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1. wSTĘP

1.1TYp robót
CPV 45316110-9 - instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego
CPV 45315300-1 - instalowanie linii energetycznych
CPY 34922100-8 _ podświetlane znaki drogowe
CPY 34922000-7 _ znaki t znaki podświetlane
CPY 34922100-7 - oznakowanie drogowe
CPY 34928420-8 - drogowe lampy ostrzegawcze
CPY 34996000-5 _ drogowe urządzenlakontroine, bezpteczenstwa lub sygnalizacyjne

l.2Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV dla
zasilania aktywnego oznakowania i doświetlenia przejścia dla pieszych.

1.3 Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres rolrót objętych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycząprowadzenia robót zwtązanych
z wykonaniem instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacją projektową na budowę przyłącza
kablowego oraz aktywnego oznakowania drogowego, w tym:

1. montazu fundamentu,
Ż. montaŻu masztu wysięgnikowego i montazu znaku aktywnego D6 (kaseton),
3. wykonaniu uziemienia masztu,
4. wykonaniu kablowego przyłącza zasllającego 0,4 kV,
5 . p o dłączeniu pr zyłącza kablowe go do i stni ej ąc e go słup a./1 atarrri,
6. uruchomieniu aktywnego oznakowania i doświetlenia.

1.5 określenia podstawowe
określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowtązującymi
odpowiednimi normami.

1.6 ogólne wymagania d'otyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośó ich wykonanla oraz za zgodnośó robót
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techntczną i obowiązującymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnte z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania Ww robót elektrycznych stosowaó zgodnie z Dokumentacją Projektową'
opisami technicznymi, rysunkami i obowiązującymi normami. Dostawa materiałów
ptzeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim
plzygotowaniu miejsca montazu. Jeś1i jest to konieczne ze względtl na rodzaj materiałów to
powinny byó zabezpleczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. W czasie transportu i
składowania końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny byc zabezpleczone przed
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Materiały, wyroby t urządzenia, d1a których
wymaga się świadectwo jakości' np.: apataty, kable, urządzenia prefabrykowane' maszty itp.,
naleŻy dostarczać wraz Ze świadectwami jakoŚci, kartami gwarancyjnymi lub protokołami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów naleŻy zwrócic uwagę na zgodność stanu
faktycznego z dowodami dostawy.



3. SPRZĘr
Roboty elektroenergetyczne mogą byó wykonywane ręCznle lub przy uzyciu Sprzętu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robót
Wykonawca powinien dysponowaó sprzętem Sprawnym technicznie, przewidzianym do
wykonania tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzen
podziąmnych winny byó wykonywane lęcznle. Roboty eĘktryczne prowadzone będą przy
uŻyciu następuj ącego Sprzętu mechanicznego:
l. ciągnik kołowy.
2. koparka j-nacz. kołowa,
3. Żlraw samochodowy,
4. podnośnik montazowy samochodowy hydrauliczny'
5. wibromłot elektryczny.

4. TRANSPORT

Materiały przewtdziane do wykonania robót mogą być przewoŻone dowolnymi środkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich naIeży stosować
przyczępy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transpoltu przed
przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami naIeŻy przetaczać zgodnie z kierunkiem
strzałki na tabliczce bębna. Unikać tfansportu kabli w temperaturze ntŻszej od -15'C. W czasie
transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych naleŻy zachowac wymagania
wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzen, zasttzeŻonych przez producenta. W
czasie transportu, załadunku i wyładunkl oraz składowania aparatury elektrycznej t utządzen
rozdzielczych należy ptzesftzegac zalecen wytwórców, & W szczegóIności transpoltowane
lrządzenia zabezpieczac przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się,
aparatulę ostroznie załadowywaÓ i zdejmować, nte naraŻając ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powłok. W czasie transpor1u końce wszystkich rodzajów kabli powinny byó
zabezpteczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami Środowiska. Srodki transportu
przewidziane do stosowanj a:

1. samochód dostawczy do 0,9 t,

1. samochód dostawczy do 5 t,
Ż. przyczepa do przewoŻenia kabli do 4 t.

