
 
 
 
„ PARTNER”  sp. z o.o.   
15-014  BIAŁYSTOK  UL. SOBIESKIEGO 24     tel.  085 73 29 902   

                              PROJEKT   WYKONAWCZY 
 
OBIEKT 
 

 
LĄDOWISKO  DLA  HELIKOPTERÓW 
PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM  
ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 
W SOKÓLCE ul. SIKORSKIEGO 40  
DZ, NR 222/38  
 

 
INWESTOR 
 

 
SAMODZIELNY ZAKŁAD  OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SOKÓŁCE  ul. SIKORSKIEGO 40 
 

 
STADIUM 

 
PROJEKT WYKONAWCZY  
 
INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  ZASILANIA  
I OŚWIETLENIA LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW   
 

 

                                           ZESPÓŁ AUTORSKI 
 

BRANŻA 
 

IMI Ę I NAZWISKO 
 

NUMER 
UPRAWNIEŃ 

 
PODPIS 

 
 
INST. ELEKTRYCZNE 
 

 
inż.. E. CZERNIAWSKA 
 

 
Bł.77/76 

 

     

 
 
 
 

 
 

 
MARZEC     2013 



  

 
 

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU  WYKONAWCZEGO 

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  ZASILANIA 
I OŚWIETLENIA L ĄDOWISKA DLA  HELIKOPTERÓW 

DLA  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W SOKÓŁCE                                                                                                                    
ul. SIKORSKIEGO 40 DZ. NR 222/38 

 
1.  PODSTAWA OPRACOWANIA   
         Projekt opracowano  na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  w Sokółce w oparciu o : 
• ustalenia zawarte z Inwestorem  
•       inwentaryzację  
• dane branż towarzyszących  
• obowiązujące przepisy i normy  

 
2.      DANE OGÓLNE  
      Przy  istniejącym Szpitalu w Sokółce dla  Samodzielnego  Publicznego Oddziału  
Opieki Zdrowotnej przewiduje się  wykonanie lądowiska dla helikopterów z 
usytuowaniem  w miejscu jak pokazano na planie sytuacyjnym. 
 
3.  ZAKRES OPRACOWANIA 
      Niniejsze opracowanie obejmuje: 
• Rozdzielnicę lądowiska R-Ląd.  
• Zasilanie rozdzielnicy R-Ląd 
• Roboty w istniejącej rozdzielnicy RG 
• Tablice sterowniczą TS 
• Tablica T1 
• Zasilanie tablicy T1 
• Instalacje oświetlenia lądowiska 
• Instalacje podgrzewania płyty lądowiska 
• Instalacja podgrzewania odwodnienia lądowiska 
• Instalacje zasilania urządzeń związanych z lądowiskiem 
• Instalację połączeń wyrównawczych  
• Instalację ochrony od porażeń 
• Instalacje przeciwprzepięciową  
• Instalacja uziemiająca  
 
4.  ROZDZIELNICA L ĄDOWISKA R-L ąd. 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem rozdzielnice R-Ląd. przewidziano zainstalować w 
korytarzu w piwnicy w bloku A. Zasilanie rozdzielnicy przewidziano z części 
rezerwowanej z rozdzielnicy głównej RGNN w bloku A.  
W rozdzielnicy R-Ląd. przewidziano: 
• wyłącznik główny rozdzielnicy  
• wyłącznik: oświetlenie i nawigacja lądowiska  
• wyłącznik  podgrzewania płyty lądowiska 



  

• zabezpieczenia odbiorów 
• ochronniki  
• zabezpieczenia odbiorów  
 Z rozdzielnicy R-Ląd. z zasilane będą : 
• światła   głównego kierunku podejścia 
• światła  krawędziowe lądowiska 
• światła przyziemia 
• system SAGA –wizualne naprowadzenie azymutalne 
• system HBA –wskaźnik kata ścieżki schodzenia 
• wskaźnik kierunku wiatru 
• latarnia lądowiska na budynku szpitala 
• podgrzewanie  płyty  lądowiska 
• podgrzewanie kanału odwadniajacego 
 
5.  ZASILANIE ROZDZIELNICY R-L ąd. 
 Rozdzielnicę R-Ląd. zasilić kablami YKY 5x16 z  istniejącej rozdzielnicy RGNN/ 
część rezerwowana z agregatu. Kabel zasilający  układać: 
• w kanale kablowym pod rozdzielnica , 
• na ścianie w piwnicy na istniejących korytkach  
•  na odcinkach na uchwytach.    
 
