Usługi Projektowe Elektroenergetyczne
Marcin Lewi ski 03-075 Warszawa ul. Brzezi ska 4
tel/fax: 022 676 58 54, tel. kom: 601 81 21 53 e-mail: marcinlewinski@onet.eu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

Temat projektu:

Adres
i lokalizacja
inwestycji

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
NISKIEGO NAPI CIA 0,4kV – O WIETLENIE
ULICZNE PRZY UL. DO LASU W SIEDLISKACH
GMINA PIASECZNO.
ul. Do Lasu,
jednostka ew.: Piaseczno - obszar wiejski, obr b Siedliska,
dziłki: 18/17, 18/13, 18/10, 18/14, 18/11, 18/15, 18/16, 18/12

Bran a

Elektryczna

Nazwa i adres
inwestora:

Gmina Piaseczno
Ko ciuszki 5
05-500 Piaseczno
Data opracowania i podpis

Projektant:

mgr in . Andrzej Lewi ski
upr. bud. MAZ/0426/POOE/11

Data opracowania i podpis

Sprawdzaj cy:

mgr in . Marcin Lewi ski
upr. bud. St-180/76

stycze , 2015

NAJWA NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
OST

- ogólna specyfikacja techniczna

SST

- szczegółowa specyfikacja techniczna

ITB

- Instytut Techniki Budowlanej

ZE

- zakład energetyczny

SPIS TRE CI
1. WSTEP
2. MATERIAŁY
3. SPRZ T
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PLATNO CI
10. PRZEPISY ZWIAZ NE

2

1. WST P
1.1 Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania
i

odbioru

o wietlenia

drogowego

wykonanego

wg.

projektu

budowlano –

wykonawczego budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV – o wietlenie uliczne
przy ul. Do Lasu w Siedliskach gm. Piaseczno (obr b Siedliska, działki: 18/17,
18/13, 18/10, 18/14, 18/11, 18/15, 18/16, 18/12).
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna (STWiOR) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót obj tych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
zwi zanych z budow

zasad prowadzenia robót

o wietlenia drogowego ulicy Do Lasu w Siedliskach

gm. Piaseczno.
Opracowanie obejmuje :
Lp.

Rodzaj prac
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jedn.

Budowa słupów o wietleniowych z oprawami typu LED
Linia kablowa YAKXS4x25mm2 (trasa)
Wymiana zł cza na ZK-3+GTR-1+SL-1
Monta szafki SOK
Demonta szafki SON
Demonta oprawy z linii napowietrznej

kpl.
m
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

ilo
10
299
1
1
1
1

1.4. Informacje o terenie budowy
Budowa

zlokalizowana

jest

w

rejonie

ulicy

Do

gm. Piaseczno. Dla potrzeb budowy nale y opracowa

Lasu

w

i uzgodni

Siedliskach
z wła ciw

jednostk projekty organizacji ruchu. Ulica Do Lasu stanowi drog z nawierzchni
gruntow , bez chodników, z pasami zielni po obu stronach, podjazdami do posesji
wykonanymi z betonu oraz z kostki. Ponadto wzdłu
ogrodzenie, które nale y przebudowa

poza pas drogowy. Wzdłu

przeznaczonego do przestawienia wyst puj
drzewa.

W

ulicach

znajduje

si

ul. Do Lasu przebiega

nasadzenia krzewów,

uzbrojenie

elektroenergetyka. Ze wzgl du na istniej c

ziele

podziemne:

ogrodzenia
ywopłot i
woda,

gaz,

odcinki linii kablowej nale y
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wykona w technologii bezwykopowej. Cz

podjazdów i doj

do furtek wykonan

z kostki nale y odtworzy . Po zako czeniu prac nale y doprowadzi teren do stanu
pierwotnego.
1.5. Nazwa i kody
1.5.1 grupa robót:
CPV 45300000-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych
1.5.2.klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie
CPV 453761110-9 instalowanie drogowego sprz tu o wietleniowego
1.6. Okre lenia podstawowe
1.6.1. Słup o wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona lub na fundamencie,
słu

