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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot i zakres ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót zwi�zanych z budowa przył�cza kablowego - drugostronne zasilanie budynku Urz�du 
Miasta w Skar�ysku – Kamiennej. 

 
1.2. Definicje i terminologia 
  
Napi�cie znamionowe linii U - napi�cie mi�dzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 
 
Linia kablowa - kabel wielo�yłowy lub wi�zka kabli jedno�yłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno - lub wielo�yłowych poł�czonych równolegle, ł�czenie z osprz�tem, 
uło�one na wspólnej trasie i ł�cz�ce zaciski tych samych dwóch urz�dze� elektrycznych 
jedno - lub wielofazowych. 
 
Trasa kablowa - pas terenu w którym uło�one s� jedna lub wi�cej linii kablowych. 
 
Napi�cie znamionowe linii - napi�cie mi�dzyprzewodowe na które linia kablowa została 
zbudowana. 
 
Osprz�t linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do ł�czenia, rozgał�zienia lub 
zako�czenia kabli. 
 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
 
Przykrycie – osłona uło�ona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry. 
 
Skrzy�owanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek cz��� rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jak�kolwiek cz��� rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urz�dzenia podziemnego. 
 
Zbli�enie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległo�� mi�dzy lini� kablow�, 
urz�dzeniem podziemnym lub drog� komunikacyjn� itp. jest mniejsza ni� odległo�� 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczaj�cych i w których nie wst�puje skrzy�owanie. 
 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okr�głym przeznaczona do ochrony kabla 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
 
Dodatkowa ochrona przeciwpora�eniowa - ochrona cz��ci przewodz�cych, dost�pnych w 
wypadku pojawienia si� na nich napi�cia w warunkach zakłóceniowych 
 
SZR układ samoczynnego zał�czania rezerwy - zapewnia 

• automatyczne przeł�czanie zasilnia pomi�dzy �ródłami (zasilaczami) podstawowymi a rezerowymi,  

• automatyczne,  przeł�czanie powrotne na zasilanie podstawowe;  

• r�czne  sterowanie aparatami wykonawczymi;  

• blokady mechaniczne przed zał�czeniem �ródeł do pracy równoległej 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania 
 

Wszystkie zakupione przez Wykonawc� materiały, dla których normy PN i BN 
przewiduj� posiadania za�wiadczenia o jako�ci lub atest, powinny by� zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny by� wyposa�one w takie dokumenty na �yczenie In�yniera. 
 
Zastosowano materiały typu: 
Lp. Nazwa Jm Ilo�� 
1. Zł�cze typu ZK1a/PB1-3 kpl 1 
2. Zacisk przebijaj�cy izolacj� SL-24 szt. 4 

3. 
Układ samoczynnego zał�czania rezerwy zasilania typu SZR 
007 (Moeller) + obudowa Z-3 kpl 1 

4. Szyna PEN - płaskownik Al 1000x50x10 mm szt 1 
5. Słupek bet.SOM,SOK o wym.10x10x60cm szt 1 
6. Rozł�cznik bezpiecznikowy RBK-1 szt 2 
7. Przewód AsXSn-0,6/1kV 4x50 RMC m 8,3 
8. Piasek zwykły m3 7,15 
9. Osłona rurowa sztywna SV fi 50 mm m 6 
10. Osłona rurowa sztywna SRS fi 95 mm m 1 
11. Osłona rurowa sztywna SRS fi 110mm m 12 
12. Osłona rurowa gi�tka do kabli DVK fi 95 mm m 1,5 
13. Osłona rurowa gi�tka do kabli DVK fi 110mm m 23 
14. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 7 
15. Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 1,8 
16. Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 1,8 
17. Ko�cówka kablowa rurkowa 2KA-120mm2 szt 30 
18. kolano KN 50 90 stopni szt 2 
19. Kabel YAKY 4x120 mm2, 0,6/1 kV m 129 
20. Folia kalandrowana z PCW  grub. 0.4-0.6 mm niebieska m2 31,9 
21. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,21 
 
