Specyfikacje Techniczne

E. 01.00.00
1.

Przebudowa ul. Klonowej w Suwałkach

OĝWIETLENIE ULICZNE

WSTP

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z budow i przebudow owietlenia
ulicznego w ramach projektu :”Przebudowa ulicy Klonowej w Suwałkach”
1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwizanych
z budow owietlenia drogowego na przebudowywanym i rozbudowywanym odcinku ulicy.
W zakres robót wchodzi:
- budowa owietlenia ulicznego (wykopy pod słupy owietleniowe, monta słupów
owietleniowych, monta wysigników na słupach, monta opraw owietleniowych na
wysignikach, zasilenie opraw owietleniowych zasypanie wykopów z ubiciem i
zagszczeniem gruntu),
- ochrona przeciwporaeniowa,
- pomiary i badania,
- demonta istniejcych lamp owietlenia ulicznego wraz z lini napowietrzn.
1.4. Okrelenia podstawowe
1.4.1. Słup oĞwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezporednio w gruncie, słuca
do zamocowania oprawy owietleniowej na wysokoci nie wikszej ni 14 m.
1.4.2. WysiĊgnik - element rurowy łczcy słup owietleniowy z opraw.
1.4.3. Oprawa oĞwietleniowa - urzdzenie słuce do rozdziału, filtracji i przekształcania
strumienia wietlnego wysyłanego przez ródło wiatła, zawierajce wszystkie
niezbdne detale do przymocowania i połczenia z instalacj elektryczn.
1.4.4. Kabel - przewód wieloyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prdu
elektrycznego, mogcy pracowa pod i nad ziemi.
1.4.5. Fundament - konstrukcja elbetowa zagłbiona w ziemi, słuca do utrzymania
masztu lub szafy owietleniowej w pozycji pracy.
1.4.6. Szafa oĞwietleniowa - urzdzenie rozdzielczo-sterownicze bezporednio zasilajce
instalacje owietleniowe.
1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporaĪeniowa - ochrona czci przewodzcych
dostpnych w wypadku pojawienia si na nich napicia w warunkach zakłóceniowych.
1.4.8. OdległoĞü pionowa - odległo midzy rzutami pionowymi przedmiotów.
1.4.9. OdległoĞü pozioma - odległo midzy rzutami poziomymi przedmiotów.
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1.4.10. Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezporednio lub za pomoc
fundamentu.
1.4.11. Przewód zabezpieczający - przewód dodatkowy wykonany z tego samego materiału i
o tym samym przekroju, co przewód zabezpieczany, przymocowany do przewodu
zabezpieczanego przy pomocy złczek.
Pozostałe okrelenia podstawowe s zgodne z normami PN-61/E-01002 , PN-84/E-02051
i definicjami podanymi w SST E. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczce robót
Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST E. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczce materiałów
Ogólne wymagania dotyczce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
SST E. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2

