Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.

Ilo

Cena jedn.

I. Roboty demonta owe
1.
2.

Demonta opraw o wietlenia zewn trznego
na trzpieniu s upa lub wysi gniku
Mechaniczny demonta s upów
ST D - 07.07.01
wietleniowych
ST D - 07.07.01

kpl.

7

up

7

m2

2,7

m2

16,5

m2

15,72

II. Roboty ziemne
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Rozebranie chodników z p yt betonowych o
ST D - 07.07.01 wymiarach 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
ST D - 07.07.01
betonowej - r cznie
czne rozebranie nawierzchni z kostki
kamiennej
nieregularnej na podsypce
ST D - 07.07.01
cementowo-piaskowej
Ci cie nawierzchni z mas mineralnoST D - 07.07.01
asfaltowych na g boko 5 cm
Rozebranie nawierzchni z mas mineralnoST D - 07.07.01
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Kopanie rowów dla kabli w sposób
ST D - 07.07.01
mechaniczny w gruncie kat. III-IV
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych
ST D - 07.07.01
mechanicznie w gruncie kat. III-IV
czne wykopy ci e lub jamiste ze
skarpami o szer.dna do 1.5 m i g bok.do
ST D - 07.07.01
1.5m ze z eniem urobku na odk ad
(kat.gr.IV)
Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsi biernymi o poj. ki 0.25 m3 w gr.kat.
ST D - 07.07.01
III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowy ad.
Dodatek za ka dy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowy adowczymi po
ST D - 07.07.01
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. IIV) Krotno = 2
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
ST D - 07.07.01
amanych gr. 15 cm
Nawierzchnie z kostki nieregularnej o
ST D - 07.07.01
wysoko ci 10 cm na podsypce wirowej
Uk adanie nawierzchni chodników i placów z
ST D - 07.07.01 betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50
elementów/m2
Chodniki z mieszanki grysowo- wirowej
ST D - 07.07.01 asfaltowej - grubo warstwy po
zag szczeniu 3 cm
Chodniki z mieszanki grysowo- wirowej
ST D - 07.07.01 asfaltowej - ka dy dalszy 1 cm grubo
warstwy po zag szczeniu Krotno = 2
Chodniki z p yt betonowych 35x35x5 cm na
ST D - 07.07.01 podsypce piaskowej z wype nieniem spoin
piaskiem

m

10

m2

4,2

m3

195,456

m3

187,976

m3

0,96

m3

7,48

m3

7,48

m2

39,12

m2

15,72

m2

16,5

m2

4,2

m2

4,2

m2

2,7

szt.

8

szt.

8

III. Roboty monta owe
19.

20.

Fundamenty prefabrykowane betonowe w
ST D - 07.07.01 gruncie kat.IV o obj to ci w wykopie do 0.25
m3 pod s upy o wietleniowe
ST D - 07.07.01 Monta i stawianie s upów o wietleniowych o
masie do 100 kg na fundamencie

Warto

Lp.
21.
22.
23.

Podstawa

Opis

Monta wysi gników rurowych o masie do 30
kg na s upie
Monta wysi gników rurowych o masie do 30
ST D - 07.07.01
kg na s upie
Monta wysi gników rurowych o masie do 30
ST D - 07.07.01
kg na s upie
ST D - 07.07.01

ST D - 07.07.01

25.

ST D - 07.07.01

26.

ST D - 07.07.01

27.

ST D - 07.07.01

28.

ST D - 07.07.01

29.

ST D - 07.07.01

30.

ST D - 07.07.01 Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w
rurach, pustakach lub kana ach zamkni tych
Monta uziomów poziomych w wykopie o
ST D - 07.07.01
boko ci do 0.6 m; kat.gruntu IV
czenie przewodów instalacji odgromowej
ST D - 07.07.01 lub przewodów wyrównawczych z pr ta o
r.do 10 mm w wykopie

32.

Zarobienie na sucho ko ca kabla 5- owego
o przekroju
do 50 mm2 na napi cie do 1
kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych
Monta z czy kontrolnych z po czeniem drutaskownik w instalacji uziemiaj cej i
odgromowej
Monta tabliczek bezpiecznikowych na
konstrukcji
Wy cznik nadpr dowy 2-biegunowy w
rozdzielnicach
Wy cznik nadpr dowy 2-biegunowy w
rozdzielnicach
Wy cznik nadpr dowy 1-biegunowy w
rozdzielnicach

33.