5. wYKoNANIE RoBÓT

5.1Wymagania ogólne:

P ołączenia elektryczne przewodów:
1. powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek

metalowych' przewodzącychprąd, powinny byó dokładnie oczyszczone i wygładzone,
2. zanieczyszczolle styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową ogniową lub

galwaniczn ą należy tylko zmyłv ac odczynnikami chemicznymi i szlifowaó pastą po1erską,

3. połączenta na|eŻy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie
technicznym,

4. śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny byó pokryte gaIwanicznie warstwąmetaIiczną,
5. połączente ptzewidztane do umieszczenia w ziemi zaIeca się wykonywaó za pomocą

spawania. Wszelkie połączenta elektryczne w ziemi naleŻy zabezpieczyc przed korozją, np.

pIZeZ pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.



P ołączeni:a elektryczne kabli :

Żyły wielodrutowe mogą mieó zakonczetta proste lub oczkowe, Stosowane do przewodów
miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oCZysZCZonym i pocynowanym, takie
zakonczenta dopuszcza się tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwaIają na zastosowanie
końcówki iub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się ptzez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez
zaprasowanie.

Śruby i wkręty w połączeniach:
śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu
połączenta wystawały co najmniej na wysokoŚć, Ż-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych
przez wytwórcę wraz Z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość ok. Ż-3 mm, wystającej
poza nakrętkę.

Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp.:
w gnlazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy poŁączyó z szyną gniazda
(śrubą stykową), aprzewód zabezpteczany z gwintem w oprawach oświetleniowych i podobnym
osprzęcie przewód fazowy lub ''+-'' naIeŻy łączyc ze stykiem wewnętrznYffi, & przewód neutralny
lub,,-,, z gwintem (oprawką).

Wykonanie linii kablowych:
Trasy kab1i wytyczyc geodezyjnle w/g wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy układania kabla
w ziemt zwtócic uwagę na następujące elementy:

kabelukładać na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce zptachu,
pod chodnikiem kabel układać na głębokości 0,5 m od górnej krawędzi rury do
powierzchni chodnika,
przy istniejących skrzyŻowaniach i zbItżeniach zachować normatywne odległośc oraz
stosować rury ochronne SRS-G i DVK,
w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel lŁoŻyc w wykopie faliście (dodatkowo ok.
3 7o długości wykopu),
kabel przyktyć 10 cm warstwą piachu' 15 cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie
ńoŻyó niebieską folię o szerokości 20 cm,
promień zgtnania kabla nie moze byó mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla,
tempelatura kabla w czasie układania nie moze byc ntŻsza od 0o C lub wg wytycznych
wytwórcy,
na początku i końcu trasy kabla oraz przy latarniach zostawić 1,5 m Zapasu,

linię kablow ą w yty CZy c i zinwentary Zow aa (przed zasypaniem) geodezyj nie,
place prowadzic zgodnie z normą SEP-E-004.

Prace spawalnicze:
1. place spawalnicze naleŻy prowadzió tak, aby nie zanieczyśctc elementów tzolacyjnych,

aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metaiu,
2. prace spawalnicze należy wykonywaó w odległości bezpiecznej od aparatów t urządzeń

zawterających olej lub odpowiednio zabezpieczyć, te vządzenlal aparaty.

Montaż ur ządzeń r ozdzie|czych, os zynowania i osp rz ętu :

I. montaŻ ltządzen rozdzielczych przeprowadzic naleŻy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu ty ch lltządzen,

2. kable naleŻy układać w sposób zapewnia1ący szybką ich identyfikację i łatwy dostęp,
3. w szynach zbtorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory'
4. dla podłączenia SZyn i kabli na\eŻy stosować standardowe śruby z gwintem metfycznym i Z

łbem sześciokątnym,
5. naimnieisze dopuszczalne odstępy izolacyjne naleŻy zachowaó zgodnie zprzeptsami.



