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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

   1.1. Nazwa zamówienia oraz nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej 

   Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy zewnętrznej instalacji elektrycznej dla projektu 

 "REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW: PS-33 „MIKOMANIA” FUNKA, PS-34 „USTRONNA”    

               CHARZYKOWY,  PS-35 „WODOCIĄGI” FUNKA, PS-36 „STARY MŁYN”,  PS-37 „ŁABĘDZIA”   

               CHARZYKOWY ", Funka, działka nr : 228/3-LP obręb Charzykowy Charzykowy ul. Ustronna ,   
             działki nr : 428/3 , 429 obręb Charzykowy Funka, działka nr : 3114/2 obręb Charzykowy 
             Stary Młyn, działka nr :  3140/3 obręb Charzykowy, Charzykowy ul. Ustronna, działka nr :   

             464/113 obręb Charzykowy. 
 Przyjęto dla niej nazwę: "Szczegółowa specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót – do projektu 

zewnętrznej instalacji elektrycznej  - E 01.01.00” 

  

 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

   Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - do projektu zewnętrznej instalacji 

 elektrycznej – E 01.01.00 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zewnętrzną 

 infrastrukturą elektroenergetyczną. 

  Specyfikacja stanowi podstawę do zaprojektowania, wykonania i odbioru robót związanych z zewnętrzną 

infrastrukturą elektroenergetyczną . 

 

 1.3. Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST 

    Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami w 

 nich podanymi: 

 Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii elektrycznej. 

 Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym, albo kilka

 kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są na wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch

 urządzeń elektroenergetycznych. 

 Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli.

 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

 mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

 Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

 chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

 Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułożono jedna lub więcej linii kablowych.

 Skrzyżowanie - miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome rożnych linii kablowych pokrywają się lub

 przecinają. 

 Zbliżenie - miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami kablowymi, urządzeniem

 podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków

 układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i nie występuje skrzyżowanie. 

 Napięcie znamionowe kabla Uo/U - napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel, gdzie: Uo - napięcie

 miedzy żyłą, a ziemią lub ekranem kabla, U - napięcie międzyprzewodowe kabla. 

 Żyła robocza - izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium, w kablu elektroenergetycznym służy do

 przesyłania energii elektrycznej. 

 Żyła ochronna "żo" - izolowana  żyła w  kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą żółto-zieloną izolacji, 

 wymagana przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej.  

 Żyła neutralna - izolowana  żyła w  kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą niebieską izolacji, w

 kablach  czterożyłowych pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. 

 Mufa kablowa - osprzęt kablowy służący połączeniu odcinków kabla lub kabli. 

 Głowica kablowa - osprzęt kablowy służący wykonaniu zakończeń kabli, ułatwiających ich podłączenie do 

 innego elementu instalacji elektrycznej. 

 Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli, mających na celu

 zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; wyróżnia się grupy czynności: 

 - wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

 - osadzanie kołków w podłożu, 

 - montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz  montaż powłok z tworzyw sztucznych lub

 metalowych, 

 - montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 

 - odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych, 
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 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

     projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.     

 

 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW   

    BUDOWLANYCH (MATERIAŁY)  
 

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

   - podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dot. robót budowlanych w rozdziale 

    „Wymagania ogólne wykonania robót”.  

 

 2.2. Stosowane materiały 

           Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

 zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty 

 dopuszczające do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 

 uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów  powinien 

 być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 Wszystkie użyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe, 

 przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i 

 jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. 

 Należy stosować tylko materiały o identycznych parametrach technicznych i jakościowych jak wskazane w 

 dokumentacji. Zastosowanie materiałów zamiennych należy uzgodnić z inspektorem nadzoru autorskiego i 

 inwestorskiego. 
  

 2.2.1. Kable 

  Przy budowie linii kablowych należy stosować kable zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych 

 należy stosować kabel YKY/YKXS/YAKY/YAKXS wg PN-7E-90301 o napięciu znamionowym do 1 kV. 

 Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i 

 dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia MGiE oraz 

 powinien spełniać wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych wg zarządzenia 

 Ministra Przemysłu. Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na 

 utwardzonym podłożu. 
  

