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1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót elektrycznych związanych z zasilaniem w energię elektryczną urządzeń
elektrycznych projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej zlokalizowanej na dz. nr 551/2, 995,
389/23, 695/1, obręb 0113 Trzebież 3 do budynku bazy Morskiej Stacji Ratowniczej w
Trzebieży.
Projekt należy czytać razem z dokumentacją.
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznych stanowi zbiór
wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli i jakości
robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad etyki zawodowej.
1.3.
Zakres robót objętych ST
• wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej elementy pompowni ścieków
• Wykonanie pomiarów elektrycznych
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051.
Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:
Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego,
mogący pracować pod i nad ziemią
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa –ochrona części przewodzących, dostępnych w
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
Linia kablowa – kabel wielożyłowy albo kilka kabli łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej
trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Trasa kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została
zbudowana.
Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub
zakończenia kabli.
Rozdzielnica Główna – jest to element instalacji elektrycznej służący do rozdziału energii
elektrycznej oraz do zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń i zwarć w sieciach kablowych
niskiego napięcia.
Przewody – wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej większej
liczby żył izolowanych bez powłoki lub w zależności od warunków, w których mają być
zastosowane – zaopatrzone w powłok niemetalową.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, a także specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy/robót
Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże Wykonawcy teren
robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennikiem budowy oraz z dwoma kompletami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

1.5.2. Dokumentacja techniczna kontraktu
Dokumentację stanowi wykaz dokumentów do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu
kontraktu, a więc: projekt budowy w zakresie urządzeń elektrycznych, przedmiar robót (nakłady
rzeczowe) elektrycznych i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były
zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2) dokumentacja projektowa
3) przedmiary robót (nakłady rzeczowe)
Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót
instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie instalacji
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora
Nadzoru lub Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi
dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy/robót
Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie
terenu budowy/robót, w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem
projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma
obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na terenie placu budowy zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.
U. 2003 nr 120 póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r.)
1.5.5. Odbiór frontu robót
Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji elektrycznych Wykonawca winien zapoznać się
z obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu
robót przez Wykonawcę od Zleceniodawcy (Generalny Wykonawca; Inwestor) winien być
dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokołem.
Wykonywanie robót instalacyjnych należy koordynować na bieżąco z Inspektorem nadzoru i
Kierownikiem Budowy robót ogólnobudowlanych o ile został ustanowiony.
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
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1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia
do nich używane - od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez Inspektora
Nadzoru potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w
całości i wszystkie ich elementy w stanie zadawalającym aż do momentu końcowego odbioru.
Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne
dokumenty.
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 Inspektora Nadzoru.
2.2.
Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do realizacji kontraktu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, odpowiednie
certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie określonego materiału z określonego źródła nie oznacza, że wszelkie
materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót elektrycznych winien podać
Inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. W przypadku realizacji projektów
finansowanych z funduszów Unii Europejskiej (UE) wymagane jest by Wykonawca posiadał
świadectwo iż użyte materiały zostały wyprodukowane w krajach należących do UE.
2.3.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały takie zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu prowadzenia prac budowlanych.
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z odmową ich przyjęcia i opłacenia przez
Inwestora.
2.4.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy
prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjne montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu
budowy powinny być opracowane przez Generalnego Wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo
wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Sposób składowania
materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być
dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały takie jak np. rury instalacyjne, kable i przewody,
oprawy, osprzęt, itp. należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych,
przewietrzanych i oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej,
a kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie
krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi

ułożone poziomo. Każdy z materiałów winien być składowany i przechowywany zgodnie z
instrukcją bądź informacją uzyskaną od Producenta. Zarządzający realizacją może okresowo
kontrolować materiały dostarczane na budowę, aby sprawdzić czy są one zgodne z
wymaganiami. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostęp do materiałów oraz pomoc przy ich
badaniu. Wykonawca winien zapewnić zabezpieczenie materiałów przed ich zniszczeniem bądź
uszkodzeniem podczas składowania aż do chwili zakończenia budowy.
2.5.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych pracach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem lub
wcześniej, jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.6.
Kable
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych należy stosować kabel YAKY, YKY lub YKY(żo) wg PN-93/E-90401
oraz PN-93/E-90400, ZN-97/MP-13-K-119 IEC60502-1, PN-HD 603 S1 o napięciu
znamionowym 0,6/1kV, z zastosowaniem do przesyłu energii elektrycznej które można
stosować w liniach energetycznych prowadzonych w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.
Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz powinien
spełniać wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych. Bębny z kablami
należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu.
2.7.
Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
2.8.
Osprzęt
O ile specyfikacja i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzęt powinien
wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż część linii, z którą współpracuje
oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję wg PN-74/E-04500. Części
osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność
elektryczną zbliżoną do przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie
dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami
przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone od możliwości powstawania korozji
elektrolitycznej.
2.9.
Folia kablowa, ostrzegawcza
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PVC o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I.
Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego.
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm.
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.
2.10. Piasek
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.
Należy stosować zwykły piasek nienormowany bez gruzu, kamieni i zanieczyszczeń, które
mogłyby spowodować uszkodzenie kabli.
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
6