Próby po montażowe:
Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowląZal7y jest do
przeprowadzenia tzw. prób montazowych, tj. technicznego Sprawdzenta jakości wykonanych
robót wTaZ Z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych
instalacj i, rozdzielntc t urządzen.

5.2 Wymagania szczegilowe ,

Zasilanie:
Projektowane aktywne oznakowanie i doświetlenie przejścia dla pieszych zasilone zostante z
najbltŻszej latarni oświetleniowej przy pomocy przyłączakablowego 0,4 kV.

Przyłącze kablowe:
od istniejącej latarni oświetleniowej, do projektowanego masztu wysięgnikowego_ należy
wybudowićprzyłącze kablowe 0,4 kV. Należy zastosowaó kabel typu YKY 5x6 mm2. Układ
połączen wykonać zgodnie z opisem i pIanem loka1izacji urządzen. Przyłącze kablowe
zastla1ące, ułozone ma być w ziemt, zgodnie ze sztlką budowlaną, według zasad układania kabli
do 1 kV przewtdzianych normamt. PrzyŁącze przed zasypaniem zgłosió do odbioru wstępnego
oraz do inwentaryzacjt geodezyjnej. Przed zasypaniem ziemią, naleŻy sprawdzió ctągłośc Żył i
rezystancj ę tzolacjt kabli.

Maszt wysięgnikowy:
Znak aktywny D6 w postaci kasetonu zostanie Zamontowany na maszcie wysięgnikowym MSW.
NaleŹy zastosować maszt typu KoMA B produkcji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-
Handlowego PoDKoWA Sp. j. DługoŚó wysięgnika w zaleŻnoŚci od moŹliwości posadowienia
fundamentu - od 5 do 9 m, taLeŻy dobrać w taki sposób, aby przy montazu bocznym kasetonu,

znajdował się on centralnie nad osią jezdnt. Zabezpteczenie antykorozyjne masztu w postaci
powłoki aluminiowo-cynkowej, pokrywanej dodatkowo dwiema warstwami lakierów dwuskład-
nikowych. Konstrukcja masztu stalowa, słupowo-ryglowa. Charakterystycznącechą jest kołnierz
poŁączeniowy umozliwiający obrót wysięgnika i jego montaŻ pod dowolnym kątem w stosunku
do jezdni (ntezaleŻnte od posadowienia fundamentu). Sposób posadowienia masztu winien speł-

niać wymogi zawar1e w ZaŁącznIku nr 3 do Rozporządzenta Ministra Infrastruktury z dnia 3 1ip-

ca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz utządzen bezpteczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. L}. NR 220 poz. ŻI81 z 23.IŻ.2003). Prace ZwląZane Z montaŻem masztu wysięgnikowego
naleŻy rozpocząa od wykonania wykopów pod fundament. Wykop pod fundamentna\eŻy wyko-
nywaó ręcznle lub za pomocą świdra instalowanego na ciągniku. W takim przypadku nalezy wy-
konać ręCznle wykopy kontrolne, do głębokości minimum I,20 m w miejscu mechanicznego
wykonywania wykopu w celu stwierdzenia braku kolizji z lzbrojentem istniejącym. Wykop pod
fundament należy wykonywać bezpoŚrednio przed montazem fundamentu. Należy Zastosować
fundament prefabrykowany lub wylewany na miejscu. W przypadku fundamentu prefabrykowa-
nego zastosowaó fundament typu F IŻl3 (F 16/4) produkcji PoDKOWA Sp. j. Fundament wyle-
wany na miejscu naIeŻy, wykonywaó po zamontowaniu w wykopie zbrojenia fundamentu, w