 
2.1.1. Kable 
 

Przy budowie linii kablowych nale�y stosowa� kable uzgodnione z Zakładem 
Energetycznym oraz zgodne z dokumentacj� projektow�. 
W projekcie zastosowano kabel 
- YAKY 4 x 120 mm2 – wg. PN-76/E-90301 
Przekrój �ył kabla dobrano w zale�no�ci od dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla 
przez pr�dy robocze i zwarciowe wg Zarz�dzenia MGiE [63] . 
B�bny z kablami nale�y przechowywa� w pomieszczeniach pokrytych dachem, na 
utwardzonym podło�u. 

 
2.1.2. Mufy i głowice kablowe 
 

Mufy i głowice powinny by� dostosowane do typu kabla, jego napi�cia znamionowego, 
przekroju i liczby �ył oraz do mocy zwarcia, wyst�puj�cych  w miejscach ich zainstalowania. 
Mufy przelotowe kabli o powłoce metalowej o napi�ciu znamionowym wy�szym ni� 1 kV 
powinny mie� wkładki metalowe do ł�czenia z powłokami metalowymi ł�czonych kabli. 

Zastosowano mufy kablowe f-my 3M typu QSE-120 
Mufy i głowice kablowe powinny by� zgodne z postanowieniami PB-74/E-06401 [37]. 
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2.1.3. Piasek 
 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiada� wymaganiom                           
BN-6774-04 [50]. 
 
2.1.4. Folia 
 

Foli� nale�y stosowa� dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si� 
stosowanie folii kalandrowanej. Dla kabli o napi�ciu znamionowym do 1 kV nale�y stosowa� 
foli� koloru niebieskiego. 

Szeroko�� folii powinna by� taka, by przykrywała uło�one kable, lecz nie wi�ksza ni� 20 
cm. 

Folia powinna spełnia� wymagania BN-68/6353-03 [49]. 

 
2.1.5. Przepusty kablowe 
 

Przepusty kablowe powinny by� wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
elektrycznego. 

Rury zastosowane na przepusty powinny by� dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 
�ciskaj�cych, z jakimi nale�y liczy� si� w miejscu ich uło�enia. Wn�trza �cianek powinny by� 
gładkie lub powleczone warstw� wygładzaj�c� ich powierzchni�, dla ułatwienia przesuwania 
si� kabli. 

Zaleca si� stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu 
(PCW) o �rednicy wewn�trznej nie mniejszej ni� 100 mm dla kabli do 1 kV  i �rednicy 150 
mm dla kabli 1 ; 30 kV. 

Rury stalowe powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-8011-I-74219 [46] a rury 
PCW normy PN-80/C-89205 [45]. 

Rury na przepusty kablowe nale�y przechowywa� na utwardzonym placu, w miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

Zastosowano rury osłonowe do ci��kich warunków terenowych typu SRS-110, oraz rury 
karbowane gi�tkie DVK-110 . 

 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania 
 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, które nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
te� przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. 

Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 
Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanych In�yniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania linii kablowych 
 
 
 
Tabela 1. Wykaz maszyn i sprz�tu.  
 

Nazwa a) 
Koparko-spycharka na podwoziu ci�gnika kołowego X 
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Zespół pr�dotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA X 
Zag�szczarka wibracyjno – spalinowa X 
Wibrator pogr��alny X 
�uraw samochodowy X 
Samochód dostawczy X 
 
  
 
4. TRANSPORT 
  
4.1. Ogólne wymagania 
 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonanych robót. 

Liczba �rodków transportu powinna gwarantowa� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniami In�yniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
4.2. �rodki transportu 
 
4.3. �rodki transportu dla linii kablowej 
 

Wykonawca przyst�puj�cy do budowy linii kablowej (przył�cza kablowego) powinien 
wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych �rodków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
- przyczepy do przewo�enia kabli, 
- samochodu samowyładowczego, 
 

Na �rodkach transportu przewo�one materiały powinny by� zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórc�. 

