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STWiORB - Przebudowa skrzyżowania ulic: Ligonia i ks. Pojdy (DP5613S) w dzielnicy Leszczyny.
Przebudowa kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia zasilających pylon reklamowy
sklepu „Biedronka” i tablicę elektroniczną MZK.

1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
przebudowy kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia zasilających pylon reklamowy sklepu
„Biedronka” i tablicę elektroniczną MZK, dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Ligonia i ks.
Pojdy (DP5613S) w dzielnicy Leszczyny, na terenie działek ew. nr: 1575/332; 437; 4711/301; 3578/302;
4505/330; 4658/330; 1568/302; 3906/333; 4436/286.

1.2 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie przebudowy kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia zasilających pylon reklamowy
sklepu „Biedronka” i tablicę elektroniczną MZK, związanego z przebudową skrzyżowania ulic: Ligonia
0i ks. Pojdy (DP5613S) w dzielnicy Leszczyny. Roboty przy wykonaniu przebudowy sieci
elektroenergetycznych obejmują:
• geodezyjne wytyczenie nowych tras kablowych,
• roboty ziemne,
• ułożenie rur – zabezpieczenie sieci,
• ułożenie kabli,
• montaż muf kablowych,
• próby montażowe,
• zasypanie rowów,
• odtworzenie nawierzchni.

1.3 Określenia podstawowe
1.3.1. Inżynier Budowy – przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony do pełnienia
nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z
realizacją zadania.
1.3.2. Kierownik Budowy – przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upoważniony do kierowania
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.
1.3.3. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane przez Inżyniera Budowy w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z oceną jakości materiałów
oraz robót.
1.3.4. Książka Obmiarów – zeszyt służący do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarów
dokonywanych robót.
1.3.5. Dziennik Budowy – książka służąca do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inżyniera
Budowy oraz inne osoby upoważnione, uwag dotyczących realizacji budowy.
1.3.6. Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana.
1.3.7. Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów.
1.3.8. Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów.
1.3.9. Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów
poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.
1.3.10. Zbliżenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niż połowa
wysokości zawieszenia najwyżej położonego nieuziemionego przewodu zbliżającej się linii i nie
zachodzi przy tym skrzyżowanie.
1.3.11 Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu
1.3.12. 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.
1.3.13. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
1.3.14. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub
zakończenia kabli.
1.3.15. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
1.3.16. Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od góry.
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1.3.17. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od
innych urządzeń.
1.3.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 i definicjami podanymi
w ST „Wymagania ogólne”.
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót – ochrona środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
1.
Utrzymywał teren budowy w należytym porządku.
2.
Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1.
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2.
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
możliwością powstania pożaru
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót – ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6.
Ogólne wymagania dotyczące robót – sprzęt.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu sprawnego
i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
1.7.
Ogólne wymagania dotyczące robót – transport.
Transport materiałów
Zaleca się przewożenie bębnów na specjalnej przyczepie do rozciągania przewodów.
Dopuszcza się przewożenie bębnów na samochodach skrzyniowych.
Bębny przewożone samochodami skrzyniowymi muszą być przymocowane do dna skrzyni
samochodu, aby nie mogły się przetaczać i przemieszczać w trakcie transportu.
Umieszczanie i zdejmowanie bębnów z przewodami należy wykonywać przy pomocy dźwigu.
Swobodne zrzucanie bębnów ze skrzyni samochodu jest zabronione.
Unikać transportu przewodów w temperaturze niższej niż -15° C.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Dotyczy to głównie urządzeń rozdzielczych
1.8.
Ogólne wymagania dotyczące robót – kontrola jakości robót.
Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane prze Inżyniera Budowy.
Kontrola powinna obejmować:
•
Kontrolę elementów składowych dostarczonych przez producenta
•
Kontrolę wytrasowania miejsc montażu
•
Kontrolę montażu urządzeń
•
Kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być
zaakceptowane przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
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1.9.
Materiały – źródło pozyskania materiałów.
Wykonawca zobowiązanych jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postępu robót.
1.10. Materiały – przechowywanie i składowanie.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowe składowania będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
1.11. Materiały – materiały zamienne.
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.
1.12. Kontrola jakości robót – zasady kontroli.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania ew. próbek, badań materiałów.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót sukcesywnie do oddawanych do użytku
fragmentów sieci elektrycznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone są w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, że zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
obowiązujących przepisów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
1.13. Kontrola jakości robót – protokoły badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych.
Pomiary mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP.
Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczanego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.14. Kontrola jakości robót – certyfikaty.
Inspektor Budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1.
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych.
2.
Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
•
Polską Normą;
•
Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do roboty będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane.
1.15. Odbiór robót – informacje ogólne.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a.
Odbiorowi częściowemu;
b.
Odbiorowi ostatecznemu;
..
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c.

