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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Budowa oświetlenia ulicznego 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową linii napowietrznej oświetlenia ulicznego – ul. Opolskiej – drogi powiatowej nr 
1348 O w m. Domaradzka Kuźnia oraz w m. Lubnów, gm. Pokój. 

 
1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
rozbudowy istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia (oświetlenia ulicznego), jak w pkt. 1.1. 

W zakres robót wchodzi: 
1. Budowa linii napowietrznej oświetleniowej, do wykonania przez odbiorcę dla zasilania ze 

stacji transformatorowej „Dąbrówka Dolna” nr ew. 57, tzn.: 
- ustawienie wzdłuŜ przedmiotowej ulicy Opolskiej – drogi powiatowej nr 1348 O w m. 

Domaradzka Kuźnia (na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 17) trzech nowych słupów 
bliźniaczych nr 161/1 ÷ 161/3 typu BP-10 na Ŝerdziach Ŝelbetowych 2xśN-10, 

- zamontowanie pomiędzy słupami linii napowietrznej, istniejącym słupem linii napowietrznej 
n/n nr 161 oraz projektowanymi nr 161/1 ÷ 161/3 linii oświetleniowej typu AsXSn 2x35 mm2 
o dł. 145,5 m., 

- zabudowę na projektowanych słupach nr 161/1 ÷ 161/3 wysięgników rurowych 
jednoramiennych typu WP-1 (1,0m) z oprawami oświetleniowymi OUSh-100/100W z lampą 
sodową SON-T(+) o mocy 100W, 

- zabudowanie na słupie nr 161 odgromnika typu GX0 Lovos-440/5, 
2. Budowa linii napowietrznej oświetleniowej, do wykonania przez odbiorcę ze stacji 

transformatorowej „Kuźnia Domaradzka – Jagów” nr ew. 284, tzn.: 
- ustawienie wzdłuŜ przedmiotowej ulicy Opolskiej – drogi powiatowej nr 1348 O w m. 

Domaradzka Kuźnia (na odcinku od posesji nr 18 do posesji nr 20) dwóch nowych słupów 
bliźniaczych nr 38/1 i 38/4 typu BP-10 na Ŝerdziach Ŝelbetowych 2xśN-10 oraz dwóch 
słupów pojedynczych  nr 38/2 i 38/3 typu PP-10 na Ŝerdziach Ŝelbetowych śN-10, 

- zamontowanie pomiędzy słupami linii napowietrznej, istniejącym słupem linii napowietrznej 
n/n nr 38 oraz projektowanymi nr 38/1 ÷ 38/4 linii oświetleniowej typu AsXSn 2x35 mm2 o 
dł. 181,5 m., 

- zabudowę na projektowanych słupach nr 38/1 ÷ 38/4 wysięgników rurowych 
jednoramiennych typu WP-1 (1,0m) z oprawami oświetleniowymi OUSh-100/100W z lampą 
sodową SON-T(+) o mocy 100W. 

- zabudowę na istniejącym słupie nr 37 wysięgnika rurowego jednoramiennego typu WP-1 
(1,0m) z oprawą oświetleniową OUSh-100/100W z lampą sodową SON-T(+) o mocy 100W. 

- ustawienie przy drodze dojazdowej do cmentarza (obok ogrodzenia cmentarza) nowego słupa 
bliźniaczego nr 30/1 typu BP-10 na Ŝerdziach Ŝelbetowych 2xśN-10, 

- wymianę istniejącego słupa drewnianego pojedynczego oszczudlonego nr 30 na nowy słup 
bliźniaczy typu BP-10 na Ŝerdziach Ŝelbetowych 2xśN-10, 

- przepięcie na wymieniony słup nr 30 istniejącej linii napowietrznej typu AsXSN 4x70+35 
mm2, 

- zamontowanie pomiędzy słupami linii napowietrznej, istniejącym przebudowanym słupem 
linii napowietrznej n/n nr 30 oraz projektowanymi nr 30/1 linii oświetleniowej typu AsXSn 
2x35 mm2 o dł. 47,5 m., 

- zabudowę na przebudowanym i projektowanym słupie nr 30 i 30/1 wysięgników rurowych 
jednoramiennych typu WP-1 (1,0m) z oprawami oświetleniowymi OUSh-100/100W z lampą 
sodową SON-T(+) o mocy 100W. 