ca do zamocowania oprawy o wietleniowej na wysoko ci nie wi kszej ni 11m

1.6.2. Wysi gnik - element rurowy ł cz cy słup o wietleniowy z opraw .
1.6.3. Oprawa o wietleniowa - urz dzenie słu

ce do rozdziału, filtracji i

przekształcania strumienia wietlnego wysyłanego przez ródło wiatła, zawieraj ce
wszystkie niezb dne elementy do przymocowania i poł czenia z instalacj
elektryczn .
1.6.4. Kabel

wielo yłowy izolowany, przystosowany

do

przewodzenia pr du

elektrycznego, mog cy pracowa w ziemi.
1.6.5. Fundament - konstrukcja

elbetowa zagł biona w ziemi, słu

ca do

utrzymania słupa lub szafy o wietleniowej w pozycji pracy.
1.6.6. Szafa o wietleniowa - urz dzenie rozdzielczo-sterownicze bezpo rednio
zasilaj ce instalacje o wietleniowe.
l.6.7. Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa - ochrona cz
dost pnych

w

wypadku

pojawienia

si

na

nich

ci przewodz cych

napi cia

w

warunkach

zakłóceniowych.
1.6.8. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z normami i przepisami.
1.7. Organizacja robót budowlanych
Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy teren budowy na zasadach i warunkach w
terminie, okre lonych w umowie o wykonanie robót budowlanych.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Wyroby budowlane stosowane przy wykonaniu robót maj spełnia wymagania
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z po n. zm.
2.2. Wymagania szczegółowe dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych
2.2.1. Kable
Kable stosowane na budowie powinny spełnia wymagania: PN-93/E-90401
B bny z przewodem nale y przechowywa w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpo rednim działaniem
promieni słonecznych.
2.2.2 Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien by co najmniej gatunku „3”
zgodnie z BN-87/6774-04.
2.2.3. Rury osłonowe
Dla wykonania przepustów kablowych nale y stosowa rury koloru niebieskiego
wykonane z polichlorku winylu PCW o rednicy 110mm.
Rury powinny odpowiada wymaganiom normy PN-80/C-89205.
2.2.4. Folia
Jako foli ochronn nale y stosowa folie kalandrow z PCW koloru niebieskiego o
grubo ci 0,4 di 0,6mm gat I/II odpowiadaj c wymaganiom normy BN-68/6353-03.
2.2.5 Fundamenty prefabrykowane
Pod

słup

i

szafy

o wietleniowe

prefabrykowanych według ustale
dotycz ce

fundamentów

zaleca

si

stosowanie

fundamentów

dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania

konstrukcji

okre lone

s

w

PN-80/B-03322[1].

W zale no ci od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych,
nale y wykona
przed korozj
odbywa

si

zabezpieczenia antykorozyjne, zgodnie z „Instrukcj

zabezpiecze

konstrukcji betonowych”. Składowanie prefabrykatów powinno
na

wyrównanym,

utwardzonym

i

odwodnionym

podło u,

na
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przekładkach z drewna mi kkiego.
2.2.6. Słupy
Jako słupy o wietleniowe nale y zastosowa

słupy wysi gnikowe cylindryczno -

sto kowe aluminiowe, dwuelementowe, anodowane w kolorze CI 65 o całkowitej
wysoko ci h=9m z wysi gnikiem łukowym jednoramiennym o wysi gu 1,2m, k cie
nachylenia 5 stopni, zabezpieczony do wysoko ci 0,5m od poziomu fundamentu
elastomerem poliuretanowym w kolorze słupa (np. słup SAL-9 WŁ1/1,2/3,2/5 lub
inny posiadaj cy takie same cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne).
Słup na działce 18/12 nale y wykona

