy dostaw
zatwierdzonych materialow.

2.3

Materia/y nieodpowiadaj,!ce wymaganiom

Zostanq przez wykonawcr; usunir;te z terenu prowadzenia prac budowlanych . Katdy rodzaj robot,
w ktorych znajdujq sir; niezbadane i niezaakceptowane materialy, wykonawca prowadzi na wlasne
ryzyko, liczqc sir; z ich nie przyjr;ciem i nie oplaceniem .

2.4

Przechowywanie i sk/adowanie materia/ow

Materialy nalety przechowywae w pomieszczeniach zamknir;tych przystosowanych do lego celu ,
suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych . Gospodarkq materialami nalety prowadzie
zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla przedsir;biorstw budowlano - montazowych i
wytycznymi dla przedsir;biorstw wykonujqcych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych , wytyczne gospodarki materialowej na placu budowy powinny
bye opracowane przez generalnego wykonawcq robot lub przedsir;biorstwo wykonujqce dany
rodzaj robot w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposob skladowania material6w
elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materialow powinny bye dostosowane do
rodzaju material6w. Materialy np. rury instalacyjne, kable i przewody , osprzr;t nalezy
przechowywae w pomieszczeniach zamknir;tych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych . Rury
nalety skladowae w wiqzkach w pozycji stojqcej pionowej, kable w czasie skladowania powinny
znajdowae sir; na br;bnach . Dopuszcza sir; skladowanie kr6tkich odcink6w w krr;gach . Br;bny
powinny bye ustawione na krawr;dziach tarczy a krEi9i ulozone poziomo .

2.5

Wariantowe stosowanie materia/ow

Jeteli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje motliwose warianlowego
zastosowania materialu w wykonywanych pracach , wykonawca powiadomi Intyniera 0 swoim
wyborze, co najmniej trzy tygodnie przed jego utyciem lub wczesniej, jeteli b'1dzie to wymagane
dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie mote bye potem
zmieniony bez zgody Intyniera (Inspektora Nadzoru).

2.6

Konstrukcje wsporcze stupy zelbetowe i strunobetonowe

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywae sHy
pochodzqce ad zawieszonych przewod6w, uzbrojenia i parcia wiatru . Ich budowa powinna bye
taka , aby w zadnym miejscu napr'1zenia materialu nie przekraczaly dopuszczalnych napr'1teri
zwyklych , a dla warunkow pracy zakloceniowej lub montatowej - dopuszczalnych napr'1ten
zwi'1kszonych . Og61ne wymagania dotyczqce konstrukcji wsporczych zawarte Sq w PN-75/E05100 .

