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1. WsTĘP
1.1 Typ robót

CPv 453l6110-9 instalowanię drogowęgo sprzętu oświetleniowego,
CPV 45315300-1 instalowanie linii energetycznych.

1.2 Przedmiot S.T.
Przędmiotem niniejszej specyfikacji tecbnicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakesie rozbudowy oświętlenia na odciŃu ul. Czerwonych Kosynierów w
Płocku.

1.3 Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument prŻetalgowy przy zlecaniu i realizacji
rcbót wymienionych w punkcie 1'l.

1.4 Zakres robót objętych S.T.
Ustalenia zawańe w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycŻą prowadzenia rcbót związanych
z \łykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją projektową na budowę kablowej
linii oświętlenia ulicznego, w tym:

' montażu szafy oświetleniowej zasilająco-sterującej SSoU,
_ wykonania zasilenia szaĘ oświetleniowej,
_ budowy kablowej linii oświetlęniowej' zasilającej YAKY 5x25mm'?,
_ budowy kablowej linii oświetleniowej, sterującej YAKY 4x25mm'Ż,
_ montŹrżu aluminiowych latami ulicznych' na findamentach betonowych.

1.5 określenia podstawowe
okeślenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicnej są zgodne z obowipującymi
odpowiednimi normami.

1.ó OgóIne wymagania dotyczące robót
Wykonawca rcbót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania otaz za zgodttość lobót
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obońązującymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspęktora Nadzoru'

2' MATERlAŁY
Matęriały do wykonania w/w robót ęlektrycmych stosować zgodnie z Dokumentacją
Proiektową, opisami technicznymi' rysunkami i obowiązującymi normami. Dostawa mateliałów
ptzeznaczonych do robót elektlycznych powinrra nastąpić dopiero po odpowiednim
przygotowaniu miejsca montażu' Jeśli jest to konięczne ze względu na lodzaj maleriałów to
powinny byó zabezpieczone od zewnętŹnych vpływów atmosfelycznych. w czasie transpoltu i
składowania końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed
zawilgoceniem i irrnymi wpł1rłami środowiska' Matetiały, '\łyroby i urądzęnia' dla których
wymaga się świadectwo jakości' np.: aparaty, kable, lłządzenia prefabrykowane itp., należy
dostarczać v,raz ze świadectwami jakości' kaltami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materialów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z
dowodami dostawy.



3. sPRzĘT
Roboty elektroenelgetycz'le mogą być wykonywane ręcznie lub pfzy użyciu sprzętu
mechanicznego zaakceptowanego pŻez Inwestora. Przy mechaniczn1.m wykonywaniu rcbót,
wykonawca powinien dysponować sprzętem spla\łnym lechnicznie, przewidzianym do
rłykonania tego typu lobót. Roboty zienrne rłykonywane w pobliżu istniejących ulządzeń
podziemnych winny być wykonywane ręcznie. Roboty elektryczne prowadzone będą przy
użyciu następującego spŹętu mechanicznego:

. ciągnik kołowy'

. koparkaj-nacz.kołowa,

. żuraw samochodowy'

. przyczepa dłużycowa,

. podnośnikmontźowy,samochodowyhydrauliczny,

. wiblomłot€lektryczny.

4, TRANSPORT
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi śIodkami
tlanspońu Ż zachowaniem zasad kodeksu dlogowęgo. Dla materiałów długich należy stosować
przyczepy dłużycowe, a matedały wysokie należy zabęzpieczyć w czasie transpofiu przed
plzewlócenięm oraz przesuwaniem' Bębny z kablami nalęży pŻetAczać zgodnie z kieruŃiem
strzałki na tabliczce bębna. Unikać transpotu kabli w tempelaturze niższej od -15oc. w czasie
tmnspońu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachowaó wymagania
wynikające ze specjalnych właściwości lych lrądzęń, zasttzeżonych pŹez producenta' W
czasie tmnspońu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i ]lrządzei'|

rozdzielczych nalęży pźesttzegać zaleceń w)'twórców, a w szczególności tanspoltowanę
ltządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz plzesuwaniem się.
apalatuę ostożnie załadowywać i zdejmować' nię nar?rża:ąc ich na uderzenia, ubŃi lub
uszkodzenia powłok. W czasie transpońu końc€ wszystkich lodzajów kabli powinny być
zabezpieczole przed zawilgoceniem i inrrymi rłpływami środowiska. Srodki tanspońu
przewidziane do stosowania:

. samochód dostawczy do 0'9 t'

. samochód dostawczy do 5 t,

. ptzyczepa do przewozenia kabli do 4 t.

