
DR - 10 OŚWIETLENIE ULICZNE 
 

 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania             
 i odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy                 
                         ul. Małej w Wapnicy , gmina Międzyzdroje. 
 
1.2  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3  Zakres robót obj ętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu oświetlenia  parku 
. 
W zakres prac wchodzą: 
- wykopanie i zasypanie rowów kablowych, 
- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na ułoŜonym w rowie kablu, 
- ułoŜenie rur ochronnych pod nawierzchniami utwardzonymi 
- ułoŜenie kabla w rowie kablowym, 
- wprowadzenie kabla na słupy, 
- wciąganie kabla do rur ochronnych, 
- pomiary linii kablowej, 
- ustawianie słupów oświetleniowych, 
- zamontowanie opraw oświetleniowych 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Kabel elektroenergetyczny – odmiana przewodu, słuŜąca do przesyłania energii elektrycznej. 
 
Linia kablowa  - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno lub wieloŜyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułoŜone na 
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 
wielofazowych. 
 
Trasa kablowa  - pas terenu w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 
 
Napięcie znamionowe linii  - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została 
zbudowana. 
 
Osprz ęt linii kablowej  - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
zakończenia kabli. 
 
Osłona kabla  - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  
 
Przykrycie - osłona ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 
góry. 
 
Skrzy Ŝowanie  - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej,  przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego.  
 



Zbli Ŝenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niŜ odległość dopuszczalna dla 
danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i nie 
występuje skrzyŜowanie. 
 
Przepust kablowy  - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony 
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
 
Dodatkowa ochrona przeciwpora Ŝeniowa  - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  
 
Słup  - konstrukcja wsporcza, osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu 
 
Średnie nat ęŜenie o świetlenia na jezdni  – stosunek strumienia światła padającego na 
powierzchnię jezdni do jej pola. 
 
Mufa kablowa  – osprzęt kablowy słuŜący połączeniu odcinków kabli. 
 
Głowica kablowa  – osprzęt kablowy słuŜący wykonaniu zakończeń kabli ułatwiających ich 
połączenie do innego elementu instalacji elektrycznej. 
 
Oprawa o świetleniowa  – kompletne urządzenie słuŜące do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną źródła światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i 
ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła, a takŜe do uzyskania 
odpowiednich parametrów świetlnych.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
W wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
1.6 Dokumentacja robót monta Ŝowych i prefabrykacyjnych  
 
Dokumentacje robót montaŜowych i prefabrykacyjnych stanowią: 
 
- projekt budowlany , 
- specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulęgających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza 
 
1.7 Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem  
 
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. 
45316100-0 - Instalacje zewnętrzne sprzętu oświetleniowego 
 
2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści materiałów  
 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST “Wymagania ogólne” pkt 2. 



Do wykonania i montaŜu instalacji urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
w obiektach budowlanych naleŜy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upowaŜniony przedstawiciel: 
− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 
− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, 
− oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem B, 
− wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobóo mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 
  
2.2  Kable elektroenergetyczne  
 
Przy budowie linii kablowych naleŜy stosować kable uzgodnione z Zakładem Energetycznym 
oraz zgodne z Dokumentacją Projektową. 
NaleŜy uŜywać kabli o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinilowej z Ŝyłami 
aluminiowymi lub miedzianymi wg PN-E-90301 oraz usieciowane wg ZN/MP-13-K3177. 
 
2.3  Osprz ęt kablowy  
 
Osprzęt kablowy powinien być dostosowany do typu kabla, jego napięcia znamionowego, 
przekroju, liczby Ŝył oraz warunków występujących  w miejscach ich zainstalowania. 
 
2.4  Piasek  
 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-6774-04. 
 
2.5  Folia ostrzegawcza  
 
Folie ostrzegawcze naleŜy stosować w celu ostrzeŜenia przed znajdującymi się poniŜej kablami. 
Folia ostrzegawcza powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości 0,5 ÷ 
0,6 mm spełniająca wymagania BN-6353-03. NaleŜy uŜywać folii w kolorze niebieskim. 
 