6.  ROBOTY W ISTNIEJĄCEJ  ROZDZIELNICY RG 
W istniejących rozdzielnicach  RG należy  istniejące  podstawy bezpiecznikowe PB 
wyposażyć we wkładki bezpiecznikowe BM 32A 
 
7. TABLICA STEROWNICZA TS, T1 
 W pomieszczeniu SOR na parterze na ścianie przewidziano zainstalowanie tablicy 
sterowniczej TS i  tablicę T1 / podgrzewanie płyty/. 
 Z tablicy TS, po otrzymaniu sygnału, że planowane jest lądowanie helikoptera, 
 przewiduje się  załączanie i sterowanie  oświetleniem .Podgrzewania płyty lądowiska 
winno być włączone jednorazowo na sezon zimowy. Załączanie i wyłączanie 
podgrzewania odbywać się poprzez termoregulator sterowany czujnikiem gruntowym. 
 Przewody do tablic TS i T-1 od rozdzielnicy R-Ląd i od urządzeń  na lądowisku 
przewidziano układać na zewnątrz budynku w rurach RL28 na tynku.  
UWAGA:   
Dokładne miejsce sytuowania w/w tablic oraz  trasę kabli do TS i do T-1 ustalać  na 
bieżąco z Inwestorem. 
 
8.  INSTALACJE OŚWIETLENIA L ĄDOWISKA I URZ ĄDZEŃ  
ZWI ĄZANYCH Z LADOWISKIEM 
• Obwód świateł  głównego kierunku podejścia do lądowania / światło białe/ 
np. lampa dookólna naziemna  niskiej i średniej intensywności typu F2.1 z 
podstawą typu TRIPOD (F2.1- E27+W + LAMP FOR F2.1 + 
STAND+SHORT TUBE+3RODS)  -100W, IP 54, klasa ochronności II /np. 
THORN/ . Ilość opraw-6szt. 
Oprawę montować na prefabrykowanym  fundamencie dla oprawy F2.1. 
Zasilanie obwodu kablem YKY3x4. Odgałęzienie od kabla zasilającego YKY3x4 do 
poszczególnych opraw  wykonać kablem YKY3x1,5 poprzez puszkę hermetyczną 
zainstalowaną w ziemi lub zastosować mufę np. ELMU3x4- Raychem. 



  

   Załączanie obwodu przyciskiem LP351 na tablicy sterowniczej TS w pomieszczeniu 
SOR. 
 
•  Obwód świateł   krawędziowych  lądowiska / światło białe/ np. lampa 
dookólna naziemna typu  F2.1- E27+W + LAMP FOR F2.1 + 
STAND+SHORT TUBE+3RODS)  -60W, IP 54, klasa ochronności – II / np. 
THORN/. Ilość opraw -12szt. 
Zasilanie obwodu kablem YKY3x4.  Odgałęzienie od kabla zasilającego YKY3x4  do 
poszczególnych opraw  wykonać kablem YKY3x1,5 poprzez puszkę hermetyczną 
zainstalowaną w ziemi lub zastosować mufę np. ELMU3x4- Raychem. 
Oprawę montować na prefabrykowanym  fundamencie o wym. 
500x500x350. 
Załączanie obwodu przyciskiem LP351 na tablicy sterowniczej 
TS w pomieszczeniu SOR 
 
• Obwód świateł  przyziemia /światło białe/ np. lampa dookólna średniej 
intensywności typu IN-OMH biała (IN-OMH+230V/50W+W+BASE IN-OMH 
50W / np. THORN/. Ilość opraw-4szt. 
Zasilanie obwodu kablem YKY3x4 układanym w ziemi, a pod płytą lądowiska 
w rurze karbowanej RVS28. Odgałęzienie od kabla zasilającego YKY3x4 do 
poszczególnych  opraw wykonać kablem YKY3x1,5w RK28 poprzez puszkę 
hermetyczną 
zainstalowaną w ziemi lub zastosować mufę np. ELMU3x4- Raychem. 
Oprawę montować  na fundamencie dla lampy zagłębionej IN-OMH wraz z 
wklejoną podstawą zagłębiona do lampy IN-OMH za pomocą masy lotniskowej. 
Załączanie obwodu przyciskiem LP351 na tablicy sterowniczej 
TS w pomieszczeniu  SOR. 
 
