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1. CZ

OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
„Budowa drogi gminnej Popielów – Lubienia - sie o wietlenia
drogowego”
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow

i

wyposa eniem napowietrznych linii energetycznych i o wietlenia.
1.3. Zakres stosowania ST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt
1.2.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycz

zasad

wykonywania i odbioru robót zwi zanych z:
• monta em s upów energetycznych,
• monta em przewodów elektrycznych izolowanych,
• uzupe nienie tablicy rozdzielczej stacji transformatorowej dla potrzeb
rozbudowy o wietlenia,
• monta em szafki kablowej pomiarowo – rozdzielczej o wietlenia ulic
• monta em konstrukcji wsporczych,
• monta em opraw o wietleniowych na s upach energetycznych,
• monta em uchwytów i ograniczników przepi

elektrycznych oraz innego

osprz tu zwi zanego z instalowaniem napowietrznych linii energetycznych,
• monta em instalacji uziemiaj cych dla potrzeb instalacji linii energetycznych
wraz z transportem i sk adowaniem materia ów,
• trasowaniem linii i miejsc posadowienia s upów, robotami ziemnymi i
fundamentowymi, przygotowaniem pod

a i robotami towarzysz cymi.

ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót
zwi zanych z:
• kompletacj wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych
wy ej prac,
•u

eniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z

dokumentacj techniczn ,
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj techniczn
wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji,
• przeprowadzeniem wymaganych prób i bada oraz potwierdzenie
protoko ami kwalifikuj cymi montowany element linii energetycznej.
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s

zgodne z

odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w SST „Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000-07, a tak e podanymi poni ej:
Cz

czynna - przewód lub inny element przewodz cy, wchodz cy w sk ad

instalacji elektrycznej lub urz dzenia, który w warunkach normalnej pracy
instalacji elektrycznej mo e by pod napi ciem a nie spe nia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s cz

ci czynn )

Napi cie znamionowe linii Un - napi cie mi dzyprzewodowe, dobrane przy
budowie linii. Stosuje si nast puj ce napi cia znamionowe linii:
• Niskie napi cie „nn" - do 1 kV
Przewody linii energetycznych - materia y s

ce do przesy ania energii

elektrycznej w wybrane miejsce.
Sekcja linii energetycznej - wydzielony ze wzgl du na odmienne parametry
element linii energetycznej. Parametrami mog
przewodów, stopie

by : typ i przekrój

obostrzenia, dopuszczalne parametry techniczne np.

zwis, rola elementu w sieci np. przewód rezerwowy zamontowany równolegle
itp.
Na pocz tku i ko cu sekcji znajduje si aparat umo liwiaj cy od czenie sekcji.
Konstrukcje wsporcze - zespó elementów, pomi dzy którymi rozwiesza si
przewody linii energetycznych lub na których osadza si
wyposa enia linii energetycznych oraz oprawy o wietleniowe.

elementy

Obostrzenie - wszelkie dodatkowe wymagania dotycz ce linii, dla której
wymagane jest zwi kszone bezpiecze stwo.
Skrzy owanie - pokrywanie lub przecinanie si

dowolnej cz

ci rzutu

poziomego dwóch lub wi cej linii energetycznych lub linii energetycznej z
drog komunikacyjn , budynkiem lub budowl .
Zbli enie - wyst puje wówczas je li odleg

rzutów poziomych linii innego

obiektu jest mniejsza od po owy wysoko ci zawieszenia najwy ej po

onego,

nieuziemionego przewodu linii i nie zachodzi jednocze nie skrzy owanie (nie
zachodzi, gdy ró ne linie prowadzone s na wspólnej konstrukcji).
Typy skrzy owa i zbli

linii energetycznych:

• Wzajemne oraz z przewodami trakcji elektrycznej i liniami
telekomunikacyjnymi; tak e dwie lub wi cej linii prowadzonych na wspólnej
konstrukcji wsporczej;
• Z budynkami;
• Z ruroci gami, ta moci gami itp.;
• Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, luzami itp.;
• Z drogami komunikacyjnymi: ko owymi, kolejowymi (w tym kolejami
linowymi), wodnymi (w tym ze szlakami turystycznymi);
• Z innymi obiektami, wymienionymi w normie podanej poni ej.
Stopnie

obostrzenia

elektroenergetycznych

linii

napowietrznych

skrzy owaniach i zbli eniach z obiektami, minimalne odleg

na

ci pomi dzy

elementami oraz sposoby wykonywania podaje N SEP - E - 003
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pr du
przemiennego z przewodami pe noizolowanymi
Przewód zabezpieczaj cy - dodatkowy przewód, posiadaj cy identyczny
przekrój i wykonany z tego samego materia u co przewód linii, zamocowany
do niego z czkami, zabezpieczaj cy przed opadni ciem w przypadku
zerwania linii.
Przy cze - linia odga

na w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napi ciu

do 1 kV, po czona z wewn trzn
stanowi cym granic
elektrycznej.

instalacj

zasilaj

w asno ci mi dzy dostawc

, w miejscu

i odbiorc

energii

Wewn trzna instalacja zasilaj ca - instalacja elektryczna od granicy
asno ci urz dze do zacisków wyj ciowych urz dzenia pomiarowego (licznik
lub pomiarowy przek adnik pr dowy).
Przygotowanie pod

a - zespó czynno ci wykonywanych przed uk adaniem

przewodów maj cych na celu zapewnienie mo liwo ci u

enia przewodów

zgodnie z dokumentacj ; tu zalicza si nast puj ce grupy czynno ci:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych;
- osadzanie ko ków w pod

u, w tym ich wstrzeliwanie;

- monta u uchwytów do rur i przewodów;
- monta konstrukcji wsporczych.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
zgodno

z

dokumentacj

projektow ,

ich wykonania oraz za

specyfikacjami

technicznymi

i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.7. Dokumentacja robót monta owych
Dokumentacj robót monta owych elementów instalacji elektrycznej stanowi :
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w
przypadku zamówie publicznych), sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z
ustaw z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz ce
stosowania wyrobów,
- protoko y odbiorów cz

ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i

ulegaj cych zakryciu z za czonymi protoko ami z bada kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pó niejszymi zmianami).
Monta elementów instalacji linii energetycznych nale y wykonywa na
podstawie dokumentacji projektowej i szczegó owej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót monta owych i instalacyjnych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.
1.8. Nazwy i kody robót obj tych zmówieniem Grupy robót, klasy robót
lub kategorie robót
CPV 45232210-7 – roboty w zakresie budowy energetycznych linii
napowietrznych
CPV 45316110-9 – instalowanie drogowego sprz tu o wietleniowego

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW
Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji
ustaleniu po

danego standardu wykonania i okre lenia w

i wymogów technicznych za

ciwo ci

onych w dokumentacji technicznej dla

projektowanych rozwi za .
Dopuszcza si zamieszczenie

rozwi za

(wyroby) innych producentów pod warunkiem:

w oparciu

o produkty

- spe niania tych samych w

ciwo ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwi za na pi mie (dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w a ciwo ci materia ów, ich
pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne"
Do wykonania i monta u instalacji, urz dze elektrycznych i odbiorników
energii elektrycznej w obiektach budowlanych nale y stosowa przewody,
kable, osprz t oraz aparatur

i urz dzenia elektryczne posiadaj ce

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si wyroby, dla których
producent lub jego upowa niony przedstawiciel:
- dokona oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug
okre lonego systemu oceny zgodno ci,
- wyda deklaracj

zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Mi dzynarodow

Komisj

Elektrotechniczn

(IEC) i wprowadzone do

zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzgl dnieniem
przepisów bezpiecze stwa Mi dzynarodowej Komisji ds. Przepisów
Dotycz cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,
- oznakowa wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami,
- wyda deklaracj zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okre lonym przez Komisj Europejsk
wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpiecze stwa, wyda o wiadczenie, e zapewniono zgodno

wyrobu

budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualn dokumentacj projektow ,
sporz dzon przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion .

Zastosowanie innych wyrobów, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzgl dnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotycz cym
monta u urz dze elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Rodzaje materia ów
Wszystkie materia y do wykonania instalacji elektrycznych powinny
odpowiada

wymaganiom

zawartym

w

dokumentach

odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).
Jednocze nie praktyczne przyk ady zastosowania elementów linii, w tym
urz dze

elektroenergetycznych zawieraj

opracowania typizacyjne -

szczególnie albumy specjalizuj cych si w tym zakresie biur projektowych.
2.2.1. Przewody - rodzaje i uk ady
Izolowane, samono ne przewody dla linii niskich napi
wi zek z

, w postaci

onych z aluminiowych, izolowanych linek w uk adzie

czteroprzewodowym (symbol AsXSn). Dodatkowe oznaczenia odnosz si
do izolacji i tak XS oznacza izolacj

z polietylenu usieciowanego,

uodpornionego na dzia anie promieni wietlnych, XSn dodatkowo posiada
odporno

na rozprzestrzenianie si p omienia. Przekroje przewodów wg.

dokumentacji AsXSn 4x35 mm 2.
2.2.2. Konstrukcje wsporcze
Podstawowymi elementami napowietrznej linii energetycznej s

s upy

(konstrukcje wsporcze osadzone bezpo rednio w gruncie lub za pomoc
fundamentu), których dobór uzale niony jest od napi cia znamionowego,
liczby przewodów i ich przekroju, a tak e od typu terenu, po którym
przebiega

ma linia. Jako materia na s upy mo na stosowa

erdzie

elbetowe i strunobetonowe.
Ze wzgl du na zastosowany uk ad wyró nia si nast puj ce typy s upów
betonowych:
• Pojedynczy - stosowany jako przelotowy („PP"),
• Bli niaczy

- powstaje przez z czenie (skr cenie

upów pojedynczych; stosowany jako kra cowy („K")

rubami)

dwóch

• Wymiary wykopów, g boko

posadowienia, ilo

i warunki u ycia

odpowiednich belek lub p yt ustojowych oraz zestaw elementów
dodatkowych, potrzebnych do prawid owego monta u elementów w
ca

, dla s upów wykonanych z elbetu okre laj tabele

zamieszczone w albumach rozwi za typowych (wg punktu 2.2
Rodzaje materia ów). W albumach podano równie masy erdzi, ich
sk adowe tymczasowe, oraz dopuszczalne si y u ytkowe. Si y te
okre laj dopuszczalne obci
obci

enie wierzcho kowe erdzi, powstaj ce z

enia zamontowanymi przewodami i parciem wiatru na erd .

yto:
•

erdzie elbetowe typu N o d ugo ci 12 m

Jako elementy ustojowe s upów wykonanych z elbetu stosuje si belki
ustojowe B-60 (p askie) a tak e dopuszczalne jest wykonanie fundamentu
betonowego wylewanego zgodnego z kartami katalogowymi albumy LNN.
2.2.3. Sprz t instalacyjny
1. Wysi gniki do monta u opraw o wietleniowych
Wysi gniki powinny by wykonywane zgodnie z Dokumentacj Projektow .
Ramiona lub rami

wysi gnika powinno by nachylone pod odpowiednim

tem od poziomu a ich wysi g powinien by
Projektow . Wysi gniki powinny by

zgodny z Dokumentacj

dostosowane do opraw i s upów

cych do zamontowania lamp o wietleniowych. Wysi gniki winny
umo liwia monta ich na wierzcho ku s upa lub na cianie bocznej s upa.
Materia s

cy do wykonania wysi gnika nie powinien podlega korozji

lub powinien by zabezpieczony rodkami antykorozyjnymi zapewniaj cymi
odpowiedni stopie zabezpieczenia antykorozyjnego.
2. Oprawy o wietleniowe
Oprawy
PN-EN

o wietleniowe

zewn trzne

powinny

spe nia

wymagania

60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy powinny charakteryzowa

si szerokim rozsy em wiat a. Nale y stosowa oprawy o konstrukcji
zapewniaj cej odpowiedni stopie zabezpieczenia przed wp ywami
zewn trznymi komory lampowej nie mniej ni IP54 i klas ochronno ci II.