- ustawienie wzdłuŜ przedmiotowej ulicy Opolskiej – drogi powiatowej nr 1348 O w m. Lubnów 
(na odcinku od posesji nr 2 do posesji nr 4) trzech nowych słupów bliźniaczych nr 29/1, 29/2 
i 29/9 typu BP-10 na Ŝerdziach Ŝelbetowych 2xśN-10 oraz dwóch słupów pojedynczych nr 
29/3 i 29/4 typu PP-10 na Ŝerdziach Ŝelbetowych śN-10, 

- zamontowanie pomiędzy słupami linii napowietrznej, istniejącym słupem linii napowietrznej 
n/n nr 29 oraz projektowanymi nr 29/1 ÷ 29/5 linii oświetleniowej typu AsXSn 2x35 mm2 o 
długości 252,5 m., 
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- zabudowę na projektowanych słupach nr 29/1 ÷ 29/5 wysięgników rurowych 
jednoramiennych typu WP-1 (0,5m) z oprawami oświetleniowymi OUSh-100/100W z lampą 
sodową SON-T(+) o mocy 100W, 

- zabudowanie na słupach nr 29, 29/5 oraz 38 odgromnika typu GX0 Lovos-440/5, 
 

1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do 
przesyłania energii elektrycznej, składającej się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i 
osprzętu.. 
1.3.2. Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 
1.3.3. Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 
1.3.4. Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 
1.3.5. Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 
1.3.6. Zwis f - odległość pionowa między przewodem, a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w 
środku rozpiętości przęsła. 
1.3.7. Słup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu. 
1.3.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na 
odcinku wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa (wg. warunków podanych w pkt. 5.8.). 
1.3.9. Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach stojących - zawieszenie przy uŜyciu 
dodatkowego przewodu zabezpieczającego, zapobiegającego opadnięciu przewodu roboczego w 
przypadku zerwania go w pobliŜu izolatora. RozróŜnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: 
przelotowe i odciągowe. 
1.3.10. Przewód zabezpieczający - przewód dodatkowy, wykonany z tego samego materiału i o tym 
samym przekroju co przewód zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy 
pomocy złączek. 
1.3.11. SkrzyŜowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów 
poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli 
itp. 
1.3.12. ZbliŜenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu 
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niŜ połowa 
wysokości zawieszenia najwyŜej połoŜonego nie uziemionego przewodu zbliŜającej się linii i nie 
zachodzi przy tym skrzyŜowanie. 
1.3.13. Pozostałe określenia - są zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051 [2] i 
definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami InŜyniera. 
1.4.1. Przekazanie placu budowy. 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów 
robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa. 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w SST stanowiącej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wynikać, które pozycje 
stanowią przetargową dokumentację projektową, a które zostaną przekazane Wykonawcy po przyznaniu 
mu kontraktu. 
 JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich waŜności: 
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
 Dokumentacja Projektowa. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykrycie winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 JeŜeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów 
budowli nie znajdowały się w przewaŜającej mierze w pobliŜu wartości granicznych. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST, ale osiągnięta zostanie moŜliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to InŜynier moŜe 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia 
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie placu budowy 
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu 
publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony 
robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 
InŜyniera. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i 
odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby 
nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. 
c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
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 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
 - moŜliwością powstania poŜaru. 
 Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 JeŜeli wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
 JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak : 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
odnośnie dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
 O zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń, bądź ich przełoŜenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i InŜyniera. 
 Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia 
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.4.9. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
 Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na uŜycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciąŜeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał InŜyniera o fakcie uŜycia 
takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia 
dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
 Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi na 
istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z 
poleceniami InŜyniera. 
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1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenie 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 JeŜeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadania zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. 

Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 
2.2. Ustoje i fundamenty 

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-80/B-03322. 
Zaleca się stosowania fundamentów i elementów ustojowych typowych wg. KRT-055 opracowanego 

przez BSiPE „Energoprojekt”. 
 
Tabela 1. Zalecane ustoje i fundamenty dla słupów linii napowietrznych. 
 

Typ ustoju lub  Słupy  
Fundamentu Ŝelbetowe strunobetonowe kratowe stalowe 

U0 - U3 x x  
Ub0 - Ub3 x   

U85 x   
U150 x   
B60 x x  
B80 x   
B90 x x  
B150 x   

 
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 Ŝadnym miejscu napręŜenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych napręŜeń zwykłych, a dla 
warunków pracy zakłóceniowej lub montaŜowej - dopuszczalnych napręŜeń zwiększonych. 

Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-75/E-05100 [5]. 
2.3.1. Słupy Ŝelbetowe 

Słupy Ŝelbetowe 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: śN9/200, śN10/200, śN12/200 i śW14,5/350 wg albumu BSiPE „Energoprojekt” T-3808. 

W projekcie zastosowano słupy Ŝelbetowe pojedyncze typu PP-10 oraz bliźniacze typu BP-10 na 
Ŝerdziach Ŝelbetowych śN-10. 
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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: EM-10.5/17,5, EM-10.5/25 wg. albumu BSiPE „Energoprojekt” T3800. 

Nie występują. 
2.3.3. Słupy stalowe kratowe 

Nie występują. 
2.3.4. Poprzeczniki i trzony 

Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciąŜenia 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 SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzęt powinien wykazywać się 
wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niŜ 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 zbliŜoną do przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie duŜą 
powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, 
ponadto powinny być zabezpieczone od moŜliwości powstawania korozji elektrolitycznej. 

Do budowy linii naleŜy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania ulotu oraz start 
energii. 
2.5. Izolatory 

Izolatory elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu znamionowym niŜszym niŜ 1 kV 
powinny spełniać wymagania odpowiednich norm przedmiotowych. 

Napięcie przebicia izolatorów liniowych powinno być większe od napięcia przeskoku. 
Wytrzymałość przepięciowa izolatorów i łańcuchów izolatorów przy napięciu przemiennym 50 Hz 

oraz przy udarach piorunowych i łączeniowych - wg. PN-81/E-05001. 
Jednostkowa droga upływu powierzchniowego izolacji między częścią pod napięciem, a częścią 

uziemioną powinna być nie mniejsza niŜ wg. PN-79/E-06303. 
Izolatory dla linii o napięciu do 1 kV pracujące przelotowo lub odciągowo powinny mieć 

wytrzymałość mechaniczną nie mniejszą niŜ dwukrotne obciąŜenia obliczeniowe normalne. 
Izolatory stojące, wiszące i łańcuchy izolatorów wiszących powinny spełniać wymagania wg. PN-

88/E-06313. 
 
Tabela 3. Zalecane izolatory do linii napowietrznych. 
 

Typ izolatora Napięcie znamionowe linii 
napowietrznej 

Norma 

N80, N95 0.4 kV PN-82/E-91000 [17] 
NS 80 0.4 kV PN-82/E-91036 [19] 

S80/2, S115/2 0.4 kV PN-82/E-91001 [18] 

 
2.6. Przewody  

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody  z materiałów o 
dostatecznej wytrzymałości na rozciągnięcie i dostatecznej odporności na wpływy atmosferyczne i 
chemiczne. 
2.6.1. Przewody robocze 

Zaleca się stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody aluminiowe wielodrutowe (Al) wg. 
PN-74/E-90082. 
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Tabela 4. Zalecane przekroje przewodów roboczych. 
 

Oznaczenie przewodu Przekrój przewodu 
w mm2 

Napięcie znamionowe linii 
napowietrznej 

Al min. 25 0.4 kV 
Izolowane typu AsXSn min. 25 0.4 kV 

 
2.6.2. Przewody odgromowe 

Nie występują. 
2.7. Źródła światła i oprawy 

JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to naleŜy dla oświetlenia drogowego 
stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305 [5]. 

Ze względu na wysoką skuteczność świetlna, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz 
oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokopręŜnych lamp sodowych, rtęciowych lub rtęciowych z 
halogenkami. 

Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów 
eksploatacyjnych stosować naleŜy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed 
wpływami zewnętrznej konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi 
kombry lampowej IP54 i klasą ochronności I.  

Elementy oprawy takie jak układ optyczny i korpus powinny być wykonane z materiałów 
nierdzewnych. 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niŜszej niŜ -5 stopni c 
i wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-
79100 [8]. 

W projekcie zastosowano oprawy oświetleniowe typu OUSh 100W z lampą sodową 100 W, jako 
ujednolicenie i kontynuację juŜ istniejących. 
2.8. Odgromniki 

Do ochrony odgromowej linii naleŜy stosować odgromniki zaworowe wg. PN-74/E-06101 lub 
wydmuchowe wg.  PN-72/E-06102. 

