1. WST P
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Pisz
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj
Zakres robót obj tych Specyfikacj

Techniczn

obejmuje prowadzenia robót elektrycznych w obszarze budowy

wietlenia ulicznego napowietrzno - kablowego w miejscowo ci Pisz ul. W glicka której w

cicielem b dzie Urz d

Miejski w Piszu - 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5
Zakres monta u linii napowietrzno - kablowej o wietleniowej NN-0,4kV:
- dobudowa s upów( 3 s upów w linii napow. oraz 3 s upów o w. w linii kablowej )
- monta opraw o wietleniowych na istniej cych s upach linii komunalnej nN
- monta linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2, AsXSn 4x25mm2
- monta linii kablowej o wietleniowej NN-0,4kV typu YAKY 4x25mm2
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami podanymi w Specyfikacji D-M00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.4.1.

up o wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo rednio w gruncie lub na fundamencie, s

ca do

zamocowania oprawy o wietleniowej na wysoko ci nie wi kszej ni 14m.
1.4.2.

Maszt o wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoc

fundamentu, s

ca do

zamocowania opraw o wietleniowych na wysoko ci powy ej 14m.
1.4.3.

Wysi gnik - element rurowy cz cy s up lub maszt o wietleniowy z opraw .

1.4.4.

Oprawa o wietleniowa - urz dzenie s

ce do rozdzia u, filtracji i przekszta cania strumienia wietlnego

wysy anego przez ród o wiat a zawieraj ce wszystkie niezb dne detale do przymocowania i po czenia z
instalacj elektryczn .
1.4.5.

Kabel - przewód wielo

owy izolowany, przystosowany do przewodzenia pr du elektrycznego, mog cy

pracowa pod i nad ziemi .
1.4.6.

Ustrój - rodzaj fundamentu dla s upów o wietleniowych.

1.4.7.

Fundament - konstrukcja

elbetowa zag biona w ziemi, s

wietleniowej w pozycji pracy.

ca do utrzymania s upa, masztu lub szafy

1.4.8.

Szafa o wietleniowa - urz dzenie rozdzielczo-sterownicze bezpo rednio zasilaj ce instalacje o wietleniowe.

1.4.9.

Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa - ochrona cz ci przewodz cych, dost pnych w wypadku pojawienia
si na nich napi cia w warunkach zak óceniowych.

1.4.10. Linia kablowa - kabel wielo
jedno lub wielo

owy lub wi zka kabli jedno

owych po czonych równolegle.

owych w uk adzie wielofazowym albo kilka kabli

cznie z osprz tem, u

one na wspólnej trasie i

cz ce

zaciski tych samych dwóch urz dze elektrycznych jedno lub wielofazowych.
1.4.11. Trasa kablowa - pas terenu w którym u

1.4.12. Napi cie

znamionowe

linii

-

one s jedna lub wi cej linii kablowych.

napi cie

mi dzyprzewodowe

na

które

linia

kablowa

zosta a

zbudowana.
1.4.13. Osprz t linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do czenia, rozga zienia lub zako czenia kabli.
1.4.14. Os ona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dzia aniem uku elektrycznego.
1.4.15. Przykrycie - os ona u

ona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od

góry.
1.4.16. Skrzy owanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek cz
przecina lub pokrywa jak kolwiek cz

rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urz dzenia podziemnego.

1.4.17. Zbli enie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odleg
podziemnym lub drog komunikacyjn

rzutu poziomego linii kablowej,

itp. jest mniejsza ni odleg

mi dzy lini kablow , urz dzeniem
dopuszczalna dla danych warunków

uk adania bez stosowania przegród lub os on zabezpieczaj cych i w którym nie wyst puje skrzy owanie.
1.4.18. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najcz ciej okr

ym przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzia aniem uku elektrycznego.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 “Wymagania Ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 “Wymagania Ogólne” pkt 2.
2.2. Materia y budowlane
2.2.1.Cement
Do wykonania fundamentów betonowych pod s upy o wietleniowe zaleca si stosowanie cementu

portlandzkiego marki 35 bez dodatków, spe niaj cego wymagania PN-90/B-30000.

Cement powinien by dostarczany w opakowaniach spe niaj cych wymagania BN-88/6731-08.

