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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej 

SN 15 kV na linię kablową, budowa linii elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz ze 

stacją transformatorową słupową, rozbiórka linii elektroenergetycznej SN, kolidującej z 

terenem rekreacyjnym przy zbiorniku wodnym w miejscowości Wolica, gm. Stopnica.  

 
1.2. Zakres stosowania 
ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania dokumentów przetargowych 

i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje następujący zakres: 

- przebudowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na linię kablową, 
- budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15 kV  

- rozbiórka odcinka linii elektroenergetycznej SN 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN oraz definicjami podanymi poniżej.  

 

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót.  

 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

 

1.4.3. Księga obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inwestora.  

 

1.4.4. Materiały- wszelkie niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  

 

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przydział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.4.6. Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

 

1.4.7. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.  

 

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
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1.4.9. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania.  

 

1.4.10. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno - użytkowych. 

 

1.4.11. Kable – wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, 

zaopatrzone w powłokę oraz ewentualnie – w zależności od warunków układania i 

eksploatacji  w osłonę i pancerz. Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, 

wodzie lub kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia w powietrzu.  

 

1.4.12. Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych  równolegle łącznie z 

sprzętem,  ułożone na wspólnej trasie i  łączące zaciski  tych samych dwóch urządzeń 

elektrycznych jedno lub wielofazowych.  

 

1.4.13. Trasa  kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.  

 

1.4.14. Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa 

została zbudowana.  

 

1.4.15. Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia 

lub zakończenia kabli.  

 

1.4.16. Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do 

ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i działaniem łuku 

elektrycznego.  

 

1.4.17. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, 

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  

 

1.4.18. Bezpieczniki topikowe – zabezpieczają przed przetężeniami, przede wszystkim przed 

skutkami zwarć. Na działanie, parametry i jakość bezpiecznika wpływają wszystkie jego 

części składowe, ale decydujący wpływ mają: topik, gasiwo, i korpus wkładki.  

 

1.4.19. Osprzęt kablowy – służy do mocowania, łączenia i ochrony kabli (głowice, mufy, 

końcówki, złączki). Wybór rodzaju osprzętu zależy od zastosowanego w danej instalacji 

sposobu układania przewodów lub kabli.  

 

1.4.20. Rury ochronne – chronią linie kablowe układane w ziemi oraz wprowadzane do 

budynku (przepusty kablowe). 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, a także specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera - 

Inspektora nadzoru. 
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Przekazanie terenu budowy  
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy kablowych, dziennik budowy, jeden 

egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet ST. 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.  

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
 

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były 

zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

2) dokumentacja projektowa, 

3) przedmiary robót (nakłady rzeczowe), 

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia 

robót instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie 

instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej winny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić Inżyniera (inspektora nadzoru, projektanta), który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie 

elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy. 

 

1.6. Materiały  
 

Podstawowe materiały do wykonania linii napowietrznych i kablowych SN, nN, stacji 

transformatorowej określa dokumentacja projektowa. Szczegółowe zestawienie niezbędnych 

materiałów przedstawia kosztorys.   

Do budowy instalacji elektrycznych należy stosować wyroby budowlane posiadające 

certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, oznakowanie znakiem CE, oświadczeniem 

producentów zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach 

budowlanych. Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mieć potwierdzenie akredytacji przez 

Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 

 
1.7. Sprzęt  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
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Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt winien mieć aktualne badania Urzędu Dozoru 

Technicznego. 

 

1.8. Transport  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie –

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. Wykonawca przystępujący do budowy urządzeń elektroenergetycznych 

powinien wykazywać się możliwością korzystania ze środków transportu gwarantujących 

właściwą jakość robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

1.9. Wykonanie robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem 

organizacji robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.  Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

formułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 

2. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN 15 kV  
 

2.1. Wstęp  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem przebudowy napowietrznej linii 

elektroenergetycznej SN 15 kV na linię kablową, kolidującej z terenem rekreacyjnym przy 

zbiorniku wodnym w miejscowości Wolica, gm. Stopnica.  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

powyższych robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednio normami. 
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2.2 Technologia wykonania przebudowy  
 

a) Demontaż zbędnych słupów, kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu 
rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w m. Wolica, gm. Stopnica. 
 

Rozbiórce podlega demontaż wszystkich istn. słupów, określonych na odcinkach 

demontowanych na planie rys. nr E-2 w dokumentacji projektowej wraz z ich uzbrojeniem, 

ustojem oraz przewodami typu AFL-6. Materiały z demontażu należy przekazać do Rejonu 

Energetycznego Busko. 