 
2.6  Rury na przepusty kablowe  
 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych 
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury na przepusty 
powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi naleŜy się liczyć w 
miejscu ich ułoŜenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą ich powierzchnię dla ułatwienia przesuwania się kabli. Na przepusty kablowe 
naleŜy stosować rury z tworzyw sztucznych wg PN-C-89205  
 
2.7  Konstrukcje wsporcze  
 
Konstrukcjami wsporczymi są stalowe słupy oświetleniowe z wysięgnikami. Konstrukcje stalowe 
powinny przenosić obciąŜenia wynikające z zawieszenia oprawy oświetleniowej i parcia wiatru 
oraz odpowiadać PN-B-03205. Zaleca się stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych 
przed korozją przez ocynkowanie na gorąco zgodnie z PN-E-04500  
 
2.8  Oprawy o świetleniowe  
 
Oprawy oświetleniowe powinny być dobrane do źródła światła i posiadać odpowiednie parametry 
fotometryczne i elektryczne oraz odpowiadać PN-E-06314. 
 



2.9  Ustoje i fundamenty  
 
Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-B-03322 
Zaleca się stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych. 
 
2.10 Specyfikacja materiałowa  
 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. 

miary 
Ilość Uwagi 

1 Kabel YAKY 4 x 16 mm2 m 338  
2 Latarnie oświetleniowe stylizowane wys. do 6 m kpl 12  
3 Oprawa oświetleniowa przystosowana do montaŜu na słupie 

wraz z LED źródłem światła o mocy do 45 W 
kpl 15  

4 Rura przepustowa PCV φ 110 m 46  
 
2.11 Odbiór materiałów na budowie  
 
Materiały na budowę naleŜy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta.  
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, naleŜy przed ich 
wbudowaniem poddać je badaniom  określonym przez InŜyniera. 
 
2.12 Składowanie materiałów na budowie  
 
Materiały takie jak: oprawy oświetleniowe, mufy, głowice kablowe, folia, powinny być 
przechowywane jedynie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
Rury mogą być składowane na placu budowy w miejscach nie naraŜonych na działanie korozji i 
uszkodzenia mechaniczne. 
Kable powinny być składowane na bębnach. Bębny z kablami naleŜy umieszczać na 
utwardzonym podłoŜu placu budowy. 
Piasek na placu budowy naleŜy składować w pryzmach. 
 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu, maszyn i narz ędzi  
 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST “Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2 Sprzęt do wykonania robót  
 
Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii elektroenergetycznych powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- spawarki transformatorowej,  
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,  
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do Ø�15 cm,  
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5 - 10 t,  
- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 
-zestawu wiertniczo-dźwigowego samochodowego ∅550 i ∅800 mm/3 m, 
- wibratora pogrąŜalnego, 
- podnośnik samochodowy, 
- ciągnika kołowego. 
 
 
 



4. Wymagania dotycz ące transportu  
 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST “Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów  
 
Wykonawca przystępujący do budowy kablowych linii elektroenergetycznych powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
- samochodu samowyładowczego, 
- przyczepu dłuŜycowej, 
- przyczepy do przewoŜenia kabli. 
PrzewoŜone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
Minimalne temperatury wykonania transportu ze względu na moŜliwość uszkodzenia izolacji 
wynoszą dla kabli nawiniętych na beben: -15 oC oraz -5oC dla odcinków zwiniętych w „ósemkę”. 
 
5. Wymagania dotycz ące wykonania robót  
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2 Trasy linii kablowych  
 
Trasy linii kablowych powinny być zgodne z Dokumentacją Geodezyjną zatwierdzoną przez 
właściwe, co do rejonizacji, Zespoły Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 
Tyczenie tras linii kablowych powinien wykonywać geodeta posiadający odpowiednie 
uprawnienia. 
 
5.3 Wykonanie rowów kablowych  
 
Rowy kablowe naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST “Roboty ziemne”. 
Ich szerokość powinna wynosić nie mniej niŜ 0,4 m, a minimalna głębokość powinna wynosić nie 
mniej niŜ 0,8 m. 
 
5.4 Wykopy pod słupy i fundamenty  
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej, oceny warunków gruntowych 
oraz podziemnego uzbrojenia terenu. Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w 
zaleŜności od ich wymiarów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz uzbrojenia terenu. JeŜeli 
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie jest to wskazane, 
wykopy pod słupy i fundamenty naleŜy wykonywać przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na 
podwoziu samochodowym. NaleŜy zwrócić uwagę aby nie była naruszona naturalna struktura 
gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny z PN-B-06050. 
 