2.2.2. Piasek
Piasek do wykonywania robót powinien spe nia wymagania BN-87/6774-04.
2.2.3. wir
Nale y stosowa

wir odpowiadaj cy wymaganiom BN-66/6774-01.

2.2.4. Woda
Woda powinna by "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.
2.2.5. Folia ostrzegawcza
Nale y U ywa folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubo ci 0,5÷0,6mm, gat. 1. Folia
powinna spe nia wymagania BN-68/6353-03.
2.2.6. Kit uszczelniaj cy
Do uszczelnienia po czenia s upa z wysi gnikiem mo na stosowa wszelkie rodzaje kitów spe niaj ce wymagania BN80/6112-28.

2.2.7 Fundamenty prefabrykowane
Pod s upy i szafy o wietleniowe zaleca si stosowanie fundamentów prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny by
wykonane wg Rysunków uwzgl dniaj cych parametry wytrzyma

ciowe i warunki w jakich b

pracowa y. Ogólne

wymagania dotycz ce fundamentów okre lone s w PN-80/B-03322.
2.2.8. Rury na przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by

wykonane z materia ów trudnopalnych, 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
warstw wyg adzaj

enia. Wn trza cianek powinny by g adkie lub powleczone

ich powierzchni , dla u atwienia przesuwania si kabli. Na przepusty kablowe dla kabli o napi ciu

do 1kV mo na stosowa rury stalowe i z tworzyw sztucznych o rednicy wewn trznej nie mniejszej ni 100mm. Rury z
tworzyw sztucznych powinny odpowiada wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury stalowe powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-80/H-74219.
2.3. Materia y elektryczne
2.3.1. Kable elektroenergetyczne

Nale y stosowa kable o napi ciu znamionowym 0,6/1kV o

ach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój

powinien by dobrany w zale no ci od dopuszczalnego spadku napi cia oraz skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej.
Zaleca si stosowanie kabli typu YAKXS spe niaj cych wymagania PN-93/E-90401.
2.3.2. Oprawy o wietleniowe
Oprawy o wietleniowe powinny spe nia wymagania PN-83/E-06305, PN-79/E-0631, PN-IEC 598-2-3 grudzie
1994. Ze wzgl du na wysok skuteczno

wietln , trwa

i sta

strumienia wietlnego w czasie oraz oddawanie barw,

zaleca si stosowanie wysokopr nych lamp sodowych. Oprawy powinny charakteryzowa si szerokim ograniczonym
rozsy em wiat a i posiada konstrukcj zamkni

o stopniu zabezpieczenia przed wp ywami zewn trznymi komory

lampowej min IP54 i klas ochronno ci I. Elementy oprawy takie jak: uk ad optyczny i korpus powinny by wykonane z
materia ów nierdzewnych. Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie ni szej ni 5 C i
wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie przekraczaj cej 80% w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100.
2.3.3.

ród a wiat a

ród a wiat a powinny emitowa strumienie wietlne o minimalnej warto ci:
- 6000 ml dla ród a wiat a 70W
- 10000 ml dla ród a wiat a 100W
- 14500 ml dla ród a wiat a 150W
- 27000 ml, dla ród a wiat a 250W
- 48000 ml, dla ród a wiat a 400W
2.3.4. S upy
upy powinny by wykonane z blachy stalowej grubo ci nie mniejszej ni 4mm, gi tej na profil wielok ta foremnego o
sta ej zbie no ci. Zabezpieczenie antykorozyjne powinna stanowi cynkowa pow oka na zewn trz i wewn trz s upa o
grubo ci nie mniejszej ni 450 g/m2. S upy i maszty powinny przenie

obci enia wynikaj ce z zawieszenia opraw i

wysi gników oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-05100-1. W dolnej cz ci s upy i maszty
powinny posiada jedn lub dwie wn ki zamykane drzwiczkami. Wn ki powinny by przystosowane do zainstalowania
typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej posiadaj cej podstawy bezpiecznikowe 25A (w ilo ci zale nej od ilo ci
zainstalowanych opraw) oraz zaciski do pod czenia dwóch \y kabla o przekroju do 50mm2 .
2.3.5. Wysi gniki
Wysi gniki powinny by wykonane zgodnie z Rysunkami. Ramiona lub rami wysi gnika powinno by nachylone pod
tem 50 od poziomu a ich wysi g powinien by zawarty od 1,0-3,5m. Wysi gniki powinny by dostosowane do opraw i
upów o wietleniowych U ywanych do o wietlenia dróg. Wysi gniki powinny by

zabezpieczone antykorozyjnie

pow okami cynkowymi z zewn trz i wewn trz tak jak s upy o wietleniowe.

