STRONA TYTUŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZADANIE:
ZADANIE:

BUDOWA SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO W
WOŁOMINIE PRZY UL. WĄSKIEJ

ADRES:

WOŁOMIN UL. WĄSKA

INWESTOR:

GMINA WOŁOMIN
UL. OGRODOWA 4, 0505-200 WOŁOMIN

OPRACOWAŁ:
OPRACOWAŁ: MICHAŁ GAJEWSKI

MARZEC 2020

-1-

SPIS ZAWARTOŚCI

STRONA TYTUŁOWA ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
....................................................................
.................................... - 1
MARZEC 2020................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................
................................................ - 1
SPIS ZAWARTOŚCI ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.......................................................................
....................................... - 2
STWiORB................................................................
................................................................................................
................................................................................................
..........................................................................................
.......................................................... - 3
1. WSTĘP ............................................................................................................................................................. - 3
2. MATERIAŁY.................................................................................................................................................... - 3
3. SPRZĘT............................................................................................................................................................ - 6
4. TRANSPORT ................................................................................................................................................... - 6
5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................................... - 7
6. KONTROLA JAKOŚCI ................................................................................................................................. - 14
7. OBMIAR ROBÓT........................................................................................................................................... - 17
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................................... - 17
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ......................................................................................................................... - 17
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ......................................................................................................................... - 17

-2-

-

STWiORB
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT STWiOR
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są
wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem i odbiorem oświetlenie w ramach
zadania: Budowa sieci niskiego napięcia oświetlenia zewnętrznego w Wołominie przy
ul. Wąskiej.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiOR
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia są zgodne z podanymi w normach i przepisach wymienionych w pkt. 10 niniejszej
specyfikacji .
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na
fundamencie, słuŜąca zamocowaniu oprawy oświetleniowej o wysokości nie większej niŜ 12m.
Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.
Oprawa oświetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcenia
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
Kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany przystosowany do przewodzenia prądu
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
Fundament - konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi słuŜąca do utrzymania słupa,
masztu lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy.
Tablica sterowania oświetleniem - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio
zasilające instalacje oświetleniowe.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie ze standardami technicznymi
właściciela urządzeń oświetleniowych, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
STWiORB.
2.2. SŁUPY OŚWIETLENIOWE
Słupy powinny przenieść obciąŜenia wynikające z zastosowanych opraw i wysięgników oraz
parcia wiatru dla III strefy wiatrowej.
NaleŜy stosować słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane cylindryczno-stoŜkowe zgodne z
dokumentacją projektową. NaleŜy stosować słupy umoŜliwiające montaŜ wysięgnika
jednoramiennego i dwuramiennego. W dolnej części słupy muszą być wyposaŜone we wnęki
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słupowe w wymiarach co najmniej 85mmx400mm zlokalizowane na wysokości 500mm od stopy
słupa w których będą zamontowane tabliczki bezpiecznikowe.
2.3. WYSIĘG
WYSIĘGNIKI
NaleŜy stosować wysięgniki stalowe ocynkowane łukowe dostosowane do przyjętych
słupów o kształcie wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową.
2.4. FUNDAMENTY
Pod słupy naleŜy stosować
parametry wytrzymałościowe i
posiadać odpowiednie otwory do
zewnętrznymi: elementy stalowe
warstwami bitumicznymi.

fundamenty prefabrykowane betonowe uwzględniające
warunki, w jakich będą pracowały. Fundamenty powinny
wprowadzenia kabli i być zabezpieczone przed warunkami
fundamentu ocynkowane a powierzchnie betonowe pokryte

2.5. OPRAWY OŚWIETLENIOWE
Na wysokości 8m na wysięgniku od oświetlanego terenu naleŜy zastosować oprawy typu
LED 78W. Strumień świetlny oprawy powinien wynosić co najmniej 6300lm, a temperatura
barwowe 3000K. Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminium. Oprawy wykonane w II klasie
ochronności i o stopniu ochrony IP66. Oprawa musi posiadać moŜliwość regulacji konta w
zakresie co najmniej 0˚ do +15˚.
2.6. KABLE
Kable uŜywane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zastosowano kable o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, czteroŜyłowe o Ŝyłach aluminiowych
w izolacji polietylenu usieciowanego. Zastosowano kable o przekroju Ŝył 16 mm2.
2.7. PRZEPUSTY KABLOWE
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów 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 obciąŜenia. Zastosowane rury o średnicy 75mm (oświetlenie drogowe).
2.8. TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE
Tabliczka powinna posiadać jedną podstawę bezpiecznikową 25A oraz zaciski przystosowane
do podłączenia Ŝył o przekroju do 35 mm2.
Tabliczka powinna znajdować się od strony chodnika, a przy jego braku od strony
przeciwnej dostępnej dla obsługi.