 2.2.2. Piasek 

  Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 
    

 2.2.3. Folia 

  Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się  stosowanie 

 folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o 

 napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego. Szerokość folii powinna być 

 taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia powinna spełniać  wymagania BN-

 68/6353-03. 

 

   2.2.4. Przepusty kablowe 

  Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub 

 stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane 

 na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się 

 w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 

 powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur 

 polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie  mniejszej niż 110 mm. Rury na przepusty kablowe 

 należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił 

 mechanicznych. 

 

   2.2.5. Materiały stosowane do wykonania zewnętrznej infrastruktury elektroenergetycznej wg.  

  dokumentacji technicznej. 

 - kable 0,6/1kV, 
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 - mufy kablowe, przelotowe, 

 - rury ochronne, 

 - gniazdowe zestawy uszczelniające, 

 - słupy i oprawy oświetleniowe,  

 - obudowy termoutwardzalne na fundamentach prefabrykowanych, 

 - aparatura zabezpieczająca i sterownicza, bateria kondensatorów, 

 - układy uziomowe, 

 - folia, piasek i in.  

 

 Materiały zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych są materiałami przykładowymi zastosowanymi w 

obliczeniach można je zamienić na inne o równoważnych parametrach technicznych i jakościowych. 

 

      2.3. Składowanie materiałów 

    Materiały, aparaty i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 

 przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  

 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO   

    WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (SPRZĘT) 

 
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

   - podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dot. robót budowlanych w rozdziale 

    „Wymagania ogólne wykonania robót”.  

 

 3.2. Stosowany sprzęt 

      Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości  oraz 

 powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 

 producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki udarowe, 

 bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego 

 działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU (TRANSPORT) 

 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

   - podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dot. robót budowlanych w rozdziale 

    „Wymagania ogólne wykonania robót”.  

 

 4.2. Transport materiałów na plac budowy 

  Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni, 

 przewodów, opraw oświetleniowych oraz osprzętu, niezbędnych do wykonania robót elektrycznych objętych 

 dokumentacją techniczną. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w taki 

 sposób aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania i wyładowania oraz  składowania 

 materiałów należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. 

 Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu 

 uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i 

 ciężkich elementów. 

 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

   - podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dot. robót budowlanych w rozdziale 

    „Wymagania ogólne wykonania robót”.  

 

 5.2. Kolejność wykonywania robót 

  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i 

 harmonogram robót. 
  

 5.3. Roboty przygotowawcze 
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  Przed układaniem kabli w ziemi należy wytyczyć ich trasę, zgodnie z dokumentacja. Trasowanie należy 

 wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 

 dostępna dla prawidłowej konserwacji 

 

 5.4. Montaż rozdzielnic elektrycznych 

  Zakres robót obejmuje:  

 – przemieszczenie w strefie montażowej, 

 – rozpakowanie, 

 – ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 

 – wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

 – trasowanie, 

 – montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, 

 zamki, pokrywy), 

 – podłączenie uziemienia, 

 –  sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 

 –  przeprowadzenie prób i badań. 

 Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe 

 wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. 

  Rozdzielnice należy montować wg zaleceń producenta na fundamentach prefabrykowanych. 

 

 5.5.  Wykonanie linii kablowych, zalicznikowych 

  Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

 materiałów i wykonanych robót ,za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami 

 Inspektora Nadzoru i następującymi zasadami:  

 -do wykonania zasilania elektrycznego  należy używać przewodów ,kabli, sprzętu ,osprzętu oraz urządzeń i 

 aparatury ,materiałów elektroinstalacyjnych posiadających znak bezpieczeństwa w budownictwie.  

  -wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak

 zainstalowane ,aby było możliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i 

 konserwacji.  
  

  5.5.1. Układanie kabli 

            Budowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa  

  i higieny pracy. 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: 

   a) szczelne zalutowanie powłoki, 

   b) nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

 

 5.5.2. Temperatura otoczenia i kabla.  

  Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 

                          a) 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 

                          b) 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. 