Zgodnie z projektem oprawy OUSb 150
Elementy oprawy takie jak: uk ad optyczny i korpus powinny by wykonane
z materia ów nie podlegaj cych korozji. Oprawy winny by przystosowane
do instalowania lamp sodowych
2.3. Warunki przyj cia na budow materia ów do robót monta owych
linii energetycznych
Wyroby do robót monta owych mog

by

przyj te na budow , je li

spe niaj nast puj ce warunki:
- s zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST,
-s w

ciwie oznakowane i opakowane,

- spe niaj wymagane w

ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami

odniesienia,
- producent dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie karty katalogowe
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych - wyrobów i
materia ów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow powinno by potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
2.4.Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji
elektrycznych
Wszystkie materia y pakowane powinny by

przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcj producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.
W szczególno ci przewody nale y przechowywa
(oznaczenie „B") lub w kr

na b bnach

kach (oznaczenie „K"), ko ce przewodów

izolowanych producent zabezpiecza przed przedostawaniem si wilgoci do
wewn trz i wyprowadza poza opakowanie dla u atwienia kontroli
parametrów (ci

, przekrój).

Pozosta y sprz t i osprz t podstawowy i pomocniczy nale y przechowywa

w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczególnie nale y chroni przed wp ywami atmosferycznymi: deszcz,
mróz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych
powinno by suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Organizacja robót przewa nie przewiduje dostarczanie konstrukcji
wsporczych w elementach (s upy elbetowe) na sk adowisko dla danej
budowy, a nast pnie przewóz na poszczególne stanowiska - miejsca
monta u s upów. Szczególnie nara one na uszkodzenia s

erdzie,

dlatego wszelkie roboty prze adunkowe nale y wykonywa d wigiem z
nale yt staranno ci .
Miejsce sk adowania na budowie powinno by suche, niezaro ni te,
posiada dogodny dost p i dojazd. Dopuszcza si sk adowanie w stosach
przy zachowaniu zasady stosowania podk adów drewnianych na ziemi i
mi dzy kolejnymi warstwami.
Stwierdzenie niewielkich ubytków masy betonowej elementu nie musi go
dyskwalifikowa , nale y dokona uzupe nie ubytków i wtedy mo na taki
element zamontowa w miejscu wyst powania mniejszego obci

enia.

kni cia erdzi powoduj ich dyskwalifikacj jako materia do budowy
konstrukcji wsporczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN l NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania
ogólne"
Prace

mo na

wykonywa

przy

pomocy

wszelkiego

sprz tu

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1.Transport materia ów
Podczas transportu na budow , ze sk adu przyobiektowego na stanowisko
robocze nale y zachowa

ostro no

aby nie uszkodzi

materia ów do

monta u. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosz

dla

bnów: -15°C i -5°C dla kr

ków, ze wzgl du na mo liwo

uszkodzenia

izolacji.
Elementy konstrukcji wsporczych przewozi

zgodnie z instrukcjami i

zaleceniami producenta - zarówno elementy stalowe jak i elbetowe.
Stosowa dodatkowe opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania
ogólne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z
dokumentacj

techniczn

materia ów i jako
Roboty winny by

i umow

oraz za jako

zastosowanych

wykonanych robót.
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST

oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do robót zasadniczych nale y dokona przy udziale
geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np.
palikami jej charakterystycznych punktów.
5.2. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Zakres robót obejmuje:
• przemieszczenie prefabrykatów i materia ów z miejsca sk adowania na
miejsce ustawiania,
• wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy
zasypywaniu do ów oraz wymian gruntu w przypadku nieodpowiedniego
sk adu gruntu rodzimego,
• wykonanie fundamentów pod s upy stalowe lub u
s upów elbetowych,
• monta i ustawianie konstrukcji wsporczych.