ST D - 07.07.01

34.

ST D - 07.07.01

35.

ST D - 07.07.01

36.

ST D - 07.07.01

37.

ST D - 07.07.01

38.

ST D - 07.07.01

39.

ST D - 07.07.01 Dodatkowe wyposa enie rozdzielnic
modu owych - szyna czeniowa 3-biegunowa

Ilo

Cena jedn.

szt.

5

szt.

3

szt.

5

Monta przewodów do opraw o wietleniowych kpl.przew
- wci ganie w s upy, rury os onowe i
.
wysi gniki przy wysoko ci latar do 10 m
Monta opraw o wietlenia zewn trznego na
szt.
wysi gniku
Monta opraw o wietlenia zewn trznego na
szt.
wysi gniku
Monta opraw o wietlenia zewn trznego na
szt.
wysi gniku
enie rur os onowych z PCW o r.do 140
m
mm
enie rur os onowych stalowych o r.do
m
100 mm

24.

31.

Jedn.

13

5
3
5
453
33

m

543

m

524

szt.

32

szt.

32

szt.

15

szt.

15

szt.

1

szt.

1

szt.

4

szt.

1

IV. Pomiary elektryczne
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1ST D - 07.07.01 fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napi cia
do 4
ST D - 07.07.01 Badanie linii kablowej o ilo ci
Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub
ST D - 07.07.01
roboczego
Nast pny pomiar uziemienia ochronnego lub
ST D - 07.07.01
roboczego
ST D - 07.07.01 Pierwszy pomiar skuteczno ci zerowania
ST D - 07.07.01 Nast pny pomiar skuteczno ci zerowania

pomiar.

15

odc.

16

pomiar.

3

pomiar.

16

pomiar.
pomiar.

3
15

Warto
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s
wietlenia drogowego.

wymagania dotycz ce wykonania i odbioru

1.2. Zakres stosowania ST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj
podstaw opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach krajowych i wojewódzkich.
1.3. Zakres robót obj tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z przebudow
wietlenia ul. Bema w Kowarach.
W zakres robót wchodzi:
-

linia o wietleniowa kablowa – YAKY 4×35 mm2 od szafy o wietleniowej „S-O” zlokalizowanej przy stacji
transformatorowej PT-28511, u

-

ona w ulicy Sienkiewicza i ulicy Bema z powi zaniem do ulicy Szkolnej;

upy o wietleniowe stalowe, o wysoko ci h = 9 m z wysi gnikami L=1,0m w ilo ci 5 sztuk, z wysi gnikami
L=1,5m w ilo ci 3 sztuk i wysi gnikami o d ugo ci L=2,5 m w ilo ci 5 sztuk, dla o wietlenia ulicy Bema;

-

oprawy o wietleniowe typu OUSe 150W w ilo ci 3 sztuk, OUSe 70W w ilo ci 5 sztuk i OUSe 250W w ilo ci 5
sztuk, dla o wietlenia ulicy Bema;

-

wymiana z cz s upowych w s upach o wietleniowych istniej cych przy ulicy Sienkiewicza w ilo ci 6 sztuk i
ulicy Szkolnej w ilo ci 1 sztuka.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. up o wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo rednio w gruncie, s
wietleniowej na wysoko ci nie wi kszej ni 14 m.
1.4.2. Maszt o wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoc
zamocowania opraw o wietleniowych na wysoko ci powy ej 16 m.

ca do zamocowania oprawy
fundamentu, s

ca do

1.4.3. Wysi gnik - element rurowy cz cy s up o wietleniowy z opraw .
1.4.4. Oprawa o wietleniowa - urz dzenie s
ce do rozdzia u, filtracji i przekszta cania strumienia wietlnego
wysy anego przez ród o wiat a, zawieraj ce wszystkie niezb dne detale do przymocowania i po czenia z instalacj
elektryczn .
1.4.5. Kabel - przewód wielo
pracowa pod i nad ziemi .

owy izolowany, przystosowany do przewodzenia pr du elektrycznego, mog cy

1.4.6. Ustój - rodzaj fundamentu dla s upów o wietleniowych.
1.4.7. Fundament - konstrukcja elbetowa zag biona w ziemi, s
w pozycji pracy.

