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1. WSTĘP 

 Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z: 

Budową kablowej linii oświetlenia zewnętrznego przy placu zabaw 

w Górze Włodowskiej. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 

oświetlenia zewnętrznego i obejmują : 

 wykonanie linii kablowej typu YAKXS 4 * 35 mm
2
 - 1kV 

 montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe 

 montaż słupów oświetleniowych 

 montaż wysięgników i opraw oświetleniowych na słupach 

 wykonanie podłączeń  

 oznakowanie linii 

 pomiary powykonawcze 

 zagadnienie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. 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. 

1.4.2. Trasa kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

1.4.3. Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została 

zbudowana. 

1.4.4. Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli. 

1.4.5. Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.6. Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 

góry. 

1.4.7. Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 

linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub 

innego urządzenia podziemnego. 

1.4.8. 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 którym 

nie występuje skrzyżowanie. 

1.4.9. Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.10.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051 [2] i 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczeń o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
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Wykonawca zobowiązany jest: 

 Dostarczyć materiały zgodne z wymaganymi dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznych 

 Stosować wyroby posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” wydane przez Polskie 

Centrum Badań i certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych na 

stosowanie w Polsce 

 Dla wyrobów nie objętych obowiązkiem certyfikacji – stosować wyroby posiadające stosowne 

atesty oraz świadectwa jakości 

 Powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 

dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 Materiały stosowane przy układaniu kabli. 

2.2.1. Piasek 

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

wymaganiom BN-87/6774-04 [24]. 

2.2.2. Folia 

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z 

uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, szerokości 30cm, gatunku I, koloru niebieskiego 

odpowiadającą wymaganiom normy BN-68/6353-03 [21]. 

2.2.3. Końcówki kablowe. 

Należy stosować końcówki kablowe aluminiowe przeznaczone do zaprasowywania na żyłach kablowych. 

2.2. Kable i przewody. 

Należy zastosować kabel aluminiowy w izolacji polwinitowej YAKXS 4x35mm2 o napięciu 

znamionowym 0,6/1 kV. Kabel użyty do zasilania oświetlenia spełnia wymagania PN-93/E-90401 [17]. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Jako przewody zasilające oprawy oświetleniowe stosować przewody kabelkowe miedziane YKY 

3x2,5mm2 w izolacji polwinitowej o napięciu znamionowym 750V. 

2.3. Rury. 

2.3.1. Rury ochronne i przepusty kablowe. 

W miejscach skrzyżowań z drogami, wjazdami oraz z uzbrojeniem podziemnym należy użyć osłon 

rurowych typ DVK 75 firmy Arot koloru niebieskiego, w przypadku rur przewiertowych stosować rury 

grubościenne typu SRS 75 firmy Arot koloru czerwonego . Powyższe osłony rurowe posiadają konstrukcję 

dwuścienną karbowaną ściankę zewnętrzną i ułatwiającą ściankę wewnętrzną, łączone przy pomocy 

złączek typu M zapewniają szczelność połączeń. Rury wykonane są z polietylenu HDPE o gęstości nie 

mniejszej niż 0,942 [g/cm3], temperaturowy zakres stosowania: -300C do +750C, odporne na większość 

kwasów i alkali o sztywności obwodowej 6 kN/m2 i promieniu gięcia 0,35m dla temp.+200C. 

Rury ochronne należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach 

zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

Zastosowane typy rur spełniają wymogi norm PN-EN 50096-2-4, PN-80/C-89205 [9] i PN-76/ E-05125 

oraz posiadają aprobaty techniczne. 

2.4. Elementy gotowe 

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy zastosowano fundamenty prefabrykowane typowe. Fundamenty pod słupy typ B-60 posiadają 

konstrukcję wykonaną z betonu zbrojonego klasy B 15 z odpowiednimi kanałami do wprowadzenia kabli. 

Spełniają one ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone w PN-80/B-03322 [1]. 

Należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno wg PN-

B/24620. Mocowanie słupa do fundamentu odbywa się za pomocą czterech śrub M24. Elementy stalowe 

fundamentu: kotwy, śruby, elementy złączne są ocynkowane. Składowanie prefabrykatów powinno 

odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna 

miękkiego. 

2.4.2. Słupy oświetleniowe 

Zastosowano typowe słupy oświetleniowe parkowe aluminiowe okrągłe SAL 4,5 o wysokości 4,5m, do 

montażu na fundamentach prefabrykowanych. Podstawowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest 

cynkowanie ogniowe zgodnie z DIN EN ISO 1461 oraz PN-93/E-04500. Zastosowane słupy odpowiadają 
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przepisom dotyczącym norm obciążeń statycznych i dynamicznych ujętych w PN-75/E-05100. W dolnej 

części słup posiada jedną wnękę, w której należy zainstalować tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową, 

wyposażoną w podstawę bezpiecznikową małogabarytową z wkładką 6 A, i cztery zaciski do podłączenia 

max. trzech kabli o przekroju 35 mm2. Wnęka zamykana jest pokrywą za pomocą krytej śruby. Strona 