2.3.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczk bezpiecznikowo-zaciskow nale y wykona zgodnie z Rysunkami. Tabliczka powinna posiada odpowiednia
ilo

podstaw bezpiecznikowych 25A (zale

przystosowane do pod czenia 5

od ilo ci montowanych opraw o wietleniowych na s upie), oraz zaciski

kabla o przekroju do 50mm2.

2.3.7. Szafa o wietleniowa
Szafa o wietleniowa powinna odpowiada

wymaganiom PN-91/E-05160/01 i BN-82/8872-01 oraz rysunków

za czonych do projektu
Szafka o wietleniowa powinna posiada nast puj ce cz ony:
- Zasilaj cy dostosowany do pod czenia kabla o przekroju

do 120mm2,

- Odbiorczy sk adaj cy si z minimum 3 pól odp ywowych, wyposa onych
- w roz czniko- bezpieczniki typu RBK-00C
- styczniki 200A, które bezpo rednio w czaj i wy czaj o wietlenie.
- pod czenia kabli odbiorczych, wyposa ony w uniwersalne zaciski rubowe umo liwiaj ce pod czenie
kabla o przekroju do 50mm2.
- Sterowniczy realizuj cy lokalne wymagania zawarte w Rysunkach.
2.3.8. Przewody
Przewody U ywane dla po czenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami o wietleniowymi powinny spe nia wymagania
PN-74/E-90184. Nale y stosowa przewody o napi ciu znamionowym 750V, wielo
polwinitowej i przekroju

2

nie mniejszym ni 2,5mm . Przekrój

owe o

przewodów oraz ich ilo

ach miedzianych w izolacji
powinna by zgodna z

Rysunkami.
2.3.9. Wk adki bezpiecznikowe
Wk adki bezpiecznikowe montowane w szafie sterowniczej oraz we wn kach bezpiecznikowych s upów o wietleniowych
powinny spe nia wymagania PN-91/E-06160/10.
2.3.10. Bednarka
Bednarka ocynkowana powinna spe nia wymagania PN-67/H-92325.
2.4. Odbiór materia ów na budowie
Materia y na budow nale y dostarcza

cznie ze wiadectwami jako ci, kartami gwarancyjnymi i protoko ami odbioru

technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materia y nale y sprawdzi pod wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z
danymi Producenta. W razie stwierdzenia wad lub wyst pienia w tpliwo ci co do jako ci materia ów, nale y przed ich
wbudowaniem podda je badaniom okre lonym przez In yniera.
2.5. Sk adowanie materia ów na budowie
Materia y takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, ród a wiat a, oprawy o wietleniowe, szafy o wietleniowe, itp.
mog by sk adowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamkni tych i suchych. Rury na przepusty kablowe, wysi gniki oraz s upy o wietleniowe mog by sk adowane na placu
budowy w miejscach nie nara onych na dzia anie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem
przek adek z drewna. Kable powinny by sk adowane na b bnach. B bny z kablami umieszcza na utwardzonym pod
placu budowy. Piasek sk adowa w pryzmach na placu budowy.
3. SPRZ T

u

3.1. Ogólne wymagania.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ”Wymagania Ogólne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprz t
Wykonawca powinien korzysta z nast puj cych maszyn i sprz tu:
-

urawia samochodowego,

-

samochodu specjalnego z platform i balkonem,

-

spawarki transformatorowej,

-

zag szczarki wibracyjnej spalinowej,

-

cznego zestawu widrów do wiercenia poziomego otworów do Ø 15cm,

-

wci garki mechanicznej z nap dem elektrycznym 5-10t,

-

zespo u pr dotwórczego trójfazowego 20kVA.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 “Wymagania Ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia ów i elementów
Wykonawca powinien korzysta z nast puj cych rodków transportu:
-

samochodu skrzyniowego,

-

przyczepy d

-

samochodu dostawczego,

-

samochodu samowy adowczego,

-

przyczepy do przewo enia kabli.

ycowej,

Przewo one materia y i elementy powinny by uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórc dla
poszczególnych materia ów i elementów, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si podczas transportu.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 5.
5.2. Kolejno

wykonywania robót.