jako dwuwysi gnikowy cylindryczno -

sto kowy aluminiowy, dwuelementowy, anodowany w kolorze CI 65 o całkowitej
wysoko ci h=9m z dwoma wysi gnikami łukowymi jednoramiennym o wysi gu
1,2m, k cie nachylenia 5 stopni, k cie mi dzy ramionami wysi gników 90 stopni,
zabezpieczony

do

wysoko ci

0,5m

od

poziomu

fundamentu

elastomerem

poliuretanowym w kolorze słupa (np. słup SAL-9 WŁ2/1,2/3,2/90 lub inny
posiadaj cy takie same cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne).
Składowanie

słupów

o wietleniowych

na

placu

budowy,

powinno

by

na

wyrównanym podło u w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna
mi kkiego.
2.2.7 Wysi gniki
Słupy s słupami wysi gnikowymi tzn. wysi gniki stanowi cało

ze słupem.

2.2.8. ródła wiatła i oprawy
Dla o wietlenia drogowego nale y stosowa

ródła wiatła LED i oprawy spełniaj ce

wymagania PN-83/E- 6305[15]. Ze wzgl dów eksploatacyjnych stosowa
oprawy

o

konstrukcji

zamkni tej,

stopniu

zabezpieczenia

przed

nale y

wpływami

zewn trznymi komory lampowej min. IP54. Elementy oprawy, takiej jak układ
optyczny i korpus, powinny by

wykonane z materiałów nierdzewnych. Oprawy

powinny mie budow pozwalaj c ograniczy efekt ol nienia. Oprawy powinny by
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie ni szej ni -5ºC i wilgotno ci
wzgl dnej powietrza nie przekraczaj cej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN86/O-79100.
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2.2.9 Szafa o wietleniowa
Szafa o wietleniowa powinna by zgodna z dokumentacja projektow i odpowiada
wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14].
Szafa o wietleniowa powinna składa si z członów:
-

Sterowniczego realizuj cego wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.

Składowanie szafy o wietleniowej powinno odbywa
pomieszczeniu,

zabezpieczonym

przed

si

w zamkni tym, suchym

dostawaniem

si

kurzu

i

przed

uszkodzeniami mechanicznymi.
2.2.10. Beton
Klasa betonu powinna by zgodna z dokumentacj projektow lub wskazaniami
In yniera, lecz nie ni sza ni klasa B 30. Beton powinien odpowiada wymaganiom
podanym w tablicy 1, według PN-88/B-06250 [3].
Tablica l. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3]
Lp. Wła ciwo
1
2
3

Warto

Wytrzymało

gwarantowana betonu na ciskanie,

30

MPa
Nasi kliwo
Odporno

betonu, %

5

betonu na działanie mrozu, stopie

F 50

mrozoodporno ci

Składnikami betonu s : cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do
betonu

powinien

wymaganiom

by

cementem

PN-88/B-30000

portlandzkim

[6].

Cement

marki 35,

powinien

by

odpowiadaj cym
dostarczany

w

opakowaniach spełniaj cych wymagania BN-88/6731-08 [22] i składowany w
dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Kruszywo do
betonu (piasek, grys) powinno odpowiada wymaganiom PN-86/B-06712 [4]. Woda
powinna by odmiany „1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [5]. Domieszki
chemiczne do betonu powinny by

stosowane, je li przewiduje to dokumentacja,

SST lub wskazania In yniera, przy czym w przypadku braku danych dotycz cych
rodzaju domieszek, ich dobór powinien by

dokonany zgodnie z zaleceniami PN-

88/B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiada PN-85/B23010[5].
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3 SPRZ T
3.1. Sprz t do wykonania o wietlenia drogowego
Wykonawca przyst puj cy do wykonania o wietlenia drogowego winien wykaza si
mo liwo ci

korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu gwarantuj cych

wła ciw jako
-

robót:

urawia samochodowego,

-

Samochodu specjalnego linowego z platform i balkonem,

-

Spawarki transformatorowej do 500A,

-

Zag szczarki wibracyjnej spalinowej 70m3/h,

-

R cznego zestawu widrów do wiercenia poziomego otworów do Ø15cm,

-

Urz dzenia przyciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniej cymi
drogami.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów i elementów o wietleniowych
Wykonawca

przyst puj cy

do

wykonania

o wietlenia

winien

wykaza

si

powinny

by

mo liwo ci korzystania z nast puj cych rodków transportu:

Na

-

Samochodu skrzyniowego,

-

Przyczepy dłu ycowej,

-

Samochodu specjalnego linowego z platform i balkonem,

-

Samochodu dostawczego,

-

Przyczepy do przewo enia przewodów.
rodkach

transportu

przywo one

materiały

i

elementy

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwórc dla poszczególnych elementów.
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5 WKONANIE ROBÓT
5.1 Wykopy pod słupy
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowi zek
sprawdzenia zgodno ci rz dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej
oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna
by

dobrana w zale no ci od gł boko ci wykopu, ukształtowania terenu oraz

rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si wykonywanie wykopów
w skoprzestrzennych r cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem
powinno odpowiada wymaganiom PN-83/8836-02 [25].
5.2 Monta fundamentów prefabrykowanych
Monta fundamentów nale y wykona zgodnie z wytycznymi producenta monta u
dla konkretnego fundamentu.
5.3. Monta słupów
Przed przyst pieniem do monta u słupów nale y sprawdzi

stan powierzchni

stykowych elementów ł czeniowych (oczyszczaj c je z brudu, lodu itp.) oraz stan
powłoki antykorozyjnej, któr w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nale y
zgłosi

do wytwórcy lub w razie mo liwo ci uzupełni . Słup ustawi

pomocy d wigu. Podczas podnoszenia słupów nale y zwróci

nale y przy

uwag , aby nie

spowodowa odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. Przed zdj ciem z haka,
ustawiany słup powinien by zabezpieczony przed upadkiem. Odchyłka osi słupa od
pionu nie mo e by

wi ksza ni

monta owych nale y sprawdzi
zamontowa

0,001 wysoko ci słupa. Po wykonaniu robót
stan powierzchni. We wn kach słupów nale y

zł cza słupowe TB-11 lub równowa ne zgodnie z wytycznymi

producenta. W słupie z dwoma oprawami nale y zamontowa zł cze TB-12.
5.4. Monta wysi gników
Wysi gniki słupów stanowi

integraln

cz

słupa i nale y je montowa

zgodnie

z wytycznymi producenta.
Zaleca si

ustawianie pionu wysi gnika przy obci

eniu go opraw

lub ci arem

równym ci arowi oprawy. Wysi gniki powinny by ustawione pod k tem 90 stopni
z dokładno ci

± 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy

jezdnia jest w łuku. Nale y d

y , aby cz

ci uko ne wysi gników znajdowały si
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w jednej płaszczy nie równoległej do powierzchni o wietlanej jezdni.
5.5. Monta opraw
Monta

opraw na wysi gnikach nale y wykonywa

z balkonem. Ka d
i sprawdzi
montowa

opraw

przy pomocy samochodu

przed zamontowaniem nale y podł czy

jej działanie (sprawdzenie za wiecenia si
po

uprzednim

wci gni ciu

i wysi gników. Nale y stosowa

przewodów

do sieci

lampy). Oprawy nale y
zasilaj cych

przewody o przekroju

do

słupów

yły nie mniejszym ni

2,5mm2.
Od zł cza słupowego do oprawy nale y prowadzi przewody 3xDYd2,5mm2. Oprawy
nale y mocowa na wysi gnikach w sposób wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodów zasilaj cych i ustawieniu ich w poło enie pracy.
Oprawy powinny by mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego poło enia
pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru.
5.6. Monta szafy o wietleniowej
Szaf

o wietleniow

nale y posadowi
wci gn

nale y zło y

i wyposa y

u producenta. Na budowie zł cze

na prefabrykowanym fundamencie. Przez fundament nale y

kable o wietleniowe.