zewnętrzna słupa powinna być malowana. dwoma warstwami farb; podkładową i nawierzchniową w 

kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być 

na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

2.4.4. Źródła światła i oprawy 

Do oświetlenia placu zabaw zastosowano oprawy typu ELBA LED do mocowania bezpośrednio na słupie 

z lampami ledowymi 38W. Oprawy te charakteryzują się szerokim ograniczonym rozsyłem światła, korpus 

lampy wykonany jest z odpornego na UV tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, układ optyczny z 

polerowanego chemicznie aluminium, klosz z poliwęglanu odpornego na UV szczelnie połączony z 

korpusem o stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 65 i klasą 

ochronności II. Zastosowana oprawa spełnia wymogi PN-83/E-06305 [15]. Oprawy powinny być 

przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i wilgotności względnej powietrza 

nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 [19]. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp.  

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być utrzymywany 

w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy. 

 Sprzęt do wykonania linii oświetlenia ulicznego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia zewnętrznego winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

- żurawia samochodowego, 

- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

-  

- spawarki transformatorowej do 500 A, 

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 

-  

- urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w 

terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie 

oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

4.2. Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- przyczepy dłużycowej, 
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- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

- samochodu dostawczego, 

- przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST – 00.00 „Wymagania 

ogólne” 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający warunki, w jakich będą budowane linie napowietrzne oraz zawierający uzgodniony z 

użytkownikiem okres wyłączenia napięcia w przebudowywanych urządzeniach energetycznych. 

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Ich obudowa i 

zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. 

Wymiary wykopu pod fundament prefabrykowany wynoszą głęb. 1,6m szer. 0,5m. Wydobyty grunt 

powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób 

zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów 

atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu. 

Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, 

korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 

ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 

według BN-77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować 

uszkodzeń fundamentu lub kabla. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w 

pobliżu, a nadmiar oraz wydobyte kamienie wywieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera budowy. 

5.3. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu po uprzednim skręceniu i zakonserwowaniu, na 

10 cm warstwie betonu B 10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zagęszczonego żwiru 

spełniającego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, 

stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest 

płyta mocująca. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z 

dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być 

wykonane z dokładnością ± 10 cm. 

5.4. Układanie kabli i kanalizacji kablowej. 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Bezpośrednio w gruncie 

kable należy układać linią falistą na głębokości 0,7 m z 

10cm z przykryciem również 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co 

najmniej 15cm. 

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, 

należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 30 cm. 

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, kabel należy układać w przepustach kablowych z 

rur DVK 75 koloru niebieskiego a przy skrzyżowaniu z drogami lub ścieżkami asfaltowymi w przepustach 

kablowych z rur SRS 75 koloru czerwonego. Przepusty powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. Układanie kabli powinno być zgodne z 

normą PN-76/E-05125 [13]. 

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Przy latarniach należy 

zostawić ok.0,5m. zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć 
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rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy 

czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Momów/m. 

5.6. Zginanie kabli 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 

być możliwie duży, nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli 

jednożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce 

polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie 

przekraczających 4. 

5.7. Układanie kabla w rurach ochronnych 

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. 

Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej 

nie była mniejsza niż: 

- 1.5 krotna zewnętrzna średnica kabla, w przypadku układania pojedynczego kabla 

- 3.5 krotna zewnętrzna średnica kabla jednożyłowego, w przypadku ułożenia trójfazowej wiązki czterech 

kabli jednożyłowych. 

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie 

otworów. 

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z 

materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. 

Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we wnętrzu rur 

ochronnych. 

5.8. Zapas kabla  

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1-3% długości rowu, 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Przy mufach zaleca się pozostawienie zapasu kabla 1,0m, dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o 

napięciu znamionowym do 1kV. 

W przypadku wciągania kabli do przepustów pod ulicami, zapas kabla powinien wynosić połowę podanej 

wyżej wartości z dodaniem 2,0m. 

5.9. Oznaczniki kablowe  

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod ulicami. 

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

- symbol i numer ewidencyjny kabla, 

- oznaczenie kabla, 

- znak użytkownika, 

- rok ułożenia kabla. 

5.10. Oznaczenie trasy  

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa 

sztucznego koloru niebieskiego. 

Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała 

ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20 cm. 

Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, a w 

przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy ułożonych kabli, krawędzie 

pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie po obu stronach. 

5.11. Odległość między kablami ułożonymi w ziemi – zgodnie z dokumentacją projektową 

5.12. Odległość między kablami ułożonymi w ziemi od innych urządzeń – zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

5.13. Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami – zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.14. Montaż słupów 

Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane. Odchyłka osi 

słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Po ustawieniu słupa 

na fundamencie należy go przykręcić, a śruby zabezpieczyć kapturkami ochronnymi. Słup należy ustawiać 
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tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od 

powierzchni chodnika lub gruntu. 

5.15. Montaż wysięgników 

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. Część 

pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego 

i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych 

otworach. 