 

 5.5.3. Zginanie kabli. 

  Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym  promień 

 gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 

a) 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 

b) 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, 
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c) 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. 

 

 5.5.4. 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. 

 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. 

 

5.5.5. 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. 

 

5.5.6. 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 i sygnalizacyjnych 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 

Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

pionowa przy 

skrzyżowaniu 

pozioma przy 

zbliżeniu 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z 

gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o 

ciśnieniu do 0,5 at 

801) przy średnicy 

rurociągu do 250 mm 

i 1502) 

50 

Rurociągi z cieczami palnymi przy średnicy 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 

at i nie przekraczającym 4 at 
większej niż 250 mm 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 at BN-71/8976-31 

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 

Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, 

odciążka) 
- 80 
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Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 

Urządzenia ochrony budowli od wyładowań 

atmosferycznych 
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. 

 

 

 

5.5.7. 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 krawężnikami 
szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 

cm z każdej strony 

Droga o przekroju szlakowym z rowami 

odwadniającymi 

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do 

zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem po 100 

cm z każdej strony 

Droga w nasypie 

szerokość korony drogi i szerokość rzutu 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. 

 

 5.5.8. Wykonanie muf i głowic. 

  Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf i głowic

 kablowych.  Mufy i głowice 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. 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. 
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 Izolatory i kadłuby głowic oraz 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 i głowic do kabli o izolacji papierowej na napięcie nie przekraczające 1 kV 

 dopuszcza się stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16. 

 Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny być 

 wypełnione zalewą izolacyjną nie działającą szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli. Mufy 

 przelotowe kabli olejowych umieszczone bezpośrednio w gruncie powinny mieć osłonę otaczającą 

 wykonaną z materiałów niepalnych, np. z cegieł wg BN-64/6791-02, połączonych zaprawą cementowo-

 wapienną wg PN-B-14503 i wykonaną zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

 5.5.9. Wykonanie połączeń powłok, pancerzy i żył kabli. 

  Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-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. 

 

 5.5.10. Wykonanie przepustów kablowych. 

  Przepusty kablowe należy wykonywać z rur PCW o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 110 

 mm. Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia

 mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli

 jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 

 Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej

 powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od

 nawierzchni  drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 

 Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż

 powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. 

 W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być

 wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia 

 kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. 

 Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione pianką poliuretanową, uniemożliwiającą 

 przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 

 

 5.5.11. Ochrona przeciwporażeniowa. 

  Metalowe głowice kabli powinny być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. Powłoki

 aluminiowe kabli mogą być bezpośrednio połączone w rozdzielni z szyną zerową lub uziemiającą.

 Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowić nieprzerwany ciąg 

 przewodzący linii kablowej. 

 

 5.5.12. Oznaczenia linii kablowych. 

  Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. 

 opaski kablowe typu OKI) 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: 

 trasę kabla (skąd, dokąd), 

 typ 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 typu SO 

 wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić 
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 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. 

 

 

 

 5.6. Wykopy pod fundamenty dla słupów 

     Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności

 rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda

 wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania 

 terenu oraz rodzaju gruntu.   

 

 5.7.  Montaż fundamentów prefabrykowanych 

 Fundament prefabrykowany powinien by ustawiony na 10cm warstwie betonu B10 spełniającego wymagania 

PN-88/B-06250 lub ubitego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. Przed zasypaniem fundamentu 

należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek  fundamentów. 

Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej 

posadowienia +/-2cm. Wykop należy zasypywać ziemia bez kamieni ubijając ją warstwami co 20cm. Stopień 

zagęszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01. W przypadku stwierdzenia pod fundamentami gruntów 

nienośnych, należy wykonać wymianę gruntu pod fundamentem, oraz dodatkowe obetonowanie stopy 

fundamentowej.  

 

 5.8.  Montaż słupów, obudów termoutwardzalnych 

  Słupy i obudowy termoutwardzalne montować na fundamentach prefabrykowanych poprzez przykręcanie. 

Ustawienie słupów w planie powinno być wykonane z dokładnością +/-10cm. Przed ostatecznym przykręceniem 

słupy należy wypoziomować. Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500. Po 

wypionowaniu słupów, między fundamentem, a podstawą słupa należy wykonać podlewkę z masy pęczniejącej. 