 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Budowa linii kablowych 
 

Metoda uzale�niona jest od warunków technicznych wydawanych przez u�ytkownika linii. 
Warunki te okre�laj� ogólne zasady i okres, w którym mo�liwe jest podł�czenie napi�cia. 

Je�eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to  lini� kablowe nale�y 
wybudowa� zachowuj�c nast�puj�c� kolejno�� robót: 
- wybudowanie nowego  odcinka linii - przyłacza 
- wył�czenie napi�cia zasilaj�cego t� linie, 
-    wykonanie poł�czenia nowego odcinka linii z istniej�cym. 
Budow� linii nale�y wykonywa� zgodnie z normami i przepisami budowy oraz 
bezpiecze�stwa i higieny pracy [46]. 
 
5.2. Rowy pod kable 
 

Rowy pod kable nale�y wykonywa� za pomoc� sprz�tu mechanicznego lub r�cznie 
w zale�no�ci od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 
wytyczeniu ich tras przez słu�by geodezyjne. 

Wymiary poprzeczne rowów uzale�nione s� od rodzaju kabla i ich ilo�ci układanych 
w jednej warstwie. 
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Gł�boko�� rowu okre�lona jest gł�boko�ci� uło�enia kabla powi�kszon� o 10 cm, 
natomiast szeroko�� dna rowu obliczamy ze wzoru: 

S = nd + (n-1) x a +20 [cm] 

gdzie: n - ilo�� kabli w jednej warstwie 
d - suma �rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie, 
a - suma odległo�ci pomi�dzy kablami wg tablicy 1. 
 
5.3. Układanie kabli 
 
5.3.1. Ogólne wymagania 
 

Układanie kabli powinno by� wykonane w sposób wykluczaj�cy ich uszkodzenie przez 
zginanie, skr�canie, rozci�ganie itp. 
Ponadto przy układaniu powinny by� zachowane �rodki ostro�no�ci zapobiegaj�ce 
uszkodzeniu innych kabli lub urz�dze� znajduj�cych si� na trasie budowanej linii. 

Zaleca si� stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie wi�kszej ni� 4 kg/m. 
 Rolki powinny by� ustawione na takich odległo�ciach od siebie, aby spoczywaj�cy na 

nich kabel nie dotykał podło�a. 
Podczas przechowywania, układania i monta�u, ko�ce kabla nale�y zabezpieczy� przed 

wilgoci� oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
- szczelne zalutowanie powłoki, 
-  nało�enie kapturka z tworzywa sztucznego ( rodzaju jak izolacja). 
 
5.3.2. Temperatura otoczenia i kabla 
 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna by� ni�sza ni�: 
a) 4° C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej 
b) 0° C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

W przypadku kabli o innej konstrukcji ni� wymienione w poz. a) i b) temperatura otoczenia 
i temperatura układanego kabla wg ustale� wytwórcy. 

Zabrania si� podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia uło�onego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii 

kablowej powodowany przez s�siednie 	ródła ciepła, np. ruroci�g cieplny, nie powinien 
przekracza� 5°C. 

 
5.3.3. Zaginanie kabli 
 

Przy układaniu kabli mo�na zagina� kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promie� gi�cia powinien by� mo�liwie du�y, nie mniejszy ni�: 
a) 25-krotna zewn�trzna �rednica kabla - w przypadku kabli olejowych, 
b) 20-krotna zewn�trzna �rednica kabla - w przypadku kabli jedno�yłowych o izolacji 

papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce poliwinitowej 
oraz kabli wielo�yłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie �ył nie 
przekraczaj�cych 4, 

c) 15-krotna zewn�trzna �rednica kabla - w przypadku kabli wielo�yłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielo�yłowych skr�canych 
z kabli jedno�yłowych o liczbie �ył nie przekraczaj�cych 4. 