ca do utrzymania masztu lub szafy o wietleniowej

1.4.8. Szafa o wietleniowa - urz dzenie rozdzielczo-sterownicze bezpo rednio zasilaj ce instalacje o wietleniowe.
1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa - ochrona cz ci przewodz cych dost pnych w wypadku pojawienia si
na nich napi cia w warunkach zak óceniowych.
1.4.10. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania szczegó owe” pkt 1.5.
1.5. Szczegó owe wymagania dotycz ce robót
Szczegó owe wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania szczegó owe” pkt 1.5.
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2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania szczegó owe” pkt 2.
2.2. Materia y do wykonania ustoju betonowego „na mokro”
2.2.1. Szalowanie
Nie dotyczy
2.2.2. Beton
Nie dotyczy
2.3. Materia y stosowane przy uk adaniu kabli
2.3.1. Piasek
Piasek stosowany przy uk adaniu kabli powinien by
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

co najmniej gatunku „3”, odpowiadaj cego

2.3.2. Folia
Folia s
ca do os ony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by foli kalandrowan z
uplastycznionego PCW o grubo ci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadaj
wymaganiom BN-68/6353-03 [21].
2.4. Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod maszty i szafy o wietleniowe zaleca si stosowanie fundamentów prefabrykowanych wed ug ustale
dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotycz ce fundamentów 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
zabezpieczenie antykorozyjne wed ug SST, zgodnie z „Instrukcj zabezpiecze przed korozj konstrukcji betonowych”
[35].
Sk adowanie prefabrykatów powinno odbywa si na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym pod u,
na przek adkach z drewna sosnowego.
2.4.2. Rury betonowe
Nie dotyczy
2.4.3. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by wykonane z materia ów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzyma ych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzia anie uku elektrycznego.
Rury u ywane do wykonania przepustów powinny by dostatecznie wytrzyma e na dzia aj ce na nie
obci enia. Wn trza cianek powinny by g adkie lub powleczone warstw wyg adzaj
ich powierzchnie dla
atwienia przesuwania si kabli.
Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o rednicy wewn trznej nie
mniejszej ni 90 mm. Rury powinny odpowiada wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].
Rury na przepusty kablowe nale y przechowywa na utwardzonym placu, w nienas onecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.4.4. Kable
Kable u ywane do o wietlenia dróg powinny spe nia wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca si stosowanie
kabli o napi ciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pi cio owych o ach aluminiowych w izolacji polwinitowej.
Przekrój
powinien by dobrany w zale no ci od dopuszczalnego spadku napi cia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez pr dy robocze i zwarciowe oraz skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej w przypadku
zerowania ochronnego.
Nie zaleca si stosowania kabli o przekroju wi kszym ni 35 mm2.
bny z kablami nale y przechowywa w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpo rednim dzia aniem promieni s onecznych.
2.4.5. ród a wiat a i oprawy
Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nale y dla o wietlenia drogowego stosowa
wiat a i oprawy spe niaj ce wymagania PN-83/E-06305 [15].

ród a
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Ze wzgl du na wysok skuteczno
wietln , trwa
i sta
strumienia wietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca si stosowanie wysokopr nych lamp sodowych, rt ciowych lub rt ciowych z halogenkami.
Oprawy powinny charakteryzowa si szerokim ograniczonym rozsy em wiat a. Ze wzgl dów
eksploatacyjnych stosowa nale y oprawy o konstrukcji zamkni tej, stopniu zabezpieczenia przed wp ywami
zewn trznymi komory lampowej IP 54 i klas ochronno ci I.
Elementy oprawy, takie jak uk ad optyczny i korpus, powinny by wykonane z materia ów nierdzewnych.
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 PN-86/O-79100 [19].
2.4.6.

upy i maszty o wietleniowe
upy i maszty o wietleniowe powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj projektow dla konkretnego