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.16. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót wykonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Budowy.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.
1.17. Odbiór końcowy.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót
z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
1.18. Dokumenty odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
•
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu;
•
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne);
•
Recepty i ustalenia technologiczne;
•
Dokumenty zainstalowanego wyposażenia;
•
Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały);
•
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST;
•
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów zgodnie z ST;
•
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
1.19. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych dokumentacji „Odbiór ostateczny Robót”
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2.
WYKONANIE ROBÓT
2.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
2.2. Przebudowa kabli elektroenergetycznych.
Przy budowie skrzyżowania ulic Ligonia i ks. Pojdy, kolidujące elementy sieci elektroenergetycznej
zostaną przebudowane.
Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii.
Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia
w linii przebudowywanej.
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera prowadzącego harmonogram
robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanej linii
kablowej.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidującą linie kablową należy
przebudowywać zachowując następującą kolejność robót:
- wyłączenie napięcia zasilającego linię,
- przebudowa istniejącej linii kablowej,
- podanie napięcia na przebudowaną linię kablową.
Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i
higieny pracy.
2.2. Rowy pod kable.
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od
warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby
geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie.
Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość
dna rowu obliczamy ze wzoru:
S = nd + (n-1) a + 20 [cm]
gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie,
d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1.
Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach
Skrzyżowanie
lub zbliżenie

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe
do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub
sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do
zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego
samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe
do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie
znamionowe wyższe niż 1 kV
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe
wyższe niż 1 kV i nie przekraczające 10 kV z kablami
tego samego typu

..

Najmniejsza dopuszczalna
odległość w cm
pionowa przy
pozioma
skrzyżowaniu
przy
zbliżeniu
25

10

25

mogą się
stykać

50

10

50

10
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Przebudowa kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia zasilających pylon reklamowy
sklepu „Biedronka” i tablicę elektroniczną MZK.
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe
wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju
Kabli
elektroenergetycznych
telekomunikacyjnymi
Kabli różnych użytkowników
Kabli z mufami sąsiednich kabli`

z

kablami

50

25

50

50

50

50

-

25

2.2. Układanie kabli.
2.2.1. Ogólne wymagania.
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie,
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności
zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki
powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie
dotykał podłoża.
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią
oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
- szczelne zalutowanie powłoki,
- nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja)
2.2.2. Temperatura otoczenia i kabla.
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
• 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,
• 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia
i temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy.
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC.
2.2.3.

Zginanie kabli

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień
gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż:
- 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych,
- 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,
- 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i
o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o
liczbie żył nie przekraczających 4.
2.2.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy
układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić
kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem.
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą
rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa
sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.

..
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Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien
osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni
kabla powinna wynosić nie mniej niż:
- 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych
w gruncie na użytkach rolnych,
- 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie
przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,
- 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na
użytkach rolnych,
- 100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV .
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu)
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się
pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż:
- 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu
znamionowym od 15 do 40 kV,
- 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu
znamionowym od 1 do 10 kV,
- 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV.
2.2.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był
zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna
głębiej niż linia telekomunikacyjna.
2.2.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę
możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli
elektroenergetycznych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad
rurociągami.
Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń
podziemnych
Najmniejsza dopuszczalna odległość
w cm
Rodzaj urządzenia podziemnego
pionowa przy
pozioma przy
skrzyżowaniu
zbliżeniu
1)
Rurociągi
wodociągowe,
ściekowe, 80 przy średnicy
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i
rurociągu do
50
250 mm i 1502)
rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do
0,5 at
Rurociągi z cieczami palnymi
przy średnicy
100
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu
większej niż
100
250 mm
wyższym niż 0,5 at i nie przekraczającym
4 at
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu
BN-71/8976-31 [17]
wyższym niż 4 at
Zbiorniki z płynami palnymi
200
200
Części podziemne linii napowietrznych
80
(ustój, podpora, odciążka)
Ściany budynków i inne budowle, np.
50
tunele, kanały
..
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Urządzenia
ochrony
budowli
wyładowań atmosferycznych

od

50

50

1) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.
2.2.7. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w jej
najwęższym miejscu.
Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w
miejscach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3.
Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami
Rodzaj krzyżowanego obiektu
Długość przepustu na skrzyżowaniu
Rurociąg
średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm
z każdej strony
Droga
o
przekroju
ulicznym
z szerokość jezdni z krawężnikami z
krawężnikami
dodaniem po 50 cm z każdej strony
Droga o przekroju szlakowym z rowami szerokość korony drogi i szerokości obu
odwadniającymi
rowów do zewnętrznej krawędzi ich
skarpy z dodaniem po 100 cm z każdej
strony
szerokość korony drogi i szerokość rzutu
Droga w nasypie
skarp nasypów z dodaniem po 100 cm z
każdej strony od dolnej krawędzi nasypu

