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1.

WSTĘP

1.1. Uwagi wstępne
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami
dotyczącymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przyłączenia, decyzją o
warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę itp. W przypadku jakichkolwiek niejasności Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót
związanych z budową sieci kablowych zewnętrznych. Zadanie jest częścią projektu
Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową na działce nr 65/1, 66/1 obręb 0013 w
Słupsku. Projekt oświetlenia i iluminacji terenu.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.
1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych
w punkcie 1.2. związanego z wykonaniem linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV, złącza kablowego.
Linia niskiego napięcia:
układanie kabli NN - 0,4kV w wykopie
uziom powierzchniowy, płaskownik Fe/Zn 40x4mm z wymaganymi pomiarami
montaż szafki złączowo-pomiarowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Menadżera
Projektu oraz sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami przestrzegając przepisów
bhp oraz bezpieczeństwa ruchu.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Przedstawiciela
Menadżera Projektu.
2.2. Materiały elektryczne
Przy budowie kablowych linii elektroenergetycznych należy stosować kable i inne materiały
elektryczne uzgodnione z Zakładem Energetycznym ENERGA Operator S.A. w Słupsku oddział w
Koszalinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 10.
2.3. Kable
W kablowych liniach elektroenergetycznych należy stosować kable elektroenergetyczne z
żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną
zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe
0,6/1kV wg. PN-93/E-90401.
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym
podłożu.
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2.4. Głowice kablowe, mufy, złączki i końcówki kablowe
Głowice kablowe, mufy, złączki i końcówki kablowe powinny być dostosowane do typu kabla,
jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz mocy zwarcia, występujących w miejscach ich
zastosowania oraz uzgodnione z Zakładem Energetycznym ENERGA Operator S.A. Słupsk oddział w
Koszalinie..
Głowice kablowe powinny być wykonane zgodnie z PN-90/E-06401.03-06.
Każda zainstalowana głowica i mufa powinna być zaopatrzona w trwały oznacznik.
2.5. Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego
wymaganiom BN/87/6774-04.
2.6. 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, gatunku I.
Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1kV należy stosować folię koloru niebieskiego.
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20cm. Folia
powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.
2.7. Uziemienia
Uziomy wykonywać jako sztuczne z płaskownika ZnFe 40x4.

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,
sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela
Menadżera Projektu.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadżera Projektu w
terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzęt do wykonania linii kablowych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót kablowych winien wykazać się możliwością
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:


spawarki transformatorowej do 500A,



ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów,



zagęszczarki wibracyjnej spalinowej o wyd. 70-90m3/h,

i inny drobny sprzęt montażowy.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadżera Projektu, w
terminie przewidzianym kontraktem.
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4.2. Środki transportu
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia powinien wykazać się możliwością
korzystania z następujących środków transportu:


samochodu samowyładowczego do 5t,



samochodu dostawczego do 0,9t,

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót wg obowiązujących przepisów i norm.
5.2. Lokalizacja
Lokalizacja tras kabli wg dokumentacji projektowej.
5.3. Wykopy pod kable
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.
Ich obudowa i zabezpieczenie powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PNB-O6050:1999.
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami
Przedstawiciela Menadżera Projektu. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony
wykopu.
Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu.
Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni,
odpadków).
Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznie
lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN77/8931-12.
Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu
lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować
w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Przedstawiciela Menadżera Projektu.
5.4. Układanie kabli
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne.
Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.
Kable powinny być układane 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.
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:


szczelne zalutowanie powłoki
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nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaj jak izolacja)

