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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PRZEBUDOWA  NAPOWIETRZNYCH  LINII ENERGETYCZNYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST - E 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST-E) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy napowietrznej sieci energetycznej n/n i oświetleniowej, podświetlenia ekspozycji i zabezpieczenia istn. sieci 
energetycznej  na terenie Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 24. 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST-E) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST-E  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy napowietrznej linii energetycznej i 
obejmują, objęte zakresem projektu technicznego: 
 A  Prace demontażowe 
 B  {Prace  w zakresie przebudowy istn. linii napowietrznych i kablowych n/n 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, 
składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu. 
1.4.2. Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 
1.4.3. Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 
1.4.4. Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 
1.4.5. Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 
1.4.6. Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w środku rozpiętości 
przęsła. 
1.4.7. Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu. 
1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na odcinku wymagającym 
zwiększonego bezpieczeństwa (wg warunków podanych w p. 5.8). 
1.4.9. Bezpieczne zawieszenie przewodu na łańcuchu izolatorów wiszących - zawieszenie zapobiegające opadnięciu przewodu 
w przypadku, gdy zerwie się jeden rząd łańcucha. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciągowe i 
przelotowo-odciągowe. 
1.4.10. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
1.4.11. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego 
przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
1.4.12. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod 
i nad ziemią. 
1.4.13. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
1.4.14. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na 
nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami podanymi w SST 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  D00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
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 Inżyniera. 
2.2. Ustoje i fundamenty 
 Ustoje i fundamenty słupów powinny spełniać wymagania PN-80/B-03322. 
 Zaleca się stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych podanych w projekcie technicznym lub wg 
KRT-055 opracowanego przez BSPiE „Energoprojekt”. 
 Ustoje i fundamenty powinny być zabezpieczone przed działaniem agresywnych gruntów i wód zgodnie z 
załącznikiem do PN-75/E-05100. 
 
2.3. Konstrukcje wsporcze 
 Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły pochodzące od 
zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu naprężenia 
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materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub montażowej - 
dopuszczalnych naprężeń zwiększonych. 
 Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-75/E-05100. 
2.3.1. Słupy żelbetowe 
 Słupy żelbetowe powinny spełniać wymagania PN-87/B-03265 i mogą być stosowane do linii napowietrznych o 
napięciu znamionowym do 30 kV. Zaleca się stosowanie następujących typów słupów: ŻN10/200 wg albumu BSiPE - 
„Energoprojekt” T-3808. 
2.3.2. Słupy strunobetonowe 
 Słupy strunobetonowe powinny spełniać wymagania PN-87/B-03265 i mogą być stosowane do linii napowietrznych o 
napięciu znamionowym do 30 kV. Zaleca się stosowanie następujących typów słupów: E12/4,3kN, E12/12kN wg albumu 
BSiPE - „Energoprojekt” T-3808. 
2.3.4. Poprzeczniki i trzony 
 Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia przewodów i parcia wiatru 
oraz odpowiadać PN-76/E-05100. 
 Zaleca się stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco zgodnie z 
PN-74/E-04500 lub malowanie zgodnie z instrukcją KOR-3A . 
2.4. Osprzęt 
 Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spełniać wymagania PN-78/E-
06400. 
 O ile 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. 
 Do budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii. 
2.5. Odgromniki 
 Do ochrony odgromowej linii należy stosować odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101 . 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy linii  napowietrznych 
 Wykonawca przystępujący do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót tj: 
 

Zestaw wiertniczo-dźwigowy samochodowy ∅ 800 mm/3 m 
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 
Zespół prądotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA 
Koparka jednonaczyniowa kołowa 
Zagęszczarka wibracyjno-spalinowa 
Spawarka spalinowa 
Spalinowy pogrążacz uziomów 
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min. 
Podnośnik montażowy hydrauliczny z napędem spalinowym - 100 t 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania linii winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
− samochodu skrzyniowego, 
− przyczepy dłużycowej, 
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
− samochodu dostawczego, 
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 Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przebudowa linii  
 Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika tych obiektów. 
Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowywanej. 
 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi harmonogram robót, zawierający 
uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych urządzeniach. 
  
 Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczeństwie i 
higienie pracy. 
5.2. Demontaż linii  
 Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
zaleceniami i nadzorem  użytkownika tych urządzeń. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie 
zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaż. 
 W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien 
powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 
 Wszelkie wykopy związane z demontażem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym 
warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z demontażu 
Zamawiającemu, do wskazanego przez niego miejsca. 
5.3. Wykopy pod słupy i fundamenty 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu 
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
 Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz 
rodzaju gruntu. 
Należy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny z PN-68/B-06050. 
5.4. Montaż słupów strunobetonowych 
 Słupy strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. W zależności od warunków 
pracy, słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki ustojowe. 
 Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją przez malowanie lakierem 
asfaltowym spełniającym wymagania BN-78/6114-32. 
 Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając zasad określonych w 
„Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. 
 Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. 
5.5. Montaż przewodów 
5.5.1.  Wymagania ogólne 

Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy tak łączyć lub tak zawieszać na konstrukcji wsporczej, aby 
wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiła dla przewodów wielodrutowych co najmniej 90% 
wytrzymałości przewodu. 

Przewody należy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno być takie, aby nie osłabiało jego 
wytrzymałości. Zależnie od funkcji, jaką spełnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymałości, należy stosować zawieszenie 
przewodu przelotowe lub odciągowe, a w przypadkach wymagających zwiększenia pewności umocowania przewodu - 
przelotowe bezpieczne lub odciągowe bezpieczne. 

Naprężenie w przewodach nie powinno przekraczać: 
− dopuszczalnego naprężenia normalnego - jeżeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia, 
 Zabrania się regulować naprężenia w przewodzie przez zmianę długości linki rozkręcaniem lub skręcaniem. 
Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisów lub poddawanie przewodu przed montażem 
zwiększonemu naprężeniu, ze względu na możliwość powiększenia zwisu spowodowanego pełzaniem aluminium. 
 Zabezpieczenie przewodów od drgań należy wykonywać w liniach o napięciu znamionowym 60 kV i wyższym przez 
stosowanie urządzeń tłumiących. 
 Zawieszenie przelotowe powinno być tak wykonane, aby przy wystąpieniu znaczniejszej siły wzdłuż przewodu, 
mogącej grozić uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód przesunął się w miejscu zawieszenia albo wyślizgnął z uchwytu 
lub aby umocowanie przewodu zerwało się, nie dopuszczając w ten sposób do skutków powstałej siły. 
 Zawieszenie odciągowe przewodu roboczego należy stosować w przypadku, gdy siły naciągu przewodów w przęsłach 
są niejednakowe. Zawieszenie odciągowe powinno wytrzymywać co najmniej 90% siły zrywającej przewód. 
5.5.2.  Odległość przewodów od powierzchni ziemi 
 Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych, będących pod napięciem, przy 
największym zwisie normalnym na całej długości linii napowietrznej z wyjątkiem przęseł krzyżujących drogi lądowe i wodne 
oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosić: 
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− dla linii do 1 kV - 5,00 m, 
5.6. Tablice ostrzegawcze i informacyjne 
 Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub tablice numeracyjne.  
5.7. Ochrona odgromowa 
 Ochronę odgromową linii elektroenergetycznych napowietrznych należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra 
Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 
5.8. Uziemienia ochronne 
 Uziemieniu ochronnemu podlegają metalowe części urządzeń znajdujące się w linii (np. urządzenia do wyłączania 
odłączników słupowych, pomosty montażowe, korpusy żeliwne głowic słupowych), urządzenia oświetlenia zewnętrznego, przy 
czym w sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV, w której zastosowano zerowanie, wymienione części 
należy zerować. 
 Nie należy wykorzystywać strun stalowych słupów z betonu sprężonego jako przewodów uziemiających. W słupach 
żelbetowych z betonu niesprężonego można zbrojenie wykorzystywać jako przewody uziemiające pod warunkiem ciągłości 
elektrycznej i dostatecznej wytrzymałości termicznej zbrojenia na prądy zwarcia doziemnego. 
 Uziemienia ochronne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  
 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie 
napowietrznych linii elektroenergetycznych. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową,  SST-E. 
 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 Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
 Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera 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. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Wykopy pod fundamenty 
 Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem 
się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione było w nich ustawienie fundamentów lub ustojów, których 
lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową. 
6.3.2. Fundamenty i ustoje 
 Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. 
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 
i PN-73/B-06281. 
 Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia. 
 Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który 
powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. 
6.3.4. Słupy strunobetonowe 
 Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
− lokalizacji, 
− kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 
− dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku, 
− stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 
− zgodności posadowienia z dokumentacją projektową. 
6.3.5. Zawieszenie przewodów 
 Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń i osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę wartości 
naprężeń zawieszanych przewodów. 
 Naprężenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych (jeżeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu 
albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia). Wartości tych naprężeń dla poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii 
należy przyjąć z dokumentacji projektowej .6.3.6. Instalacja przeciwporażeniowa 
 Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń 
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg 
BN-72/8932-01. 
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 Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji 
powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej. 
6.4. Badania po wykonaniu robót 
 W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
  