enie prefabrykatów dla

Uwagi dodatkowe:
1. Prze adunek elementów linii w poziomie powinien by dokonywany przy
yciu d wigu i zamocowa , z zastosowaniem uchwytów i / lub zawiesi
uniemo liwiaj cych wysuni cie lub niekontrolowany przechy elementu.
2. Roboty ziemne: wykopy pod posadowienie konstrukcji wsporczych
wykonuje si

mechanicznie (przy u yciu

koparek) lub r cznie.

widrów mechanicznych lub

widry mechaniczne maj zastosowanie do wierce

w gruntach lekkich i o ma ej wilgotno ci; typowa rednica odwiertu - 600 mm
pozwala na ustawienie erdzi na niewielkiej p ycie ustojowej lub bez niej,
wi ksze otwory wykonywane s za pomoc wierte zespolonych lub poprzez
kilkakrotne wiercenie.
3.

czne wykopy powinny by
bezpiecze stwa i wg zalece

wykonywane z zachowaniem zasad

wynikaj cych ze ST „Roboty w zakresie

przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne" kod CPV 45111200.
Dla u atwienia wykonywania prac w gotowym wykopie stosuje si
wykonanie jednej ciany schodkowej - ilo

schodków zale y od spoisto ci

gruntu i g boko ci dna.
5.3. Prace monta owe s upa obejmuj nast puj ce czynno ci:
•

enie elementów na stanowisku pracy,

• Monta

trzonów izolatorów. W zale no ci od konstrukcji: komplety -

izolatory osadzone na trzonach, trzony skro ne lub kab kowe,
• Monta osprz tu - dla linii do 1 kV montuje si poprzeczniki, wysi gniki,
oprawy o wietleniowe, bezpieczniki, uchwyty do przewodów izolowanych,
ruby hakowe, tabliczki bezpiecznikowe - zaciskowe (monta

przed

postawieniem s upa jest prostszy),
• Monta elementów ustojowych i podpór do s upa. Dla s upów kratowych
mo e si odbywa jako poziomy (najcz

ciej stosowany) lub pionowy -

dla s upów bardzo wysokich, poprzedzony kontrolnym monta em
poziomym dla u atwienia robót zasadniczych,

• Stawianie s upa mo e odbywa si za pomoc d wigu, no yc ruchomych
oraz wci garki lub ci gnika.
5.4. Monta przewodów linii energetycznych
Zakres robót obejmuje:
• dostarczenie przewodów do strefy monta owej, u
miejscu monta u wg projektu - wzd

enie na ziemi, na

sekcji,

• roboty przygotowawcze o charakterze konstrukcyjnym takie jak:
ustawienie bramek z poprzecznikami, roboty zabezpieczaj ce przed
uszkodzeniem przewodów poprzez tarcie podczas ci gni cia lub
wykonywania odci gów s upów odporowych itp.,
•

czenie przewodów,

• monta instalacji uziemiaj cych,
• prace wyko czeniowe i próby pomonta owe.
Uwagi dodatkowe:
1. Zawieszanie przewodów: przewody mocuje si na zawiesiach w sposób
zale ny od rodzaju s upa i stopnia obostrzenia.
Rodzaje zawiesze : przelotowe, odci gowe i bezpieczne (te mog by
przelotowe lub odci gowe), wszystkie rodzaje zawiesze mog by
jednocze nie stoj ce lub wisz ce.
2.

czenie przewodów
Zasady prawid owego wykonywania po cze przewodów:

• Odpowiednia konstrukcja

cza (przekroje, rodzaj materia ów i uk ad

po czenia),
• Powierzchnie styku mo liwie du e (stosowa przek adki) i dobrze
oczyszczone,
• Po czenia pewne, zabezpieczone podk adkami spr

ynuj cymi i

zabezpieczone przed korozj i utlenianiem: wazelin bezkwasow na
powierzchni lub lakierem bitumicznym w ziemi (np. przy cza)
3. Monta

instalacji uziemiaj cych ma na celu odprowadzenie adunku

elektrycznego do ziemi, w celu ograniczenia niebezpiecze stwa pora enia
pr dem elektrycznym oraz powstania przeskoku odwrotnego przy
uderzeniu pioruna w s up. Dla wi kszo ci rodzajów gruntów stosuje si
uziomy g binowe (pr towe), dla gruntów powy ej III kategorii, szczególnie
dla skalistych, stosuje si uziomy otokowe ta mowe.
cza w uziomie nale y wykona poprzez zaciski rubowe (po czenie za
pomoc minimalnie dwóch rub M10) lub spawanie, zachowuj c minimalne
ugo ci po cze : dla ta my jej podwójna szeroko