5. WYKoNANlE RoBÓT

5'1 wymagania ogólnc:

Polączenia elektrycznc przewodów:
. powierzchnie stykających się elementów tolów prądowych oraz przekładek i podkładek

mętalowych, przewodzących prąd, powirrrry być dokładnię oczyszczone i wygładzone,
. zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokrle powłoką metalo'\'ą ogniową

lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemiczn)'rni i szlifować pastą

polerską,
. połączenia należy wykonaó spawaniem' śrubami lub w inny sposób okeślony w

proiekcie technicznym,
. śruby, nakętki i podkładki stalowe powinny być pok}'te galwanicznie warstwą

metaliczną,



. połączenie prŻewidziane do umieszczenia w zięmi zaleca się wykon1'wać za pomocą

ipawania. Wszelkie połączenia elektryczne vł zlęfni naleŻy zabezpieczyć ptzed korozją,
np. przez pokycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

Polączenia elektryczne kabli:
Żyły wielodrutowe mogą mieć zakoirczelia proste lub oczkowe, stosowane do przewodów

miedzianych' z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakończęnia dopuszcza się tylko w plzypadkq gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie

końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montLrje się przez

prasowanie, lutowanie lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez

zaprasowanię.

Śruby i wkręĘ w połączeniach.
Śruby i wkręty do łąc zenia szyn ofiz pvewodów powinny mieć taką długość, aby po skęceniu
połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych
przez wywórcę \waz z apafttęm, jeśli zostanie zachowana wysokość ok. 2_3 rnm' wystającej
poza nakrętkę.

Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp.
W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzaj ący n^\eży polączyć z szyną gniazda
(śrubą stykową), a prz evłód zabezp\eczAny z gwintem w oprawach oświetleniowych i podobnym

osprzęcie przewód fazowy lub 
''+'' 

należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny

lub ,,-" z atln "- ,op.urv*Ur.

Wykonanie linii kablowych,
Trasy kabli w}'tyczyć geodezyjnie w/g wkeślęnia na mapach s}'tuacyjnych. Przy układaniu
kabla w ziemi zwr'ócić uwagę na następujące elementy:

. kabel układać na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piachu,

. pod chodnikiem kabel układać na głębokości 0,5 m od gómej kawędzi rury do
powierzchni chodnika,

. przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz

stosować rury ochlonnę sRs-G i DvK'
. w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułozyć w wykopie faliście (dodatkowo

ok' 3 % długości wykopu),
. kabel przykryć 10 cm walstwą piachu, 15 cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie

ułożyć niebieską folię o szerokości 20 cm,
. promień zginania kabla nie może być mnięjszy od 1o-kotnej średnicy kabla'
. temperatura kabla w czasie układania nię może być niższa od 0" c lub wg wytycznych

w}'twórcy,
. na początku i końcu trasy kabla oraz przy latamiach zostawić l,5 m zapasu,
. linię kablową w}'tyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie,
. prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004.

Prace spawalnicze:
. prace spawalnicze naleŹy prowadŻić tak, aby nie zaiieczyścić elementów izolacyjnych'

apalató\ł i przewodów odpryskami loztopionego metalu,
. prace spawalńcze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń

zawięmjących olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i apalaty'



Montaż lrządzeń rozdzie|czych' oszynowania i osprzętu:
. montłŹ Wządzeń rozdzie]czych przeplowadzić nalezy zgodnie z odpowiednimi

instrukcjami montażu tych uządzeń.
. kable naleŹy Ńładać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp'
. w słnach zbiorczych sŹ}.\ł'nych stoso\łać odpowiednie kompensatory'
. dla podłączenia szyn i kab]i należy stosolvać standardowe śruby z glvintem melrycznym i

z łbem szęściokątnym,
. najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami.

Próby po montażowe:
Po zakończeniu robót elektrycznych' przed ich odbiorcm wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia tzw. prób montażowycb, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych
robót wmz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomienięm poszczęgólnych
instalacji' rozdzielnic i urządzeń.

5.2 wymagania szczególowe

zeŚileni€:
Projektowane obwody oświetleniowę zasilone zostaną z szafy oświctleniowej SSoU produkcji
Rabbit sp. z o.o., zamontowanej przy stacji transfomatorowej s1-l319 i powiązane z siecią
oświetleniową sąsiadujących ulic'

Linia kablowa i slupy:
Przedmiotowę oświetlenie zasilane będzie przy uŹyciu kabli niskiego napięcia typu YAKY 5x25
mm'Ż(oświet1eniowe). Kablę storownicze typu YAKY 4x25 mm'Ż. Układ połączeń i podziałóq
wykonać zgodnie ze schematem zasilania. Linia kablowa zasilająca oświetlenie' ułożona ma być
w ziemi, według zasad układania kabli do l kV przewidzianych normami. Dla oświetlenia pasa
drogowego zaprojektowano aluminiowe słupy uliczne produkcji RosA-Tychy typu: sAL 75 o
wysokości 7'5 m, bez wysięgników. Srednica słupów przy podstawię o 146 mm, rozstaw śrub
mocujących 250 mm' Słupy anodowane, w kolorze grafitow;łn, zabeąieczone elastomelem
poliuretanowym do wysokości 350 mm nad ziemią'

Oprawy oświetleniowe:
Przewidziano oprawy oświetleniowe uliczne MAGNoLIA s-100 w są to opmwy o klasie
izolacji II i stopniu ochrony: IP 66' Matęriał: korpus _ odlew ciśnięniowy ze stopu aluminium,
pokywa odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium. Malowanie: prosŻkowe farby poliestrowe.
Klosz z lekko wypukłej, hartowanej szyby' odbłyśnik tłoczony z blachy aluminiowej. Jako
źródła światła należy wykorzystać lampy sodowe soN-TPP 100 W Philips (zgodnie z
Żestawieniem montaŹowym i schematęm). Korpus opraw podłączyć do zyły ochromej PE kabla
zasilającego. oprawy zamontować na nowych słupach SAL-75.