2.9. TABLICA STEROWANIA OŚWIETLENIEM - TO
Tablica sterowania oświetleniem powinna być wykonana na napięcie znamionowe 400/230 V
50 Hz. i napięcie znamionowe izolacji 500V.
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Wykonanie w stopniu ochrony min. IP 44 i w stopniu ochrony na uderzenia min. IK-10. Klasa
izolacji II i temperatura pracy od -25 do +40 0C.
Tablica oświetleniowa wykonana będzie jako natynkowa z blachy stalowej malowanej
proszkowo epoksydową farbą poliestrową. Minimalna grubość powłoki powinna wynosić 60µ.
Obudowa o stopniu ochrony IP44 oraz o stopniu ochrony na uderzenia minimum IK-10.
2.10. PRZEWODY
Przewody uŜywane dla połączenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami oświetleniowymi
powinny spełniać wymagania PN-74/E-90184. NaleŜy stosować przewody o napięciu
znamionowym 750V, dwuŜyłowe o Ŝyłach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju Ŝył
nie mniejszym niŜ 2,5 mm2. Przekrój Ŝył przewodów oraz ich ilość powinna być zgodną z
Dokumentacją Projektową.
2.11. MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE
Jako materiały do uszczelniania krawędzi rur dzielonych naleŜy stosować:
− masy plastyczne na bazie kauczuku silikonowego,
− taśmę samospajalną o szerokości minimum 38mm i właściwościach nie gorszych od
taśmy Scotch VM firmy 3M.
Jako materiały do uszczelniania końców rur naleŜy stosować uszczelniacze odporne na
warunki środowiskowe z mas taśm lub rur termokurczliwych. Zabrania się stosowania
uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej.
Przy wprowadzaniu kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury
osłonowej ze znajdującym się w niej kablem lub wiązki kabli zaleca się stosować rury
termokurczliwe odporne na promienie UV, o duŜym współczynniku skurczu lub o dwóch
róŜnych średnicach - tzw. end-capy.
Materiał ten powinien otaczać kabel lub wiązkę kabli i rurę osłonową na całym obwodzie i
długości min. po 6cm.
2.12. UZIOMY
Uziemienia naleŜy wykonywać jako taśmowo-prętowe, których podstawowymi elementami są
pręty stalowe, miedziowane lub cynkowane ogniowo oraz taśma stalowa ocynkowana
ogniowo o wymiarach min. 25x4 mm. Przy czym grubość powłok powinna wynosić: przy
miedziowaniu prętów - min. 0,25 mm, dla taśm - min. 0,06 mm. Do wykonywania uziomów
taśmowych naleŜy stosować bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4 wg. PN- 76/H-92325.
Do wykonywania uziomów prętowych naleŜy stosować pręty stalowe miedziowane o średnicy
016 posiadające parametry techniczne nie gorsze niŜ uziomy firmy GALMAR.
2.13. FOLIE OSTRZEGAWCZE
Folia ostrzegawcza powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości 0,4
spełniającą wymagania BN-68/6353-03 w kolorze niebieskim.
Szerokość folii powinna być taka, aby wystawała co najmniej 50cm poza zewnętrzną
krawędź kabli, lecz nie węŜsza niŜ 20 cm.
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2.14. MATERIAŁY POŚLIZGOWE
Jako materiały poślizgowe słuŜące do zmniejszania siły tarcia kabla przeciąganego przez
rurę naleŜy stosować materiały maziste - smary kablowe lub materiały płynne, nie
oddziaływujące szkodliwie na osłony i powłoki kabli oraz na ścianki przepustu, a takŜe
ulegające biodegradacji.
2.15. PIASEK
PIASEK
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-111113 i powinien być co najmniej gatunku 3.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów, sprzętu itp..
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umową.
Osoby obsługujące sprzęt powinny być przeszkolone w jego obsłudze oraz posiadać
wymagane uprawnienia. Wykonawca dla zagwarantowania właściwej jakości robót powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:
− koparki,
− Ŝurawia samochodowego,
− samochodu specjalnego z platformą i balkonem,
− spawarki transformatorowej,
− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,
− urządzenia do przewiertów,
− zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego,
− pończochy kablowej lub głowicy ciągnącej,
− ciągarki kablowej,
− rolek kablowych,
− miernika rezystancji izolacji,
− miernika rezystancji uziemienia,
− miernika impedancji i pętli zwarciowej,
− miernika do pomiaru natęŜenia oświetlenia zewnętrznego
− miernika do pomiaru luminancji jezdni.
4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umową.
Wszystkie środki transportu, maszyny , urządzenia muszą być wyposaŜone w obowiązujące
środki ochrony przeciwpoŜarowej oraz posiadać niezbędne badania, przeglądy i być
dopuszczone do pracy.
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4.2. ŚRODKI TRANSPORTU
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy oświetlenia powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następujących środków transportu:
− samochodu skrzyniowego,
− przyczepy dłuŜycowej,
− samochodu dostawczego,
− samochodu samowyładowczego,
− przyczepy do przewoŜenia kabli.
PrzewoŜone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
MontaŜ słupów, fundamentów i szaf oświetleniowych powinien być zgodny z instrukcją
Wytwórcy i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty budowy będą aktualne i udostępniane do wglądu dla Inspektora
Nadzoru.
Cały personel budowy powinien zostać przeszkolony w zakresie przepisów BHP.
Wykonawca sporządzi harmonogram prowadzenia robót budowlanych względem innych branŜ