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu kabli nie powinna być niższa niż 0°C w przypadku
kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. W przypadku kabli o innej konstrukcji temperatura
otoczenia i temperatura układania kabla - wg ustaleń wytwórcy.
Zabrania się ogrzewania kabli ogniem.
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być
możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 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 .
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości: 0,7m w przypadku kabli o napięciu
znamionowym do 1kV , z dokładnością ±5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem
również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.
Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien
osiągnąć co najmniej 0,85.
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, należy układać folię koloru niebieskiego (dla kabli do 1 kV) o szerokości min. 20 cm.
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych. 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.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej samoczynne wyłączenie zasilania.
Układ sieciowy TN-C patrz warunki przyłączenia nr P/16/056853 z dnia 17.11.2016 wydanymi przez
ENERGA Operator S.A. Słupsk oddział w Koszalinie.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Przedstawiciela Menadżera Projektu.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Przedstawiciela Menadżera
Projektu.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy
budowie elektroenergetycznych sieci zewnętrznych.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania
Przedstawicielowi Menadżera Projektu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z
dokumentacją projektową, ST i PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Przedstawiciela Menadżera Projektu dopuszczone do
użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela
Menadżera Projektu o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na
piśmie wynik badań do akceptacji Przedstawiciela Menadżera Projektu. Wykonawca powiadamia
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pisemnie Przedstawiciela Menadżera Projektu o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Menadżera Projektu i ewentualnie
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej jakości.
6.2. Wykopy pod kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją
projektową i ST.
Po zasypaniu kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.3 oraz sprawdzić
sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące
pomiary:


głębokość zakopania kabla,



grubość podsypki piaskowej nad i pod kablem,



odległość folii ochronnej od kabla,



rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Pomiary należy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i
ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
6.4. Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone
identycznie.
6.5. 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,



0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN- 76/E-90300.

6.6. Próba napięciowa izolacji
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie
próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1kV. Próbę
napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym.
Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:


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/E-90300,



wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300μA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300m dopuszcza się wartość
prądu upływu 100μA/km.

6.7. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Przedstawiciel Menadżera Projektu może wyrazić zgodę
na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.
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6.8. Instalacja przeciwporażeniowa
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiar głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna być zakopana płycej niż 60 cm.
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji.
Wszystkie wyniki
przeciwporażeniowej.

pomiarów

należy

zamieścić

w

protokole

pomiarowym

ochrony

6.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną
przez Przedstawiciela Menadżera Projektu odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.

OBMIAR ROBÓT

Na żądanie inwestora wykonawca prac jest zobowiązany przedstawić obmiary cząstkowe oraz
końcowe.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Menadżera Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Obiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:


wykopy pod kable,



ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,



wykonanie uziomów taśmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:


geodezyjną dokumentację powykonawczą,



projektową dokumentację powykonawczą,



protokóły z dokonanych pomiarów,



protokoły odbioru robót zanikających.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadżera Projektu ustali zakres robót
poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z
Przedstawicielem Menadżera Projektu.
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9.

PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy


PN-90/E-06401.03Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające
0,6/1kV,



PN-90/E-06401.04Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV,



PN-90/E-06401.05Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV,



PN-90/E-06401.06Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV,



PN-84/0- 79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne opakowań o
masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania.,



PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,



PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa



PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i
badania



PN-E-01002:1997Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody



PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa



PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy
elektryczne obiektach budowlanych



PN-EN 60664-1 :2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
napięcia



PN-E-04700:1998Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych



PN-EN 60439-1-5Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(zbiór norm)



PN-IEC 60364 -7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiór norm) .



PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu



PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na
napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie
znamionowe 0,6/1 kV



PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi



PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)



BN-68/6353-03
suspensyjnego



BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka



BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek



BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze



BN-77I8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Folia

kalandrowana

słownik

techniczna

z

terminologiczny

uplastycznionego

elektryki.

Instalacje

polichlorku

winylu

9.2. Inne dokumenty


Instrukcje i wytyczne Zakładu Energetycznego ENERGA Operator S.A. Słupsk oddział w
Koszalinie



Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.
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Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.



Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - cz. V Instalacje
elektryczne - wyd. COBR Elektromontaż



Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych.

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco
obowiązujące Normy i uregulowania.
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