 
 
5.3.4. Układanie kabli bezpo�rednio w gruncie 

 
Kabel nale�y układa� na dnie rowu pod kable, je�eli grunt jest piaszczysty, 

w pozostałych przypadkach kable nale�y układa� na warstwie piasku o grubo�ci co najmniej 



 7 

10 cm. Nie nale�y układa� kabli bezpo�rednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie 
który mógłby uszkodzi� kabel, ani bezpo�rednio zasypywa� takim gruntem. 

Kable nale�y zasypywa� warstw� piasku o grubo�ci co najmniej 10 cm, nast�pnie 
warstw� rodzimego gruntu o grubo�ci co najmniej 15 cm, a nast�pnie przykry� foli� 
z tworzywa sztucznego. 
Odległo�� folii od kabla powinna wynosi� co najmniej 25 cm. Grunt nale�y zag�szcza� 
warstwami co 20 cm. Wska	nik zag�szczenia gruntu powinien osi�gn�� co najmniej 0,85 wg 
BN-72/8932-01 [48]. 

Gł�boko�� uło�enia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewn�trznej 
powierzchni kabla powinna wynosi� nie mniej ni�: 

 
70 cm - w przypadku kabli o napi�ciu znamionowym do 1 kV, z wyj�tkiem kabli 
              uło�onych w gruncie na u�ytkach rolnych, 
Kable powinny by� uło�one w rowie lini� falist� z zapasem ( 1 - 3% długo�ci wykopu) 
wystarczaj�cym do skompensowania mo�liwych przesuni�� gruntu. 
 
5.4. Skrzy�owania i zbli�enia kabli mi�dzy sob� 
 

Skrzy�owania kabli miedzy sob� nale�y wykonywa� tak aby kabel wy�szego napi�cia był 
zakopany gł�biej ni� kabel ni�szego napi�cia linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna 
gł�biej ni� linia telekomunikacyjna. 

 
5.5. Skrzy�owania i zbli�enia kabli z innymi urz�dzeniami podziemnymi 
 

Zaleca si� krzy�owa� kable z urz�dzeniami podziemnymi pod k�tem zbli�onym do 90° 
i w miar� mo�liwo�ci w najw��szym miejscu krzy�owanego urz�dzenia. Ka�dy 
z krzy�uj�cych si� kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych uło�ony bezpo�rednio w 
gruncie powinien by� chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzy�owania i na długo�ci 
po 50 cm w obie strony od miejsca. skrzy�owania. Przy skrzy�owaniu kabli z ruroci�gami 
podziemnymi zaleca si� układanie kabli nad ruroci�gami. 
 
5.6. Układanie przepustów kablowych 
 

Przepusty kablowe nale�y wykonywa� z rur  PCW o �rednicy wewn�trznej nie mniejszej 
ni� 100 mm dla kabli do 1 kV. 

Przepusty kablowe nale�y układa� w miejscach gdzie kabel nara�ony jest na 
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepu�cie powinien by� uło�ony tylko jeden kabel: 
nie dotyczy to kabli jedno�yłowych tworz�cych układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 
Gł�boko�� umieszczenia przepustów kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu 
do górnej powierzchni rury powinna wynosi� co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni 
i 100 cm od nawierzchni drogi ( niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 

Miejsca wprowadzenia kabli do rur, powinny by� uszczelnione nasmołowanymi 
szmatami, sznurami lub pakułami, uniemo�liwiaj�cymi przedostawanie si� do ich wn�trza 
wody i przed ich zamuleniem. 

 
5.7. Ochrona przeciwpora�eniowa 
 

Metalowe głowice kabli powinny by� poł�czone z uziemieniem w sposób widoczny. 
Powłoki aluminiowe kabli mog� by� bezpo�rednio poł�czone w rozdzielni z szyn� zerow� 
lub uziemiaj�c�. 

Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowi� 
nieprzerywalny ci�g przewodz�cy linii kablowej. 