5.7. Podł czenia linii napowietrznej.
Nie dotyczy.
5.8 Układanie kabla ziemnego
Kabel nale y układa zgodnie z norm SEP-E 004 oraz PN-E-05125:1976.
Kable nale y układa

w rowach kablowych lini

falist

na gł boko ci 0,5m

na 10 - cio centymetrowej podsypce z piasku, po czym nale y je przykry warstw
piasku o grubo ci 10 cm

oraz warstw

gruntu rodzimego o grubo ci

15 cm

a nast pnie uło y foli koloru niebieskiego i zasypa rów kablowy. Przy wej ciach
kabli na słupy nale y pozostawi zapasy kabli po 1,5m.
5.9. Monta osprz tu
Osprz t

kablowy,

zł cza

słupowe

nale y

montowa

zgodnie

z

wytycznymi

producentów.
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5.10. Podł czenie kabli
Przewody zasilaj ce oprawy o wietleniowe nale y zaci ga do słupów i wysi gników
przed zamontowaniem opraw. Do ka dej oprawy nale y prowadzi

przewody

3xDYdx2,5mm2. Przewody nale y razem powi za w odst pach co jeden metr, na
całej długo ci odcinka lu nego. O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji
Projektowej,

przewody

ł cz ce

oprawy

bezpiecznikowymi słupa powinny posiada

o wietleniowe

z

tabliczkami

yły miedziane o przekroju nie

mniejszym ni 2,5 mm2.
5.11. Monta rur osłonowych , przeciski
Przepusty kablowe nale y układa

w miejscach, gdzie kabel nara ony jest na

uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepu cie powinien by
1 kabel. Gł boko

uło ony tylko

umieszczenia przepustów kablowych w gruncie mierzona

od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosi
70cm – w terenie bez nawierzchni

co najmniej

i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)

przeznaczonej dla ruchu kołowego.
Miejsca

wprowadzenia

kabli

do

rur

uniemo liwiaj cymi przedostawanie si

powinny

by

uszczelnione

dławicami

do ich wn trza wody i zabezpieczaj cymi

przed ich zamuleniem.
Rury osłonowe nale y układa

w wykopie otwartym na 10 - cio centymetrowej

podsypce z piasku, odległo

mi dzy boczn

cz

ci

wykopu powinna wynosi co najmniej 10cm. Wysoko

rury osłonowej a

cian

obsypki powinna zawiera

si w przedziale od 10 do 11cm. Obsybka wierzchnia nie powinna by mniejsza ni
10cm. Wypełnieni do poziomu gruntu (zasypka) mo e by

wykonana z materiału

dost pnego na miejscu przy czym nie powinien on zawiera

wi cej ni

10%

materiałów frakcji 100 -150mm. Rury nale y układa ze spadkiem.
Dla potrzeb wykonania przecisków nale y wykona odpowiednie wykopy pionowe o
wymiarach okre lonych przez producenta u ywanej maszyny. W komorach
przewiertowych zaleca si

monta

płyt oporowych dla potrzeb zabezpieczenia

wykopu.
5.12. Demonta e
Z istniej cego słupa przy działce 89/1 nale y zdemontowa opraw o wietleniow ,
szafk SON. Układ pomiarowy nale y przenie

do nowej szafki ZK-3+GTR-1+SL-1

pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A.
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5.13. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej
System dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej dla instalacji o wietleniowej
nale y wykona jako samoczynne wył czenie zasilania.
Istniej cy system w sieci zasilaj cej szaf o wietleniow TN-C.
Wzdłu