5.5 Monta Ŝ słupów  
 
Przed ustawieniem słupa naleŜy sprawdzić ciągłość połączenia przewodów. Os wysięgnika 
oprawy powinna być ustawiona prostopadle do osi jezdni. Wnęka powinna być ustawiona na 
zewnątrz od drogi. Słupy naleŜy montować na podłoŜu wyrównanym w pozycji poziomej. W 
zaleŜności od warunków pracy i rodzaju, słupy w ich części podziemnej naleŜy wyposaŜyć w belki 



ustojowe lub fundamenty. Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być chronione 
przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym spełniającym wymagania BN-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 moŜe być większa niŜ 0,001 wysokości słupa. 
 
 
5.6 Monta Ŝ opraw o świetleniowych  
 
Przed zamontowaniem opraw na słupach naleŜy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 
połączeń. Oprawy na słupach naleŜy montować po ustawieniu słupów. Wysięgniki i oprawy 
montować w sposób trwały uniemoŜliwiający obrót wysięgnika wokół osi słupa.  
 
5.7 Układanie kabli  
 
Kable naleŜy układać zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentacją Projektową. 
 
5.7.1 Układanie kabla w rowie kablowym  
 
Kable naleŜy układać na dnie rowów kablowych, jeŜeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z 
piasku grubości minimum 10cm. UłoŜone kable naleŜy przykryć warstwą piasku grubości 10 cm a 
następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z 
tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. KaŜdą 20 cm 
warstwę gruntu naleŜy zagęszczać ubijając ją zagęszczarką wibracyjną. 
Kable naleŜy układać niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego 
odbioru i moŜliwie szybkie zasypanie. 
 
5.7.2 Temperatura otoczenia i kabla  
 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niŜsza niŜ: 
- 00C - dla kabli w izolacji z tworzyw sztucznych, 
- 40C - dla kabli w izolacji papierowej i o powłoce metalowej. 
Kabli podczas układania nie naleŜy sztucznie podgrzewać. 
Wzrost temperatury otoczenia ułoŜonego kabla, spowodowany przez sąsiednie źródła ciepła, nie 
powinien przekraczać 5oC. 
 
5.7.3 Zginanie kabli  
 
Przy układaniu kable moŜna zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być moŜliwie duŜy i nie mniejszy niŜ: 
- 25-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli olejowych, 
- 20-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku o powłoce polwinitowej, 
- 15-krotna zewnętrzna średnica  kabla w przypadku kabli wieloŜyłowych skręcanych z 

kabli jednoŜyłowych o liczbie Ŝył nie przekraczającej 4. 

 
5.7.4 Układanie kabli w rurach ochronnych  
 
W jednej rurze moŜe być ułoŜony tylko jeden kabel lub jedna wielofazowa wiązka kabli 
jednoŜyłowych. 
Średnica wewnętrzna rury ochronnej nie powinna być mniejsza niŜ: 
- 1,5-krotna zewnętrzna średnica kabla, w przypadku układania kabli wieloŜyłowych, 
- 3,5-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku układania trójfazowej wiązki trzech lub 
czterech kabli jednoŜyłowych. 

Wykonawca powinien zadbać, aby kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur 
ochronnych nie opierały się o krawędzie otworów. 
Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli z rur ochronnych powinny być uszczelnione materiałami 



włóknistymi, na przykład sznurem konopnym lub pianką uszczelniającą. 
 
5.7.5 Zapasy kabli  
 
Kable w rowie powinny być ułoŜone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1÷3 % długości rowu, 
wystarczającym do skompensowania moŜliwych przesunięć gruntu. 
Przy mufach zaleca się pozostawienie, z obu ich stronach 1 m zapasu kabla. 
 
5.7.6 Oznaczenie linii kablowych  
 
Kable ułoŜone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki. 
Oznaczniki powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niŜ 10 m oraz przy mufach i 
w miejscach charakterystycznych. 
Na oznaczniku naleŜy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
- symbol i numer ewidencyjny kabla, 
- typ kabla i napięcie znamionowe, 
- znak uŜytkownika, 
- rok ułoŜenia kabla. 
 