2.7

Zrod/a swiatla i oprawy

str.S

Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny spelniae wymagania PN-EN 60598-1 :2001[14}.
Oprawy oswietleniowe z modulami LED, radiatorem, zasilaczem. Obudowy w klasie
ochronnosci II, komora osprz~tu 0 stopniu ochrony IP43 i komora lampy 0 stopniu ochrony
IP66 wg PN-EN 60529:2003 [II} . Oprawy w klasie ochronnosci II i 0 stopniu ochrony IP66.
Projektory z asymetrycznym rozsylem swiatlosci. Obudowy w klasie ochronnosci II i 0 stopniu
ochrony IP66. Odpomosc na uderzenia IK I O. Obudowy powinny umozliwiae bezpiecznq
konserwacj~ bez uzycia narz~dzi. Otwarcie komory osprz~tu powinno spowodowae przerwanie
obwodu elektrycznego. Ze wzgl~d6w eksploatacyjnych stosowae nalezy oprawy 0 konstrukcji
zamknicrtej, wysokim stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewn~trznymi komory
lampowej i wysokl) klasl) ochronnosci .
Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny bye wykonane z material6w
nierdzewnych. Oprawy powinny bye przechowywane w pomieszczeniach 0 temperaturze
nie nizszej niz -5C i wilgotnosci wzgl~dnej powietrza nieprzekraczajl)cej 80% i w
opakowaniach zgodnych z PN- 86/0-791 OO.Materialy, z kt6rych wykonano oprawcr
gwarantujl) jej sprawne uzytkowanie przez minimum IS lat. Dane fotometryczne oprawy
znajdujl) sicr w komputerowym programie obliczeniowym. Oprawa posiada uniwersalny
zintegrowany uklad montazowy pozwalajl)cy na montaz oprawy na slupie lub wysi~gniku.
Napi~cie znamionowe oprawy 230V/SOHz. Oprawa wyposazona w skompensowane uklady
stabili zacyjno-zaplonowe ze statecznikiem z termo-wyll)cznikiem. Gl6wne elementy
konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, odblysniki , klosze wykonane z material6w
podlegajl)cych ponownemu przerobowi (tzw. "Oprawa przyjazna srodowisku"). Ze
wzgl<;d6w serwisowych oprawy 0 r6znych mocach powinny pochodzie od jednego
producenta. Oprawy musza posiadae deklaracj~ zgodnosci CE producenta. Na slupach
zaprojektowano oprawy oswietleniowe, IP 66. Oprawy oswietleniowe i zr6dla swiatla
powinny bye wykonane zgodnie z dokumentacja projektowl).
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej to slupy aluminiowe cylindryczne
stozkowe jednoelementowe z wysi~gnikiem wysokosci 8 metr6w anodowane na kolor
grafitowy. Wysiygniki powinny bye dostosowane do opraw i slup6w oswietleniowych
uzywanych do oswietlenia park6w, ulic. Wysi~gniki powinny bye zabezpieczone
antykorozyjnie powlokami cynkowymi lub malarskimi z zewnl)trz i wewnl)trz rur tak jak slupy
i maszty oswietleniowe.
Na wysokosci 0,6 wn~ka slupowa 0 wym. 400x9Smm wyposazona w szyn~ sluZl)cl) do
zamontowania tabliczki bezpiecznikowej. Do wyposaZenia dolqczona ma bye tabliczka
bezpiecznikowa typu TB-I z wkladkq topikowq oraz nierdzewiejqcy komplet element6w
zlqcznych srupa.
Przewody uzywane dla polqczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami oswietleniowymi
powinny spelniae wymagania PN-74/E-90 184[ 18}. Nalezy stosowae przewody 0 napi~ciu
znamionowym 7S0V, tr6jzylowe 0 zylach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju zyl
nie mniejszym niz I ,S mm2. Przekr6j zyl przewod6w oraz ich ilose powinna bye zgodna z
Dokumentacjq Projektowl).
Do wykonywania uziom6w tasmowych nalezy stosowae bednark y ocynkowanq FeZn 30x4 wg.
PN-76/H-9232S [22}. Do wykonywania uziom6w prytowych nalezy stosowac pr~ty stalowe
miedziowane 0 srednicy nie mniejszej niz fi 17,2 (314") .
3

3.1

SPRZE;T

Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowi'lzany do uzywania jedynie takiego sprz~tu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu , na jakosc wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tei:
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zaladunku i wyladunku
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material6w, sprzE;tu itp. SprzE;t utywany przez WykonawcE; powinien uzyska6 akceptacjE; Iniyniera .
Liczba i wydajnose sprzE;tu powinna gwarantowae wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2

SprzE;t do wykonania budowy i przebudowy

Wykonawca przystE;pujqcy do przebudowy i budowy urzqdzen elektroenergetycznych winien
wykazac siE; motliwosci q korzystania z maszyn i sprzE;tu , gwarantujqcych wlasciwq, jakose rob6t.

4
4.1

TRANSPORT
Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodk6w transportu , kt6re nie wplynq
niekorzystnie, na jakosc wykonywanych rob6t.
Liczba srodk6w transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , OST, SST i wskazaniach Iniyniera, w term inie
przewidzianym kontraktem .

4.2

Srodki transportu

Wykonawca przystE;pujqcy do przebudowy i budowy urzqdzen elektroenergetycznych powinien
wykazywae siE; mozliwosciq korzystania ze srodk6w transportu :
- turaw samochodowy
- samoch6d skrzyniowy
- samoch6d specjalny z platformq i balkonem
- przyczepa dlutycowa
- samoch6d dostawczy.
Na srodkach transportu przewozone materialy powinny bye zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodn ie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytw6rcq.

5

5.1

WYKONANIE ROBOT
Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystqpieniem do wykonywania wykop6w, Wykonawca ma obowiqzek sprawdzenia
zgodnosci rZE;dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunk6w
gru ntowych .
Metoda wykonywania wykop6w powinna bye dobrana w zaleinosci od ich wymiar6w,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Nalety zwr6cie uwagE;, aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu , a wykop byt zgodny z
PN-68/B-06050 .

5.2

Montaz slupow

Slupy naleiy montowae na podloiU wyr6wnanym w pozycji poziomej . W zaleinosci od warunk6w
pracy i rodzaju , stupy w ich CZE;sci podziemnej naleiy wyposaiye w belki ustrojowe. Polqczenia
stalowe element6w ustojowych powinny bye chronione przed korozjq przez malowanie lakierem
asfaltowym spelniajqcym wymagania BN-78/6114-32 .
Stawianie slup6w powinno odbywae siE; za pomocq sprzE;tu mechanicznego przestrzegajqc zasad
okreslonych w "Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce" . Odchylka os i slupa od pionu po jego
ustawieniu nie mOie bye wiE;ksza nii 0,001 wysokosci slupa . Na slupach naleiy zamontowae
przewidziane haki i uchwyty oraz konstrukcje z izolatorami.