 
5.8. Oznaczenie linii kablowych 
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Kable uło�one w gruncie powinny by� zaopatrzone na całej długo�ci w trwałe oznaczniki 
( np. opaski kablowe typu OK [52] rozmieszczone w odst�pach nie wi�kszych ni� 10 m oraz 
przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzy�owaniach. 

Na oznacznikach powinny znajdowa� si� trwałe napisy zawieraj�ce: 

- symbol i numer ewidencyjny linii 

- oznaczenie kabla, 

- znak u�ytkownika kabla, 

- znak fazy ( przy kablach jedno�yłowych) 

- rok uło�enia kabla. 

 
Trasa kabli uło�onych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od 
charakterystycznych stałych punktów terenu powinna by� oznaczona widocznymi trwałymi 
oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SO [53] wkopanymi w grunt w sposób 
nie utrudniaj�cy komunikacji. Na oznacznikach trasy, nale�y umie�ci� trwały napis w postaci 
ogólnego symbolu kabla :K:. Na prostej trasie kabla, oznaczniki powinny by� umieszczone 
w odst�pach około 100 m, ponadto nale�y je umieszcza� w miejscach zmiany kierunku 
kabla i w miejscach skrzy�owa� lub zbli�e�. 

Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na u�ytkach rolnych nale�y umieszcza� tak, 
aby nie utrudniały prac rolnych stosowa� takie oznaczniki, które umo�liwi� łatwe 
i jednoznaczne okre�lenie przebiegu trasy kabla. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 

Wykonawca przed przyst�pieniem do wykonywania robót, powinien przedstawi� do 
aprobaty In�yniera - Program Zapewnienia Jako�ci. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osuni�cia zało�onej jako�ci wykonywanych robót przy 
przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych . 

Wykonawca ma obowi�zek wykonania pełnego zakresu bada� na budowie w celu 
wykazania In�ynierowi zgodno�ci dostarczonych materiałów i realizowanych robót 
z dokumentacj� projektow� , ST i PZJ. 

Materiały posiaduj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z warunkami 
podanymi w specyfikacjach mog� by� przez In�yniera dopuszczone do u�ycia bez bada�. 
Przed przyst�pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi�  In�yniera o rodzaju 
i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi�mie wyniki bada� do akceptacji 
In�yniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie In�yniera o zako�czeniu ka�dej roboty zanikaj�cej, 
któr� mo�e kontynuowa� dopiero po stwierdzeniu przez In�yniera i ewentualnie 
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu, Zakładu Energetycznego - zało�onej 
jako�ci. 

 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 

Przed przyst�pieniem, do robót, Wykonawca powinien uzyska� od producentów 
za�wiadczenia o jako�ci lub atesty stosowanych materiałów. 

 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.3.1 . Wykopy pod fundamenty 
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Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie 
�cianek przed osypywaniem si� ziemi. 

Wykopy powinny by� tak wykonane aby zapewnione było w nich ustawienie 
fundamentów lub ustojów, których lokalizacja i rz�dne posadowienia były zgodne 
z dokumentacj� projektow�. 

 
 
6.3.2. Instalacja przeciwpora�eniowa 
 

Podczas wykonywania uziomów ta�mowych nale�y wykona� pomiar gł�boko�ci uło�enia 
bednarki, stanu poł�cze� spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia 
zag�szczenia gruntu który powinien osi�gn�� co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-0l [32]. Po 
wykonaniu uziomów ochronnych nale�y wykona� pomiary ich rezystancji. Warto�ci 
pomierzonych rezystancji powinny by� mniejsze lub co najmniej równe warto�ciom podanym 
w dokumentacji projektowej. 

 
 

6.3.3. Rowy pod kable 
 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegaj� wymiary poprzeczne rowu 
i zgodno�� ich tras z dokumentacj� geodezyjn�. 
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza� 0,5 m. 
 