5.7.7 Oznaczenie trasy  
 
Trasa kabli ułoŜonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z 
tworzywa sztucznego. 
Folia powinna mieć grubość co najmniej 0.5mm. Szerokość folii powinna być taka, aby 
przykrywała ułoŜone kable, lecz nie mniejsza niŜ 20cm. 
Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, a w 
przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niŜ szerokość trasy ułoŜonych kabli, 
krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie po obu 
stronach. 
 
5.7.8 Odległo ści mi ędzy kablami  
 
Kable naleŜy układać w sposób zapewniający utrzymanie minimalnych odległości pomiędzy 
kablami i innymi urządzeniami podziemnymi zgodnie z PN-E-05125. 
 
5.8 Budowa przepustów kablowych  
 
Przepusty pod drogami naleŜy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Na przepusty naleŜy uŜywać rur z tworzyw sztucznych o średnicach wewnętrznych nie 
mniejszych niŜ 110 mm.  
Rury ochronne w jednym wykopie powinny być ułoŜone w jednej warstwie obok siebie. 
Po ułoŜeniu rur, ich końce naleŜy uszczelnić pakułami w celu zabezpieczenia przed dostaniem 
się wilgoci oraz zamuleniem. 
Pod istniejącymi drogami zaleca się układanie przepustów kablowych metodą przewiertu 
poziomego. 
Dla wykonania przepustu metodą przewiertu poziomego naleŜy: 
- Wykonać komorę roboczą dla maszyny przewiertowej. Głębokość komory uzaleŜniona jest 

od głębokości ułoŜenia rur, natomiast szerokość i długość komory zaleŜna jest od typu 
zastosowanego urządzenia przewiertowego. 

-   Ustawić na dnie komory roboczej urządzenie przewiertowe w sposób określony przez   
     wytyczne montaŜu konkretnego urządzenia 
-   Wykonać komorę roboczą w miejscu zakończenia przewiertu. 
Po zakończeniu przewiertu i zdemontowaniu urządzenia przewiertowego, obie komory robocze 
naleŜy zasypać. 
 
 



 
5.9 Łączenie kabli  
 
Złącza kablowe naleŜy wykonywać zgodnie z PN-E-06401/01. 
Połączenia kabli naleŜy wykonywać przy uŜyciu muf dostosowanych do typu kabla, jego napięcia 
znamionowego, przekroju i liczby Ŝył. 
W miejscu montaŜu mufy w przestrzeni otwartej, zaleca się ustawienie nad wykopem, namiotu 
bez względu na pogodę. 
MontaŜ muf moŜe wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. 
Mufy naleŜy wykonywać w miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie 
dodatkowe mufy powinny być uzgodnione z InŜynierem. 
 
5.10 Zakończenia kabli  
 

Kable powinny być zakańczane i zabezpieczane za pomocą zacisków zabezpieczających 
zgodnie z PN-E-06401. 
Wszystkie końcówki Ŝył kabli, naraŜone na działanie czynników atmosferycznych, powinny być 
pokryte warstwą smaru zabezpieczającego przed ich utlenianiem. 
 
6. Kontrola jako ści robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać InŜynierowi wszystkie 
świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą 
być wbudowane. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót  
 
6.3.1. Rowy pod kable  
 
Po wykonaniu rowów pod kable, naleŜy sprawdzić zgodność ich tras z Dokumentacją 
Projektową, jak równieŜ ich wymiary: szerokość i głębokość. Wymiary poprzeczne rowu powinny 
być wykonane z tolerancją ±5 cm, 
W przypadku wykonywania rowów głębokich, naleŜy sprawdzić zabezpieczenie ścianek przed 
osypywaniem się ziemi, 
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,2 m. 
 
 
6.3.2. Układanie kabli  
 
Podczas układania kabli i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
- głębokość zakopania kabla, 
- grubość podsypki kablowej nad i pod kablem, 
- odległość folii ochronnej od kabla, 
- stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
Wszystkie pomiary naleŜy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki 
mogą być uznane za dobre, jeŜeli odbiegają od załoŜonych w Dokumentacji nie więcej niŜ o 10%. 
 