 
Tabela 6. Zalecane typy odgromników. 
 

Typ Napięcie znamionowe linii 
napowietrznej 

GXO-Lovos 440/5 0.4 kV 

 
2.9. Stacje transformatorowe 

Nie występują. 
2.10. Transformatory 

Nie występują. 
2.11. Cement 

Do wykonania ustojów pod słupy dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV zaleca się stosowanie 
cementu portlandzkiego marki 35 bez dodatków, spełniających wymagania normy  PN-88/B-30000 
[31]. 
2.12. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom  PN-86/B-06712. Zaleca się stosowanie 
kruszywa grubego o marce nie niŜszej niŜ klasa betonu. 
2.13. świr 
świr pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiadać wymaganiom  BN-66/6774-01. 
 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania 

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. 

Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
4.2. Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze środków transportu wg. tabeli 11. 

 
Tabela 11. Wykaz środków transportu. 
 

Nazwa do wykonania linii 
napowietrznej do 1 kV 

Samochód skrzyniowy x 
Samochód specjalny z platformą i balkonem x 
  

 
Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny  być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przebudowa linii 

Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne linie napowietrzne, które nie 
spełniają wymagań PN-75/E-05100 powinny być przebudowane. 

Metoda przebudowy uzaleŜniona jest od warunków technicznych wydanych przez uŜytkownika tych 
obiektów. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres , w którym moŜliwe jest odłączenie 
napięcia w linii przebudowywanej. 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji InŜynierowi, harmonogram robót 
zawierający uzgodnione z uŜytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych 
urządzeniach. 

JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące napowietrzne linie 
elektroenergetyczne naleŜy przebudować zachowując następującą kolejność robót: 

- wybudowanie nowego nie kolidującego z drogą odcinka linii posiadającego parametry nie gorsze 
od linii przebudowywanej, 

- wyłączenia napięcia zasilającego linię przebudowywaną, 
- wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, 
- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. 
Przebudowę linii naleŜy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o 

bezpieczeństwie i higienie pracy. 
5.2. DemontaŜ linii 

DemontaŜ kolizyjnych odcinków linii napowietrznych naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST oraz zaleceniami uŜytkownika tych urządzeń 

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaŜu linii w taki sposób, aby elementy urządzeń 
demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaŜ. 

W przypadku niemoŜności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca 
powinien powiadomić o tym InŜyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 

W szczególnych przypadkach, Wykonawca moŜe pozostawić elementy konstrukcji bez ich 
demontaŜu (np. fundamenty) o ile uzyska na to zgodę InŜyniera. 

Wszelkie wykopy związane z demontaŜem 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 
demontaŜu, Zamawiającemu do wskazanego przez niego miejsca. 
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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 zaleŜności od ich wymiarów, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 

JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to wszędzie tam gdzie jest to moŜliwe, 
naleŜy wykopy pod słupy i fundamenty prefabrykowane 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-68/b-06050. 
5.4. MontaŜ słupów Ŝelbetowych i strunobetonowych 

Słupy Ŝelbetowe i strunobetonowe naleŜy montować na podłoŜu wyrównanym w pozycji poziomej. 
W zaleŜności od warunków pracy w ich części podziemnej, naleŜy wyposaŜyć w belki ustojowe. 

Dla słupów, których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod 
podziemne części słupów naleŜy wypełniać zaprawą cementową, której skład i właściwości zaakceptuje 
InŜynier. W tym przypadku pod słupy powinny być wiercone. 

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 moŜe być większa niŜ 0.001 wysokości słupa. 
5.5. MontaŜ 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. 

Połączenia wysięgnika ze słupem chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem 
osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa wypełnić kitem miniowym. 

Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie od 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. 
5.6. MontaŜ opraw 

MontaŜ opraw na wysięgnikach naleŜy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.  
KaŜdą oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. 
NaleŜy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z Ŝyłami miedzianymi o przekroju 

Ŝyły nie mniejszym niŜ 1 mm2. 
Ilość przewodów zaleŜna jest od ilości opraw. 
Od tabliczki bezpiecznikowej do kaŜdej oprawy naleŜy prowadzić po trzy przewody. 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 II i III strefy wiatrowej. 
5.7. MontaŜ przewodów 
5.7.1. Wymagania ogólne 

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

NapręŜenie w przewodach nie powinno przekraczać: 
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- dopuszczalnego napręŜenia normalnego - jeŜeli przęsło nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia. 
- dopuszczalnego napręŜenia zmniejszonego - jeŜeli przęsło nie podlega obostrzeniu 3 stopnia. 
Zabrania się regulować napręŜenia w przewodzie przez zmianę długości linki rozkręcaniem lub 

skręcaniem. Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisów lub poddawanie 
przewodu przed montaŜem zwiększonemu napręŜeniu, ze względu na moŜliwość powiększenia zwisu 
spowodowanego pełzaniem aluminium. 

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego naleŜy stosować: 
- na izolatorach stojących - w przypadku, gdy siły naciągów przewodów w przęsłach są po obu 

stronach izolatora jednakowe lub gdy róŜnica naciągów jest nieznaczna, 
- na łańcuchach izolatorów wiszących - w przypadku, gdy łańcuch nie podlega sile naciągu lub gdy 

naciąg jest nieznaczny. 
Zawieszenie przelotowe powinno być tak wykonane, aby przy wystąpieniu znaczniejszej siły wzdłuŜ 

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 naleŜy stosować w przypadku, gdy siły naciągu 
przewodu w przęsłach są niejednakowe. Zawieszenie odciągowe powinno wytrzymać co najmniej 90% 
siły zrywającej przewód. 
5.7.2. Odległości 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 krzyŜujących drogi lądowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosić: 

- dla linii do 1 kV - 5.00 m. 
5.8. Obostrzenia 

W zaleŜności od waŜności obiektu, z którym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyŜuje się lub 
do którego się zbliŜa, w odcinkach linii na skrzyŜowaniach i zbliŜeniach naleŜy stosować obostrzenia 1, 
2 lub 3 stopnia. 

Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotyczące słupów, przewodów, izolatorów, 
zawieszenia przewodów i ich mocowanie wg warunków podanych w p 5.8.1.– 5.8.5.. 
5.8.1. Słupy 

Nie dotyczy. 
5.8.2. Przewody 

Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania się stosowania przewodów AL wg PN-74/E-90082 [15] i 
AFL wg PN-74/E-90083 [16] o przekroju mniejszym niŜ 25 mm2. Ponadto zabrania się łączenia 
przewodów o odgałęziania się od nich w przęśle obostrzeniowym. 

Przy obostrzeniu 3 stopnia naleŜy podczas montaŜu, stosować napręŜenia zmniejszone. 
5.8.3. Izolatory 

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane jak dla linii bez obostrzeń. 
Obostrzenie 2 lub 3 stopnia uzyskuje się przez stosowanie dodatkowych izolatorów – w przypadku 

izolatorów stojących, dwu – lub trójrzędowych łańcuchów – w przypadku izolatorów wiszących. 
5.8.4. Zawieszenie przewodów 

W przypadku linii z izolatorami stojącymi: dla 1 stopnia obostrzenia, naleŜy stosować przewód 
zabezpieczający przymocowany do tego samego izolatora na którym jest zawieszony przewód roboczy, 
dla 2 i 3 stopnia naleŜy stosować przewód zabezpieczający przymocowany do dodatkowego izolatora 
lub zawieszenie na izolatorze odciągowym szpulowym. 

W przypadku linii z łańcuchami izolatorami wiszących dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, naleŜy stosować 
zawieszenie bezpieczne przelotowe, odciągowe lub przelotowo-odciągowe. 
5.8.5. Uchwycenie przewodu 

Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, naleŜy stosować taki rodzaj wiązania, aby przewód w razie zerwania 
się w przęśle sąsiednim mógł się przesunąć na odległość uwarunkowaną dopuszczalną odległością 
przewodu od obiektu. 
5.9. Tablice ostrzegawcze i informacyjne 

Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwale znaki lub tablice 
numeracyjne.  

Tablice informacyjne powinny być wykonane wg. rysunków zamieszczonych w typowych 
katalogach budowanych linii. 
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5.10. Ochrona odgromowa 
Ochronę odgromową linii elektroenergetycznych napowietrznych naleŜy wykonać zgodnie z 

Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych [38]. 
5.11. Uziemienie ochronne 

Uziemieniu ochronnemu podlegają we wszystkich liniach metalowe części urządzeń znajdujące się 
w linii, urządzenia oświetlenia zewnętrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napięciu 
znamionowym do 1 kV, w której zastosowanie zerowanie, wymienione części naleŜy zerować. 