 

b)  Montaż słupów  strunobetonowych 
 
Słupy strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. W 

zależności od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w elementy 

ustojowe. Dla słupów, których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, 

wykopy pod podziemne części słupów należy wypełniać zaprawą cementową, której skład i 

właściwości zaakceptuje Inżynier. W tym przypadku otwory 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 może być większa niż 0,001 wysokości słupa. 

 
c)       Przebudowa linii SN 
 
W celu likwidacji kolizji urządzeń elektroenergetycznych SN z terenem rekreacyjnym  należy: 

 

1. Zabudować słup rozgałęźno-krańcowo-krańcowy typu RKKg2o-12/15E pod  istniejącą linią 
napowietrzną SN 15 kV typu 3x AFL-6 50 mm2 (układ trójkątny)  relacji Stopnica – Miasto II. 

Słupowi nadać numer 26. Na słupie nr 26 projektuję się bramkę kablową z rozłączniko-

uziemnikiem typu RUN III 24/4 o W-K-V oraz rozłącznik sekcyjny linii napowietrznej typu 

RN III 24/4 W-K-H.  Ze słupa nr 26 wykonać odgałęzienie napowietrzne  przewodami AFL-6 

35 mm2 – kier. stacja Wolica III poprzez nowy słup nr 26/1 typu Ng2o-12/12E. 

Sylwetkę słupa nr 26 oraz jego wyposażenie przedstawiono na rys. E-7 w dokumentacji 

projektowej. 

 
2. Na istniejącym słupie nr 29 typu 0o-12 z odłącznikiem typu ON 3 V-20  zabudować aparaturę 

dla bramki kablowej (rura osłonowa SV 110, uchwyty kablowe, konstrukcja pod głowice, 

ograniczniki przepięć wraz z konstrukcją). 
Sylwetkę słupa nr 29 oraz jego wyposażenie przedstawiono na rys. E-8. 

 

3. Od bramki kablowej na słupie nr 29 do bramki kablowej na słupie nr 26 ułożyć linię kablową 
SN 15 kV typu 3x XRUHAKXs 12/20 1x120/50 mm2 o długości 178 (209) m. Zastosować 
głowice kablowe napowietrzne Raychem typu POLT-24D/1XO. 

 

W związku z zabudową nowego słupa nr 26 w nowym miejscu  przebudowie podlega również 
odgałęzienie do stacji Wolica III. W tym celu należy: 

 

1. Ze słupa nr 26 typu RKKg2o-12/15E wykonać odgałęzienie napowietrzne  przewodami AFL-6 

35 mm2 (wykorzystując częściowo istniejące przewody) – kier. stacja Wolica III poprzez 

nowy słup nr 26/1 typu Ng2o-12/12E  zabudowany w celu wykonania nowego odgałęzienia do 

nowej stacji Wolica „Hydrofornia”. 
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Sylwetkę słupa nr 26/1  przedstawiono na rys. E-6 w dokumentacji projektowej. 
 

 

Trasa projektowanych linii kablowych jest szczegółowo określona w dokumentacji 

projektowej. Określone zostały także odległości punktów charakterystycznych od punktów 

stałych geodezyjnych. Wszelkie skrzyżowania budowanej linii kablowej z infrastrukturą obcą 
należy wykonać stosując rury ochronne (miejsca ich montażu oznaczono na planie 

projektowym), a same skrzyżowania z ciągami pieszo – jezdnymi należy wykonać 
prostopadle do ich osi. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z konieczności zastosowania 

dodatkowych rur ochronnych w miejscach gdzie to okaże się być konieczne po wykonaniu 

wykopu rowu kablowego. Należy bezwzględnie stosować się do postanowień normy N SEP-

E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.  
Kabel należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8m i szerokości dna 0,4 m na warstwie 

piasku o grubości 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać drugą warstwą piasku o tej samej grubości, a 

następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm i przykryć folią kablową PCV koloru 

czerwonego. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Następnie na folię nasypać 
resztę ziemi z jej ubijaniem, nadmiar rozplantować po terenie. 

  Kabel w wykopie układać w większości w osłonach otaczających typu DVK 160 mm. 

Na skrzyżowaniu z drogą powiatową oraz pod ciekiem wodnym  kabel poprowadzić w rurze 

osłonowej AROT typu SRS fi 160 mm. Przejścia te wykonać przewiertem sterowanym na głębokości 

1,2 m pod powierzchnią drogi i pod dnem rowu cieku wodnego. Przejście kabla 15 kV pod dnem 

cieku wodnego oznaczyć słupkami betonowymi z literą „K”. 