tak by prowadzenie prac nie kolidowało z innymi branŜami i zapewniało bezpieczeństwo na
budowie.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed rozpoczęciem prac o ich terminie naleŜy zawiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem
właścicieli terenu i uŜytkowników uzbrojenia.
Podstawę wytyczenia trasy kabli stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w
terenie trasy kabli powinny wykonać odpowiednie słuŜby geodezyjne, z zaznaczeniem
punktów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci.
W miejscach włączenia i kolizji z innym uzbrojeniem, naleŜy pod nadzorem właściciela sieci
wykonać przekopy kontrolne.
5.3. WYKOPY POD KABLE
Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205.
JeŜeli Dokumentacja Projektowa tego nie precyzuje, głębokość wykopu powinna być taka,
aby po uwzględnieniu 10cm grubości podsypki piasku i średnicy kabla, przykrycie ziemią
kabli było co najmniej:
70cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1kV, za wyjątkiem kabli ułoŜonych w
gruncie na uŜytkach rolnych,
100 cm - w przypadku kabli pod drogami, utwardzonymi wjazdami,
JeŜeli przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy krzyŜowaniu lub obejściu urządzeń
podziemnych głębokości te nie mogą być zachowane, to dopuszcza się ułoŜenie kabla na
mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kable naleŜy chronić rurą osłonową.
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Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niŜ 0,4m i nie mniejsza niŜ obliczona według
poniŜszego wzoru:
S = n * d + (n - 1) * a + 20 [cm] gdzie:
n - ilość kabli w jednej warstwie,
d - średnice zewnętrzne kabli w warstwie,
a - odległości pomiędzy kablami według tabeli w pkt. 5.6
W obszarze załomów trasy linii ściany lub dno wykopu powinny być wykonane w kształcie
łuków o
promieniu nie mniejszym od dopuszczalnego promienia gięcia kabla, nie
mniejszym od 0,8m.
Przed rozpoczęciem układania kabli trasa wykopu powinna być przygotowana na długości
równej, co najmniej długości układanego odcinka kabla, tj. na długości tej powinien być
wykonany wykop, zainstalowane i sprawdzone przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno
nałoŜona warstwa piasku i na całej długości wykopu powinny być rozstawione rolki
kablowe.
Po ułoŜeniu kabli grunt naleŜy zasypywać i zagęszczać warstwami co 20cm. KaŜda warstwa
powinna być zagęszczona z pomocą wibratora mechanicznego. Po zasypaniu wykopów naleŜy
sprawdzić stan zagęszczenia gruntu, zagęszczając go do wskaźnika zagęszczenia min.
Is=0,97 wg PN-B-04481.
5.4. UKŁADANIE KABLA W ROWIE KABLOWYM
Projektowane kable naleŜy układać bezpośrednio na dnie rowów kablowych, jeŜeli grunt
jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą
piasku o tej samej grubości. Następnie naleŜy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości
15 cm, przykryć folią ostrzegawczą w kolorze niebieskim i zasypać gruntem rodzimym.
Kable naleŜy układać w taki sposób, aby były zachowane minimalne odległości między nimi
oraz minimalne odległości od innych podziemnych urządzeń. Gdy te odległości nie mogą być
zachowane, kable naleŜy układać w rurach osłonowych.
Układanie kabli w pobliŜu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń
technologicznych naleŜy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu robót z uŜytkownikiem tych
urządzeń, z zachowaniem warunków określonych przez uŜytkownika.
Kable w rowie powinny być ułoŜone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 3 % długości
rowu, wystarczającym do skompensowania moŜliwych przesunięć gruntu.
Przy układaniu kable moŜna zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień
gięcia powinien być moŜliwie duŜy, nie mniejszy od podanego przez producenta.
NaleŜy stosować zapas kabla w następujących miejscach:
− po obu stronach mufy - łącznie nie mniejszy niŜ 1,0 m;
− po obu stronach przepustów pod ulicami - łącznie nie mniejszy niŜ 2,5 m,
− przy wprowadzeniu kabli do szaf i słupów oświetleniowych - nie mniejszy niŜ 1,25m.
Odległość ułoŜenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić, co najmniej 1,5m,
a w przypadku drzewostanu podlegającego ochronie odległość tę naleŜy uzgodnić z
kompetentnymi władzami terenowymi.
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niŜsza niŜ podana przez
producenta kabli.
Układny kabel powinien być odwijany z górnej części bębna kablowego zawieszonego na
sztywnej osi metalowej. Zaleca się, aby bęben był wyposaŜony w hamulec regulujący
prędkość obrotu bębna na osi.
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Bęben naleŜy ustawić w pobliŜu jednego z końców trasy układanego kabla, w taki sposób,
aby oś bębna była prostopadła i symetryczna w stosunku do osi trasy.
Kable odwijane z bębnów i wprowadzane do wykopów powinny być ciągnięte po rolkach
mechanicznie z pomocą ciągarki kablowej lub ręcznie przez pracowników. Rolki przelotowe
powinny być rozstawione na prostych odcinkach w odległości nie większej niŜ 4 metry.
Na ciągnięty koniec kabla naleŜy nałoŜyć uchwyt w postaci głowicy ciągnącej lub pończochy
kablowej.
5.5. ODLEGŁÓŚCI MIĘDZY KABLAMI UŁOśONYMI W ZIEMI
Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach kabli ułoŜonych
bezpośrednio w ziemi przedstawiono w poniŜszej tabeli:
L