obiektu.
Dla o wietlenia dróg, poza szczególnymi przypadkami, nale y stosowa typowe s upy o wietleniowe
betonowe i stalowe umo liwiaj ce zawieszenie opraw na wysoko ci 10 m oraz maszty o wysoko ci zawieszenia opraw
14 i 18 m.
upy i maszty powinny przenie obci enia wynikaj ce z zawieszenia opraw i wysi gników oraz parcia
wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100-1.
Ka dy s up powinien posiada w swej górnej cz ci odpowiedniej rednicy rur stalow dla zamocowania
wysi gnika rurowego i os ony sto kowej.
W dolnej cz ci s upy i maszty powinny posiada jedn lub dwie wn ki zamykane drzwiczkami.
Wn ka lub wn ki powinny by przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowozaciskowej, posiadaj cej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilo ci zale nej od ilo ci zainstalowanych opraw) i cztery
lub pi zacisków do pod czenia dwóch
kabla o przekroju do 50 mm2.
Stalowe s upy i maszty winny by wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich powierzchnie
wewn trzne powinny by oczyszczone i powleczone warstw ochronn z bitizolu o grubo ci min. 120 µm. Strona
zewn trzna po oczyszczeniu II stopnia powinna by malowana trzema warstwami farb; antykorozyjn , podk adow i
nawierzchniow . Farba nawierzchniowa powinna by koloru szarego (mieszanina kolorów 51 i 81 w stosunku 1:1).
Elementy powinny by proste w granicach dopuszczalnych odchy ek podanych w dokumentacji projektowej i
PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mog wykazywa p kni , a otwory na elementy cz ce nie powinny mie
podniesionych kraw dzi.
Sk adowanie s upów i masztów o wietleniowych na placu budowy, powinno by na wyrównanym pod u w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przek adek z drewna mi kkiego.
2.4.7. Wysi gniki
Wysi gniki powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj projektow lub SST. Je eli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to nale y wysi gniki wykonywa z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i rednicy
zewn trznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubo cianki rury nie powinna przekracza 8 mm.
Ramiona lub rami wysi gnika powinno by nachylone pod k tem 5 stopni od poziomu, a ich wysi g
powinien by zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysi gniki powinny by dostosowane do opraw i s upów o wietleniowych
ywanych do o wietlenia dróg.
Wysi gniki powinny by zabezpieczone antykorozyjnie pow okami malarskimi z zewn trz i asfaltowymi
wewn trz rur, tak jak s upy i maszty o wietleniowe.
Sk adowanie wysi gników na placu budowy powinno by w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem.
2.4.8. Kapturek os onowy
Kapturek os onowy nale y wykona zgodnie z dokumentacj projektow dla konkretnego wysi gnika i s upa
wietleniowego.
2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczk bezpiecznikowo-zaciskow nale y wykona zgodnie z dokumentacj projektow lub SST.
Tabliczka powinna posiada odpowiedni ilo podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pi
zacisków przystosowanych do pod czenia dwóch
kabla o przekroju do 50 mm2.
2.4.10. Szafa o wietleniowa
Szafa o wietleniowa powinna by zgodna z dokumentacj projektow i odpowiada wymaganiom PN-91/E05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostoj ca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33.
Szafa powinna by przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napi cie
znamionowe 380/220 V, 50 Hz.
Szafa o wietleniowa powinna sk ada si z cz onów:
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zasilaj cego dostosowanego do pod czenia kabla o przekroju
do 120 mm2, sk adaj cego si z podstaw
bezpiecznikowych 200 A lub cznika r cznego 200 A,
odbiorczego sk adaj cego si z min. 6 pól odp ywowych, wyposa onego w gniazda bezpiecznikowe BiGs 63 A i
styczniki 200 A, które bezpo rednio w czaj i wy czaj o wietlenie. Do pod czenia kabli odbiorczych, cz on
powinien posiada uniwersalne zaciski rubowe umo liwiaj ce przykr cenie
o przekroju do 70 mm2 bez
ywania ko cówek kablowych,
pomiarowego, s
cego do pomiaru energii elektrycznej,
sterowniczego realizuj cego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej lub SST.
Ponadto szafa o wietleniowa powinna umo liwia wy czanie cz ci o wietlenia oraz prac w pier cieniu
sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.