 
 



6.3.3. Sprawdzenie ci ągło ści Ŝył  
 
Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz naleŜy wykonywać przy 
uŜyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia naleŜy uznać za 
dodatni, jeŜeli poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz jeŜeli poszczególne fazy na obu końcach 
linii są oznaczone identyczne. 
 
6.3.4. Pomiar rezystancji izolacji  
 
Pomiar rezystancji izolacji naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym 
niŜ 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. 
Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza niŜ: 
- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E-90303, 
- 50 MΏ/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napięciu 

znamionowym powyŜej 1 kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych. 
 
6.3.5. Próba napi ęciowa izolacji  
 
Próbie napięciowej izolacji powinny zostać poddane linie kablowe o napięciu znamionowym 
powyŜej 1 kV. Próbę napięciową naleŜy wykonać prądem stałym. 
Prąd upływowy naleŜy mierzyć oddzielnie dla kaŜdej Ŝyły. Wynik próby napięciowej naleŜy uznać 
za dodatni, jeŜeli: 

- izolacja kaŜdej Ŝyły wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, i bez objawów przebicia, napięcie 
probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla według PN-E-90250 i PN-E-
90300, 
- wartość prądu upływu dla poszczególnych Ŝył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w 
czasie ostatnich 4 minut badania, w liniach o długości nie przekraczającej 300m dopuszcza 
się wartość prądu upływu 100µA. 
 

6.4. Badania po wykonaniu robót  
 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy InŜynier moŜe wyrazić zgodę na niewykonywanie 
badań po wykonaniu robót. 
 
 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót  
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru  robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową budowanej sieci oświetleniowej jest 1m linii kablowej i 1 kpl latarni. 
 
8. Sposób odbioru robót  
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 dały wynik pozytywny. 
 
 
 



9. Podstawa rozliczenia robót   
 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące rozliczenia robót  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena 1 m budowanych linii kablowych i 1 kpl. latarni obejmuje roboty wymienione w pkt. 1.3 
niniejszej ST. 
Cena obejmuje: 
- wytyczenie trasy, 
- koszt materiałów, 
- dostarczenie materiałów, 
- koszt wyłączeń linii, 
- wykopanie i zasypanie rowów kablowych, 
- układanie kabli, 
- montaŜ osprzętu kablowego, 
- budowa przepustów na skrzyŜowaniu z uzbrojeniem podziemnym, 
- budowa przepustów pod drogami, ulicami i zjazdami do zabudowań, 
- stawianie słupów oświetleniowych, 
- montaŜ opraw i źródeł światła, 
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemią, 
- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych z przy przebudowie linii, 
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, 
- koszt nadzoru uŜytkownika, 
- inne prace niezbędne do wykonania przebudowy linii. 
 
10  Dokumenty odniesienia  
 

PN-IEC 60050(604):1999  
Międzynarodowy słownik terminologii elektryki – Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie 
energii elektrycznej - Eksploatacja 
PN-EN 60439-1:2003/A1:2006  
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Zestawy badane w pełnym i 
niepełnym zakresie badań typu 
PN-EN 60439-2:2004  
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Wymagania dotyczące przewodów 
szynowych 
PN-EN 60439-5:2002  
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5 Wymagania szczegółowe dotyczące 
zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie 
dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe do rozdziału energii w sieciach 
PN-EN60446:2004  
Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczenie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi  
PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw 
PN-IEC 60364-6-61:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie – Sprawdzanie odbiorcze 
PN-E-04700:1998/Az1:2000  
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych 
N SEP-E-0004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
PN-90/E-06401.01  



Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne  
PN-90/E-06401.02  
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia Ŝył 
PN-90/E-06401.03  
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie 
przekraczające 0,6/1 kV 
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U)  
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań     
PN-EN60529:2003  
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 
PN-EN50274:2004  
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych  
PN-EN 50298:2004  
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne  
PN-E-05163:2002  
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach 
wyładowania łukowego powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego  

     PKN-CEN/TR 13201-1:2007  
Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia  
PN-EN 13201-2:2005 (U)  
Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe  

     PN-EN 13201-3:2005 (U)  
Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia oświetleniowe  
PN-EN 13201-3:2005/AC:2005 (U)  
Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia oświetleniowe  
PN-EN 13201-4:2005 (U)  
Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia  
PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U)  
Oświetlenie dróg publicznych  
 

 