5.2.1. Trasowanie
Wytyczenie nale y wykona zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji
geodezyjnej.
5.2.2. Wykonanie rowów kablowych
Rów kablowy powinien mie g boko

minimum 0,8m i szeroko ci nie mniejszej ni 0,4m.

5.2.3. Uk adanie kabla
Uk adanie kabla wykona zgodnie z norm N SEP-E-004.
5.2.3.1. Uk adanie kabla w rowie kablowym

Kable nale y uk ada na dnie rowów kablowych je eli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubo ci minimum
10cm i przykry je warstw piasku o tej samej grubo ci. Nast pnie nale y nasypa warstw gruntu rodzimego grubo ci
15cm, przykry foli ostrzegawcz z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim i warstw gruntu. Zaleca si : uk adanie kabli niezw ocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robót ulegaj cych zakryciu i mo liwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
5.2.3.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uk adaniu nie powinna by ni sza ni 0ºC - w przypadku kabli o izolacji i pow oce z
tworzyw sztucznych. Zabrania si podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia u

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 5oC.
5.2.3.3. Zginanie kabli
Przy uk adaniu kable mo na zgina tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promie gi cia powinien by mo liwie
du y, nie mniejszy ni 15-krotna jego zewn trzna rednica.
5.2.3.4. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym
W miejscu skrzy owania uk adanego kabla z istniej cym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel
nale y zabezpieczy rurami stalowymi lub PCW o rednicy wewn trznej nie mniejszej ni 100mm i d ugo ci minimum
2,0m. Przy zabezpieczaniu kabla na skrzy owaniu z ww. uzbrojeniem podziemnym terenu nale y zwróci uwag , aby rura
ochronna za

ona na kablu wystawa a minimum 0,50m po obu stronach krzy owanego uzbrojenia podziemnego.

5.2.3.5. Uk adanie kabla w rurach ochronnych
W jednej rurze powinien by u

ony tylko jeden kabel. Przy wci ganiu kabla do rur ochronnych nale y zwróci uwag ,

aby rednica wewn trzna rury ochronnej nie by a mniejsza ni 1,5 krotna zewn trzna rednica kabla. Kable w miejscach
wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera si o kraw dzie otworów. Wprowadzenia i
wyprowadzenia powinny by uszczelnione. Zaleca si wykonanie uszczelnie

z materia ów w óknistych, np. sznura

konopnego lub pianki uszczelniaj cej. Nie dopuszcza si , aby elektryczne po czenia kabli (mufy kablowe), znajdowa y si
we wn trzu rur ochronnych.
5.2.3.6. Zapas kabla
Kable w rowie powinny by u

one w jednej warstwie, fali cie z zapasem 1-3 % d ugo ci rowu, wystarczaj cym do

skompensowania mo liwych przesuni

gruntu. Przy latarniach, masztach i przepustach nale y pozostawi 3-metrowe zapasy

eksploatacyjne.
5.2.3.7. Oznaczenie linii kablowych
Kable u

one w ziemi powinny by zaopatrzone na ca ej d ugo ci w trwa e oznaczniki rozmieszczone w odst pach nie

wi kszych ni 10m oraz w miejscach skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wej ciu do rur
pod jezdniami. Na oznaczniku nale y umie ci trwa e napisy zawieraj ce conajmniej:

-

symbol i numer ewidencyjny kabla,

-

oznaczenie kabla,

-

znak U ytkownika,

-

rok u

enia kabla.

Trasa kabli u

onych w ziemi powinna by na ca ej d ugo ci i szeroko ci oznaczona foli z tworzywa sztucznego koloru

niebieskiego. Folia powinna mie grubo

co najmniej 0.5mm. Szeroko

folii powinna by taka, aby przykrywa a u

one

kable, lecz nie mniejsza ni 20cm. Kraw dzie pasa folii powinny si ga co najmniej do zewn trznych kraw dzi skrajnych
kabli.
5.2.4. Budowa przepustów pod drogami
-

Przepusty pod jezdniami nale y wykona zgodnie z przekrojami poprzecznymi za czonymi w Rysunkach.