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2.
Sprzęt do wykonania budowy
• zagęszczarka wibracyjna spalinowa,
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 Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2.
Środki transportu
Wykonawca przystępujący do przebudowy i budowy urządzeń elektroenergetycznych powinien
wykazywać się możliwością korzystania ze środków transportu:
• samochód dostawczy.
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.
Roboty ziemne
Odchylenia rzędnych wykopów i nasypów nie powinny być większe od 1cm. Szerokość i
głębokość wykopów pod elementy drenażu nie powinna różnić się od projektowanych, więcej
niż 5cm. Wykopy wykonywać jako szerokoprzestrzenne. Przed rozpoczęciem wykopu należy
usunąć wierzchnią warstwę humusu i pryzmować ja w pobliżu miejsca prowadzenia robót, a
nadmiar odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Dno wykopu powinno być
równe i wykonane ze spadkiem oraz na rzędnych ustalonych w Dokumentacji Projektowej. Przy
wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala się na poziomie 20cm wyższym pod
projektowanego. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, a dno wyrównać i
przygotować ręcznie do układania warstw uszczelnień lub podsypek. W trakcie wykonywania
wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia) rodzimego podłoża dna wykopu.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy przy udziale Inspektora nadzoru
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu.
Formowanie i zagęszczanie nasypów, podsypki i zasypki, plantowanie i kształtowanie skarp.
Formowanie należy wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi takich obiektów,
oraz zgodnie z wymiarowaniem podanym w Projekcie Technicznym. Zasypywanie wykopów i
zagęszczanie oraz formowanie nasypów należy wykonywać kolejnymi warstwami. Grubość
warstwy podlegająca zagęszczeniu powinna być powiększona z uwzględnieniem współczynnika
spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy w zależności od stosowanego materiału.
W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność zbliżona do optymalnej z tolerancja 20%.
Sprawdzenia wilgotności należy dokonać laboratoryjnie. W zależności od uziarnienia gruntów
zastosowanych do wbudowania w nasypy zagęszczenie gruntu należy określać za pomocą
wskaźnika zagęszczenia.
5.2.
Rowy pod kable
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w
zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej
warstwie.
Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10cm, natomiast
szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru:

S = n*d + (n-1)*a + 20 [cm]
gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie
d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie
a - suma odległości pomiędzy kablami
5.3.
Układanie przepustów kablowych
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia
mechaniczne. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie mierzona od
powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić co najmniej 80cm - w terenie
bez nawierzchni i 100cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej dla ruchu kołowego.
Pod drogami wykonać przeciski mechaniczne.
Na kable nn winno się nakładać rury koloru niebieskiego, zaś na kable SN rury koloru
czerwonego. Wewnętrzna średnica przepustu winna być dobrana z odpowiednim zapasem
wypełnienia do średnicy kabla, bądź kabli, które maja być w nim prowadzone. Trzy,
jednożyłowe kable SN, tworzące linię kablową winny być ułożone w jednej rurze o odpowiedniej
średnicy wewnętrznej. Pod terenami dróg, parkingów i skrzyżowań z infrastrukturą podziemną
kable winny być chronione na całej ich długości. Rury używane na przepusty powinny być
dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich
ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich
powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty
kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PVC) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej
niż 75mm dla kabli do 1 kV i średnicy minimum 150mm dla kabli od 1 do 30 kV. Rury stalowe
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PVC normy PN-80/89205 .
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. Do uszczelnienia wylotów rur
przepustowych należy zastosować materiały odporne na działanie wilgoci oraz
nieoddziałujące na uszczelnione elementy.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione w sposób uniemożliwiający
przedostawanie się do ich wnętrza wody czy ich zamulenie.
5.4.