Rodzaje materiałów
Wszystkie zakupione przez Wykonawc materiały, dla których normy PN i BN
przewiduj posiadanie zawiadczenia o jakoci lub atestu, powinny by zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny by wyposaone w takie dokumenty na
yczenie Inyniera.
2.3. Materiały stosowane przy układaniu kabli
2.3.1 Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien by, co najmniej gatunku „3”,
odpowiadajcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].
2.3.2 Folia
Folia słuca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by foli
kalandrowan z uplastycznionego PCW o gruboci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajc wymaganiom BN-68/6353-03 [21].
2.4. Elementy gotowe
2.4.1 Fundamenty prefabrykowane
Pod słup owietleniowy zastosowano fundamenty prefabrykowane o wytrzymałoci
katalogowo dobranej do obcienia naporu wiatru stosowanych opraw. W kadym przypadku
naley uzyska aprobat techniczn producenta, a przy indywidualnym wykonaniu naley
przedłoy obliczenia wytrzymałociowe wykonane przez uprawnionego konstruktora.
Ogólne wymagania dotyczce fundamentów konstrukcji okrelone s w PN-80/B-03322 [1].
W zalenoci od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych,
naley wykona zabezpieczenie antykorozyjne według SST, zgodnie z „Instrukcj
zabezpiecze przed korozj konstrukcji betonowych” [35].
Składowanie prefabrykatów powinno odbywa si na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym podłou, na przekładkach z drewna sosnowego.
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2.4.2 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 uywane do wykonania przepustów powinny by dostatecznie wytrzymałe na
działajce na nie obcienia. Wntrza cianek powinny by gładkie lub powleczone warstw
wygładzajc ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania si kabli.
Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o rednicy
wewntrznej nie mniejszej ni 90 mm. Rury powinny odpowiada wymaganiom normy PN80/C-89205 [9]. Rury na przepusty kablowe naley przechowywa na utwardzonym placu, w
nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.4.3 Kable
Do zasilania nowo projektowanych latar owietlenia ulicznego naley zastosowa kable
typu YAKXS 4x35mm2.
Kable uywane do owietlenia dróg powinny spełnia wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca si stosowanie kabli o napiciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub picio - yłowych
o yłach aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój ył powinien by
dobrany w zalenoci od dopuszczalnego spadku napicia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prdy robocze i zwarciowe oraz skutecznoci ochrony
przeciwporaeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Bbny z kablami naley
przechowywa w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezporednim działaniem promieni słonecznych.
2.4.4

ħródła Ğwiatła i oprawy

Zastosowane oprawy typu ACron 100 z odbłynikiem tłoczonym z aluminium o
najwyszej czystoci, regulowanym uchwycie mocujcym z płynn regulacj kta nachylenia
oprawy w stosunku do płaszczyzny drogi w zakresie 0º-15º dla owietlenia ulic. Wszystkie
oprawy naley wyposay w urzdzenia/ sterowniki do redukcji mocy w granicach 30% - dla
ródeł wiatła 100/70W. Jako ródło wiatła zastosowa naley lampy sodowe o mocy 100W
dla głównych cigów ulic. Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o
temperaturze nie niszej ni -5oC i wilgotnoci wzgldnej powietrza nie przekraczajcej 80% i
w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 [19].
2.4.5

Słupy oĞwietleniowe

Słupy owietleniowe dla nowo projektowanych latarni typu SAL-9 o konstrukcji
dwuelementowej, rednicy fi 176 mm cz dolna z wysignikiem łukowym, aluminiowe,
stokowe, bez szwu, na typowych fundamentach B-70, anodowane gdzie minimalna gruboci
anody wynosi nie mniej ni 20 m. Słupy powinny przenie obcienia wynikajce z
zawieszenia opraw i wysigników oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z
PN-75/E-05100 [12].
Kady słup powinien posiada w swej górnej czci odpowiedniej rednicy rur stalow
dla zamocowania wysignika rurowego i osłony.
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W dolnej czci słupy powinny posiada wnk zamykan drzwiczkami. Wnka powinna
by przystosowane do zainstalowania złcz do słupów owietleniowych linii kablowych typu
IZK. Słupy powinny by zabezpieczone antykorozyjnie.
Spoiny słupów nie mog wykazywa pkni, a otwory na elementy łczce nie powinny
mie podniesionych krawdzi.
Składowanie słupów owietleniowych na placu budowy, powinno by na wyrównanym
podłou w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna mikkiego.
2.5 Kapturek osłonowy
Kapturek osłonowy naley wykona zgodnie z dokumentacj projektow dla konkretnego
wysignika i słupa owietleniowego.
2.6 Złcza typu IZK
Do łczenia kabli we wnkach słupów i podłczenia przewodu zasilajcego oprawy
owietleniowe poprzez wkładk bezpiecznikow naley uy złcz typu IZK.
2.7

wir na podsypk

wir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by klasy co
najmniej III i odpowiada wymaganiom BN-66/6774-01 [23].
2.8 Kit uszczelniajcy
Do uszczelniania połczenia słupa z wysignikiem i kapturkiem osłonowym mona
stosowa wszelkie rodzaje kitów spełniajce wymagania BN-80/6112-28 [20].
3.