Uziemienia ochronne naleŜy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporaŜeniowej [38]. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy 
przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, 
OST, SST i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie 
badania. 

Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, która moŜe 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego 
dla danego terenu, Zakładu Energetycznego - załoŜonej jakości. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości lub atesty stosowanych materiałów. 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca, naleŜą materiały do 
wykonania fundamentów „na mokro” i ustojów słupów. Uwzględniając nieskomplikowany charakter 
robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić Go z potrzeby wykonania 
badań materiałów dla tych robót. 

Na Ŝądanie InŜyniera, naleŜy dokonać testowania sprzętu posiadającego moŜliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. 

W wyniku badań testujących naleŜy przedstawić InŜynierowi świadectwa cechowania. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Zawieszenie przewodów 

Podczas montaŜu przewodów naleŜy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych izolatorów i 
osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę jakości wartości napręŜeń zawieszanych przewodów. 

NapręŜenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych (jeŜeli przęsło linii nie 
podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu 
obostrzenia). Wartości tych napręŜeń dla poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii, naleŜy 
przyjąć z dokumentacji projektowej lub SST. 

Po wybudowaniu linii naleŜy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami 
krzyŜującymi. Przewody nie powinny być zawieszone niŜej niŜ podane w  p. 5.7. i 5.12. przy spełnieniu 
odpowiednich warunków, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-75/E-05100 [5]. 
6.3.2. Instalacja przeciwporaŜeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych naleŜy wykonać pomiar głębokości ułoŜenia bednarki, 
stanu połączeń spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenia stopnia zagęszczenia gruntu, który 
powinien osiągnąć co najmniej 0.85 wg. BN-72/8932-01 [32]. 

Po wykonaniu uziomów ochronnych naleŜy 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, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na niewykonywanie badań 
po wykonaniu robót. 
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6.5. Pomiar natęŜenia oświetlenia 
Pomiary naleŜy wykonywać po upływie co najmniej 0.5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed 

pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godz. 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 oświetlenia naleŜy wykonywać za pomocą luksomierza wyposaŜonego w 
urządzenia do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umoŜliwiające 
dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

Pomiary przeprowadzać dla punktów jezdni zgodnie z PN-76/E-02032 [9]. 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, 

wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez InŜyniera. 
Jednostką obmiarową dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- ewentualna ocena robót wydana przez Zakład Energetyczny. 
 

9.Podstawa płatności 
Płatność za km linii naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości uŜytych materiałów i 

wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- podłączenie linii do sieci zgodnie z dokumentacją projektową, 
- wykonanie inwentaryzacji lokalizacji słupów napowietrznych linii. 
 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

  [1] PN-61/E-01002 - Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 
  [3] PN-74/E-04500 - Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe  
                                      zanurzeniowe chromianowane. 
  [4] PN-75/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
  [5] PN-83/E-06305 - Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 
  [6] PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
  [7] PN-81/E-06101 - Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania  
                                     i badania. 
  [8] PN-86/O-79100 - Opakowania transportowe. Odporność na naraŜenia mechaniczne. 
                                     Wymagania i badania. 
   [9] PN-76/E-02032 - Oświetlenie dróg publicznych. 
[13] PN-78/E-06400 - Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
[14] PN-88/E-08501 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
[15] PN-74/E-90082 - Elektroenergetyczne przewody gołe. przewody aluminiowe. 
 
10.2. Inne dokumenty 
[36] Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.  
[37] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
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        w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano -  
        montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r. 
[38] Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunków 
        technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie  
        ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r. 
[39] Zarządzenie Ministra Gospodarki i Energetyki oraz Ministra Budownictwa  
        i Przemysłu Materiałów Budowlany w sprawie warunków technicznych, jakim  
        powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. 
        Dz. Bud. nr 6 poz. 21 z 1969 r. 
[40] Budowa elektroenergetyczny linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji                                                     
        robót PBE „Elbud” Kraków. 
[41] Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą  
        pokryć malarskich - KOR-3A. 
[42] Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r. 