 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w 
czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
 Jednostką obmiarową dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
− projektową dokumentację powykonawczą, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów, 
− protokóły odbioru robót zanikających, 
− ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Wg. umowy i ustaleń z Inwestorem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 
2. PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe 

chromianowane. 
3. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
4. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania. 
5. PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
6. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
7. PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe szpulowe o napięciu 

znamionowym do 1000 V. 
8. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
9. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny. 

10.2. Inne dokumenty 

10. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
11. 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. 
12. 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. 
13. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. 
Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

14. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. PBE „Elbud” Kraków. 
15. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i rozpowszechniane przez 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” - Poznań lub Kraków. 
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PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA TERENU 
Kod : 45231400-9 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-E) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
kablowej linii oświetlenia terenu w ramach przebudowy napowietrznej sieci energetycznej n/n i oświetleniowej, podświetlenia 
ekspozycji i zabezpieczenia istn. sieci energetycznej  na terenie Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu 
przy ul. Pl. Wolności 24. 
 
1.2. Zakres stosowania SST-E 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.3.  
1.3. Zakres robót 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy oświetlenia terenu i wykonania oświetlenia 
ekspozycji,   objęte zakresem projektu technicznego: 
 A  Prace demontażowe 
 B  Prace  w zakresie przebudowy i budowy oświetlenia kablowego terenu  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy 
oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
1.4.2. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
1.4.3. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego 
przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
1.4.4. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i 
nad ziemią. 
1.4.5. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy oświetleniowej w 
pozycji pracy. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały stosowane przy układaniu kabli 
2.1.1. Piasek 
Piasek stosowany na podsypkę przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom 
BN-87/6774-04. 
2.1.2. Folia 
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW 
o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03 . 
2.2. Elementy gotowe 
2.2.1. Fundamenty prefabrykowane 
Pod projektowane słupy oświetleniowe należy zastosować fundamenty prefabrykowane typu F 120. 
Składowanie fundamentów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z 
drewna sosnowego. 
2.2.2. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe pod jezdnią i wjazdami należy wykonywać z rur  SRS Ø 110mm. Na skrzyżowaniach z innymi instalacjami 
stosować rury DVK (DVR). 
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza 
ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych 
przed ich uszkodzeniem. 
2.3. Kable 
Linie kablowe zasilające projektowane słupy należy wykonać kablem typu YKY 5x6 mm2, YKY 5x2.5mm2-1kV  
Do podłączenia opraw należy zastosować przewody YDY 3x1,5 mm2 biegnące w wysięgnikach i słupach. 
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 
2.4. Źródła światła i oprawy 
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie opraw typu LED . Oprawy muszą być wykonane z tworzywa sztucznego 
odpornego na działanie promieni UV, o szczelności IP 65. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o 
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temperaturze nie niższej niż -5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z 
PN-86/O-79100. 
2.5. Słupy oświetleniowe 
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.. Dokumentacja przewiduje zastosowanie 
słupów aluminiowych , anodowanych dł. 3 m. 
 Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla II i III 
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. 
Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla zamocowania wysięgnika 
rurowego i osłony stożkowej. 
W dolnej części słupy powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami. 
 Wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej 
podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia 
dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. 
 Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z 
zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 
2.6. Wysięgniki 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5 stopni od poziomu. Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i 
słupów. 
Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi z zewnątrz i asfaltowymi wewnątrz rur, tak jak 
słupy i maszty oświetleniowe. 
Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. 
2.7. Kapturek osłonowy 
Kapturek osłonowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego wysięgnika i słupa oświetleniowego. 
2.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Tabliczka powinna posiadać podstawę bezpiecznikową 25 A oraz cztery lub pięć zacisków przystosowanych do 
podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. 
2.9. Żwir  na podsypkę 
 Żwir na podsypkę pod prefabrykowane fundamenty powinien być klasy co najmniej III. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
− żurawia samochodowego, 
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
− samochodu skrzyniowego, 
− przyczepy dłużycowej, 
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
− samochodu dostawczego, 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykopy pod fundamenty słupów i kable 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z 
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania 
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. 
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 
Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i  zgodnie z PN-68/B-06050. 
 Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową i wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich 
stateczność. 
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 W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu 
wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
 Zasypanie fundamentu i kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 
odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką 
wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 . Zagęszczenie należy wykonywać 
w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu i  kabla. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu. 
5.2. Montaż słupów 
Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i ustawionym fundamencie.  
Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji projektowej. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. 
Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż 
nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 
5.3. Montaż wysięgników 
Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego i po 
ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach. 
 Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy. 
 Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym, 
wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem miniowym. 
  