SPRZT

3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprztu
Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w SST E. 00.00.00„Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzt do wykonania owietlenia drogowego
Wykonawca przystpujcy do wykonania owietlenia drogowego winien wykaza si
moliwoci korzystania z nastpujcych maszyn i sprztu gwarantujcych właciw jako
robót:
− urawia samochodowego oraz samochodu specjalnego linowego z platform i balkonem,
− wiertnicy na podwoziu samochodowym ze widrem ∅ 70 cm,
− spawarki transformatorowej do 500 A,
3
− zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m /h,
− rcznego zestawu widrów do wiercenia poziomego otworów do ∅ 15 cm,
− urzdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejcymi drogami,
− koparko - ładowarki.
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TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu
Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w SST E. 00.00.00„Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport materiałów i elementów owietleniowych
Wykonawca przystpujcy do wykonania owietlenia winien wykaza si moliwoci
korzystania z nastpujcych rodków transportu:
− samochodu skrzyniowego,
− przyczepy dłuycowej,
− samochodu specjalnego linowego z platform i balkonem,
− samochodu dostawczego,
− przyczepy do przewoenia kabli.
Na rodkach transportu przewoone materiały i elementy powinny by zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwórc dla poszczególnych elementów.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST E. 00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przystpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowizek
sprawdzenia zgodnoci rzdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunków gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by dobrana w zalenoci od głbokoci
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca
si wykonywanie wykopów wskoprzestrzennych rcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiada wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod
słupy owietleniowe zaleca si wykonywa mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowka
pod kabel powinien by zgodny z dokumentacj projektow, SST lub wskazaniami Inyniera.
Wydobyty grunt powinien by składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny
by wykonane w sposób zapewniajcy ich stateczno.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod z opadów atmosferycznych, naley
powierzchni terenu wyprofilowa ze spadkiem umoliwiajcym łatwy odpływ wody poza
teren przylegajcy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla naley dokona gruntem z
wykopu, bez zanieczyszcze (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie naley wykona
warstwami gruboci od 15 do 20 cm i zagszcza ubijakami rcznymi lub zagszczark
wibracyjn. Wskanik zagszczenia gruntu powinien wynosi 0,95 według BN-77/8931-12
[26]. Zagszczenie naley wykonywa w taki sposób aby nie spowodowa uszkodze
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajcy po zasypaniu fundamentu lub
kabla, naley rozplantowa w pobliu lub odwie na miejsce wskazane w SST lub przez
Inyniera.
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5.3. Monta fundamentów prefabrykowanych
Monta fundamentów naley wykona zgodnie z wytycznymi montau dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.
Fundament powinien by ustawiany przy pomocy dwigu, na 10 cm warstwie betonu
B-10, spełniajcego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zagszczonego wiru spełniajcego
wymagania BN-66/6774-01 [23]. Przed jego zasypaniem naley sprawdzi rzdne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego cianek i poziom górnej powierzchni, do
której przytwierdzona jest płyta mocujca.
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy 1:1500, z dopuszczaln tolerancj rzdnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by wykonane z dokładnoci ± 10 cm.
5.4. Monta słupów
Słupy naley ustawia dwigiem w uprzednio przygotowane i zamontowane fundamenty.
Głboko posadowienia słupa oraz typ fundamentu naley wykona według
dokumentacji projektowej oraz danych Producenta.
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moe by wiksza ni 0,001
wysokoci słupa. Słup naley ustawia tak, aby jego wnka znajdowała si od strony
chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej ni nadjedajce pojazdy oraz nie powinna
by połoona niej ni 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.5. Monta wysigników
Wysigniki naley montowa na słupach stojcych przy pomocy dwigu i samochodu z
balkonem. Cz pionow wysignika naley wsun do oporu w rur znajdujc si w górnej
czci słupa owietleniowego i po ustawieniu go w pionie naley unieruchomi go rubami,
znajdujcymi si w nagwintowanych otworach. Zaleca si ustawianie pionu wysignika przy
obcieniu go opraw lub ciarem równym ciarowi oprawy.
Połczenia wysignika ze słupem naley chroni kapturkiem osłonowym. Szczeliny
pomidzy kapturkiem osłonowym, wysignikiem i rur wierzchołkow słupa, naley wypełni
kitem miniowym.
Wysigniki powinny by ustawione pod ktem 90 stopni z dokładnoci ± 2 stopnie do
osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. Naley dy, aby czci
ukone wysigników znajdowały si w jednej płaszczynie równoległej do powierzchni
owietlanej jezdni.
5.6. Monta opraw
Monta opraw na wysignikach naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.
Kad opraw przed zamontowaniem naley podłczy do sieci i sprawdzi jej działanie
(sprawdzenie zawiecenia si lampy). Oprawy naley montowa po uprzednim wcigniciu
przewodów zasilajcych do słupów i wysigników.
Naley stosowa przewody YDY z yłami miedzianymi o przekroju yły nie mniejszym
ni 2,5 mm2. Ilo przewodów zalena jest od iloci opraw.
Oprawy naley mocowa na wysignikach i głowicach masztów w sposób wskazany
przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilajcych i ustawieniu ich
w połoenie pracy. Oprawy powinny by mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały
swego połoenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy
wiatrowej.
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5.7. Uziemienia ochronne
Uziemieniu ochronnemu podlegaj we wszystkich liniach metalowe czci urzdze
znajdujce si w linii (np. urzdzenia do wyłczania odłczników słupowych, korpusy
eliwne głowic słupowych), urzdzenia owietlenia zewntrznego, przy czym w sieci
elektroenergetycznej o napiciu znamionowym do 1 kV, w której zastosowano zerowanie,
wymienione czci naley zerowa.
Nie naley wykorzystywa strun stalowych słupów z betonu spronego jako przewodów
uziemiajcych. W słupach elbetowych z betonu niespronego mona zbrojenie
wykorzystywa jako przewody uziemiajce pod warunkiem cigłoci elektrycznej i
dostatecznej wytrzymałoci termicznej zbrojenia na prdy zwarcia doziemnego.
Uziemienia ochronne naley wykonywa zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra
Przemysłu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada urzdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaeniowej [34].
6.