-

Dla wykonania przepustów pod drogami nale y zastosowa rury stalowe lub z tworzyw sztucznych grubo cienne.

-

Rury ochronne w jednym wykopie powinny by u

-

Po u

one w jednej warstwie obok siebie.

eniu rur, ich ko ce nale y uszczelni paku ami w celu zabezpieczenia przed dostaniem si wilgoci oraz

zamuleniem.
-

Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nale y zwróci uwag na to aby:

- G boko

rowu kablowego pod drogami by a taka, aby dolna powierzchnia trwa ego pod

powierzchni rury ochronnej by a nie mniejsza ni 0.20m, natomiast odleg

a drogi od górnej

od górnej powierzchni drogi do górnej

powierzchni rury ochronnej by a nie- mniejsza ni 0.70m.
-

G boko

rowu kablowego pod dnem

rowu odwadniaj cego drog

powinna

by

taka,

aby górna

powierzchnia rury ochronnej oddalona by a od dna rowu odwadniaj cego drog minimum 0.50m
-

Szeroko

rowu zale na jest od ilo ci rur u

onych w jednym wykopie.

Dla wykonania przepustu metod przewiertu poziomego nale y:
-

Wykona komor robocz dla maszyny przewiertowej. G boko
natomiast szeroko

-

i d ugo

komory uzale niona jest od g boko ci u

enia rur,

komory zale na jest od typu zastosowanego urz dzenia przewiertowego.

Ustawi na dnie komory roboczej urz dzenie przewiertowe w sposób okre lony przez wytyczne monta u konkretnego
urz dzenia.

-

Wykona komor robocz w miejscu zako czenia przewiertu.

Po zako czeniu przewiertu i zdemontowaniu urz dzenia przewiertowego, obie ww. komory robocze nale y zasypa .
5.2.5. Wykopy pod fundamenty prefabrykowane
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowi zek oceny warunków gruntowych. Metoda
wykonywania robót ziemnych powinna by dobrana w zale no ci od g boko ci wykopu, ukszta towania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si r czne wykonywanie wykopów w skoprzestrzennych. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy powinny by
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
5.2.6. Monta fundamentów prefabrykowanych
Monta fundamentów nale y wykona zgodnie z wytycznymi monta u dla konkretnego typu fundamentu przewidzianego w
Rysunkach. Fundament powinien by ustawiany przy pomocy d wigu na 10cm warstwie betonu B10 spe niaj cego

wymagania PN-88/B-06250. Przed jego zasypaniem nale y sprawdzi

rz dne posadowienia, stan zabezpieczenia

antykorozyjnego cianek i poziom górnej powierzchni do której przytwierdzona jest p yta mocuj ca. Maksymalne
odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy 1:1500 z dopuszczaln tolerancj rz dnej
posadowienia ± 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by wykonane z dok adno ci ±10cm. Wykop nale y
zasypywa ziemi bez kamieni ubijaj c j warstwami co 20cm. Stopie zag szczenia gruntu minimum 0,85 wed ug BN88/8932-01.
5.2.7. Monta s upów o wietleniowych
Przed przyst pieniem do monta u s upa lub masztu, nale y sprawdzi stan powierzchni stykowych elementów
czeniowych, oczyszczaj c je z brudu, lodu itp. oraz stan pow oki antykorozyjnej. Podczas ustawiania s upa nale y zwróci
uwag aby nie spowodowa odkszta cenia elementów lub ich zniszczenia. Nakr tki rub mocuj cych powinny by dokr cane
dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkr ceniem. Odchylenie osi s upa od pionu nie mo e by wi ksze ni :
r = h / 300
gdzie:

r - odchylenie wierzcho ka s upa od osi pionowej w ka dym kierunku w [m]
h - wysoko

nadziemna s upa w [m] S up nale y ustawia tak, aby jego wn ka znajdowa a si od strony

chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej ni nadje

aj ce pojazdy oraz nie powinna by po

ona ni ej ni 20cm od

powierzchni jezdni lub gruntu.
5.2.8. Monta wysi gników
Wysi gniki nale y montowa na s upach stoj cych przy pomocy d wigu i samochodu z balkonem. Cz
wysi gnika nale y wsun