Na kablach w odstępach 10 m należy umieścić trwałe opaski kablowe  (grawerowane lub wypalane 

laserowo z tworzywa sztucznego) z oznaczeniem: 

- właściciela, 

- napięcia roboczego, 

- typu i przekroju, 

- trasy, roku budowy. 

Po zakończeniu robót montażowych należy dokonać sprawdzenia i pomiarów kabla SN 

polegających na sprawdzeniu ciągłości żył roboczych i powrotnych, pomiaru rezystancji 

izolacji żył roboczych i powłok oraz należy przeprowadzić próbę napięciową dla kabla o 

napięciu izolacji 20 kV napięciem 52 kV. 

Plan trasy linii przedstawiono na planie w skali 1:500. 

 

Do wykonania budowy linii elektroenergetycznych 15 kV należy użyć kabli jednożyłowych z 

żyłami aluminiowymi typu XRUHAKXs 12/20 1x120/50 mm2 . Do łączenia i zakończenia 

kabla należy zastosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN i określony w projekcie. 

Proj. stanowiska słupowe należy zlokalizować w miejscach szczegółowo określonych w 

dokumentacji projektowej, a ich uzbrojenie winno być zgodne z opracowaniem projektowym.  

 
 
3. PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV ODGAŁĘŹNEJ DO STACJI 

WOLICA III 
 
3.1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem linii napowietrznej SN 15 kV odgałęźnej do stacji 

Wolica III 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

powyższych robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednio normami. 
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3.2 Technologia wykonania przebudowy 
 
a)  Montaż słupów  strunobetonowych 
 
Słupy strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. W 

zależności od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w elementy 

ustojowe. Dla słupów, których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, 

wykopy pod podziemne części słupów należy wypełniać zaprawą cementową, której skład i 

właściwości zaakceptuje Inżynier. W tym przypadku otwory 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 może być większa niż 0,001 wysokości słupa. 

 
b)  Budowa linii napowietrznej SN 15 kV 
 
 W związku z zabudową nowego słupa nr 26 w nowym miejscu  przebudowie podlega również 
odgałęzienie do stacji Wolica III. W tym celu należy: 

1. Ze słupa nr 26 typu RKKg2o-12/15E wykonać odgałęzienie napowietrzne  przewodami AFL-6 

35 mm2 (wykorzystując częściowo istniejące przewody) – kier. stacja Wolica III poprzez 

nowy słup nr 26/1 typu Ng2o-12/12E  zabudowany w celu wykonania nowego odgałęzienia do 

nowej stacji Wolica „Hydrofornia”. 

Sylwetkę słupa nr 26/1  przedstawiono na rys. E-6 w dokumentacji projektowej. 

 
 
4. BUDOWA  LINII NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ 15 KV ODGAŁĘŻNEJ DO   
STACJI  WOLICA „HYDROFORNIA”: 
 

4.1. Wstęp  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV odgałęźnej 

do projektowanej stacji Wolica „Hydrofornia” 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

powyższych robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednio normami. 

 
4.2 Technologia wykonania przebudowy  
 
Budowę linii w systemie z kablem uniwersalnym EXCEL należy wykonać zgodnie z instrukcjami 

montażu dostarczonymi przez ENSTO i używając rekomendowanych narzędzi. W liniach 

napowietrznych z kablem uniwersalnym wyłącznie właściwy osprzęt gwarantuje wytrzymywanie 

określonych naprężeń. Do przeciągania kabla i jego naciągu należy używać odpowiednich narzędzi 

(opończy i żabek). Naciąg linii i ustalenie zwisów należy wykonać dla naprężenia podstawowego 80 

[MPa] przy temperaturze -50C i sadzi normalnej, strefa obciążenia sadzią SI, naciąg podstawowy 3,2 

kN. Naciąg podstawowy należy wykonywać wyłącznie z użyciem dynamometru. Na podstawie tabel 

zwisów i dla długości przęseł zaprojektowanych maksymalny zwis wynosi odpowiednio: 

- przęsło 1-2 – dł. zwisu 2 m, 

- przęsło 2-3 – dł. zwisu wynosi 3 m, 

- przęsło 3- stacja – dł. zwisu wynosi 3 m. 
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Montaż głowic należy wykonywać zgodnie z instrukcjami montażu i stosując odpowiednie narzędzia. 

Głowice instalowane w pozycji pionowej mogą być skierowane końcówkami kablowymi zarówno do 

góry, jak i do dołu. Należy jedynie zwrócić uwagę na prawidłowy montaż kloszy. Zestawy nie 

zawierają końcówek kablowych L-EXCEL, które należy zamawiać oddzielnie. 

