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Specyfikacja techniczna 

D.01.03.04  PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII ENERGETYCZNYCH  I  

TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE I  BUDOWIE DRÓG 

 

1.    WSTĘP 

 

1.1   Przedmiot ST 

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

kablowych linii energetycznych i telekomunikacyjnych przy zadaniu pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 

2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze JNI 

01020796 , gmina Waganiec,  województwo kujawsko-pomorskie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1 niniejszej ST. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy linii kablowych 

kolidujących z przebudową i budową dróg i obejmują: 

- wykonanie wykopów liniowych w ilości 212 m
3
 

- układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych typu ARO o średnicy 160 mm w ilości 664 m  

- zasypanie wykopów liniowych w ilości 212  m
3
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 

kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych 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. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.4. Przykrycie - słoma ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

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 D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.4. Piasek 

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

2.6. Przepusty kablowe 

 Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 

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. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 

wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

 Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur  z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej 

nie mniejszej niż 110 mm dla kabli do 1 kV i średnicy 160 mm dla kabli od 1 do 30 kV. 
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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. 

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST, i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

3.2. Sprzęt do wykonania linii  kablowej 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się możliwością korzystania 

z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 

 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

 żurawik hydrauliczny, 

 sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna, 

 koparka jednonaczyniowa kołowa, 

 koparka na podwoziu gąsiennicowym, 

 żuraw samochodowy 6 t, 

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, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

4.2. Środki transportu 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących  środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego, 

 samochodu dostawczego, 

 samochodu samowyładowczego, 

 Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 

i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przebudowa linii kablowych 

 Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii. 

Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii 

przebudowywanej. 

 Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i 

higieny pracy [22]. 

5.2. Rowy pod kable 

 Rowy pod kable należy wykonywać ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego 

uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Wykopy wykonać zgodnie z 

ustaleniami ST D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 
 Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. 

5.3. Układanie przepustów kablowych 

 Przepusty kablowe należy wykonywać z rur z PCW o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 110 mm 

dla kabli do 1 kV i 160 mm dla kabli powyżej 1 kV. 
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Zastosowane rury powinny być zgodne z warunkami technicznymi wydanymi przez użytkownika linii.                                                                                                                                                                                                         

 Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel  narażony jest na uszkodzenia 

mechaniczne. 

 Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 

powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm 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. 

5.4. Zasypywanie kanalizacji 

 Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym  gruntem i 

wyrównane do poziomu terenu. wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,97. Zasypanie wykopów wykonać 

zgodnie z ustaleniami ST D.02.03.01 Wykonanie nasypów. Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW 

należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie 

warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem 

warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii 

kablowej. 

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

Inżynierowi/Kierownikowi projektu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 

projektową i ST . 

 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/Kierownika projektu o 

rodzaju i terminie badania. 

 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera/ Kierownika projektu o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu  i 

ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej jakości. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów : 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(krajową deklaracje właściwości użytkowych, krajową ocenę techniczną, kartę charakterystyki lub 

informacje o substancjach zawartych w wyrobie, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

akceptacji. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Rowy pod kable 

 Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras 

z dokumentacją geodezyjną. 

 Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 

6.3.2. Kable i osprzęt kablowy 

 Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub 

dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych 

dokumentów. 

6.3.3. Układanie kabli 

 W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

 głębokości zakopania kabla, 
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 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

 odległości folii ochronnej od kabla, 

 stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

 Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za 

dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 

ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 projektową dokumentację powykonawczą, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokóły z dokonanych pomiarów, 

 protokóły odbioru robót zanikających, 

 ewentualną ocenę robót wydaną przez właściciela sieci kablowej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopu, 

 przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

   

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego 

polichlorku winylu. 

16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

 

 