postaci zespołu kotwiącego _ do betonowania w ziemi, równteŻ produkcji PODKOWA Sp. j.W
trakcie betonowania fundamentu nalezy zwrócić uwagę na pozostawienie droznego otworu dla
wprowadzenia kabli sygnalizacyjnych do masztu. W przypadku fundamentu wylewanego, zosta-

nie on wykonany z betonu klasy nie mniejszej ntŻB-Zo, spełniającego wymagania zgodnie z PN-
EN 206-1:2000, a zbrojenie stalowe będzie zgodne z normą PN-84/B-03Ż64. Wykonanie i osa-

dzenie kotew fundamentowych będzie zgodne Z fioImą PN-B-03215-1998. Posadowienie fun-

damentów powinno być wykonane na głębokości porltŻej przemarzaI|ia gruntu. Cement stoso-

wany do betonu w fundamencie powinien być cementem portlandzkim kJasy ,,3Ż,5", odpowiada-
jący wymaganiom PN-EN 19]_1:Ż0OO. Kruszywo Stosowane do betonu powinno odpowiadaó



wymaganiom PN-86/B -06112. Woda do betonu powinna byó ''odmiany 1'', zgodnte Z wymaga-
niami normy PN-88/B-3Ż250. Montaz masztów z wysięgnikiem nalezy' wykonaó z wykotzysta-
niem zurawia samochodowego. Maszty moŻna instalowaó na fundamencie po osiągnięciu przez
niego pełnych parametrów wytrzymałościowych ("hartowanie betonu''). Wszystkie ocynkowane
Łączntki metalowe do konstrukcji wsporczychjak śruby' listwy, podkładki, wkręty itp. powinny
byó czyste, gładkie bez pęknięÓ, naderwań i wypukłych karbów. Powłoka metaltzacyjna cynko-
wa na wszystkich elementach metalowych powiqna byc z cynku o czystości nie mniejszej niŻ
99,5 7o i odpowiadaó wymaganiom PN-EN Iso I4113 '

We wnęce rewizyjnej masztu, dla połączenia kabli i przewodów zasilających, naleŻy umieśció
izolacyjne złącze kablowe typu IZK produkcji Sintur-Turek z bezpiecznikiem topikowym
gG 16 A dla kasetonu' Do projektowanego masztu wciągnięty zostanie przewódYDY 3x2,5 mmz
- łączący złącze kablowe z kasetonem. Maszt należy uziemić _ wykonać uziom taśmowo-
prętowy - wartość oporności uziemienia: R < 10 a. Połączenia w ziemt elementów uziemienia
spawać' a następnie zabezpteczyc przed korozją. Konstrukcję słupa podłączyc do Żyły ochronnej
PE kabla zasllającego - przewodem o przekroju minimum DY 6 -*'. Nu-erację masztu (nr
68/I), umieśció na wysokości około 2,5 m nad ziemlą. Podłączenta lrządzenia do sieci
zasllającej, powinna dokonaó osoba, elektryk z aktualnymi uprawnieniami SE'P. Maszt naleŻy
ustawió w stosunku do krawędzi jezdni ze skrajnią minimum 0,6 m do lica słupa.
Zakotwienie słupa w fundamencie sztywne w obu kierunkach Za pomocą stopy jednodzielnej
kotwionej w fundamencie Śrubami fundamentowymi płytkowymi M30 x 700 ze stali 5253.
Nakrętki śnlb zabezpieczyc przed odkręceniem kontrnakrętkam lub podkładkami spręZystymi.
Blacha podstawy spawana do słupa spoinami czołowymi i pachwinowymi, żebra usztyr,vniające
spoinami pachwinowymi. Spawanie spoiwem stalowym /drutem/ dla stali o Re do 360 MPa
Klasa 5 wadliwości złączy spawanych.

UWAGA: Skrajnia pionowa powinna wynosić minimum 5 m w stosunku do dolnej części
kasetonu.