Plan trasy linii  przedstawiono na planie nr E-2  w skali 1:500. 

 

a)  Montaż słupów  strunobetonowych 
 
Słupy strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. W 

zależności od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w elementy 

ustojowe. Dla słupów, których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, 

wykopy pod podziemne części słupów należy wypełniać zaprawą cementową, której skład i 

właściwości zaakceptuje Inżynier. W tym przypadku otwory 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 może być większa niż 0,001 wysokości słupa. 
 

b)  Budowa linii napowietrzno-kablowej SN w systemie EXCEL 
 

1. Od nowego słupa nr 26/1 typu Ng2o-12/12E  wybudować odcinek linii 15 kV napowietrzno- 

kablowej kablem samonośnym typu Excel 3x10/10 mm2  o łącznej długości 184 m (212 m) w celu 

zasilania projektowanej stacji słupowej Wolica ,,Hydrofornia”.  

Część ziemna (głębokość wykopu 0,8 m i szerokość 0, 4 m, folia koloru czerwonego, oznaczniki 

kablowe, dwie warstwy piasku po 10 cm) wynosi 30 m, zaś część napowietrzna wynosi 154 m. 

 

W celu wykonania odcinka napowietrznego należy zabudować następujące stanowiska słupowe: 

 

• Słup nr 1 – typu K-12/12E  zabudować hak wieszakowy SOT.21.4, łącznik odciągowy SO 155.1 

oraz spiralę odciągową NSH 401 129, 

Celem wprowadzenia kabla na słup zastosować: 
- osłonę rurową AROT SV 110 o dł. 3 m,  

- ramka AROT FR na żerdzie wirowane do mocowania osłony kabla – szt.3, 

- taśma stalowa dł. 1,8 m z klamerką – kpl.  3, 

- uchwyty dystansowe S0 79.6 – szt. 5, 

- konstrukcja dystansowa KD-1 – szt. 1, 

- objemka OB.-44 – szt. 1 

Ustój słupa nr 1 dobrano jak dla gruntu o spoistości słabej typu UP-17 – głębokość zakopania  wynosi 

2,3 m. 

 

• Słup nr 2 - wybudować słupa narożnego nr 3 typu N-12/12E. Ustój słupa  dobrano jak dla gruntu 

o spoistości słabej typu UB2 – głębokość zakopania wynosi 2,8 m 

 Na słupie zabudować hak wieszakowy SOT 21.2, poprzecznik SOT 73.1,  uchwyt przelotowy 

SO 86 – szt. 2 plus wkładka gumowa PK 143.24 

 

• Słup nr 3 - wybudować słupa przelotowego nr 3 typu P-12/4,3E. Ustój słupa  dobrano jak dla 

gruntu o spoistości średniej typu UB1 – głębokość zakopania wynosi 2,4 m 

Na słupie zabudować hak wieszakowy SOT 21.2, uchwyt przelotowy SO 86 + wkładka 

gumowa PK 143.24. 

 

Zgodnie z katalogiem ENSTO w liniach SN z kablami uniwersalnymi EXCEL, w których 

zainstalowane są skuteczne zabezpieczenia ziemnozwarciowe działające na wyłączenie linii, nie ma 
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potrzeby stosowania uziemień ochronnych ze względu na lokalizację słupów (np. w pasie drogowym). 

W naszym przypadku dla słupów nr 1,2,3 uziemień ochronnych nie projektuje się. 
 

Trasa projektowanych linii kablowych jest szczegółowo określona w dokumentacji 

projektowej. Określone zostały także odległości punktów charakterystycznych od punktów 

stałych geodezyjnych. Wszelkie skrzyżowania budowanej linii kablowej z infrastrukturą obcą 
należy wykonać stosując rury ochronne (miejsca ich montażu oznaczono na planie 

projektowym), a same skrzyżowania z ciągami pieszo – jezdnymi należy wykonać 
prostopadle do ich osi. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z konieczności zastosowania 

dodatkowych rur ochronnych w miejscach gdzie to okaże się być konieczne po wykonaniu 

wykopu rowu kablowego. Należy bezwzględnie stosować się do postanowień normy N SEP-

E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.  
Kabel należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8m i szerokości dna 0,4 m na warstwie 

piasku o grubości 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać drugą warstwą piasku o tej samej grubości, a 

następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm i przykryć folią kablową PCV koloru 

czerwonego. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Następnie na folię nasypać 
resztę ziemi z jej ubijaniem, nadmiar rozplantować po terenie. 