.p.

SkrzyŜowanie lub zbliŜenie

Najmniejsza dopuszczalna odległość
w cm
pionowa przy
skrzyŜowaniu

1
2
3
4
5
6

pozioma przy
zbliŜeniu

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1kV z
15
5
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urządzeń
5
mogą się stykać
oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju
Kable energetyczne na napięcie znamionowe do 1kV z kablami
15
25
elektroenergetycznymi na napięcie znamionowym od 1kV do 30kV
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe od 1kV do 30kV
10
z kablami tego samego przedziału napięć
Kable róŜnych uŜytkowników na napięcie znamionowe do 30kV
25
Kable z mufami innych kabli
nie dopuszcza się
jak lp. 1-5

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodów odległości te nie mogą być zachowane,
dopuszcza się ich zmniejszenie pod warunkiem, Ŝe kaŜdy z kabli będzie chroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyŜowania (lub zbliŜenia) i na długości co najmniej 50cm w obie
strony od skrzyŜowania (zbliŜenia) osłoną otaczającą.
SkrzyŜowania kabli między sobą naleŜy wykonywać tak, aby kabel wyŜszego napięcia był
zakopany głębiej niŜ kabel niŜszego napięcia, a linia elektroenergetyczna głębiej niŜ linia
telekomunikacyjna.
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5.6. ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY KABLAMI UŁOśONYMI W ZIEMI OD INNYCH URZĄDZEŃ
Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych ułoŜonych bezpośrednio w
ziemi od innych urządzeń podziemnych przedstawiono w poniŜszej tabeli:
p.