W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem długości przepustów należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów.
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie
powinna być mniejsza niż 100 cm.
Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co
najmniej 50 cm.
Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy
(uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu).
Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy.
Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m.
W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym
na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi.
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi
- wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach
podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
2.2.8. Wykonanie muf.
Łączenie kabli należy wykonywać przy użyciu muf kablowych. Mufy powinny być tak umieszczone,
aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych.
W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie
względem siebie (wzdłuż kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach.
Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok metalowych
kabli.

..
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Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola
elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację
miejsc łączenia żył zaleca się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliżonych do
własności izolacji łączonych kabli. Dopuszcza się niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc
łączenia żył kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, jeżeli mufy wykonywane są
z żywic samoutwardzalnych.
Wkładki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny być wypełnione zalewą izolacyjną o
właściwościach syciwa, którym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku muf do kabli
o izolacji papierowej na napięcie nie przekraczające 1 kV dopuszcza się stosowanie zalewy
izolacyjnej bitumicznej.
Kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny być wypełnione zalewą izolacyjną
nie działającą szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli.
2.2.9. Wykonanie połączeń powłok, pancerzy i żył kabli
Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-74/E-06401. Przewodność
połączenia metalowych powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza niż przewodność
łączonych powłok lub pancerzy. W przypadku łączenia aluminiowych powłok kabli dopuszcza się
przewodność połączenia nie mniejszą niż 0,7 przewodności powłoki.
Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone metalicznie ze sobą oraz
z metalowymi kadłubami muf przelotowych i głowic. Połączenia powłok aluminiowych ze sobą
i kadłubem mufy należy wykonywać wewnątrz mufy przy użyciu przewodów aluminiowych
o przekroju nie mniejszym niż 10 mm2. Połączenia ze sobą powłok, żył powrotnych i pancerzy
kabli z materiałów innych niż aluminium należy wykonać przewodami miedzianymi o przekroju nie
mniejszym niż 6 mm2.
Połączenia powinny być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf
z wkładkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych odcinków kabli,
nie wymaga się dodatkowego łączenia powłok przy użyciu oddzielnych przewodów.
2.2.10. Oznaczenie linii kablowych
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np.
opaski kablowe) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach
i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach.
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:
- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznaczenie kabla,
- znak użytkownika kabla,
- znak fazy (przy kablach jednożyłowych),
- rok ułożenia kabla.
Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami
betonowymi wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy
należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla
oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać
w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń.
Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie
utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i jednoznaczne
określenie przebiegu trasy kabla.
3.
3.1.

..

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
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3.2.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia
o jakości lub atesty stosowanych materiałów.
Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia
mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa
cechowania.

3.3.
Badania w czasie wykonywania robót
3.3.1. Rowy pod kable
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z
dokumentacją geodezyjną.
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m.
3.3.2. Kable i osprzęt kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych
dokumentów.
3.3.3. Układanie kabli
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,
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za
dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.
3.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone
identycznie.
3.3.5. 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:
- 20 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napięciu znamionowym do 1 kV,
- 50 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sztucznych,
- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.
3.3.6. 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.
W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć
oddzielnie dla każdej żyły.
Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:

..
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- 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-76/E90250 [4] i PN-76/E-90300 [6],
- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość
prądu upływu 100 µA
3.4.

Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań
po wykonaniu robót.
4.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „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 kilometr natomiast dla osprzętu - szt.
5.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
Przy przekazywaniu elektroenergetycznych linii kablowych do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
• projektową dokumentację powykonawczą,
• geodezyjną dokumentację powykonawczą,
• protokoły z dokonanych pomiarów,
• protokoły odbioru robót zanikających,
• ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny.
6.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.
Płatność za km 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 linii i montaż dodatkowego uzbrojenia słupów,
• podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,
7.
PRZEPISY ZWIAZANE
7.1.
Normy:
PN-61/E-01002
Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-74/E-06401
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym
do 60 kV. Ogólne wymagania i badania.
PN-76/E-90250
Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie
znamionowe nie przekraczające 23/40 kV.
PN-76/E-90301
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-76/E-90304
Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-65/B-14503
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-80/C-89205
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-68/6353-03
Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-87/6774-04
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-71/8976-31
Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych.
BN-73/3725-16
Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
BN-74/3233-17
Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
..
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PN-IEC-60364-4-41
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC-60364-6-61
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
7.2.
Ustawy:
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Póz. Zmianami).
7.3.
Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów Deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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