 

Na kablach w odstępach 10 m należy umieścić trwałe opaski kablowe  (grawerowane lub wypalane 

laserowo z tworzywa sztucznego) z oznaczeniem: 

- właściciela, 

- napięcia roboczego, 

- typu i przekroju, 

- trasy, roku budowy. 

Po zakończeniu robót montażowych należy dokonać sprawdzenia i pomiarów kabla SN 

polegających na sprawdzeniu ciągłości żył roboczych i powrotnych, pomiaru rezystancji 

izolacji żył roboczych i powłok oraz należy przeprowadzić próbę napięciową dla kabla o 

napięciu izolacji 20 kV napięciem 52 kV. 

Plan trasy linii przedstawiono na planie w skali 1:500. 
 

5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 

•  Ochronę przeciwporażeniową po stronie SN stanowią uziemienia ochronne. 
 

Słup nr 29 – uziemienie istniejące. 

Slupy nr 26 i 26/1 – zastosować uziemienie ochronno-odgromowe o rezystancji do 10 Ώ  

Słup nr 1,2,3 – nie wymaga uziemienia zgodnie z katalogiem ENSTO (jest podwieszony tylko 

kabel uniwersalny EXCEL 3x10/10). 

Stacja – podlega uziemieniu. Rezystancja uziemienia – do 5 Ώ. 

 

6. BADANIA I POMIARY POMONTAŻOWE  
 
1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca  

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia   

jakości wykonanych robót  wraz z dokonaniem potrzebnych  badań pomiarów (prac  

regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym  uruchomieniem poszczególnych  przewodów, 

instalacji, urządzeń, maszyn itp.   

 

2. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub  

udokumentowane  odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in.  
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podstawę odbioru robót oraz  podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac  

rozruchowych.  

 

3. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje :  

a) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych sprawdzeniu ciągłości żył roboczych  

i powrotnych,  

b) pomiar rezystancji izolacji żył roboczych i powłok  

c) próbę napięciową dla kabla o napięciu izolacji 20 kV napięciem 52 kV. 

 

 

4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół.  

 

7.  KOORDYNACJA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI ROBOTAMI  
 

1.Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być  
dokonywana  we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania,    

a skończywszy na  rozruchu i przekazaniu do eksploatacji.  Koordynacją należy objąć 
również projekty organizacji budowy i robót, ogólne harmonogramy budowy oraz fazę 
realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z 

kierownikiem budowy –przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót 

poszczególnych rodzajów.  

 

2.Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i 

zakończenia  poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, 

aby zapewniał  prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie 

umożliwiał  technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych 

(w tym i  elektrycznych ).  Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do 

opracowania szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych.  

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych prac. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia 

bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 

rodzaju i terminie badania. ,Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie 

wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o 

zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu 

przez Inżyniera założonej jakości.  

 
9. ODBIÓR ROBÓT  
 

a) odbiór robót zanikających  

Do odbioru robót zanikających zalicza się odbiory elementów wykonanych robót 

przewidzianych do zakrycia. Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do 

zakrycia podlegają ułożone  linie kablowe przed ich zasypaniem w wykopie. 

 

b) odbiór końcowy  
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Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:  
- aktualna dokumentację powykonawczą - protokoły prób montażowych 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości linii kablowych do eksploatacji.  

 

c) podstawa płatności 
Płatność za km linii należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych 

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 lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 
 

d) uwagi końcowe 

W trakcie budowy linii SN należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.  
 

Prace związane z podłączeniem linii kablowej 15 kV do istniejącego słupa linii napowietrznej 

SN wykonać na podstawie pisemnego polecenia RE Busko i po wyłączeniu urządzeń spod 

napięcia. 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

-  Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst 

Ustawy Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2001 r) 

-  warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 69 z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 z 

późniejszymi zmianami),  

-  PN-HD 60364-4-473 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”. 

-  PN-HD 60364-5-54 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”. 

- PN-HD 60364-4-41- „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”. 

- Norma SEP N SEP-E-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”. 

- Norma SEP N SEP-E-001 – „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa”. 

- PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym  

od 1 kV. 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V instalacje 

elektryczne. 

-  Album słupów z odłącznikami i głowicami kablowymi dla linii SN 15-20 kV z przewodami 

gołymi na żerdziach wirowanych, układ przewodów płaski, wyd. PTPiREE, czerwiec 

2000r., tomy I,III.  

-  Katalog do projektowania linii SN z kablami uniwersalnymi EXCEL i AXCES na żerdziach 

wirowanych, ŻN, i BSW –  edycja Energolinia - ENSTO, Sierpień 2014, 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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-   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492 

 

Uwaga: 
Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco 

obowiązujące Normy i uregulowania.  

 