5.3

Montaz przewodow
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5.3.1

Ogolne wymagania

Do montatu przewod6w izolowanych nalety utye przeciqgniEltej wstEipnie linki nylonowej opartej
na rolkach montatowych zamocowanych do slupa w poblitu uchwyt6w przelotowych lub
narotnych . Na koncu linki przymocowae oponczEi do rozciqgania przewod6w wiqzkowych .
Przew6d podczas rozciqgan ia nie powin ien dotykae ziemi . ani ocierac siEi 0 tadne przeszkody . Po
dociqgniEiciu przewodu do slupa kraricowego nalety go zamontowac na slupie w uchwycie na
stale. P6zniej nalety przystqpie do naciqgu przewodu . Naciqg nalety dobrac jak dla temperatury 0
SoC nitszej od panujqcej w czasie montatu . Przy montatu przewod6w izolowanych nalety
bezwzglEidnie przestrzegac zasad prawidlowego dokrEicenia uchwyt6w i zacisk6w z sil q podanq w
katalogu .
5.3.2

Odleglosci przewodow od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci pionowe przewod6w izolowanych , bEidqcych pod napiEiciem ,
przy najwiElkszym zwisie normalnym na calej drugosci linii napowietrznej z wyjqtkiem przEisel
krzyzujqcych drogi Iqdowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosic Sm .
5.3.3

Montaz zabezpieczenia wzdluznego

Na stupie zamontowae konstrukcje mocujqcq na wysokosci >2,Sm , na kt6rej zamontowae
rozlqcznik . Na slupie ulozye i umocowae przewody i bednarkq. POdlqczyc przewody pod zaciski
rozlqcznika . Zamontowanie zacisk6w tulejowych i uchwytu kablqkowego
5.4

WysiEigniki

WysiEigniki montowane na slupach E nalezy wykonac z ocynkowanej metod q ogniowq rury 0
srednicy zewnEltrznej 48 mm grubose scianki 2,9mm , dlugose wysiEigu 1,5m. Do montowania
wysiEignik6w na slupy wirowane typu E, nalezy zastosowae konstrukcjq mocujqCq wysiEignik do
boku slupa . WysiEigniki powinny posiadac zaciski PEN . Zacisk PEN wysiEignika polqczye
przewodem typu AsXSn 1x2S mm2 z przewodem PEN linii oswietleniowej .

5.5

Montaz opraw oswietleniowych

Montat opraw oswietleniowych na wysiEignikach nalety wykonywac przy pomocy samochodu
specjalnego z platformq i z balkonem . Katdq oprawEi przed zamontowaniem nalety podlqczyc do
sieci i sprawdzic jej dz iala nie (sprawdzenie zaswiecenia siEi lampy). Oprawy montowac po
uprzednim wciqgniEiciu przewodow zasilajqcych do wysiEignik6w. Od skrzynki bezpiecznikowej
zainstalowanej na linii do katdej oprawy nalezy prowadzic przewody miedziane 0 przekroju nie
mniejszym nit 2,S mm 2 Przewody nalety podlqczyc pod zaciski oprawy i tabliczki
bezpiecznikowej . Oprawy nalezy mocowae na wysiEignikach w spos6b wskazany przez producenta
opraw po wprowadzeniu do nich przewod6w zasilajqcych i ustawieniu ich w polozenie pracy.
Oprawy powinny bye mocowane w spos6b trwaly , aby nie zmienialy swego pomotenia pod
wplywem warunk6w atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej .
5.6

Uziemienia ochronne i ochrona odgromowa

Uziemienia ochronne nalety wykonywae zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Przemyslu w
sprawie warunk6w technicznych , jakim powinny odpowiadae urzqdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporateniowej .
OchronEi odgromowq stanowiq odgromniki , kt6re nalezy zamocowae zgodnie z instrukcjq
montazowq na slupach scisle okreslonych w dokumentacji projektowej . Odgromniki nalezy uziemie
poprzez polqczenie ich z uziomem szpilkowym miedziowanym . Uziom szpilkowy Iqczyc z
odgromnikami za pomocq bednarki ocynkowanej ukladanej na stu pie , mocowanej za pomocq
tasmy stalowej . Bednarkq malowac nalety na z6!tozielone pasy 0 szerokosci 10cm. Bednarkq
Iqczyc z uziomem szpilkowym za pomocq uchwytu skrEicanego miedziowanego .

str.8

5.7 Szafka oswietleniowa
Szafk~ oswietleniowq SON wykonae, jako napowietrzna 1-komorowq w obudowie z tworzyw
termoutwardzalnych w drugiej klasie ochronnosci z wyposazeniem wedlug dokumentacji
projektowej mocowanq do slupa za pomocq uchwyt6w i tasm stalowych .