• system HBA-wskażnik kąta ścieżki schodzenia HBA 
Światła HAPI typu HBA 
HAPI+2x250W LAMP -INCLUDING: 
- SET OF 4 LEGS 400MM HEIGHT, 
- BREAKABLE COUPLING WITH NPS THREAD, 
- TRIPOD STAND WITH NPS THREAD, 
- HBA CLINOMETR /np.THORN/. 
Zasilanie kablem YKY3x4+YKSY7x1.5. Załączanie obwodu przyciskiem LP351 na 
tablicy sterowniczej TS-Ląd. w pomieszczeniu SOR z możliwością sterowania 
intensywnością światłą / przełącznik na tablicy TS. 
Z uwagi na parametry pracy urządzenia -35oC do +55oC / wg katalogu/ nie przewidziano 
montażu grzałek w urządzeniu. 
 
•  System SAGA /dwie lampy/- 1 kpl ) (SET OF 2 BOXES -1MASTER 1  
 SLAVE- LIGHT HEAD WITH LAMP-SAGA OPTICAL HEAD,     
 LIGHTING SUPPORT-SAGA LEG, ADJ.T) –wizualne naprowadzenie  
 azymutalne /np. THORN/. System składa się z 2-ch jednostek       
 oświetleniowych / nadrzędna i podrzędna/ umieszczonych po obu stronach     
 przyziemia dla lądowiska jak pokazano na planie sytuacyjnym. 
 Zasilanie : 
 -  R-Ląd.- jednostka nadrzędna- kabel YKY4x6 
 -  TS– jednostka nadrzędna- kabel YK5Y5x2x1,5 



  

 -  Jednostka nadrzędna – jednostka podrzędna- kabel YKY4x4 
 -  Jednostka nadrzędna – jednostka podrzędna- kabel sterowniczy  
 YTKSYekp7x2x0,5.  
     Załączanie systemu SAGA  przewidziano przyciskiem LP351 na   
tablicy sterowniczej  TS w pomieszczeniu pielęgniarek z możliwością regulacji 
natężeniem oświetlenia lamp.   
Wyłączenie kabla grzałek w jednostkach systemu SAGA na okres letni  przewidziano w 
tablicy TS przyciskami  w pomieszczeniu SOR.  
 
• Latarnia sygnalizacyjna lądowiska na budynku szpitala np. 

F30+HEAD/W+BOX/230V +PHOTOCELL BOX FOR F30 /np. THORN/. Zasilanie 
kablem YKY3x2,5 z rozdzielnicy  R-Ląd. Załączanie obwodu przyciskiem LP351 na 
tablicy sterowniczej  TS   w pomieszczeniu SOR. . Przewody do zasilania lampy F30 
na dachu  prowadzić  od parteru  na dach w  RL28 na ścianie zewnętrznej budynku . 
Na dachu przewody układać w rurze RL28 mocowanej  do podłoża. Ewentualna zmianę 
trasy kabla zasilającego lampę F30 uzgodnić z Inwestorem.   
 
• Wskaźnik kierunku wiatru  instalowany w miejscu jak pokazano na planie 
sytuacyjnym. Zasilanie kablem YKY3x2,5 z rozdzielnicy  R-Ląd. Załączanie obwodu 
przyciskiem LP351 na tablicy sterowniczej  TS w pomieszczeniu SOR. 
 
UWAGA:  Projekt opracowano w oparciu o lampy i urządzenia firmy THORN. Można 
zastosować  oprawy i urządzenia innej firmy po spełnieniu wymogów: 
• Lampy i urządzenia muszą posiadać równorzędne parametry 
• Projekt instalacji elektrycznych  dostosować do nowych lamp i urządzeń 
 UWAGA:  
    Roboty związane z oświetleniem lądowiska dla helikopterów winny być 
wykonane przez firmę specjalistyczną z doświadczeniem w wykonywaniu 
podobnych obiektów. 
 