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi 

oprawy. Szczeliny pomiędzy wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem miniowym. 

Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością 

stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. 

5.16. Montaż opraw 

Montaż opraw na słupach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed 

zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. 

Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 

mm2. 

Oprawy należy mocować na słupach 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 I i II strefy wiatrowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 

budowie kablowych linii elektroenergetycznych. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, 

OST, SST i PZJ. 

 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 

w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.  Przed przystąpieniem do 

badań. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.  

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 

 Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla 

danego terenu Zakładu Energetycznego – założonej jakości. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 

jakości lub atesty stosowanych materiałów. 

 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca, należą materiały do 

wykonania fundamentów „na mokro" i ustojów słupów. Uwzględniając nieskomplikowany charakter 

robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeb wykonania badań 

materiałów dla tych robót. 

 Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia 

mechanizmów regulacyjnych. 

 W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwo cechownia. 

 6.3.Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Fundamenty 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz   

wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w PN-80/B-03322 [1] i PN-

88/B-30000 [6]. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 
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6.3.2. Latarnie oświetleniowe 

Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01. 

Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

- dokładności ustawienia pionowego słupów, 

- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni 

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 

- jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw, 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

6.3.3. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

- głębokości zakopania kabla, 

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

- odległości folii ochronnej od kabla, 

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i 

ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 

6.3.5. Pomiar natężenia oświetlenia 

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem 

powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej 

nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić 

przebieg pomiaru. 

Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach 

atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów 

pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej 

skali na danym zakresie. 

Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10]. 

6.3.6. Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu 

przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. 

Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli 

poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

6.3.7. 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. 

Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości 

rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401. 

6.3.8. 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. 

Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli : 

– Izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min., bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia 

częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-93/E-

90401. 

– Wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300μA/km i nie wzrasta w czasie 

ostatnich 4 min. badania ; w liniach o długości nie przekraczającej 300m dopuszcza się wartość prądu 

upływu 100 μA. 

6.4. Badania po wykonaniu robót 

 W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na nie wykonywanie badań po 

wykonaniu robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 

ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

 Jednostką obmiarową dla elektroenergetycznej linii kablowej jest metr. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

 Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawcza zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 - projektową dokumentację powykonawczą, 

 - geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 - protokół z dokonanych pomiarów, 

 - protokół odbioru robót zanikających, 

 - ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 ‘Wymagania 

ogólne”. 

 Płatność za m linii należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i 

wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

 Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 - roboty przygotowawcze, 

 - oznakowanie robót, 

 - przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

 - odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii, 

 - podłączenia linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 - wykonanie inwentaryzacji lokalizacji słupów napowietrznych linii. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

2.1. N – SEP E 004        ------„----------- „------------„-----------      

3. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV 

4. PN-74/E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji poliwinitowej 

5. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 

6. PN-83/E-06305/00 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Postanowienia 

ogólne. 

7. PN-83/E-06305/01 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Określenia. 

8. PN-83/E-06305/02 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Klasyfikacja. 

9. PN-83/E-06305/03 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Cechowanie. 

10. PN-83/E-06305/04 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Konstrukcja. 

11. PN-83/E-06305/05 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Przyłączenie do 

sieci zasilającej oraz przewody wewnętrzne i zewnętrzne. 

12. PN-83/E-06305/06 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Połączenia i zaciski 

ochronne. 

13. PN-83/E-06305/07 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Zabezpieczenie 

przed porażeniem. 

14. PN-83/E-06305/08 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Odporność na wodę, 

pył i wilgoć. 

15. PN-83/E-06305/09 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Odstępy izolacyjne. 

16. PN-83/E-06305/10 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Opór i wytrzymałość 

elektryczna izolacji. 

17. PN-83/E-06305/11 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Temperatura pracy i 

odporność termiczna. 

18. PN-83/E-06305/12 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Odporność na 

ciepło, żar i prądy pełzające. 
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19. PN-83/E-06305/13 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Wymiary części do 

mocowania i zawieszania. 

20. PN-83/E-06305/14 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Wymagania 

świetlne. 

21. PN-83/E-06305/15 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Właściwości izolacji 

elektrycznej opraw zawierających układy zapłonowe do wysokoprężnych lamp 

wyładowczych. 

22. PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Ogólne wymagania i badania. 

23. PN-EN-60269-3:97 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. 

24. PN-IEC-269-3-1:97 Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników. 

25. PN-93/E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

26. PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30kV 

27. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30kV 

28. PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na napięcie nie 

przekraczające 0,6/1kV 

29. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

30. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Fundamenty konstrukcji wsporczych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

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

32. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

33. PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

34. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

35. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 

36. PN-92/0-79100 Opakowania transportowe z zawartością. Postanowienia ogólne dotyczące 

opracowania programów badań własności użytkowych. 

37. PN-B-11113: 96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek.  

38. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. 

39. PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

40. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 

41. PN-S-02205:98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

42. BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprężne do ogólnych celów oświetleniowych.  
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