L

1

Rodzaj urządzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm]

kabli o napięciu znamionowym UN kabli o napięciu znamionowym 30
< 30 kV
kV < UN < 110 kV
pionowa na pozioma przy
pionowa na pozioma przy
skrzyŜaniu
skrzyŜwaniu
zbliŜniu
zbliŜniu
Rurociągi wodociągowe, ściekowe,
25 + średnica 25 + średnica
50 +
50 + średnica
cieplne, gazowe z gazami
rurociągu
rurociągu
średnica
rurociągu
niepalnymi
rurociągu

2

Rurociągi z gazami i cieczami
palnymi

uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niŜw lp. 1

3

Zbiorniki z gazami i cieczami
palnymi

4

Części podziemne linii
napowietrznych (ustój, podpora,
odciąŜka)

wg.: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.11.2005 r. Dz. U
Nr 243, poz.2063
40
100
nie mogą się
nie mogą się
krzyŜwać
krzyŜwać

5

Ściany budynków i inne budowle, z
wyjątkiem urządzeń
wyszczególnionych w lp. 1,2,3,4

6

Urządzenia do ochrony budowli od
wyładowań atmosferycznych

nie mogą się
krzyŜwać

50*

nie mogą się
krzyŜwać

100

wg PN-86/E-05003/01.Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Wymagania ogólne.

* Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania osłon otaczających
i uzgodnienia odstępstwa z uŜtkownikami obiektów