, dla pr ta jego

sze ciokrotna rednica. Po czenia powinny by chronione przed korozj
rodkiem asfaltowym) i uszkodzeniami mechanicznymi. Po czenie s upa z
instalacj

nale y wykona przy u yciu zacisków probierczych

rubowych,

które umo liwiaj od czenie uziomu od s upa dla przeprowadzenia bada
rezystancji. Po ka dym od czeniu wymagana jest konserwacja zacisków
wazelin techniczn .
4. Przed przyst pieniem do wykonywania prób pomonta owych linii i w
konsekwencji do przekazania do eksploatacji nale y:
• po robotach inwestycyjnych i remontowych uporz dkowa teren i
przywróci stan pierwotny chyba, e dokumentacja stanowi inaczej,
• dokona ostatecznego malowania konstrukcji stalowych, zgodnie z
instrukcj dotycz

ochrony antykorozyjnej i wytycznych z zakresu p-

po . umocowa wszelkie tabliczki ostrzegawcze i numeracyjne,
wzgl dnie dokona malowania oznacze wg dokumentacji.

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania
ogólne"
6.2. Szczegó owy wykaz oraz zakres pomonta owych bada
przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E04700:1998/Az1:2000

kabli i

6.3.Ponadto nale y wykona sprawdzenia
ogl dzin cz

odbiorcze sk adaj ce si z

ciowych i ko cowych polegaj cych na kontroli:

- zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem
faktycznym,
- jako ci i zgodno ci wykonania robót z ustalon w dokumentacji
powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,
- poprawno ci wykonania i zabezpieczenia po cze

rubowych instalacji

elektrycznej potwierdzonych protoko em przez wykonawc monta u,
- pomiarach rezystancji uziemie

i wszelkich innych wynikaj cych z

dokumentacji technicznej, norm, przepisów budowy i eksploatacji lub
uzgodnie z Inwestorem.
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i
materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga
podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan odrzucone. Je li
materia y nie spe niaj ce wymaga zosta y wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w

ciwe,

na w asny koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo e uzna wad
za nie maj

zasadniczego wp ywu na jako

ustali zakres i wielko

funkcjonowania instalacji i

potr ce za obni on jako

.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania
ogólne"
7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta owych
instalacji linii elektroenergetycznych
Obmiaru robót dokonuje si

z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c

jednostki miary odpowiadaj ce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
- dla przewodów: km, m lub kpl.,
- dla osprz tu linii: szt., kpl.,
- dla robót fundamentowych: szt., kpl., m3, m2.
W specyfikacji technicznej szczegó owej dla robót monta owych budowy
linii elektroenergetycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu
zamówienia, mo na ustali inne szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru
W

szczególno ci

mo na

przyj

zasady

podane

w

katalogach

zawieraj cych jednostkowe nak ady rzeczowe dla odpowiednich robót np. 1
km linii.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"
8.2.Warunki odbioru instalacji energetycznych i urz dze
8.2.1.Odbiór mi dzyoperacyjny
Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego
etapu robót maj cych wp yw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog podlega m.in.:
• usytuowanie i ustawienie s upów,
• kontrola zwisu przewodów.
8.2.2.Odbiór cz
Nale y

ciowy

przeprowadzi

badanie

po

monta owe

cz

zanikaj cych oraz elementów urz dze , które ulegaj
wszelkie roboty zanikaj ce), uniemo liwiaj c ocen

ciowe

robót

zakryciu (np.