trasy o wietleniowej nale y uło y

bednark

ocynkowan

FeZm25x4mm

oraz dodatkowo uziemi słupy.
5.13.1. Samoczynne wył czenie zasilania
Zerowanie polega na poł czeniu cz
przewodem

ochronnym

PE

lub

ci przewodz cych dost pnych z uziemionym
ochronno-neutralnym

PEN

i

powoduj cym

w warunkach zakłóceniowych odł czenie zasilania. Dodatkowo, na ko cu linii
o wietleniowej, nale y wykona uziomy, których rezystancja nie mo e przekracza
10omów. Zaleca si wykonywanie uziomu pr towego z u yciem pr tów stalowych
Ø18mm,

nie

krótszych

ni

6m,

poł czonych

25 x 4mm.Uziom z zaciskami zerowymi znajduj cymi si
i latarniach, nale y ł czy

bednark

ocynkowan

w szafie o wietleniowej

przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych

od przekroju uziomu poziomego.
5.14. Modernizacja istniej cej rozdzielni
Nie dotyczy.
5.15. Ochrona od przepi

atmosferycznych.

Do opraw wyposa onych w ograniczniki przepi

nale y doprowadzi

przewody

3xDYdx2,5mm2 a nast pnie przewód ochronny podł czy do uziemienia słupa.
5.16. Wykonanie uziemie .
Nale y uziemi
Bednark
pomoc

ostatni słup o wietleniowy stosuj c uziom pr towo ta mowy.

nale y podł czy

do tabliczek słupowych. Pr ty nale y pogr

wibromłota. Zaleca si

y

za

pr ty stalowe ocynkowane lub o równowa nym

przekroju miedziowane.
5.17. Ziele
W pobli u istniej cych krzewów, drzew, ywopłotu nale y wykona przewiert
sterowany na gł boko ci min. 1m.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Fundamenty i ustoje
Program bada

powinien obejmowa

sprawdzenie kształtu i wymiarów, wygl du

zewn trznego oraz wytrzymało ci. Parametry te powinny by zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN88/B-30000 [6]. Ponadto nale y sprawdzi dokładno

ustawienia w planie i rz dne

posadowienia.
6.2. Słupy o wielteniowe
Elementy słupów powinny by zgodne z dokumentacj

projektow

i BN-79/9068-

01[30]. Słupy o wietleniowe, po monta u, podlegaj sprawdzeniu pod wzgl dem:
-

Dokładno ci ustawienia pionowego słupów,

-

Prawidłowo ci ustawienia wysi gnika i opraw wzgl dem jezdni,

-

Jako ci poł cze przewodów na zaciskach opraw,

-

Stanu antykorozyjnego powłoki ochronnej wszystkich elementów.

6.3. Instalacja przeciwpora eniowa
Podczas wykonywania uziomów ta mowych nale y wykona
uło enia bednarki oraz sprawdzi
sprawdzi

stan poł cze

pomiar gł boko ci

spawanych. Po jej zasypaniu,

wska nik zag szczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gł boko ci

uło enia bednarki nale y wykonywa co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by
zakopana płycej ni

60cm. Po wykonaniu uziomów ochronnych nale y wykona

pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mog
podanych

w

dokumentacji

projektowej

lub

SST.

by
Po

gorsze od warto ci
wykonaniu

instalacji

o wietleniowej nale y pomierzy (przy zerowaniu) impedancje p tli zwarciowych dla
stwierdzenia skuteczno ci zerowania. Wszystkie wyniki pomiarów nale y zamie ci
w protokóle pomiarowym ochrony przeciwpora eniowej.
6.4. Pomiar nat

enia o wietlenia

Pomiary nale y wykonywa

po upływie co najmniej 0,5 godz. od wł czenia lamp.

Lampy przed pomiarem powinny by

wy wiecone minimum przez 100 godzin.