6. KoNTRoLA JAKoŚcI RoBÓT
wszystkię elementy roMt instalacji elektrycmych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

. zgodności z dokumentacją i przepisami.

. poPlawnego montażu!

. kompletnościwyposżenia.

. poprawnościoznaczcnia,

. braku widocznych uszkodzeń'

. należ}'tego stanu izolacji'

. skuteczności ochrony od porażeń.



6.1 Kontrola iakości materialów
IJrządzenia' osptzęt oraz kable i przewody elektloenergetyczne powinny posiadaó atest

fabryczny lub świadectwo jakości wydale przez producęnta oraz wszystkie niezbędne

certyfikaty, gwarancje i DTR.

ó.2 Kontrola i badania w trakcie robót:
. sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu,
. sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu'
. splawdzenie poprawności montaŹu słupów i opraw,
. sprawdzenieprawidlowościmontażupźęwodówochronnych.

6.3 Badania i pomiary po montażowe - po zakończeniu robót:
. zachowania ciągłości żył roboczych,
. zgodności faz'
. re7) stancji uziomó\^ inapięc lażenia.
. sLuleczności ochrony od porażcń.
. splawdzenię i pomiary obwodów sygnalizacji,
. splawdzęnie stanu izolacji induktorem.

7. oDBlÓR Roaor
Przy odbiorze robót powinny być dostalczone następujące dokurnenty:

. dokumęntacja plojektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w tlakcie
wykon1'wania robót,

. dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w tmkcie wykonywania
robót.

. dokumentydotycącejakościwbudowanychmatedałóq

. protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montżowych'

. plotokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych,

. świadectwa jakości wydanę pŹez dostawców urządzeń i materiałóW

. dokumentacjafablycz'tazamontowanychvądzeń'

. inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,

. dokumentacja TechnicŻno-Ruchowa urządzeń.

8. PRzEPlsY zWlĄzANE
8.1 Polskie normy

1. PN-IEC 60050-826 słownik teminologiczny elektryki. Instalac.je elektycznę w
obiektach budowlanych.

2. PN-90/E-o5o23 _ oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
3. PN 92,E-05009/56 _ DobóI i montź wyposaŻenia elektrycznego.
4. PNlEc 99-1:1993 ograniczniki przepięć. Iskiemikowe za\{orowe oganiczrriki

przepięć do sieci prądu przemiennego.
5. PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powłoce polirvinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV
6. PN-91/M-42029 \Jlządzenia elektlyczne. ogólne wymagania i badania.
7. PN-92/E-0l200/l1 Symbole graficznę stosowane w schematach. Schematy i plany

instalacji elektryczrych, budowlane i topografi czne.

8' PN-88/E-02000 - \apięcia znamionowe.



9. PN_90/E-05025 obliczanie skutków prądów zwarciowych.
10'N SEP_E-o01' Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia' ochrona

pżeciwpomżeniowa.
1l.N SEP_E-004. Norma SEP Elektroenelgetycznę i sygna|izacyjne linie kablowę.

Projektowanie i budowa.

8.2 Przepisy prawne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U.2003 nr207,poz.Z0l6; Dz. U.

2oo4 il 6' poz. 4l; nr 92, poz. 88l; nr 93, poz. 888; nr 96' poz. 959) z późniejszyni
zmianami.

2' Ustawa z dnia 16 kwiętnia 2004 r' o wyrobach budowlanych (Dz. U' 2004 nr 92, poz.
881).

3. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia l0 kwietnia 1997 r (Dz. U. 2003 nr I53, poz. l5}4t
nr 203, poz. 1966; Dz. U.2004 ft 29, poz.25'1: nt 34, poz, 293 nr 91, poz.857; nr 96,
poz' 959\ z późniejsz1mi zmianami.

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności (Dz. u,2002 nr 166,
poz'l j60) z póżniejsz5 m i zmianami.

5. Ustawa z dnia24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz' U.2002rll ).47, poz.
1229; Dz. V . 2003 ff 52, poz. 452).

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnią 1'1 września 1999 r' w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy vządŻeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
1999 t 80,po2.912).

7' Rozporządzenie Ministra Pracy i PoIityki Socjalnej z drlia28 mają 1996r. w sprawie
rodzajów prac' które powinny być wykonywane przez co najmniej dwię osoby (Dz. U.
1996 t 62, poz.288).

8' Rozporządzenie Ministla Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U . 2oo3 nt 47, poz' 40l)'

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 2003 l.
w sprawie uasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2003 nt 49, poz.
414).