Zaleca się krzyŜować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliŜonym do 90o i w
miarę moŜliwości w najwęŜszym miejscu krzyŜowanego urządzenia.
KaŜdy z krzyŜujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułoŜony
bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyŜowania
i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyŜowania.
Przy skrzyŜowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad
rurociągami.
W obrębie korzeni drzew i krzewów kable naleŜy prowadzić w przepustach kablowych
wykonywanych metodą przeciskową.
5.7. UKŁADANIE RUR OSŁONOWYCH
W miejscu zbliŜenia lub skrzyŜowania kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, układany kabel naleŜy zabezpieczyć rurami osłonowymi.
Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyŜowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu, rura
ochronna załoŜona na projektowanym kablu powinna wystawać minimum 0,50 m po obu
stronach wykopu.
Minimalna głębokość układania rur osłonowych powinna być taka, aby przykrycie rury było
nie mniejsze niŜ:
− 40cm- przy układaniu linii kablowych pod chodnikami,
− 70cm - przy układaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,
− 100cm - przy układaniu linii kablowych pod drogami i ulicami
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Rury ułoŜone w ziemi powinny być ze sobą szczelnie połączone tak, aby nie
przedostawała się do ich wnętrza woda i nie były zamulane.
Pod drogami i ulicami naleŜy stosować przepusty rezerwowe w ilości przedstawionej w
Dokumentacji Projektowej.
Wszystkie rury przepustowe naleŜy wyposaŜyć w linkę zaciągową.
Przy wykonywaniu wykopu dla rur ochronnych naleŜy zwrócić uwagę na to, aby:
− głębokość rowu kablowego pod drogami była taka, aby dolna powierzchnia trwałego
podłoŜa drogi od górnej powierzchni rury ochronnej była niemniejsza niŜ 0,20m,
natomiast odległość od górnej powierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej
była nie mniejsza niŜ 0,70m,
− głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę powinna być taka,
aby górna powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna rowu odwadniającego
drogę minimum 0,50m.
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,
− wykonać przewiert,
− po zakończeniu przewiertu i zdemontowaniu urządzenia przewiertowego, obie w/w
komory robocze naleŜy zasypać.
5.8. UKŁADANIE KABLA W RURACH OCHRONNYCH
W jednej rurze powinien być ułoŜony tylko jeden kabel.
Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych naleŜy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna
rury ochronnej nie była mniejsza niŜ 1,5-krotna zewnętrzna średnica kabla.
Zleca się albo ustawienie bezpośrednio przed wlotem przepustu rolki ochronnej lub
przelotowej, albo umieszczenie we wlocie rury gładkiego kielicha a bezpośrednio na wylocie
rury - rolki przelotowej.
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się
o krawędzie otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione.
Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we
wnętrzu rur ochronnych.
Dla zabezpieczenia rur przed dostaniem się wilgoci oraz zamuleniem, po ułoŜeniu rur i
zaciągnięciu kabli, końce rur na długości ok. 10cm naleŜy uszczelnić.
Materiał uszczelniający powinien otaczać kable ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach
cieplnych kabla jego osłona lub powłoka nie ocierała się o krawędź rury.
5.9. OZNACZENIE PRZEBIEGU LINII KABLOWEJ
Kable ułoŜone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki
rozmieszczone w odstępach nie większych niŜ 10m oraz dodatkowo:
− przy mufach,
− miejscach szafach miejscach słupach oświetleniowych ,
− w miejscach skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu,
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− przy wejściu do rur.
Na oznaczniku naleŜ umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:
− symbol i numer ewidencyjny kabla,
− oznaczenie kabla,
− znak uŜytkownika,
− rok ułoŜenia kabla.
Trasa kabli ułoŜonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią
z tworzywa sztucznego.
5.10. WYKOPY POD FUNDAMENTY
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia
zgodności rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków
gruntowych i sprawdzenia występowania uzbrojenia podziemnego.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od głębokości
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych,
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [25].
5.11. MONTAś FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu B10
spełniającego wymagania PN-88/B-06250, zgodnie z instrukcją montaŜu producenta.
Przed ustawieniem fundamentu naleŜy go zabezpieczyć przez malowanie warstwa
bitumiczną.
Przed zasypaniem naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego ścianek poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta
mocująca.
Po zasypaniu wykopów naleŜy sprawdzić stan zagęszczenia gruntu, zagęszczając go do
wskaźnika zagęszczenia min. Is=0,97 wg PN-B-04481.
Fundamenty słupów naleŜy tak ustawić, aby po zakopaniu wystawał nad poziom terenu.
Fundamenty szaf naleŜy tak ustawić, aby po zakopaniu wystawał nad poziom terenu co
najmniej 30cm.
5.12. MONTAś SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH
Przed przystąpieniem do montaŜu słupa (masztu), naleŜy sprawdzić stan powierzchni
stykowych elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki
antykorozyjnej, którą w przypadku uszkodzenia podczas transportu, naleŜy uzupełnić.
Słup lub maszt naleŜy ustawiać przy pomocy dźwigu. Podczas ustawiania naleŜy zwrócić
uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia.
Gwint stalowych śrub kotwiących naleŜy pokryć warstwą smaru charakteryzującego się
duŜą wytrzymałością na pełzanie i umoŜliwiającego smarowanie na zimno lub gorąco. Smar
powinien zapewnić ochronę gwintu przez okres nie krótszy niŜ 18 miesięcy.
Nakrętki śrub mocujących maszt powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkręceniem oraz zabezpieczone przed korozją kapturkami
nakładanymi na nakrętki.
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Po wykonaniu robót montaŜowych naleŜy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w