6.3.4. Kable i osprz�t kablowy 
 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z wymaganiami norm  
przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie 
atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 
 

6.3.5. Układanie kabli 
 
W czasie wykonywania i po zako�czeniu robót kablowych nale�y przeprowadzi� 
nast�puj�ce pomiary: 
- gł�boko�� zakopania kabla, 
- grubo�� podsypki piaskowej nad i pod kablem 
- odległo�� folii ochronnej od kabla 
- stopnia zag�szczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu. 
 

Pomiary nale�y wykonywa� co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mog� 
by� uznane za dobre, je�eli odbiegaj� od zało�onych w dokumentacji nie wi�cej ni� 10%. 

 
6.3.6. Sprawdzenie ci�gło�ci �ył 
 

Sprawdzenie ci�gło�ci �ył roboczych i powrotnych oraz zgodno�ci faz nale�y wykona� 
przy u�yciu przyrz�dów o napi�ciu nie przekraczaj�cym 24V. Wynik sprawdzenia nale�y 
uzna� za dodatni, je�eli poszczególne �yły nie maj� przerw oraz je�li poszczególne fazy na 
obu ko�cach linii s� oznaczone identycznie. 

 
6.3.7. Pomiar rezystancji izolacji 
 

Pomiar nale�y wykona� za pomoc� megamomierza o napi�ciu nie mniejszym ni� 2,5 kV, 
dokonuj�c odczytu po czasie niezb�dnym nie mniejszym ni� 2,5 kV, dokonuj�c odczytu po 
czasie niezb�dnym do ustalenia si� warto�ci. Wynik nale�y uzna� za dodatni, ,je�eli 
rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 
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50 M Ω/kw – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 

nasyconego, o napi�ciu znamionowym wy�szym ni� 1 kV oraz kablami 

elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych. 
 
6.3.8. Próba napi�ciowa izolacji 
 

Próbie napi�ciowej izolacji podlegaj� wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si� 
niewykonywanie próby napi�ciowej izolacji linii wykonanych kablami o napi�ciu 
znamionowym do 1 kV. Prób� napi�ciow� nale�y wykona� pr�dem stałym lub 
wyprostowanym. 
 
6.4. Badania po wykonaniu robót 
 

W przypadku zadowalaj�cych wyników pomiarów i bada� wykonanych przed i w czasie 
wykonywanych robót, na wniosek Wykonawcy, In�ynier mo�e wyrazi� zgod� na 
niewykonywanie bada� po zako�czeniu robót. 
 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 

Obmiar robót dokona� nale�y w oparciu o dokumentacj� projektow� i ewentualnie 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez In�yniera.  
Jednostk� obmiarow� dla linii kablowej jest metr. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Przy przekazywaniu linii energetycznych do eksploatacji, Wykonawca zobowi�zany jest 
dostarczy� Zamawiaj�cemu nast�puj�ce dokumenty:  

-    projektow� dokumentacj� powykonawcz�, 
- geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz�, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
-   protokoły odbioru robót zanikaj�cych, 
- ewentualna ocena robót wydana przez Zakład Energetyczny. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
Wg umowy zawartej z Inwestorem. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
10.1. Normy 
 
