


1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące przebudowy/przełożenia odcinka kabla nN kolidującego z utwardzeniem 
dojazdu do zbiornika ZB-1 na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego Strefa S1-3 w Zaczerniu.  

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzi: 
- przebudowa/przełożenie odcinka istniejącego kabla nN  
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w 

układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych 
położonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie  i 
łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub 
wielofazowych. 

 
1.4.2. Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii 

kablowych. 
 

1.4.3. Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek 
część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek 
część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia 
podziemnego. 

 
1.4.4. Zbli żenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość 

między linią kablową a urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną 
itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania 
bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie 
występuje skrzyżowanie.   

 
1.4.5. Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do 

ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 
działaniem łuku elektrycznego. 

 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 [1] i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 

Ogóle wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Wszystkie zakupione materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. 
 

2.3. Piasek 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-
04 [16]. 
 

2.4. Folia 
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca 
się stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 
0,6mm, gat. I.  
Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1kV należy stosować folię koloru 
niebieskiego. 
Szerokość foli powinna być taka, aby przykryła ułożone kable, lecz nie węższa niż 
20cm. 
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [15]. 
 

2.5. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
elektrycznego. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 
ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Dla ułatwienia 
przesuwania kabli rury od wewnątrz powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą ich powierzchnię. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o 
średnicy zewnętrznej przewidzianej w projekcie. . 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/89205 [11]. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 
miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 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, SST i wskazaniach Inspektora, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Rowy pod kable 
Rowy pod kable należy wykonać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 
zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 
wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 

 
5.2. Układanie przepustów kablowych 

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur lub PCW. Przepusty kablowe należy 
układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenie mechaniczne. W 
jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli 
jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni 
terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70cm – w terenie 
bez nawierzchni i 100cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu 
kołowego. 
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być 
zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy 
dla danego odcinka drogi. 
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi 
szmatami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich 
wnętrza wody i przed ich zamulaniem. 

 
5.3. Oznaczenie linii kablowych. 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 
oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK [18]) rozmieszczone w odstępach nie 
większych niż 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy 
skrzyżowaniach. 
Kable ułożone w powietrzu powinny  być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy 
głowicach oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie 
nastręczało trudności. 
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 
• symbol i numer ewidencyjny linii, 
• oznaczenie kabla, 
• znak użytkownika kabla, 
• znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 
• rok ułożenia kabla. 
Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych, z dala od 
charakterystycznych stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi 
oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi [19] wkopanymi w grunt, w sposób nie 
utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w 
postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie oznaczniki powinny być 
umieszczone w odstępach około 100m. Ponadto należy je umieszczać w miejscach 
zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń. 
Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych umieszczać tak, aby 
nie utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwiają łatwe i 
jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST          „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
przy budowie linii kablowej. 

 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót. 

6.2.1. Rowy pod kable 
Po wykonaniu rowów pod kable sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne 
rowu i zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. 
Odchyłka trasy od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5m. 
 

6.2.2. Układanie kabli 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy 
przeprowadzić następujące pomiary: 
• głębokość zakopania kabla, 
• grubość podsypki kablowej nad i pod kablem, 
• odległość folii ochronnej od kabla, 
• stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
Pomiary należy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane 
wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w 
dokumentacji nie więcej niż o 10%. 
 

6.2.3. Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy 
wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik 
sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw 
oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
 

6.2.4. Pomiar rezystancji izolacji 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym 
niż 2,5kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej 
wartości.. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej 
inwestycji obmiar robót nie obowiązuje. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
• projektową dokumentację powykonawczą, 
• geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły z dokonanych pomiarów, 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ryczałtowej ceny umowy 
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
N SEP-E-004           Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
                                 Projektowanie i budowa. 
PN-80/C-89205       Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
BN-68/6353-03       Folia   kalandrowana   techniczna  z  uplastycznionego polichlorku 
                                  winylu. 
BN-73/3725-16        Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
BN-74/3233-17        Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe 

 
 