przypadku miejscowych ubytków, uzupełnić powłokę malując zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej.
Słup lub maszt naleŜy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a
przy jego braku od strony przeciwnej niŜ nadjeŜdŜające pojazdy oraz nie powinna być
połoŜona niŜej niŜ 50 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.13. MONTAś WYSIĘGNIKÓW
Wysięgniki naleŜy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z
balkonem.
Część pionową wysięgnika naleŜy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części
słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie naleŜy unieruchomić go śrubami
znajdującymi się w nagwintowanych otworach.
Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciąŜeniu go oprawą lub cięŜarem równym
cięŜarowi oprawy. Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90o z dokładnością ± 5o do
osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku gdy jezdnia jest w łuku.
NaleŜy dąŜyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie
równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni.
5.14. MONTAś OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
KaŜdą oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie
(sprawdzenie zaświecenia się lampy).
MontaŜ opraw oświetleniowych na wysięgnikach naleŜy wykonywać przy pomocy samochodu
specjalnego z platformą i z balkonem.
Oprawy naleŜy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w
połoŜenie pracy.
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego połoŜenia pod
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla danej strefy wiatrowej.
5.15. MONTAś PRZEWODÓW W SŁUPACH
Przewody zasilające oprawy oświetleniowe naleŜy zaciągać do słupów i wysięgników przed
zamontowaniem opraw. Do kaŜdej oprawy naleŜy prowadzić po jednym dwuŜyłowym
przewodzie.
NaleŜy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej 450V/750V z Ŝyłami
miedzianymi o przekroju Ŝyły nie mniejszym niŜ 2,5mm2. Ilość przewodów zaleŜna jest od
ilości opraw.
Przy prowadzeniu kilku przewodów, naleŜy je razem powiązać w odstępach co jeden metr,
na całej długości odcinka luźnego.
5.16. MONTAś TABLICY STEROWANIA OŚWIETLENIEM
MontaŜ szafy oświetleniowej naleŜy wykonać według instrukcji montaŜu dostarczonej przez
Producenta szafy i fundamentu.
Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montaŜu i kolejności wykonywanych
robót, a mianowicie:
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− przygotowanie podłoŜa,
− ustawienie i zamontowanie szafy,
− wykonanie instalacji ochrony przeciwporaŜeniowej,
− podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych,
Główny zacisk uziemiający w szafie oświetleniowej naleŜy podłączyć do uziemienia.
5.17. UZIEMIENIE
Uziemienia naleŜy wykonywać za pomocą uziomów taśmowych lub taśmowo-prętowych
układanych wzdłuŜ linii kablowych.
Wykopy ziemne dla uziomów poziomych naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami robót
ziemnych przy wykopach płytkich wąsko-przestrzennych według PN-B-06050.
Uziomy poziome naleŜy układać na dnie wykopów bez podsypki na głębokości co najmniej
80cm i zasypać gruntem drobnoziarnistym bez zanieczyszczeń.
Przy układaniu bednarki uziemiającej w tym samym wykopie, w którym ułoŜono kable,
bednarkę naleŜy zakopać na dnie rowu kablowego co najmniej 10cm poniŜej głebokości
ułoŜenia kabla.
Uziomów nie naleŜy układać w korytach rzek, na dnie jezior, stawów i innych zbiorników
wodnych pod warstwami lub nawierzchniami nieprzepuszczającymi wody (np. asfalt, beton,
płyty chodnikowe) oraz w pobliŜu urządzeń powodujących wysychanie gruntu (np. rurociągi
gorącej wody lub pary).
6. KONTROLA JAKOŚCI
W czasie wykonywania robót w zakresie tyczenia, inwentaryzacji, lokalizacji miejsc pracy
stałą kontrolę pełnił będzie uprawniony geodeta.
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu
wykazania InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z
Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami Specyfikacji i przepisów. Wszystkie materiały
nie spełniające wymagań zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o
rodzaju terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki
badań do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu kaŜdej roboty
zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru i UŜytkownika.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót, naleŜy sprawdzić, czy dostarczone materiały spełniaj ą
wymagania Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji oraz posiadają niezbędne zaświadczenia
od producentów o jakości lub atesty stosowanych materiałów.
NaleŜy sprawdzić czy dostarczone na teren budowy materiały nie posiadają widocznych
uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nieprawidłowego składowania oraz czy są
sprawne pod względem technicznym.
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6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
6.3.1. WYKOPY
Po wykonaniu wykopów pod kable i fundamenty, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne
rowu, zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną i zabezpieczenie ścian wykopów.
Odchyłka trasy rowu kablowego od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 20cm.
Po zasypaniu wykopów naleŜy sprawdzić stan zagęszczenia gruntu, zagęszczając go do
wskaźnika zagęszczenia min. Is=0,97 wg PN-B-04481. Nadmiar gruntu powinien być usunięty.
6.3.2. FUNDAMENTY
Program badań powinien obejmować: sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu
zewnętrznego, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wytrzymałości. Dopuszczalna
tolerancja wymiarów gabarytowych ± 2 cm.
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
oraz wymaganiami PN- 80/B-03322.
Ponadto naleŜy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.
Ustawienie fundamentu w planie nie moŜe róŜnić się więcej niŜ ±10cm od wymiarów podanych
w projekcie.
6.3.3. SŁUPY OŚWIETLENIOWE
Słupy i maszty oświetleniowe, po ich montaŜu, podlegają sprawdzeniu pod kątem:
− gabarytów (wysokości słupa, długości i kąta nachylenia wysięgnika),