5.4. Montaż opraw 
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
 Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów YDY 3x1,5 mm2 zasilających do słupów i 
wysięgników. 
 Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po dwa przewody. Oprawy należy mocować na 
wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich 
w położenie pracy. 
 Oprawy powinny być  mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków 
atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 
5.5. Układanie kabli 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą 
N-SEP-004 .  
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 
 Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. 
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie 
mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 
 Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,6 m z dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o 
grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 
15 cm. Pod wjazdami kable układać w rurach na głębokości 1,0 m. 
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię 
koloru niebieskiego szerokości 20 cm. 
 Przy skrzyżowaniu z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone 
przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.  
W miejscu przejścia kabla pod jezdnia należy wykonać przepust z rury Arot SRS Ø 110 mm. 
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 
Zaleca się przy słupach pozostawienie  2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 
 Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o 
napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Momów/m. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST-E. 
Po zasypaniu fundamentów i kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru 
gruntu z wykopu. 
6.2. Fundamenty 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. 
 Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej  
6.3. Latarnie i słupy oświetleniowe 
Elementy latarń i słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01. 
 Latarnie i słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 
− dokładności ustawienia pionowego słupów, 
− prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
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− jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 
− jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, 
− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
6.4. Linia kablowa 
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, 
− rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
 Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył 
kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 
 Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST-E zostaną przez Inżyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST-E zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla słupów i latarni jest sztuka. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykopy pod fundamenty i kable, 
− ustawienie fundamentów, 
− ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 
− wykonanie uziomów taśmowych. 
8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wg. umowy i ustaleń z Inwestorem. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena budowy 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów obejmuje odpowiednio: 
− wyznaczenie robót w terenie, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykopy pod fundamenty i kable, 
− wykonanie fundamentów, 
− zasypanie fundamentów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu, 
− montaż słupów, wysięgników, opraw i instalacji przeciwporażeniowej, 
− układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 
− montaż przewodów, 
− podłączenie zasilania, 
− sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 
− naprawa chodnika po robotach kablowych, 
− sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
− konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
 
9.2. Projektowana ilość  jednostek obmiarowych 
Szczegółowa ilość projektowanych jednostek obmiarowych została podana w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze 
robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze 
2.  PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg  
3.  N-SEP-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
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4.  PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
5.  PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
6.  PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i badania 
7.  BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego 
8.  BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka 
9.  BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10.  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
11.  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

12.     
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i 

energetycznych linii napowietrznych 
 

10.2. Inne dokumenty 
13. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 
14. 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 dn. 10.04.1972 r.) 
15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 1973 r. 
16. Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 
17. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 
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