Produkt naleŻy wykonać uwzględniając wymagantazalłarte w następujących normach:
. PN-82/B-02000 - obctąŻenie budowli, Zasady ustalania wartości.
. PN-82/B-02001 - obciążenie budowli. obciązenia stałe'
. PN-77/B -}ŻuI - obciąŻenia w obliczeniach statycznych. obciązenia wiatrem.
. PN-87/B -02013 - obciążenia budowli' obciąŻenta zmienne środowiskowe. ObciąŻenta

oblodzeniem.
. PN-90/B -03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie i wykonanie.
. PN-B-032I5 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
. PN-87/B-69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
. PN-B-06Ż00 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe.
. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i spręZone. obliczenia statyczne i

projektowanie.
. PN-81 18-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.



Kaseton:
Kaseton D-6 jest znakiem, który ma za zadante przekazanie informacji dla jadącego kierowcy, że
na odcinku przedjadącym samochodem w lokalizacji pod kasetonem znajduje się przejście dla
pieszych t naleŻy zwrócic szczegó\ną uwagę na ten odcinek drogi. Dla potrzeb przedmiotowego
zadanta przew tdziano 1 kas eton o następuj ącej konfi guracj i :

. dwustronny
wersj a _,,prześwietlany'',

mocowanie boczne (uchwyt/zawias umozliwiający regulację ustawienia pŁaszczyzny
znaku),
tarcza znaku - poliwęglan,
wielkość symbolu 900/900 mm,
obudowa - profil aluminiowy,
napięcie zasilania 230 Y / 50 Hz,
zintegrowana, kompletna metalohalogenkowa oprawa oświetleniowa250 W (od dołu),

tyrystorowy układ zapłonowy i statecznik dla oprawy oświetieniowej,
odbłyśnik oplawy metalohalogenkowej z polerowanego aluminium'
2 pulsatory ostrzegawczeLBD IŻYIDC w kolorze pomaranczowym (o 300 mm),
obudowa pulsatora _ poliwęglanz daszkiem,
przetwornica napięcia Z3}VAC/IŻVDC - dla pu1satorów,

praca kasetonu po zapadnięciu zmrokl, wtaz z uruchomieniem oświet1enia uIicznego,
sterowanie znaku umieszczone w jego wnętrzu,
zasilanie buforowe dla potrzeb pulsatorów w okresie dziennym.
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a
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Znak umieszczofly Zostanie na końcu masztu wysięgnikowego. Długośó masztu, naleŻy tak
dobrać, aby kaseton' po jego zamontowaniu, znajdował się dokładnie nad osią jezdni.
Mocowanie kasetonu do wysięgnika, przy uzyciu uniwersalnego uchwytu bocznego.
oc1mkowanego ogniowo, wyposaŻonego w regu1ację pozwalaj ącą na ustawienie powierzchni
roboczej znaku prostopadle do osi jezdni. Sterowanie znaku umieszczone jest w jego wnętrzu
natomiast przewód zasilający prowadzony jest wewnątrz masztu sygnalizacyjnego, a jego
przyłączenie następuje w otworze rewtzyjnym do złączy VK. w dolnej części kasetonu,
umieszczona będzie oplawa oświetleniowa z kompletnym wyposazeniem, zapewniającym jej
prawidłowe funkcjonowanie. Nalezy zastosować oprawę metaloha1ogenkową Ze źródłem
o mocy 250 w. Ze względu na typ źródła światła oprawa umieszczona od dołu, pozwala na
wyróznienie przejścia światłem wyraźnie odmiennym od podstawowego oświetlenia ulicznego.
Kaseton D-6 jest utządzentem bezobsługowym, uruchamianym po zapadnięcil zmterzchu.
Sterowanie znaku znajduje się wewnątrz kasetonu, a wszelkie pottzebne przewody są

doprowadzone do puszki przyŁączeniowej znajdującej się na zewnątrz kasetonu. W puszce tej