− dokładności ustawienia pionowego słupów,
− prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,
− 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.
6.3.4. SZAFA OŚWIETLENIOWA
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić czy szafa oświetleniowa lub jej części odpowiadaj ą
tym wymaganiom Dokumentacji Projektowej, których spełnienie moŜe być stwierdzone bez
uŜycia narzędzi i bez demontaŜu podzespołów.
Sprawdzeniem naleŜy ująć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza:
− stan pokryć antykorozyjnych,
− ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych
elementów mogących znaleźć się pod napięciem,
− jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych,
− jakość konstrukcji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie naleŜy sprawdzić:
− jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy,
− stan powłok antykorozyjnych,
− jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych,
− zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym.
Schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz szafy.
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6.3.5. LINIA KABLOWA
Po ułoŜeniu linii kablowej (przed zasypaniem wykopu) naleŜy przeprowadzić następuj ące
pomiary:
− zgodności typu kabla z Dokumentacją Projektową
− długości kabla, w tym długości pozostawionych zapasów,
− ilości zastosowanych muf,
− głębokości zakopania kabla,
− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
− promienie łuków kabla na załamaniach trasy,
− odległości folii ochronnej od kabla,
− odległości między innymi kablami i mufami,
− odległość kabli od istniejących urządzeń podziemnych,
− zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi,
− ciągłości Ŝył i metalowych powłok kabli,
− zgodności faz na obu końcach linii,
− rezystancji izolacji kabli
− treść opisów i rozmieszczenie oznaczników na kablach,
6.3.6. RURY OSŁONOWE
Sprawdzeniu podlegają:
− zgodność z dokumentacją gabarytu i ilości rur,
− głębokość ułoŜenia,
− uszczelnienie końców,
− zabezpieczenie obcego uzbrojenia,
6.3.7. BADANIE PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT
Po zakończeniu robót, sprawdzeniu podlegaj ą:
− wskaźnik zagęszczenia gruntu ,
− rozplantowanie nadmiaru gruntu,
− uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy budowie linii,
− przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego,
− oznakowanie trasy linii kablowej w terenie,
− oznakowanie lokalizacji muf w terenie,
− zgodność połączeń w szafie ze schematem,
− jakość połączeń kabli w szafie i słupach,
− stan powłok antykorozyjnych słupów i szaf.
Dodatkowo naleŜy wykonać następujące próby i badania:
− ciągłości Ŝył i metalowych powłok kabli,
− rezystancji izolacji Ŝył kabli,
− rezystancji uziemienia,
− skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej,
− pomiary parametrów fotometrycznych oświetlenia.
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Sposób wykonania prób i badań powinien być zgodny z normą PN-EN 13201-4 Oświetlenie
dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia .
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moŜe wyrazić zgodę na
niewykonywanie badań po zakończeniu robót.
Pomiary naleŜy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary naleŜy
wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek
obiektów obcych mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie naleŜy
(przeprowadzać podczas nocy księŜycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych
(mgła, śnieŜyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów naleŜy uŜywać przyrządów
pomiarowych o zakresach zapewniających przy kaŜdym pomiarze odchylenia nie mniejsze Od
30 % całej skali na danym zakresie
Pomiary natęŜenia oświetlania naleŜy wykonywać za pomocą luksomierza wyposaŜonego w
urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie
umoŜliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary naleŜy przeprowadzać dla
punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 .
7. OBMIAR
OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy akceptowane przez inspektora nadzoru.
Jednostką obmiarową dla elektroenergetycznych linii kablowych jest metr.
Jednostką obmiarową dla słupów oświetleniowych jest sztuka.
8. ODBIÓR ROBÓT
Przy przekazywaniu kablowej linii oświetleniowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza,
- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna,
- protokoły z dokonanych sprawdzeń, pomiarów i badan kontrolnych,
- dokumenty i atesty dotyczące jakości stosowanych materiałów,
- protokoły odbioru robót zanikających.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami dały wyniki pozytywne oraz uzyskano
protokół odbioru od właściciela urządzeń – Gmina Radzymin.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Według umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. NORMY
− PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych
− PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań
przy odbiorze
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PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych
PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciąŜalności przewodów
i kabli
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z
przeszkodami terenowymi. Wymagania
PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na naraŜanie mechaniczne.
Wymagania i badania
BN-80/6112-28 Kit miniowy
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i pospółka
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe WIARO
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania
i badania.
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.2. INNE DOKUMENTY
− Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i
rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - Część V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.
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− Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporaŜeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
− Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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