do oporu w rur znajduj

pionow

si w górnej cz ci s upa o wietleniowego i po ustawieniu go w pionie

nale y unieruchomi go rubami znajduj cymi si w nagwintowanych otworach. Zaleca si ustawianie pionu wysi gnika przy
obci eniu go opraw lub ci arem równym ci arowi oprawy. Po czenia wysi gnika ze s upem chroni kapturkiem
os onowym. Szczeliny pomi dzy kapturem os onowym, wysi gnikiem i rur

wierzcho kow

s upa wype ni

kitem

miniowym. Wysi gniki powinny by ustawione pod k tem 900 z dok adno ci ± 20 do osi jezdni lub stycznej do osi w
przypadku gdy jezdnia jest w uku. Nale y d

, aby cz ci uko ne wysi gników znajdowa y si w jednej p aszczy nie

równoleg ej do powierzchni o wietlanej jezdni.
5.2.9. Monta opraw o wietleniowych
Monta opraw o wietleniowych na wysi gnikach nale y wykonywa przy pomocy samochodu specjalnego z platform i z
balkonem. Ka

opraw przed zamontowaniem nale y pod czy do sieci i sprawdzi jej

dzia anie (sprawdzenie za wiecenia si lampy). Oprawy montowa po uprzednim wci gni ciu przewodów zasilaj cych do
upów i wysi gników. Ilo

przewodów zale na jest od ilo ci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do ka dej oprawy nale y

prowadzi po jednym przewodzie trój

owym. Oprawy nale y mocowa na wysi gnikach w sposób wskazany przez

producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilaj cych i ustawieniu ich w po
by mocowane w sposób trwa y, aby nie zmienia y swego po
wiatru dla II i III strefy wiatrowej.
5.2.10. Monta szafy o wietleniowej

enie pracy. Oprawy powinny

enia pod wp ywem warunków atmosferycznych i parcia

Monta szafy o wietleniowej nale y wykona wed ug instrukcji monta u dostarczonej przez Producenta
szafy i fundamentu.
Instrukcja powinna zawiera wskazówki dotycz ce monta u i kolejno ci wykonywanych robót, a mianowicie:
-

wykopu pod fundament,

-

monta fundamentu,

-

ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

-

wykonanie instalacji ochrony przeciwpora eniowej,

-

pod czenie do szafy kabli o wietleniowych i sterowniczych,

-

zasypanie wykopu i roboty wyko czeniowe.

5.2.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej
Jako ochron przeciwpora eniow dodatkow zastosowano - Szybkie Wy czanie Zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.
Uk ad zasilania przyj to jako:
-

TN-S, dla zasilania opraw o wietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych zamontowanych w s upie o wietleniowym

-

TN-C, dla zasilania s upów o wietleniowych z szafy sterowniczej oraz zasilania szafy sterowniczej ze stacji
transformatorowej

W tym celu w rowie kablowym obok kabla zasilaj cego, nale y uk ada bednark stalow ocynkowan i po czy j
elektrycznie z zaciskiem uziemiaj cym szafy o wietleniowej, s upów i masztów. Przy

czeniu bednarki stalowej

ocynkowanej z zaciskami uziemiaj cymi nale y zwróci uwag , aby po czenie wykonane zosta o rub o rednicy co
najmniej 10mm. Warto

rezystancji uziemienia powinna by nie wi ksza ni 5Q.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Warunki ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 “Wymagania Ogólne” pkt 5.
6.2. Wykopy pod fundamenty
Sprawdzenie lokalizacji, wymiarów i zabezpieczenia cian wykopu. Po ustawieniu fundamentów lub wykonaniu ustrojów,
sprawdzenie stopnia zag szczenia gruntu który powinien osi gn

co najmniej 0,85 wg BN-88/8932-01 i usuni cia

nadmiaru ziemi.
6.3. Fundamenty
Program bada

powinien obejmowa : sprawdzenie kszta tu i wymiarów, wygl du zewn trznego oraz wytrzyma

ci.

Parametry te powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w Rysunkach oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-90/B30000. Ponadto nale y sprawdzi dok adno

ustawienia w planie.