znajdlje się listwa przyłączeniowa do której należy podłączyc przewód zasllający zgodnie
z obowiązującymi zasadami podŁączanta urządzeń elektrycznych. Przewód zasllający
YDY 3xŻ,5 mm' - prowadzony jest wewnątlz masztu sygnalizacyjnego do wnęki rewizyjnej.
Kaseton wymaga konserwacji, która polega na okresowej poprawie śrubowych złączy poprzez
odkręcenie i dokręcenie danego zŁącza oraz na oczyszczeniu jego powierzchni roboczej.
Konserwacji i napraw powinna dokonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami SEP po
uprzednim odłączeniu zasilania. Należy zastosować kaseton produkcji CZMUDA S.A. - olsztyn.
Podświetlente tatczy znaku oraz oprawa doświetlaj ąca przejście będą funkcjonowaó w okresie
po zmlerzchu - w momencie uruchomienia sieci oświetlenia ulicznego (zasilanie 230 V).
Natomiast ostrzegawcze pulsatory diodowe LED fi 300 mm (w obudowie z daszkiem),
funkcjonowaó winny całodobowo (I2 VDC). Do zasilenia obwodu diodowych lamp
osffZegawczych, nalezy zastosować zasilanie buforowe, które Zapewnl wystarczającą ilośó
energii do pracy pulsatora w godzinach dziennych, gdy 1inia zasilająca 1atarnie uliczne jest

nieczynna. W związku z tym instalację naleŻy wyposazyó dodatkowo w szafkę sterowniczo-



akumulatorową (dobór urządzen do charakteru placy i obciązenia zapewni wykonawca robót),
montowaną na maszcie. obudowa szafki musi być Strugoszczelna t btyzgoszczelna, min. IP55.
W ciągu dnia zasilanie pulsatorów odbywaĆ będzie się z baterii akumulatorów zelowych'
natomiast w porue nocnej układ sterujący winien przełączyc zasilanie puisatorów,
z akumulatorów na sieó oświetleniową w momencie jej uruchomienia (z uwzględnieniem
przetwornicy napięcia 230 VAC/IZ VDC) i jednocześnie zapewni ładowanie akumulatorów.
Uruądzente winno poliadać wymagany certyfikat. obudowa znaku o wymiąąch 900x900 mm,
wykonana ma byó z proftli aluminiowych malowanych proszkowo lakierem poIiestrowym, na
kolor szary naturalny. odbłyśnik dla metalohalogenkowej oprawy doświetlającej przejście _
z polerowanego aluminium. Lico znaku wykonane z poliwęglanu posiadającego duŹą odporność
mechanicznąna uderzenia oraz promieniowanie UV. Treść znaku wyklejona folią translucentną
kolorową. Urządzente powinno posiadać aprobatę techntczl'lą Instytutu Badawczego Dróg
i Mostów.

6. KoNTRoLA JAKoŚcI RoBoT
Wszystkie eiementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:
. zgodności z dokumentacją i przepisami,
. poprawnego montazu,
o kompletności wyposazenia,
. poplawności oznaczenia,
o braku widocznych uszkodzeń,
o naleŻytęgo Stanu tzolacjt,
o skuteczności ochrony od porażeń.

6.1 Kontrola jakości materiałów
Urządzenia' słupy, osprzęt oraz kable
fabryczny lub świadectwo jakości
certy{ikaty, gwarancje i DTR.

i przewody elektroenergetyczne powinny posiadaó atest
wydane przez producenta otaz wszystkie niezbędne

6.2 Kontrola i badania w trakcie robót:
sprawdzenie i badanie przewodów po ułozeniu,
sprawdzenie i badanie kabli po ułozeniu,
sprawdzenie poprawności montazu masztów,
sprawdzanie prawidłowo ści monta hl przew o dów ochronnych.

6.3 Badania i pomiary po montażowe po zakończeniu robót należy wykonać:
o zachowania ciągłośct Żyłroboczych,
. zgodnośctfaz,
o pomiary rezystancji uziomów i napięć raŻenia,
o skuteczności ocfuony od porazeń,
. sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji'
. sprawdzenie stanu tzolacjt induktorem.



7. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
o dokumentacja projektowa z naniesionymi zmlanaml i uzupełnieniami w trakcie

wykonywania robót,
o dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robót,
o dokumenty dotyczące jakoŚci wbudowanych materiałów,
o protokoły i zaświadczenta z dokonanych prób montazowych,
o protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych,
o świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeni materlałów,
o dokumentacj a f abry czna zamontowa ny ch vządzen,
o inwentaryzacjapowykonawcza, geodezyjna,
o dokumentac1a Techniczno Ruchowa urządzen.

8.PRZEPISY ZwIĄZANE

8.1 Polskie normy
1. PN-82/B-02000 - ObciąŻenie budowli, Zasady ustalania wartości.
Ż. PN-82/B-0200L - ObciąŻente budowli. obciąŹenia stałe.
3. PN-77/B-0201L - ObctąŻenta w obliczeniach statycznych. obciążenia wiatrem.
4. PN-87iB-020I3 - ObciąŻenta budowli. ObciąŻenta zmjenne środowiskowe. obciążenia

oblodzeniem.
5. PIV-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie i wykonanie.
6. PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Połączenla z fundamentami. Projektowanie i

wykonanie.
7. PN-87/B-69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
8. PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

W1łnagania podstawowe.
9' PN-B-03264:Ż00Ż Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i spręzone. obliczenia statyczne i

projektowanie.
10. PN-IEC 60050-826 _ Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych.
11. PN-90/E-05023 _ Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
12. PN 9Ż/E-05009l56 - Dobór Imontaż wyposazenia elektrycznego.
13. PN-IEC 99-I:I993 ograniczniki pIzeplęa. Iskiernikowe Zawolowe ograniczniki

przeplęc do sieci prądu przemiennego.
14. PN-76/E-90301 _ Kable elektroenergetycznę o izolacji z tworzyw termoplastycznych t

powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.
1 5. PN-9 1 A4 - 42029 - U rządzenia elektry czne. o gólne wymagania i badania.
16. PN-92/E-0I200/fi - Symbole graftczne stosowane w schematach. Schematy i plany

instalacj i elektrycznych, budowlane i topograftczne.
17. PN-88/E-02000 - Napięcia znamionowe.
18. PN-90/E-05025 _ obliczanie skutków prądów zwarciowych.
19. N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczfie niskiego napięcia. ochrona

przeciwporażeniowa.
20. N SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.



8.2 Przepisy prawne
1. Ustawa z dnta 7 ltpca t994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 , poz.20l6; Dz. tJ .

2004 nr 6, poz.4I; nt 9Ż, poz.881; nr 93, poz.888; nr 96, poz.959) z późniejszymi
zmianamt.

2. Ustawa z dnta 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (D2.U.2004 nr 92, poz. 881).
3. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1991 r. (Dz. U. 2003 nr I53, poz. 1504;

nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 ttt Ż9, poz. 257; nr 34, poz. Ż93; nr 9I, poz. 857; nr 96, poz.
9 59) z późńejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnta 30 sierpnia Ż002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Ż002 nr T66,
poz. 1 360) z późniejszymi zmianami.

5. Ustawa z dnta Ż4 sierpnta I99I r. o ochronie przeciwpoŻarowej (Dz. U. Ż002 nr 147, poz.
I2Ż9;Dz. U. 2003 nr 52,poz.452).

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnta I'7 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.
9r2).

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnta Ż8 mają 1996 r. w sprawie
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
1996 nr 62, poz.288).

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnta 6 lutego Ż003 t w sprawie bezpleczenstwa i
higieny ptacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 , poz. 40I).

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnta 3 lipca Ż003 r., w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych otaz urządzenbezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2I8I z
dnta23 grudnia 2003 r.).

10. Rozpotządzente Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socja1nej z dnta 12 marca 2003 r. w
sprawie zasadntczych wymagań d1a sprzętu elektrycznego (Dz. U.2003 nr 49, poz. 414).