Sk adowanie szafy o wietleniowej powinno odbywa si w zamkni tym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem si kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2.4.11. wir na podsypk
wir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by klasy co najmniej III i odpowiada
wymaganiom BN-66/6774-01 [23].
2.4.12. Kit uszczelniaj cy
Do uszczelniania po czenia s upa z wysi gnikiem i kapturkiem os onowym mo na stosowa wszelkie rodzaje
kitów spe niaj ce wymagania BN-80/6112-28 [20].
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. 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 w ciw jako robót:
urawia samochodowego,
samochodu specjalnego linowego z platform i balkonem,
wiertnicy na podwoziu samochodowym ze widrem 70 cm,
spawarki transformatorowej do 500 A,
zag szczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
cznego zestawu widrów do wiercenia poziomego otworów do 15 cm,
urz dzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniej cymi drogami.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia ów i elementów o wietleniowych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania o wietlenia winien wykaza si mo liwo ci korzystania z
nast puj cych rodków transportu:
samochodu skrzyniowego,
przyczepy d ycowej,
samochodu specjalnego linowego z platform i balkonem,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewo enia kabli.
Na rodkach transportu przewo one materia y i elementy powinny by zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórc dla poszczególnych
elementów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Wykopy pod fundamenty i kable
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 g boko ci wykopu,
ukszta towania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si wykonywanie wykopów
skoprzestrzennych r cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada wymaganiom
BN-83/8836-02 [25].
Wykopy pod s upy o wietleniowe zaleca si wykonywa mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z PN-68/B-06050 [2].
Wykop rowka pod kabel powinien by zgodny z dokumentacj projektow , SST lub wskazaniami In yniera.
Wydobyty grunt powinien by sk adowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by wykonane w sposób
zapewniaj cy ich stateczno .
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod z opadów atmosferycznych, nale y powierzchni terenu
wyprofilowa ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw wody poza teren przylegaj cy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nale y dokona gruntem z wykopu, bez zanieczyszcze (np. darniny,
korzeni, odpadków). Zasypanie nale y wykona warstwami grubo ci od 15 do 20 cm i zag szcza ubijakami r cznymi
lub zag szczark wibracyjn . Wska nik zag szczenia gruntu powinien wynosi 0,95 wed ug BN-77/8931-12 [26].
Zag szczenie nale y wykonywa w taki sposób aby nie spowodowa uszkodze fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostaj cy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nale y rozplantowa w pobli u
lub odwie na miejsce wskazane w SST lub przez In yniera.
5.3. Wykonanie ustojów pod s upy o wietleniowe
Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nale y stosowa proste do wykonania ustoje z
yciem rur betonowych 60 cm d ugo ci 1,0 m, z betonu B 10 i piasku.
Konstrukcja ustoju powinna uwzgl dnia rodzaj gruntu, typ wysi gnika i oprawy oraz powinna wytrzyma
parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Górna cz
konstrukcji ustoju powinna znajdowa si 10 cm pod
powierzchni gruntu.
5.4. Monta fundamentów prefabrykowanych
Monta fundamentów nale y wykona zgodnie z wytycznymi monta u dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.
Fundament powinien by ustawiany przy pomocy d wigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spe niaj cego
wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zag szczonego wiru spe niaj cego wymagania BN-66/6774-01 [23].
Przed jego zasypaniem nale y sprawdzi rz dne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego cianek
i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest p yta mocuj ca.
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy 1:1500, z
dopuszczaln tolerancj rz dnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by wykonane z
dok adno ci ± 10 cm.
5.5. Monta masztów
Nie dotyczy
5.6. Monta s upów
upy nale y ustawia d wigiem w uprzednio przygotowane i cz ciowo wykonane ustoje. Spód s upa