6.4. S upy o wietleniowe
upy o wietleniowe powinny by zgodne z Rysunkami i BN-79/9068-01. S upy
wietleniowe, po ich monta u, podlegaj sprawdzeniu pod k tem:
-

dok adno ci ustawienia pionowego,

-

prawid owo ci ustawienia wysi gnika i opraw wzgl dem osi o wietlanej jezdni,

-

jako ci po cze kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

-

jako ci po cze

-

stanu antykorozyjnej pow oki ochronnej wszystkich elementów.

rubowych,

6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zako czeniu robót kablowych nale y przeprowadzi nast puj ce pomiary:
-

boko ci zakopania kabla,

-

grubo ci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

-

odleg

ci folii ochronnej od kabla.

Pomiary nale y wykonywa co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mog by uznane za dobre, je eli
odbiegaj od za

onych w dokumentacji nie wi cej ni o 10‰. Nale y sprawdzi stopie zag szczenia gruntu nad kablem

i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.6. Sprawdzenie ci
Sprawdzenie ci

ci
ci

oraz zgodno ci faz nale y wykonywa przy U yciu przyrz dów o napi ciu nie przekraczaj cym

24V. Wynik sprawdzenia nale y uzna za dodatni, je eli poszczególne

y nie maj przerw oraz je li poszczególne fazy na

obu ko cach linii s oznaczone identycznie
6.7. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nale y wykona za pomoc megaomomierza o napi ciu nie mniejszym ni 2,5kV, 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 0,75 dopuszczalnej warto ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-IEC-60364-6-61.
6.8. 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 1kV. 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 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-IEC-60364-6-61
-

Warto

pr du up ywu dla poszczególnych

nie przekroczy 300 µA i nie wzrasta w czasie ostatnich 4min. badania;

w liniach o d ugo ci nie przekraczaj cej 300m dopuszcza si warto

pr du up ywu 100 µA.

6.9. Szafa o wietleniowa
Przed zamontowaniem nale y sprawdzi czy szafa o wietleniowa lub jej cz ci odpowiadaj tym
wymaganiom Rysunków, których spe nienie mo e by stwierdzone bez U ycia narz dzi i bez demonta u
podzespo ów.
Sprawdzeniem nale y uj

jako

-

Stan pokry antykorozyjnych.

-

Ci

wykonania i wyko czenia, a zw aszcza:

przewodów ochronnych i ich pod czenie do wszystkich metalowych elementów mog cych znale

napi ciem.

si pod

-

Jako

wykonania po cze w obwodach g ównych i pomocniczych.

-

Jako

konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalewy sprawdzi :
-

Jako

-

Stan pow ok antykorozyjnych.

-

Jako

-

Zgodno ci schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by zamieszczony na widocznym miejscu

po cze

rubowych pomi dzy fundamentem a konstrukcj szafy.

po cze kabli zasilaj cych odp ywowych i sterowniczych.

wewn trz szafy.
6.10. Instalacja przeciwpora eniowa
Podczas wykonywania uziomów ta mowych nale y wykona pomiary g boko ci u

enia bednarki oraz sprawdzi stan

po cze spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi stopie zag szczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary g boko ci
enia bednarki wykonywa co 10m, przy czym bednarka nie powinna by zakopana p ycej ni

60cm. Po wykonaniu

uziomów ochronnych nale y wykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mog by gorsze od warto ci
podanych w Rysunkach. Po wykonaniu instalacji o wietleniowej nale y pomierzy wg PN-IEC-60364-6-61 impedancje
tli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej. Wszystkie wyniki pomiarów nale y
zamie ci w protokole pomiarowym ochrony przeciwpora eniowej.
6.11. Pomiar nat enia o wietlenia
Pomiary nale y wykonywa po up ywie co najmniej 0,5 godziny od w czenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by
wy wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nale y wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów,
pieszych i jakichkolwiek obiektów mog cych zniekszta ci przebieg pomiaru. Pomiarów nie nale y przeprowadza podczas
nocy ksi ycowych oraz w z ych warunkach atmosferycznych (mg a, nie yca, unosz cy si kurz itp.). Do pomiarów nale y
ywa przyrz dów pomiarowych o zakresach zapewniaj cych przy ka dym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30%
ca ej skali na danym zakresie. Pomiary nat enia o wietlenia nale y wykonywa za pomoc luksomierza wyposa onego w
urz dzenie do korekcji k towej, a element wiat oczu y powinien posiada urz dzenie umo liwiaj ce dok adne poziomowanie
podczas pomiaru. Pomiary przeprowadza dla punktów jezdni wyznaczonych zgodnie z PN-76/E-02032.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarow jest:
- [m] dla linii kablowej zasilacza wraz z rozdzielni o wietleniow
- [szt] dla pkt o wietleniowego
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Sprawdzenia techniczne i odbiór.
Miejsca kolizji linii kablowych z sieciami energetycznymi, telekomunikacji, gazowymi, wodnymi, kanalizacji i cieplnymi
podlegaj odbiorowi przed zasypaniem przez jednostki bran owe oraz przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ca
prac po wykonaniu podlega odbiorowi przez Rejon Energetyczny w Gi ycku oraz przez inwestora. Wykonanie przej