KONTROLA JAKOCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót
Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w SST E. 00.00.00„Wymagania ogólne”
punkt 6.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie cian wykopu powinno by zgodne z
dokumentacj projektow i SST.
Po zasypaniu fundamentów lub kabli naley sprawdzi wskanik zagszczenia gruntu wg
p. 5.2 oraz sprawdzi sposób usunicia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3. Fundamenty
Program bada powinien obejmowa sprawdzenie kształtu i wymiarów, wygldu
zewntrznego oraz wytrzymałoci.
Parametry te powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto naley
sprawdzi dokładno ustawienia w planie i rzdne posadowienia.
6.4. Latarnie
Elementy latar powinny by zgodne z dokumentacj projektow i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie, po ich montau, podlegaj sprawdzeniu pod wzgldem:
− dokładnoci ustawienia pionowego słupów,
− prawidłowoci ustawienia wysignika i opraw wzgldem osi owietlanej jezdni,
− jakoci połcze kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo – zaciskowej (IZK) oraz
na zaciskach oprawy,
− jakoci połcze rubowych słupów, wysigników i opraw,
− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.
6.5. Instalacja przeciwporaeniowa
Podczas wykonywania uziomów tamowych naley wykona pomiar głbokoci ułoenia
bednarki oraz sprawdzi stan połcze spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi wskanik
zagszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głbokoci ułoenia bednarki naley
wykonywa co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by zakopana płycej ni 50 cm.
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Po wykonaniu uziomów ochronnych naley wykona pomiary ich rezystancji. Po
wykonaniu instalacji owietleniowej naley pomierzy (przy zerowaniu) impedancje ptli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznoci zerowania. Wszystkie wyniki pomiarów naley
zamieci w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporaeniowej.
6.6. Pomiar natenia owietlenia
Pomiary naley wykonywa po upływie co najmniej 0,5 godz. od włczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by wywiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary naley
wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek
obiektów obcych, mogcych zniekształci przebieg pomiaru. Pomiarów nie naley
przeprowadza podczas nocy ksiycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła,
nieyca, unoszcy si kurz itp.). Do pomiarów naley uywa przyrzdów pomiarowych o
zakresach zapewniajcych przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali
na danym zakresie.
Pomiary natenia owietlania naley wykonywa za pomoc luksomierza wyposaonego
w urzdzenie do korekcji ktowej, a element wiatłoczuły powinien posiada urzdzenie
umoliwiajce dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary naley przeprowadza dla
punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].
6.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniajce wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostan przez Inyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazuj odstpstwa od postanowie SST zostan
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST E. 00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 m (metr) dla linii kablowej oraz 1 szt. (sztuka) dla latarni
owietleniowej.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST E. 00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow, SST
i wymaganiami Inyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu podlegaj:
− wykopy pod fundamenty i kable,
− wykonanie fundamentów,
− ułoenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
− wykonanie uziomów tamowych.
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8.3. Dokumenty do odbioru kocowego robót
Do odbioru kocowego Wykonawca jest zobowizany przygotowa, oprócz dokumentów
wymienionych w punkcie 8.5 SST E. 00.00.00„Wymagania ogólne”:
− geodezyjn dokumentacj powykonawcz,
− protokóły z dokonanych pomiarów skutecznoci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowej.
9.