6 KONTROLAJAKOSCI ROBOr
6.1

090lne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiqgniecia zalozonej jakosci wykonywanych prac .
Wykonawca ma obowiqzek wykonania pelnego zakresu badari na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych material6w i realizowanych rob6t z dokumentacjq
projektowq .
Materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajqcy ich pelnq zgodnose z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogq bye przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan .
Przed przystqpieniem do badan ia, Wykonawca powinien powiadomie Inzyniera 0 rodzaju i terminie
badania .
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera 0 zakoriczeniu kazdej roboty zanikajqcej , kt6rq moze
kontynuowae dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zakladu Energetycznego - zalozonej jakosci.
6.2

Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystqpieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyskae od producent6w zaswiadczenia , 0
jakosci lub atesty stosowanych material6w.
Na zqdanie Inzyniera, nalezy dokonae testowania sprz~tu posiadajqcego mozliwose nastawienia
mechanizm6w regulacyjnych .
W wyniku badan testujqcych nalezy przedstawie Inzynierowi swiadectwa~echowania .

6.3

6.3.1

Badania w czasie wykonywania robot
Wykopy pod stupy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykop6w, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie scianek
przed osypywaniem si~ ziemi. Wykopy powinny bye tak wykonane, aby zapewnione bylo w nich
ustawienie fundament6w lub ustroj6w, kt6rych lokalizacja i rz~dne posadowienia byty zgodne z
dokumentacjq projektowq.
6.3.2

Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowae sprawdzenie ksztaltu i wymiar6w, wyglqdu zewn~trznego
oraz wytrzymalosci. Parametry te powinny bye zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacj i
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281 .
Ponadto nalezy sprawdzie usytuowanie fundament6w w planie i rz~dne posadowienia .
Po zasypaniu fundament6w lub wykonaniu ustroj6w ziemnych, nalezy sprawdzie stopieri
zag~szczenia gruntu , kt6ry powinien wynosie co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 .

6.3.3

Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewod6w nalezy sprawdzie , jakose polqczeri zamontowanych konstrukcji
stalowych i osprz~tu oraz przeprowadzie kontrol~ wartosci napr~zeri zawieszanych przewod6w.
Napr~zenia nie powinny przekraczae dopuszczalnych wartosci normalnych . Wartosci tych
napr~zel'l dla poszczeg61nych rodzaj6w przewod6w i typ6w linii nalezy przyjqe z Dokumentacji
Projektowej . Po zamontowaniu opraw sprawdzie spadki napi~e zgodnie z dokumentacjq
projektowq. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzie wysokosc zawieszonych przewod6w nad
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obiektami krzyzujqcymi. Przewody zawieszone powinny spelniae warunki, zamieszczone w
Dokumentacji Projektowej i PN-75/E-05100 .

6.3.4

Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziom6w tasmowych nalezy wykonae pomiar glEi!bokosci ulozenia bednarki ,
stanu polqczeri spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagEi!szczenia gruntu ,
kt6ry powinien osiqgnqc, co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 .
Po wykonaniu uziom6w ochronnych nalezy wykonac pom iary ich rezystancji. Wartosci
pomierzonych rezystancji powinny bye mniejsze lub co najmniej r6wne wartosciom podanym w
dokumentacji projektowej .

6.3.5

Sprawdzenie ci'lg/osci zy/

Sprawdzenie ciqglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci laz nalezy wykonac przy uzyciu
przyrzqd6w 0 napiE;ciu nieprzekraczajqcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznae za dodatni,
jezeli poszczeg61ne zyly nie majq przerw oraz jesli poszczeg61ne lazy na obu kOl'lcach linii Sq
oznaczone identycznie.

6.3.6

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonac za pomocq megaomomierza 0 napiEi!ciu nie mmeJszym niz 2,5 kV,
dokonujqc odczytu po czasie niezbEi!dnym do ustalenia siE; mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznae
za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej :
- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi 0 izolacji z papieru nasyconego 0
napiE;ciu znam ionowym do 1 kV,
- 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi 0 izolacji z papieru nasyconego 0
napiEi!ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi 0 izolacji z tworzyw
sztucznych,
- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6J .