powinien opiera si na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubo ci min. 10 cm lub na p ycie
chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.
boko posadowienia s upa oraz typ fundamentu nale y wykona wed ug dokumentacji projektowej.
Odchy ka osi s upa od pionu, po jego ustawieniu, nie mo e by wi ksza ni 0,001 wysoko ci s upa.
up nale y ustawia tak, aby jego wn ka znajdowa a si od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej ni nadje aj ce pojazdy oraz nie powinna by po ona ni ej ni 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.
5.7. Monta wysi gników
Wysi gniki nale y montowa na s upach stoj cych przy pomocy d wigu i samochodu z balkonem.
Cz
pionow wysi gnika nale y wsun
do oporu w rur znajduj
si w górnej cz ci s upa
wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nale y unieruchomi go rubami, znajduj cymi si w nagwintowanych
otworach.
Zaleca si ustawianie pionu wysi gnika przy obci eniu go opraw lub ci arem równym ci arowi oprawy.
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Po czenia wysi gnika ze s upem nale y chroni kapturkiem os onowym. Szczeliny pomi dzy kapturkiem
os onowym, wysi gnikiem i rur wierzcho kow s upa, nale y wype ni kitem miniowym.
Wysi gniki powinny by ustawione pod k tem 90 stopni z dok adno ci
2 stopnie do osi jezdni lub stycznej
do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w uku.
Nale y d
, aby cz ci uko ne wysi gników znajdowa y si w jednej p aszczy nie równoleg ej do
powierzchni o wietlanej jezdni.
5.8. Monta opraw
Monta opraw na wysi gnikach nale y wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.
Ka
opraw przed zamontowaniem nale y pod czy do sieci i sprawdzi jej dzia anie (sprawdzenie
za wiecenia si lampy).
Oprawy nale y montowa po uprzednim wci gni ciu przewodów zasilaj cych do s upów i wysi gników.
Nale y stosowa przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z
ami miedzianymi o przekroju
y nie
mniejszym ni 1 mm2.
Ilo przewodów zale na jest od ilo ci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do ka dej oprawy nale y prowadzi po dwa przewody. Oprawy nale y mocowa
na wysi gnikach i g owicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewodów zasilaj cych i ustawieniu ich w po enie pracy.
Oprawy powinny by mocowane w sposób trwa y, aby nie zmienia y swego po enia pod wp ywem
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.
5.9. Uk adanie kabli
Kable nale y uk ada w trasach wytyczonych przez fachowe s by geodezyjne. Uk adanie kabli powinno by
zgodne z norm PN-76/E-05125 [13].
Kable powinny by uk adane w sposób wykluczaj cy ich uszkodzenie przez zginanie, skr canie, rozci ganie
itp.
Temperatura otoczenia przy uk adaniu kabli nie powinna by mniejsza ni 0oC.
Kabel mo na zgina jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promie gi cia powinien by mo liwie
du y, jednak nie mniejszy ni 10-krotna zewn trzna jego rednica.
Bezpo rednio w gruncie kable nale y uk ada w rurach AROT typu lub PCV na g boko ci 0,7 m z
dok adno ci ± 5 cm na warstwie piasku o grubo ci 10 cm z przykryciem równie 10 cm warstw piasku, a nast pnie
warstw gruntu rodzimego o grubo ci co najmniej 15 cm.
Jako ochron przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzd
ca ej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nale y uk ada foli koloru niebieskiego szeroko ci 20 cm.
Przy skrzy owaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nale y uk ada w przepustach
kablowych stalowych. Przepusty powinny by zabezpieczone przed przedostawaniem si do ich wn trza wody i przed
ich zamuleniem.
Kabel u ony w ziemi na ca ej swej d ugo ci powinien posiada oznaczniki identyfikacyjne.
Na mostach i wiaduktach kable nale y uk ada w sposób zapewniaj cy:
nienaruszalno konstrukcji i nieos abienie wytrzyma ci mechanicznej mostu lub wiaduktu,
atwo uk adania, monta u, kontroli, napraw i ochron kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
zwi zanych z napraw i konserwacj konstrukcji.
Zaleca si przy latarniach, szafie o wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 1,5-metrowych
zapasów eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nale y pomierzy rezystancj izolacji poszczególnych odcinków kabla
induktorem o napi ciu nie mniejszym ni 2,5 kV, przy czym rezystancja nie mo e by mniejsza ni 20 Momów/m.
Zbli enia i odleg ci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
Tablica 2. Odleg