prawid owo ci ich

wykonania po ca kowitym uko czeniu prac.
Podczas odbioru nale y sprawdzi prawid owo
obowi zuj cymi przepisami i projektem:

monta u oraz zgodno

z

8.2.3. Odbiór ko cowy
Badania po monta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych
robót nale y przeprowadzi

po zako czeniu robót elektrycznych przed

przekazaniem u ytkownikowi ca
Zakres

bada

zawiera

elektroenergetycznych

linii

ci linii elektroenergetycznych.
„Ramowa

instrukcja

napowietrznych".

eksploatacji

Instytut

Energetyki,

Warszawa 1991 r.
Parametry bada

oraz sposób przeprowadzenia bada

s

okre lone w

normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki bada trzeba zamie ci w protokole odbioru ko cowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia

robót

podano w ST „Wymagania ogólne"
9.2.Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych linii i instalacji elektroenergetycznych mo e
by

dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich

ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów cz

ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc
nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstaw

rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu

robót stanowi warto

tych robót obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez zamawiaj cego
lub
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektroenergetycznych lub
kwoty rycza towe obejmuj ce roboty ww. uwzgl dniaj :

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
- obs ug sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przes awnych
umo liwiaj cych wykonanie robót na wysoko ci do 4 m
- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powsta ych w czasie
robót,
- uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
- usuni cie pozosta

ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany

w specyfikacji technicznej szczegó owej,
- likwidacj stanowiska roboczego.
W kwotach rycza towych uj te s równie koszty monta u, demonta u i
pracy rusztowa niezb dnych do wykonania robót na wysoko ci do 4 m od
poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezb dnych rusztowa mog by uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi
podstaw oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u,
demonta u i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania robót na
wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali w postanowieniach pkt 9 specyfikacji
technicznej (szczegó owej) SST robót w zakresie instalacji oraz monta u linii
elektroenergetycznych i opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanych instalacji np. instalacja uziemiaj ca,

10. DOKUMENTY ODNISIENIA
10.1. Normy
N SEP - E - 003
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pr du przemiennego z przewodami pe noizolowanymi oraz z przewodami
niepe noizolowanymi

PN-80/B-03322
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03265
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. elbetowe i spr

one konstrukcje

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
PN-91/E-02551
Osprz t linii napowietrznych i stacji. Terminologia.
PN-91/E-06400.03
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada odbiorczych (Zmiana
Az1).
PN-EN 60598-1:2001
Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania.
PN-EN 60598-1:2005 (U)
Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania.
PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 (U)
Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A11).
PN-EN 60598-1:2001/A11:2002
Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A11).
PN-EN 60598-1:2001/A12:2003
Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A12).
PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002
Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania.

PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005
Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania.
PN-EN 60598-2-3:2003 (U)
Oprawy o wietleniowe. Wymagania szczegó owe. Oprawy o wietleniowe
drogowe i uliczne.
PN-EN 61284:2002
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotycz ce
osprz tu.
PN-EN 61773:2000
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentów konstrukcji
wsporczych.
PN-EN 61854:2003
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotycz ce
odst pników.
PN-EN 61897:2002
Przewody go e okr

e o skr cie regularnym do linii napowietrznych (Zmiana

A1).
PN-IEC 60050-466:2002
Mi dzynarodowy s ownik terminologiczny elektryki.
Elektroenergetyczne

Cz

466:

linie

napowietrzne.
PN-IEC 60364-6-61.2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i
przepisy
10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych
(cz

V). Wydanie 2,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja 2005 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty
w zakresie instalacji elektrycznych wewn trznych" kod CPV 45310000-3.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
„Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne" kod
CPV 45111200.
- Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r.
- Katalogi i karty materia owe producentów.
10.2.2.

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, póz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr
207, póz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
10.2.3.

Rozporz dzenia

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz, U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072, zmiana Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06,2002 r. w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz, 953 z pó niejszymi zmianami).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz, U. z 2004 r. Nr 198,
póz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia notyfikowane
jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia
wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, póz. 2