 

 5.9.  Montaż opraw oświetleniowych 

  Oprawy oświetleniowe (dekoracyjne) montować na słupach parkowych przy pomocy drabiny. Każdą 

 oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. Oprawy montować po 

 uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupa. Oprawy montować w sposób wskazany przez  

 producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających ustawieniu ich w położeniu pracy. 

 Oprawy powinny być zamontowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swojej pozycji pod wpływem  warunków 

 atmosferycznych i parcia wiatru. Oprawy w gruncie montować wg zaleceń producenta. 

 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT 

 

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

   - podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dot. robót budowlanych w rozdziale 

    „Wymagania ogólne wykonania robót”.  

 

 6.2. Czynności kontrolne etapowe 

  Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a zwłaszcza 

 robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi: 

   - sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz 

   - jakość wykonania ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej 

   - pomiar rezystancji izolacji 

 W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i 

 pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 

 Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 

 

 6.3. Czynności kontrolne końcowe 

  Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 
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  - zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją techniczną oraz z ewentualnymi   

   zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami szczegółowymi,      

 odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 

  - jakość wykonania, 

  - skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

  - spełnienie przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych  

    dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

  - zgodność oznakowania z Polskimi Normami. 

 W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie musiał wykonać  na 

 własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji. 

 Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji  

 i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

   - podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dot. robót budowlanych w rozdziale 

    „Wymagania ogólne wykonania robót”.  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 

 Jednostką obmiarową jest : 

  - [m] dla kabli, rur ochronnych, uziomów, folii 

  - [szt] dla obudów, muf kablowych, oznaczników 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

       - podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dot. robót budowlanych w rozdziale 

    „Wymagania ogólne wykonania robót”.  

 

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

  Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak układanie kabli w ziemi muszą być 

 zgłaszane przez Wykonawcę do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

 8.3. Zasady ostatecznego odbioru robót 

  W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca 

 zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

  1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją    

      techniczną i obowiązującymi przepisami 

  2) Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi 

  3) Dziennik budowy (jeżeli występuje jako odrębny dla robót elektrycznych) 

  4) Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów 

  5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wszelkie inne wyroby       

      zastosowane w instalacji 
   

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

   - podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dot. robót budowlanych w rozdziale 

    „Wymagania ogólne wykonania robót”.  

Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie i zamontowanie wszystkich materiałów użytych 

do budowy instalacji elektrycznej objętej dokumentacją techniczną, użycie sprzętu i wszystkie inne czynności 

niezbędne do należytego wykonania robót. 

 Cena budowy obejmuje: 

  - roboty pomocnicze i przygotowawcze 

  - dostarczenie materiałów 

  - kompletne ułożenie kabli 

  - montaż wszelkich elementów mocujących i zabezpieczających (rury ochronne, itp.) 

  - wykonanie badań i pomiarów elektrycznych 

   

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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 10.1. Przepisy prawne 

 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  

   formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych  

    oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w      

 sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z       

 późniejszymi zmianami  

 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony   

    przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych      

 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

 

 10.2. Polskie normy  

  - PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

    bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.    

  - PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia   

    bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

  - PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia   

    bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteżeniowym. 

  - PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

  bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi      

 przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

  - PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

  bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub      

 łączeniowymi.   

  - PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia      

 bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi (EMI) w      

 instalacjach obiektów budowlanych. 

  - PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

     Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

  - PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia    

  bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.     

 Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

  - PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

   bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem     

 przetężeniowym. 

  - PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia      

 bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

  - PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

  bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Dobór i montaż      

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

  - PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe  

   przewodów. 

  - PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  

    elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

  - PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia      

 elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

  - PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia      

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

  - PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  

    elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.   

  - PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie   

    odbiorcze. 

  - PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące  

    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
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 10.3. Opracowania 

  -  Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAŻ". 

  -  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje   

    elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAŻ".  

  -  Wybrane artykuły tematyczne z fachowych pism branżowych. 
  