PODSTAWA PŁATNOCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci
Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci podano w SST E. 00.00.00„Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej oraz 1 szt. latarni owietleniowej obejmuje odpowiednio:
− wyznaczenie robót w terenie,
− dostarczenie materiałów,
− wykopy pod fundamenty lub kable,
− wykonanie fundamentów,
− zasypanie fundamentów i kabli, zagszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,
− monta słupów, wysigników, opraw i instalacji przeciwporaeniowej,
− układanie kabli z podsypk i zasypk piaskow oraz z foli ochronn,
− podłczenie zasilania,
− sprawdzenie działania owietlenia z pomiarem natenia owietlenia,
− sporzdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
− konserwacja urzdze do chwili przekazania owietlenia Zamawiajcemu.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.

PN-80/B-03322

2.

PN-68/B-06050

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-76/E-02032
PN-55/E-05021

Elektroenergetyczne
linie
napowietrzne.
Fundamenty
konstrukcji wsporczych
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania bada przy odbiorze
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okrelenia
Cement portlandzki
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Owietlenie dróg publicznych
Urzdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcialnoci
przewodów i kabli
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12. PN-75/E-05100
13. PN-76/E-05125
14. PN-91/E-05160/01

15. PN-83/E-06305
16. PN-79/E-06314
17. PN-93/E-90401

18. PN-91/M-34501
19. PN-86/O-79100
20. BN-80/6112-28
21. BN-68/6353-03
22. BN-88/6731-08
23. BN-66/6774-01
24. BN-87/6774-04
25. BN-83/8836-02
26. BN-77/8931-12
27. BN-72/8932-01
28. BN-83/8971-06
29. BN-89/8984-17/03
30. BN-79/9068-01
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Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Rozdzielnice i sterownice niskonapiciowe. Wymagania
dotyczce zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie
bada typu
Elektryczne oprawy owietleniowe. Typowe wymagania i
badania
Elektryczne oprawy owietleniowe zewntrzne
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce
polwinitowej na napicie znamionowe nie przekraczajce 6,6
kV. Kable elektroenergetyczne na napicie znamionowe 0,6/1
kV
Gazocigi i instalacje gazownicze. Skrzyowania gazocigów z
przeszkodami terenowymi. Wymagania
Opakowania transportowe. Odporno na naraanie
mechaniczne. Wymagania i badania
Kit miniowy
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i
pospółka
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze
Oznaczenie wskanika zagszczenia gruntu
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
Rury bezcinieniowe. Kielichowe rury betonowe i elbetowe
WIPRO
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne
wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych owietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych

10.2. Inne dokumenty
31.
32.

33.
34.

35.

Przepisy budowy urzdze elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w
sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontaowych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych - Cz V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.
Rozporzdzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada urzdzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporaeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
Instrukcja zabezpiecze przed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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