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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową oświetlenia zewnętrznego terenu Kapitanatu Portu w Świnoujściu.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową
oświetlenia:
−
budową linii zasilającej o długości 166m,
−
montażem aparatury zailająco-sterowniczej w istniejącej tablicy rozdzielczej TG w budynku,
−
montażem sześciu słupów oświetleniowych z oprawami,
−
rozbudową istniejącej tablicy TG o elementy zasilania i sterowania oświetleniem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.
1.4.2. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.
1.4.3. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
1.4.4. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
2. MATERIAŁY
2.1.

Materiały stosowane przy układaniu kabli

2.2.1.

Piasek

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom normy PN-EN ISO 14688-1:2006.
2.2.2.

Folia

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną
z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom PN-C89258-4:1997 "Tworzywa sztuczne - Folia z polietylenu termokurczliwa".
2.2.

Elementy gotowe
2.2.1.

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 do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się
kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej
nie mniejszej niż 50mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 61386-1:2011 "Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewodów" oraz PN-EN 50086-2-4. Rury na przepusty kablowe należy
przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.
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2.2.2. Kable
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-HD 603 S1:2006. Stosować kable o
napięciu znamionowym 0,6/1 kV, pięciożyłowe o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył
powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypad2
ku zerowania ochronnego. Dobrano kable o przekrojach 6mm . Kable przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
2.2.3.

Źródła światła i oprawy oświetleniowe.

Do oświetlenia parkingu stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-IEC 598-2-3 oraz PN83/E-06305. Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie
oraz oddawanie barw, należy stosować źródła światła LED o skuteczności min. 100lm/W, barwie o temperaturze 4000K+-250K, o mocy 49W, strumień świetlny min 5039 lumenów, współczynnik oddawania barw
Ra ≥70. Napięcie zasilania 230V/50Hz. Stopień ochrony układu optycznego IP-65 wg PN-E-08106. Obudowa oprawy – odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor czarny, klosz wykonany z PMMA, montaż
oprawy na szczycie słupa fi60mm. Oprawy muszą być objęte 2-letnią gwarancją. Kształt oprawy – jak oprawa Park003 LED FF 5000 740 producent Lux Light Świebodzin
0
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż 50 C i wilgotności
względnej < 30%.
2.2.4.

Słupy oświetleniowe

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Należy stosować typowe
słupy oświetleniowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 spełniające wymagania grupy norm PNEN 40. Parametry słupów:
− wkopywane bezpośrednio w grunt,
− anodowane na kolor czarny C35,
− długość słupa całkowita 4,0 m,
− długość części naziemnej 3,0m.
Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla II strefy wiatrowej. Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla zamocowania oprawy oświetleniowej. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęki na listwy zaciskowe oraz bezpieczniki w słupach montować we wnękach usytuowanych na wysokości 1,0m od powierzchni gruntu. Zamknięcia wnęk wyposażyć w łańcuszki mocujące do konstrukcji słupa.
Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.
2.2.5.

Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa (złącze słupowe)

W słupach do połączenia kabli oraz zabezpieczenia bezpiecznikami opraw oświetleniowych stosować złącza kablowe spełniające normy PN-EN 60998-1:2006; PN-EN 60998-2-1:2006; PN-EN 60529:2003; PNEN 60068-2-1:2009
2.2.6.

Przewody dla podłączenia opraw oświetleniowych.

Przewody do połączenia bezpiecznika z oprawą, powinny spełniać wymagania PN-E-90184. Należy stosować przewody o napięciu 750V, wielożyłowe z żyłami miedzianymi o przekroju żył nie mniejszym niż
2
1,5 mm i izolacji polwinitowej.
2.2.7.

Pręty uziomowe.

Do wykonywania uziomów prętowych należy stosować pręty stalowe miedziowane φ 12 wg. PN-75/H 93200
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania sygnalizacji świetlnej winien wykazywać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
− żurawia samochodowego,
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
− spawarki transformatorowej do 500 A,
3
− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m /h,
− ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ∅ 15 cm,
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4. TRANSPORT
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:
− samochodu skrzyniowego,
− przyczepy dłużycowej do samochodu,
− samochodu dostawczego,
− przyczepy do przewożenia kabli.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykopy pod słupy i kable
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek geodezyjnie wytyczyć zgodnie
ze współrzędnymi tyczenia oraz sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem. Wykopy pod słupy
oświetleniowe należy wykonywać ręcznie.
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w
sposób zapewniający ich stateczność.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu
wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie
fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub
zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń
kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć
na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.
5.2. Montaż słupów
Słupy ustawić w otworze za pomocą dźwigu samojezdnego lub ręcznie. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, pod kątem 450 od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.3. Montaż opraw
Montaż opraw na słupie należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy).
Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników.
Należy stosować przewody kabelkowe trójżyłowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju
2
żyły nie mniejszym niż 1,5 mm . Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Oprawy należy mocować na
głowicach słupów w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowej.
5.4. Układanie kabli.
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne
z normą PN-76/E-0512 i N-SEP-E-004. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie
przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być
o
mniejsza niż 0 C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku
o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o
grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Pod projektowaną nawierzchnią parkingu kabel należy układać w przepustach kablowych z rur PCV50. Przepusty powinny być
zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy
latarniach pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy
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pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5
kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ/m.
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj urządzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna
odległość w cm
pionowa przy
skrzyżowaniu