[1] PN-61/E-01002 - Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 
[2] PN-84/E-02051 - Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okre�lenia, podział i oznaczenie. 
[3] PN-74/E-04500 - Osprz�t linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 
zanurzeniowe chrormianowane. 
[4] PN-84/E-05001 - Urz�dzenia elektroenergetyczne wysokiego napi�cia. Znamionowe 
napi�cia probiercze izolacji. 
[5] PN-75/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzcie. Projektowanie i budowa. 
[6] PN-83/E-06040 - Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania. 
[7] PN-81/E-06101 -Odgromniki zaworowe pr�du przemiennego. 
Ogólne wymagania i badania. 
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[8] PN-72/E-06102 - Odgromniki wydmuchowe pr�du przemiennego. 
[9] PN-83/E-06107 - Odł�czniki i uziemniki wysokonapi�ciowe pr�du przemiennego. Ogólne 
wymagania i badania. 
[1O] PN-79/E-O6303 - Nara�enie zbrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do 
warunków zbrudzeniowych. 
[11] PN-76/E-06308 - Elektroenergetyczne izolatory wysokonapi�ciowe. Izolatory liniowe. 
Ogólne wymagania i badania. 
[12] PN-88/E-06313 - Dobór izolatorów liniowych 1 stacyjnych pod wzgl�dem wytrzymało�ci 
mechanicznej. 
[13] PN-78/E-06400 - Osprz�t linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
[14] PN-88/E-08501 - Urz�dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecze�stwa. 
[15] PN-74/E-90082 - Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe. 
[16] PN-74/E-90083 - Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo - aluminiowe. 
[17] PN-82/E-91000 - Elektroenergetyczne izolatory niskonapi�ciowe. Izolatory liniowe. 
Ogólne wymagania i badania. 

[18] PN-82/E-91001 - Elektroenergetyczne izolatory niskonapi�ciowe. Izolatory liniowe 

szpulowe o napi�ciu znamionowym do 1000 V. 
[19] PN-92/E-91036 - Elektroenergetyczne izolatory niskonapi�ciowe. Izolatory liniowe 
stoj�ce szklane o napi�ciu znamionowym do 1000 V. 
[20] PN-83/E-91040 - Izolatory wysokonapi�ciowe . Izolatory liniowe stoj�ce pionowe typu 
LWP 
[21] PN-82/E-91059 - Elektroenergetyczne izolatory wysokonapi�ciowe. Izolatory liniowe 
wisz�ce pionowe typu LP 60. 
[22] PN-86/E-91111 - Elektroenergetyczne izolatory wysokonapi�ciowe. Izolatory liniowe 
długopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W. 
[23] PN-84/B-03205 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje 
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[24] PN-87/B-U3265 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. �elbetowe i spr��one 
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[25] PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[26] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 
[27] PN-77/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
[28] PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
[29] PN-73/B-06281 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody bada� 
wytrzymało�ciowych. 

[30] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
[31] PN-88/-30000- Cement portlandzki. 
[32] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
[33] BN-78/6l14-32 - Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej i szybkoschn�cy 
czarny. 
[34] BN-88/6731-08 - Cement . Transport i przechowywanie. 
[35] BN-66/6774-01 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych . �wir. 
[36] PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa. 
[37] PN-74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprz�t do kabli o napi�ciu 
znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania 
[38] PN-76/E-90250 - Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napi�cie 
znamionowe nie przekraczaj�ce 23/40 kV. Ogólne wymagania i badania. 
[39] PN-76/E-90251 - Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. 
Kable o powłoce ołowianej na napi�cie znamionowe nie przekraczaj�ce 23/40 kV. 
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[40] PN-76/E-90300 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych, na napi�cie znamionowe nie przekraczaj�ce 18/30 kV. Ogólne 
wymagania i badania. 
[4l] PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 
i powłoce poliwinitowej na napi�cie znamionowe 0,6/1 kV. 
[42] PN-76/E-90304 - Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
poliwinitowej na napi�cie znamionowe 0,6/1 kV. 
[43] PN-76/E-90306 - Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napi�cie 
znamionowe powy�ej 3,6/6 V. 
[44] PN-65/B-14503 -Zapraw budowlane cementowo-wapienne. 
[45] PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
[46] PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego zastosowania. 
[47] BN-64/6791-02 - Cegła budowlana pełna. 
[48] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
[49] BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
 [50] BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
[51] BN-71/8976-31 - Odległo�ci poziome gazoci�gów wysokiego ci�nienia do obiektów 
terenowych. 
[52] BN-73/3725-16 - Znakowanie kabli, przewodów i �ył (analogia) 
[53] BN-74/3233-17 - Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe 
[54] E-16- Zalewy kablowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