6.3.7

Proba napiEiciowa izolacji

Pr6bie napiE;ciowej izolacji podlegajq wszystkie linie kablowe. Dopuszcza siE; niewykonywanie
pr6by napiE;ciowej izolacji linii wykonanych kablami 0 napiE;ciu znamionowym do 1 kV. Pr6bEi!
napiE;Ciowq nalezy wykonac prqdem stalym lub wyprostowanym.
Wynik pr6by napiE;ciowej izolacji nalezy uznae za dodatni, jezeli:
- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min . bez przeskoku, przebicia i bez objaw6w przebicia
CZE;sciowego, napiE;cie probiercze 0 wartosci r6wnej 0,75 napiE;cia probierczego kabla wg PN-76/E90250 [4J i PN-76/E-90300,
- wartose prqdu uplywu dla poszczeg61nych zyl nie przekroczy 300 ~A/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min . badania; w liniach 0 dlugosci nieprzekraczajqcej 300 m dopuszcza siE; wartose
prqdu uplywu 100 ~A.

6.4

Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajqcych wynik6w pomiar6w i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania rob6t na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazie zgodE; na niewykonywanie
badan po wykonaniu rob6t.

7

OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonae nalezy w oparciu 0 dokumentacjq projektowq i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera .
Jednostk q obmiarowa dla elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej oswietleniowej jest
kilometr.
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8

ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii napowietrznej i kablowej do eksploatacj i, Wykonawca zobowiqzan y jest
dostarczyc Zamawiajqcemu nast~pujqce dokumenty:
- projektowq dokumentacj ~ powykonawczq,
- geodezyjnq dokumentacj~ powykonawczq,
- protokoly z dokonanych pomiar6w,
- protokoly odbioru rob6t zanikajqcych ,
- ewentualnq ocen~ rob6t wydanq przez Zaklad Energetyczny.

9

PODSTAWA PlATN OSCI

Platnost za km li nii nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocenq jakosci uzytych material6w i
wykonanych rob6t na podstawie wynik6w pomiar6w i bad an kontrolnych .
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje :
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t,
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie material6w,
- odlqczenie i demontaz kolidujqcego odcinka linii ,
- podlqczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacj q projektowq,
- wykonanie inwentaryzacji lokalizacji slup6w napowietrznych linii .

10
10.1

PRZEPI SY ZWI AZANE
Norm y

1. PN-88/E-0850 1 Urzqdzenia elektryczne . Tablice i znaki bezpieczeristwa .
2. PN-68/ B-06050 roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze .
3. PN-77/ B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane . Wymagania i badania .
4. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy pr~eciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnqcy czarny.
5. PN-76/ E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa .
6. PN-74/ E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe . Osprz~t do kabli 0 napi~ciu znamionowym
do 60 kV. Og6lne wymagania i badania .
7. PN-76/ E-90301 Kable elektroenergetyczne 0 izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napi~cie znamionowe 0,6/1 kV.
B. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne lin ie napowietrzne . Projektowanie i budowa . Linie prqdu
przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz przewodami niepelnoizolowanymi
9. BN-68/6353-03 Folia kalend rowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu .
lo.BN-73/3725-16 Znakowanie kabli , przewod6w i zyl (analogia) .
11. BN-7 4/3233-17 Siupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe .
10.2

Inne dokumenty

12. Przepisy budowy urzqdzeri elektrycznych . PBUE wyd . 1980 r.
13. Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemytu Material6w Budowlanych w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbi6rkowych .
Dz. U. Nr 13 z dnia 1004.1972 r.
14. Rozporzqdzen ie Ministra Przemy1u z dnia 26 .11 .1990 r. w sprawie warunk6w techn icznych,
jakim
powinny
odpowiadac
urzqdzenia
elektroenergetyczne
w
zakresie
ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26 .11 .1990 r.
15. Zarzqdzen ie nr 29 Min istra G6rnictwa i Energetyki z dnia 17 li pca 1974 r. w sprawie doboru
przewod6w i kabli elektroenergetyczn ych do obciqzeri prqdem elektrycznym .
16. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane i rozpowszechnian e przez
"ENERGOLlNIA" - Poznari .
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II UWAGI KONCOWE
Specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosc wariantowego zastosowania material6w w
wykonywanych pracach . Zawarte powyzej dyspozycje materialowe Sq obowiqzujqce. Kazda potencjalna
ich zmiana wymaga zgody autora projektu .
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