pozioma przy
zbliżeniu

25

10

1

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1 kV

2

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci wyższe
niż 1 kV

50

10

3

Kable telekomunikacyjne

50

50

4

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

50

*)

50

5

Rurociągi z cieczami palnymi

50

*)

100

6

Rurociągi z gazami palnymi

wg PN-91/M-34501

7

Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka)

8

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały

-

80

-

50

*) Należy zastosować przepust kablowy.
5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej dla sieci kablowej stosować samoczynne wyłączanie
zasilania zgodnie z normą SEP-E-001. Złącza bezpiecznikowe (tabliczki bezpiecznikowe) oraz oprawy oświetleniowe powinny posiadać II klasę izolacji. Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej oraz na trasie linii co 300m , należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 5 omów.
Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych pomiedziowanych ∅14 mm, nie
krótszych niż 2,5 m, połączonych bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm.
Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i latarniach, należy łączyć przewodami
uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Po zasypaniu słupów i kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. Słupy oświetleniowe
Słupy po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:
− dokładności ustawienia pionowego słupów,
− prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,
− jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
− jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw,
− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.
6.3. Linia kablowa
W
−
−
−
−

czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:
głębokości zakopania kabla,
grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odległości folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.
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Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości
żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.4. Instalacja przeciwporażeniowa
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz
sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie
gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
być zakopana płycej niż 60 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być
gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej
należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności działania
ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.
6.5. Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg
pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o
zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.
6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach OST zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień OST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową dla linii kablowej i napowietrznej jest metr, a dla słupów i opraw oświetleniowych jest
sztuka dla rozbudowy tablicy w budynku - komplet.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykopy pod słupy i kable,
− ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
− wykonanie uziomów taśmowych.
8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować geodezyjną dokumentację powykonawczą, protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji
izolacji, parametrów oświetlenia.
8.3. Gwarancja.
Wykonawca musi udzielić gwarancji oraz rękojmi na okres minimum dwóch lat od daty podpisania protokołu
końcowego odbioru robót na pełny zakres robót i dostaw materiałów objętych niniejszą pacyfikacją oraz dokumentacją techniczną.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni obejmuje odpowiednio:
− wyznaczenie robót w terenie,
− dostarczenie materiałów,
− wykopy pod słupy lub kable,

str.7

STWiOR dla zadania: " Oświetlenie terenu Kapitanatu Portu w Świnoujściu"
_______________________________________________________________________________________________
−
−
−
−
−
−
−

zasypanie słupów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
montaż słupów, opraw i instalacji przeciwporażeniowej,
układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,
podłączenie zasilania,
sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia,
sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PN/EN 13201-2:2005 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe.
PN/EN 13201-3:2005 Oświetlenie dróg. Obliczenia oświetleniowe.
PN/EN 13201-4:2005 Oświetlenie dróg. Metody pomiarów parametrów oświetlenia.
N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne.
PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył.
PN-HD 605 S1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań.
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań (Zmiana A3).
PN-EN 61386-1:2004 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 50086-2-4 Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi
PN-EN 60598-1:2001/A11:2002. Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badania.
PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oświetleniowe. Część 2-3: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne
PN-EN40311 :2002U Słupy oświetleniowe - Część 3-1: Projektowanie i sprawdzanie - Specyfikacja obciążeń
PN-EN40-3-1:2004 Słupy oświetleniowe. Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja obciążeń
charakterystycznych
PN-EN 40-2:2005 Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne i wymiary.
PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy – Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 10.11.2000r.
2. Ustawa – Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z późniejszymi zmianami
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
4. jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia
2.03.1999r.
5. -Zasady ochrony od przepięć i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych ustanowione w 2001r
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia17.09.1999r.
7. Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobór osprzętu. Opracowanie: COBR „Elektromontaż”. Maj 1996r.
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne.
Wyd. 1988r.
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