Układanie kabli
Wymagania ogólne
Układanie kabli powinno być wykonane 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 nałożenie kapturka z tworzywa
sztucznego (rodzaju jak izolacja).
Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
o
a) 4 C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,
o
b) 0 C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy.
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC.
Zginanie kabli
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień
gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż:
a) 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,
8

b) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej
i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli
jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczających 4.
Układanie kabli bezpośrednio w gruncie
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Nie należy
układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić
kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Kable krzyżujące się z mediami
podziemnymi należy układać w rurach osłonowych, a kable biegnące pod drogami układać w
rurach osłonowych wykonanych metodą przecisków. Kable należy zasypywać warstwą piasku o
grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm,
a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co
najmniej 25cm.
Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu
powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Głębokość ułożenia kabli w gruncie
mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej
niż 70 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w
gruncie na użytkach rolnych.
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu)
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się
pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1,5 m - w przypadku kabli o
izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV. Końce kabli należy podłączyć do
słupowych tabliczek bezpiecznikowych po uprzednim ich zarobieniu.
Linie kablowe elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z drogami kołowymi należy
tak prowadzić i wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności w ruchu kołowym i
pieszym oraz w należytym utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w zezwoleniu zarządu
drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
Skrzyżowanie i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie skrzyżowania, zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy
wykonać zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości
izolacyjne nie mogą być zachowane należy zastosować rury ochronne z PCV.
Oznaczenie linii kablowych
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OKI.) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy
mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. Kable ułożone w powietrzu
powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich
odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności. 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.
W istniejących i projektowanych złączach kablowych wykonać oznaczniki kablowe zgodnie z
niniejszą specyfikacją i dokumentacją projektową.
5.5.
Ochrona przeciwporażeniowa, podstawowa
wyłączenie zasilania, przed przeciążeniami
Ochrona przeciwporażeniowa (według PN-IEC 60364)

przed

dotykiem,

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zapewniona poprzez:
− izolowanie części czynnych
− zastosowanie urządzeń o stopniu ochrony IP powyżej 2X
Zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania poprzez:

samoczynne

− użycie bezpieczników.
Ochrona przed przeciążeniami i zwarciami:
− realizowana za pomocą bezpieczników.
Po wykonaniu robót elektrycznych należy wykonać kompletne pomiary elektryczne
5.6.
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym. Nie wolno
stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy urządzenia elektryczne mają wyprowadzone
fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane
w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z Projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone
na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe,
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej
żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie, zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.7.
Przejścia przez ściany i stropy
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami, powinny być wykonane w sposób
szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów oraz wilgoci i innych czynników
atmosferycznych.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych .
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z
dokumentacją projektową.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki
badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o
zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu
Energetycznego - założonej jakości.
6.2.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia
o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania
sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych.
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa
cechowania.
6.3.

Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Rowy pod kable
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Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność
ich tras z dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie
powinna przekraczać 0,5 m.
6.3.2. Kable i osprzęt kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo
innych dokumentów.
6.3.3. Układanie kabli
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące
pomiary:
− głębokości zakopania kabla,
− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
− odległości folii ochronnej od kabla,
− stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary należy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być
uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.
6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy
użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za
dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach
linii są oznaczone identycznie.
6.3.5. 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,
− 50 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
− 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].
6.4.
Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektora Nadzoru może wyrazić zgodę na
niewykonywanie badań po wykonaniu robót, jeżeli Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne
protokoły z badań. Należy pamiętać że kompleksowe badania powykonawcze należy wykonać
dla całego zamierzenia budowalnego.
7.
OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikłe w czasie robót, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Przy przekazywaniu wykonanej linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
− projektową dokumentację powykonawczą,
− protokoły z dokonanych pomiarów (instalacje zabudowane przez Wykonawcę)
− protokoły odbioru robót zanikających,
− ewentualną ocenę robót wydaną przez miejscowy Zakład Energetyczny.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania.
4. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
5. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
6. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
10.2. Inne dokumenty
7. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
8. 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.
9. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
10. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.
UWAGA:
W przypadku wycofania w/w norm stosować obecnie obowiązujące. W przypadku
wycofania normy bez zastąpienia, stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne
zalecenia branżowe wg SEP, chyba że inne przepisy szczegółowe określają inaczej.
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