Lp.

ci kabla sygnalizacyjnego od innych urz dze podziemnych
Najmniejsza dopuszczalna
odleg
w cm

Rodzaj urz dzenia podziemnego

1

Kable
elektroenergetyczne
znamionowe sieci do 1 kV

na

napi cie

2

Kable
elektroenergetyczne
na
znamionowe sieci wy sze ni 1 kV

napi cie

3

Kable telekomunikacyjne

pionowa przy
skrzy owaniu

pozioma przy
zbli eniu

25

10

50

10

50

50
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4

Ruroci gi wodoci gowe,
ciekowe,
gazowe z gazami niepalnymi

cieplne,

5

Ruroci gi z cieczami palnymi

6

Ruroci gi z gazami palnymi

7

Cz ci podziemne linii napowietrznych (ustój,
podpora, odci ka)

-

80

8

ciany budynków i inne budowle, np. tunele,
kana y

-

50

50 *)

50

50 *)

100

wg PN-91/M-34501 [18]

*) Nale y zastosowa przepust kablowy.
5.10. Monta szafy o wietleniowej
Monta szafy o wietleniowej nale y wykona wed ug instrukcji monta u dostarczonej przez producenta szafy
i fundamentu.
Instrukcja powinna zawiera wskazówki dotycz ce monta u i kolejno ci wykonywanych robót, a mianowicie:
wykopów pod fundament,
monta fundamentu,
ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
wykonanie instalacji ochrony przeciwpora eniowej,
pod czenie do szafy kabli o wietleniowych i sterowniczych,
zasypanie wykopu i roboty wyko czeniowe.
5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej
System dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej dla instalacji o wietleniowej, do czasu ukazania si nowych
przepisów, mo e by stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.
Jest to uzale nione od istniej cego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilaj cej szaf o wietleniow ,
oraz od warunków technicznych przy czenia wydanych przez zak ad energetyczny.
5.11.1. Zerowanie
Zerowanie polega na po czeniu cz ci przewodz cych dost pnych z uziemionym przewodem ochronnym PE
lub ochronno-neutralnym PEN i powoduj cym w warunkach zak óceniowych od czenie zasilania.
Dodatkowo przy szafie o wietleniowej, na ko cu linii o wietleniowej i na ko cu ka dego odga zienia o
ugo ci wi kszej ni 200 m, nale y wykona uziomy, których rezystancja nie mo e przekracza 5 omów.
Zaleca si wykonywanie uziomu pr towego z u yciem pr tów stalowych 20 mm, nie krótszych ni 2,5 m,
po czonych bednark ocynkowan 30 × 3 mm.
Uziom z zaciskami zerowymi znajduj cymi si w szafie o wietleniowej i latarniach, nale y czy
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.
5.11.2. Uziemienie
Uziemienie polega na po czeniu cz ci przewodz cych dost pnych z uziomami w sposób powoduj cy
samoczynne od czenie zasilania, w warunkach zak óceniowych
. Zaleca si wykonywanie uziomu ta mowego, uk adaj c w jednym rowie z kablem o wietleniowym, bednark
ocynkowan 30 × 3 mm, która nast pnie powinna by wprowadzona do wn k latar , masztów i szafy o wietleniowej i
po czona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mog spe nia równie rol zacisków probierczych.
Ewentualne czenie odcinków bednarki nale y wykonywa przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna by uk adana p ycej ni 0,6 m i powinna by zasypana gruntem bez kamieni,
wiru i gruzu.
Od zacisków ochronnych do elementów przewodz cych dost pnych, nale y uk ada przewody miedziane o
przekroju nie mniejszym ni 2,5 mm2.
Przewody te powinny by chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie cian wykopu powinno by zgodne z dokumentacj projektow i SST.
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Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli nale y sprawdzi wska nik zag szczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzi sposób usuni cia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3. Fundamenty i ustoje
Program bada powinien obejmowa sprawdzenie kszta tu i wymiarów, wygl du zewn trznego oraz
wytrzyma ci.
Parametry te powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami
PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nale y sprawdzi dok adno ustawienia w planie i rz dne
posadowienia.
6.4. Latarnie o wietleniowe
Elementy latar powinny by zgodne z dokumentacj projektow i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie o wietleniowe, po ich monta u, podlegaj sprawdzeniu pod wzgl dem:
dok adno ci ustawienia pionowego s upów,
prawid owo ci ustawienia wysi gnika i opraw wzgl dem osi o wietlanej jezdni,
jako ci po cze kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jako ci po cze rubowych s upów, wysi gników i opraw,
stanu antykorozyjnej pow oki ochronnej wszystkich elementów.
6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zako czeniu robót kablowych nale y przeprowadzi nast puj ce pomiary:
boko ci zakopania kabla,
grubo ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odleg ci folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ci
ci
kabla.
Pomiary nale y wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wyj tkiem pomiarów rezystancji i ci
kabla, które nale y wykonywa dla ka dego odcinka kabla.
Ponadto nale y sprawdzi wska nik zag szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