Pomiary nale y wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów,
pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mog cych zniekształci
pomiaru. Pomiarów nie nale y przeprowadza

przebieg

podczas nocy ksi ycowych oraz w
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złych warunkach atmosferycznych (mgła,
pomiarów nale y u ywa

nie yca, unosz cy si

kurz itp.). Do

przyrz dów pomiarowych o zakresach zapewniaj cych

przy ka dym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym
zakresie. Pomiary nat enia o wietlania nale y wykonywa za pomoc luksomierza
wyposa onego w urz dzenie do korekcji k towej, a element wiatłoczuły powinien
posiada
Pomiary

urz dzenie umo liwiaj ce dokładne poziomowanie podczas pomiaru.
nale y

przeprowadza

dla

punktów

jezdni,

zgodnie

z

PN-76/E-02032 [10].
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk

obmiarow

dla linii kablowej jest metr, a dla latami, masztów i szaf

o wietleniowych jest sztuka.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
-

Wykopy,

-

Wykonanie fundamentów i ustojów,

-

Monta przewodów,

-

Wykonanie uziomów ta mowych.

8.2. Dokumenty do odbioru ko cowego robót
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa , oprócz
dokumentów wymienionych w 8.5. „Wymagania ogólne”
-

Geodezyjn dokumentacj powykonawcz ,

-

Protokóły z dokonanych pomiarów skuteczno ci zastosowanej ochrony
przeciwpora eniowej.

9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m linii kablowej lub 1 sztuki latarni, słupa lub szaf o wietleniowych
obejmuje odpowiednio
-

Wyznaczenie robót w terenie,

-

Dostarczenie materiałów,

-

Wykopy pod słup,

-

Zasypanie fundamentów, ustojów słupów,

-

Monta słupów, wysi gników, opraw, szafy o wietleniowej i instalacji
przeciwpora eniowej,

-

Podł czenie zasilania,

-

Sprawdzenie działania o wietlenia z pomiarem nat

-

Sporz dzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

-

Konserwacja urz dze co chwili przekazania o wietlenia Zamawiaj cemu.

enia o wietlenia ,
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
1
2

PN-80/B-03322
PN-68/B-06050

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych
Roboty ziemne budowlane.' Wymagania w zakresie wykonywania
bada przy odbiorze

3

PN-88/B-06250

Beton zwykły

4

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu

5

PN-85/B-23010

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia

6

PN-88/B-30000

Cement portlandzki

7

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

8

PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

9

PN-80/C-89205

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10

PN-76/E-02032

O wietlenie dróg publicznych

11

PN-55/E-05021

Urz dzenia elektroenergetyczne.
Wyznaczanie obci

alno ci przewodów i kabli

12

PN-75/E-05100

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

13

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

14

PN-91/E-

Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Wymagania dotycz ce

05160/01

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie bada typu
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PN-79/E-06314

Elektryczne oprawy o wietleniowe zewn trzne

16

PN-83/E-06305

Elektryczne oprawy o wietleniowe. Typowe wymagania i badania

17

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce
PN-93/E-90401

polwinitowej na napi cie znamionowe nie przekraczaj ce 6,6kV.
Kable elektroenergetyczne na napi cie znamionowe 0,6/1kV

18
19
20
21

PN-91/M-34501
PN-86/O-79100
BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

Gazoci gi i instalacje gazownicze. Skrzy owania gazoci gów z
przeszkodami terenowymi. Wymagania
Opakowania transportowe. Odporno

na nara anie mechaniczne.

Wymagania i badania
Kit miniowy
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

22

BN:88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

23

BN-66/6774-0l

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i posp6lka

24

BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

25

BN-77/8931-12

Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu

26

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
16

odbiorze
27
28

BN-72/8932-0l
BN-89/898417/03

29
30

BN-83/8971-06
BN-79/9068-01

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne
wymagania i
badania
Rury bezci nieniowe. Kielichowe rury betonowe i elbetowe WIPRO.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych o wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
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