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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania budynku socjalnego dla boiska
sportowego w Przecławiu
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i
obejmują odbioru przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania budynku socjalnego dla
boiska sportowego w Przecławiu dz. nr 5/28

W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą:
a) trasowanie linii
b) wykopy pod rowy kablowe i słupy
c) układanie kabli zasilających
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kabel

- przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią..

1.4.2. Dodatkowa ochrona

przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach
zakłóceniowych.

1.4.3. Złącze

kablowe ZK przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej dla
istniejących obiektów i projektowanej tymczasowej sortowni

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są

zgodne z obowiązującymi odpowiedni

polskimi normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”

pkt 1.5.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja
projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
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2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być
wystawione, a takŜe dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego
wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji,
przy czym niniejsze wyszczególnienie nie jest ograniczające.
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności
lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.
Wykaz podstawowych materiałów przy wykonywaniu oświetlenia zewnętrznego
parkingu wg załącznika
2.2 Materiały stosowane przy układaniu kabli
2.2.1 Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być, co najmniej gatunku „3”,
odpowiadający wymaganiom BN-87/6774-04.
2.2.2 Folia
Folia słuŜąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią
kalandrową z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadająca wymaganiom BN-68/6353-03.
2.3 Elementy gotowe
2.3.1 Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku
elektrycznego.
Rury uŜywane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na
działające na nie obciąŜenie. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone
warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu typ AROTA DVK o
średnicy wewnętrznej nie mniejszej niŜ 1,5 średnicy kabla. Rury powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-80/C-89205.
Rury na przepusty kablowe naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nie
nasłonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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2.3.2 Kable
Kable uŜywane do wykonania przyłącza elektroenergetycznego powinny spełniać
wymagania obowiązujących norm .
Stosować kable zgodne z dokumentacją projektową
Bębny z kablami naleŜy przechowywać w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych.
3. TRANSPORT
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się
moŜliwością korzystania z następujących środków transportu:
- samochód dostawczy do 0,9t
Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.
4. WYKONANIE ROBÓT – Przyłącze elektroenergetyczne
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych.
5.2 Roboty ziemne
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 zaleŜności od
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny pod z dokumentacją projektową, ST lub
wskazaniami InŜyniera.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,
naleŜy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ
wody poza teren przylegający do wykopu.
Zasypanie kabla naleŜy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny,
korzeni, odpadków).
Zasypanie naleŜy 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.
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Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, naleŜy rozplantować w
pobliŜu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez InŜyniera.
5.3 Układanie kabli
Kable naleŜy układać w trasach wytyczonych przez fachowe słuŜby geodezyjne.
Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie,
skręcanie, rozciąganie itp.
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niŜ 1ºC.
Kabel naleŜy zginać jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia
powinien być moŜliwie duŜy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej średnicy zewnętrznej
kabla lub podanego w instrukcji wytwórcy.
Bezpośrednio w gruncie kable na napięcie 1 kV naleŜy układać na głębokości 0,7 m z
dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem równieŜ 10
cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej
15 cm . Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuŜ całej trasy, co
najmniej 25 cm nad kablem, naleŜy układać folię szerokości takiej, aby krawędzie folii
sięgały, co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niŜ
20cm. Grubość folii powinna wynosić, co najmniej 0,5mm.
Kolor folii: - niebieski dla kabli 1 kV
Przy skrzyŜowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel naleŜy
układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed
przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzyŜowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się
wykonanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po
jednym przepuście rezerwowym na kaŜdym skrzyŜowaniu.
Kabel ułoŜony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki
identyfikacyjne.
Zaleca się przy wprowadzeniu kabli do przepustów kablowych, przy mufach
przelotowych pozostawienie około 4-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.
5.4 Złącze kablowe ZK izolowane
Złącze kablowe ZKP zostanie wykonane przez ENEA Operator Sp z oo.
Dla istniejącego złącza kablowego ZK-1b naleŜy wykonać uziom oporność uziomu
nie moŜe przekraczać 10Ω.
W złączu kablowym przewód neutralny naleŜy połączyć z uziomem , jeśli obudowa
jest metalowa naleŜy równieŜ obudowę połączyć z uziomem
5.6.1 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej dla przyłącza elektroenergetycznego
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jest samoczynne wyłączanie zasilania.
5.6.2. Uziemienie
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w
sposób powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych
Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem
energetycznym , bednarkę ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być
wprowadzona do złącza kablowego i połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te
mogą spełniać równieŜ rolę zacisków probierczych.
Ewentualne łączenie odcinków bednarki naleŜy wykonywać przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niŜ 0,6 m i powinna być zasypana
gruntem bez kamieni, Ŝwiru i gruzu.
Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, naleŜy układać
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niŜ 2,5 mm2.
Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych.
6.2 Wykopy pod kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z
dokumentacją projektową i ST.
Po zasypaniu kabli naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg pkt 5.2 oraz
sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3 Linie kablowe
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić
następujące pomiary:
- głębokości zakopania kabla,
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odległości folii ochronnej od kabla
- rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył kabla,
Pomiary naleŜy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem
pomiarów rezystancji i ciągłości Ŝył kabla, które naleŜy wykonywać dla kaŜdego
odcinka kabla.
Ponadto naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.
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7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz
podaniu rzeczywistych ilości uŜytych materiałów.
Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania
robót, pomiędzy
Wykonawcą a InŜynierem.
Jednostką obmiaru jest:
a) dla kabli i przewodów – 1 mb.
8. ODBIÓR ROBÓT
Przejęcia Robót naleŜy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.
Przyjęcie Robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z
dokumentacją wykonawczą, a takŜe obowiązującymi normami oraz przepisami.
8.1 Kontrola zgodności wykonania prac
Do odbioru naleŜy przedłoŜyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z
poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone
zmiany w 2 egzemplarzach,
• protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
− instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń
w 2 egz., geodezyjną dokumentację powykonawczą,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
następującymi normami i przepisami:
-

PN-HD 60364
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
( z późniejszymi zmianami)
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-

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 10 kwietnia 1997 ( z późniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo Energetyczne z dnia10 kwietnia 1997 ( z późniejszymi
zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
( z późniejszymi zmianami)
- PN-EN 12 464
- PKN-CEN/TR 13 201\
- PN-EN 12 665
- PN-EN 61 140
- N SEP–E-04
- P SEP-E-0001
- BN-77/8931-12

OPRACOWAŁ
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