ci

6.6. Szafa o wietleniowa
Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy szafa o wietleniowa lub jej cz ci odpowiadaj tym
wymaganiom dokumentacji projektowej, których spe nienie mo e by stwierdzone bez u ycia narz dzi i bez
demonta u podzespo ów.
Sprawdzeniem nale y obj jako wykonania i wyko czenia, a zw aszcza:
stan pokry antykorozyjnych,
ci
przewodów ochronnych i ich pod czenie do wszystkich metalowych elementów mog cych znale si pod
napi ciem,
jako wykonania po cze w obwodach g ównych i pomocniczych,
jako konstrukcji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie nale y sprawdzi :
jako po cze rubowych pomi dzy fundamentem a konstrukcj szafy,
stan pow ok antykorozyjnych,
jako po cze kabli zasilaj cych odp ywowych i sterowniczych,
zgodno schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by zamieszczony na widocznym miejscu
wewn trz szafy.
6.7. Instalacja przeciwpora eniowa
Podczas wykonywania uziomów ta mowych nale y wykona pomiar g boko ci u enia bednarki oraz
sprawdzi stan po cze spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi wska nik zag szczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiary g boko ci u enia bednarki nale y wykonywa co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by
zakopana p ycej ni 60 cm.
Wska nik zag szczenia gruntu powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Po wykonaniu uziomów ochronnych nale y wykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mog
by gorsze od warto ci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.
Po 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.
6.8. Pomiar nat enia o wietlenia
Pomiary nale y wykonywa po up ywie co najmniej 0,5 godz. od w czenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by wy wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nale y wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni,
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wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mog cych zniekszta ci przebieg pomiaru. Pomiarów
nie nale y przeprowadza podczas nocy ksi ycowych oraz w z ych warunkach atmosferycznych (mg a, nie yca,
unosz cy si kurz itp.). Do pomiarów nale y u ywa przyrz dów pomiarowych o zakresach zapewniaj cych przy
ka dym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% ca ej 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 wiat oczu y powinien posiada urz dzenie umo liwiaj ce dok adne poziomowanie
podczas pomiaru.
Pomiary nale y przeprowadza dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].
6.9. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga ustalonych w odpowiednich punktach OST zostan przez
In yniera odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazuj odst pstwa od postanowie OST zostan rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow dla linii kablowej jest metr, a dla latarni i szaf o wietleniowych jest sztuka.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykopy pod fundamenty i kable,
wykonanie fundamentów i ustojów,
enie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomów ta mowych.
8.3. Dokumenty do odbioru ko cowego robót
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa , oprócz dokumentów wymienionych w
punkcie 8.5 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”:
geodezyjn dokumentacj powykonawcz ,
protokó y z dokonanych pomiarów skuteczno ci zerowania zastosowanej ochrony przeciwpora eniowej.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf o wietleniowych obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robót w terenie,
dostarczenie materia ów,
wykopy pod fundamenty lub kable,
wykonanie fundamentów lub ustojów,
zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zag szczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,
monta masztów, s upów, wysi gników, opraw, szafy o wietleniowej i instalacji przeciwpora eniowej,
uk adanie kabli z podsypk i zasypk piaskow oraz z foli ochronn ,
pod czenie zasilania,
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sprawdzenie dzia ania o wietlenia z pomiarem nat enia o wietlenia,
sporz dzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urz dze do chwili przekazania o wietlenia Zamawiaj cemu.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-80/B-03322
2. PN-68/B-06050
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-76/E-02032
PN-55/E-05021

12. PN-75/E-05100
13. PN-76/E-05125
14. PN-91/E-05160/01

15. PN-83/E-06305
16. PN-79/E-06314
17. PN-93/E-90401

18. PN-91/M-34501
19. PN-86/O-79100
20. BN-80/6112-28
21. BN-68/6353-03
22. BN-88/6731-08
23. BN-66/6774-01
24. BN-87/6774-04
25. BN-83/8836-02
26. BN-77/8931-12
27. BN-72/8932-01
28. BN-83/8971-06
29. BN-89/8984-17/03
30. BN-79/9068-01

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania bada przy odbiorze
Beton zwyk y
Kruszywa mineralne do betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
Cement portlandzki
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
wietlenie dróg publicznych
Urz dzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obci alno ci
przewodów i kabli
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Wymagania
dotycz ce zestawów badanych w pe nym i niepe nym zakresie
bada typu
Elektryczne oprawy o wietleniowe. Typowe wymagania i
badania
Elektryczne oprawy o wietleniowe zewn trzne
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
pow oce polwinitowej na napi cie znamionowe nie
przekraczaj ce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napi cie
znamionowe 0,6/1 kV
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
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i
pospó ka
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze
Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
Rury bezci nieniowe. Kielichowe rury betonowe i elbetowe
WIPRO
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne
wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych o wietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych

10.2. Inne dokumenty
31. Przepisy budowy urz dze elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
32. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)
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33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych - Cz V. Instalacje elektryczne, 1973 r.
34. Rozporz dzenie Ministra Przemys u z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada urz dzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora eniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990 r.)
35. Instrukcja zabezpiecze przed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