pod

drogami podlega zg oszeniu w

ciwemu Zarz dowi Dróg.

8.2. Odbiór ko cowy robót
Przed przekazaniem do eksploatacji nale y dokona Przej cia robót polegaj cego na sprawdzeniu:
1) poprawno ci zainstalowania urz dze i aparatury,
2) kompletno ci i jako ci zainstalowanych urz dze
3) poprawno ci dzia ania urz dze
4) aktualno ci dokumentacji powykonawczej, uwzgl dniaj cej wszystkie zmiany i uzupe nienia
5) kompletno

DTR i wiadectw producenta.

6) kompletno ci protoko ów z pomiarów.

Przy odbiorze robót powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty:
1) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami w trakcie wykonywania robót,
2) dziennik budowy,
3) dokumenty uzasadniaj ce uzupe nienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,
4) dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów,
5) protoko y cz ciowych odbiorów poprzednich faz robót,
6) protoko y i za wiadczenia z dokonanych prób monta owych,
7)

wiadectwa jako ci wydane przez dostawców urz dze i materia ów,

8) instrukcje obs ugi urz dze i instalacji,
9) inwentaryzacja geodezyjna linii kablowej z aktualizacj mapy zasadniczej wykonana przez uprawnion jednostk
geodezyjn .

Odbiór powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, nadzoru inwestorskiego Inwestora,
ytkownika i przedstawiciela ZE oraz potwierdzony w

ciwymi protoko ami.

Je eli w trakcie odbioru oka e si , e jakie wymagania nie zosta y spe nione lub te ujawni y si jakie usterki, nale y
uwzgl dni je w protokole, podaj c jednocze nie termin ich usuni cia lub uzupe nienia.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowi zuj cymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
9. PODSTAWA P ATNO CI
atno

za jednostk obmiarow roboty nale y przyjmowa zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót,

ocen jako ci u ytych materia ów i jako ci wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i bada .
Cena wykonania 1m linii kablowej lub l szt oprawy obejmuje odpowiednio:
1) geodezyjne wyznaczenie robót w terenie
2) dostarczenie materia ów, sprz tu i urz dze oraz ich sk adowanie
3) monta szafki SO
4) wykopy pod s upy o wietleniowe (fundamenty) i kable,
5) przygotowanie tras kablowych, w tym rury os onowe, oznaczniki, mocowanie przewodów,
6) uk adanie kabli z podsypk i foli kablow ,
7) zasypanie fundamentów i kabli, zag szczenie gruntu, rozplantowanie i wywiezienie gruntu,
8) monta s upów, opraw i instalacji przeciwpora eniowej,
9) pod czenie zasilania,
10) sprawdzenie dzia ania o wietlenia,

11) obs uga inwestycji (sporz dzenie dokumentacji geodezyjnej, op aty za zaj cie terenu, itp.)
12) konserwacja urz dze do czasu przekazania Zamawiaj cemu,
13) wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych
14) wykonanie bada , pomiarów i sprawdze robót
15) uporz dkowanie placu budowy po robotach
16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w egzemplarzu Dokumentacji
Projektowej),
17) Wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

10. Okre lenia podstawowe nigdzie wcze niej nie zdefiniowane.
Niniejsza dokumentacja zawiera wy cznie okre lenia wcze niej zdefiniowane w przepisach budowy urz dze
elektrycznych i normach.

-

Sporz dzi :