9.  PODGRZEWANIE LĄDOWISKA  
      Przewiduje się zastosowanie podgrzewania płyty najazdowej na lądowisku o wym. 
5mx5m. Podgrzewanie płyty przewidziano wykonać w oparciu o system np. firmy DEVI. 
Załączanie podgrzewania  odbywać się będzie z tablicy R-Ląd. a sterowanie termostatem 
Dovireg850 zainstalowanym na tablicy T1.   
Przyjęto moc na płytę lądowiska – 270W/m2.  
Moc całkowita -powierzchnia 4,5mx4,5mx270W/ m2=5470W  
Przewiduje się ułożenie przewodów typu DTCE-30  /2x o długości 95m i  mocy 
2930W.  
Dodatkowo przewidziano ułożyć przewód grzejny w kanale odwadniającym na płycie 
lądowiska- kabel np. DEVI DTIP-18 o dł. 130m i mocy 2300W. 
Łączna moc  kabli grzewczych; P= 5,9kW+ 2,3kW =8,2kW. 
Kable grzejne przewiduje się ułożyć na  wcześniej przygotowanej konstrukcji zbrojenia / 
uj. w proj. Architektury i konstrukcji/. W górnej warstwie zbrojenia  przewidziano 
ułożenie prętów zbrojeniowych  co 100mm. Wzdłuż każdego pręta  przewidziano 
ułożyć  kabel  grzejny i mocować go  za pomocą plastykowych uchwytów.  
Mocowanie winno być wykonane bardzo dokładnie, tak by przy zalewaniu zbrojenia 
betonem przewód grzejny nie przesuwał się. Masa betonowa powinna dokładnie 
wypełnić całą przestrzeń pomiędzy kablami , aby w ich otoczeniu nie powstały szczeliny 
powietrzne. Masa nie powinna zawierać żwiru i  kamieni, aby nie uszkodzić kabli 



  

grzejnych.  
W środku płyty podgrzewanej przewidziano zainstalowanie czujnika temperatury 
gruntowy np. DEVI. Przewody zasilające kable grzejne i czujnik temperatury  układać w 
betonie w rurkach karbowanych RK28. Od czujnika gruntowego do tablicy T1 ułożyć 
kabel czterożyłowy YKY4x4 /  z uwagi na dużą odległość -220m –przekrój kabla winien 
być 4mm-  tabela przekroi kabli i ich długości  -DEVI/. 
Przewód grzejny w kanale odwadniającym na płycie lądowiska- kabel np. DEVI 
DTIP-18 o dł. 130m i mocy 2300W układać podwójnie. Załączanie kabla grzejnego  
wraz z kablami grzejnymi podgrzewania płyty lądowiska 
    Na okres lata termostat Devireg 850 III z zasilaczem przewiduje się wyłączyć  
wyłącznikiem FR301-16A na tablicy T-1. Kable grzejne w płycie lądowiska  i w kanale 
odwadniającym wyłączyć wyłącznikami FR304-25A na tablicy R-Ląd. 
Na płycie lądowiska należy umieścić napis „ W płycie betonowej i kanale 
odwadniającym  występują przewody pod napięciem 230V”.  
UWAGA:  
Roboty związane z podgrzewaniem płyty lądowiska winny być bezwzględnie  
wykonane przez firmę specjalistyczną. 
UWAGA: 
Projekt opracowano w oparciu elementy firmy DEVI. Można zastosować system 
podgrzewania innej firmy po spełnieniu wymogów: 
• Elementy systemu  musza posiadać równoważne parametry  
• Projekt instalacji elektrycznych i konstrukcyjny  dostosować do nowego systemu. 
 
10.  SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ 
       Ochrona przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania. 
W projektowanej  instalacjach  przewidziano  układ sieciowy TN- S.  
W projektowanej    rozdzielnicy  R-Ląd. zastosowano wyłączniki  różnicowo- 
prądowe  w każdym obwodzie zasilającym odbiory. 
 
11.  OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 
   W rozdzielnicy R-Ląd.  przewidziano zainstalowanie odgromników np. typu Power 
Pro BC TNS 25/100FE.  
  
12.  UKŁADANIE KABLI i  PRZEWODÓW 
 Wszystkie kable do zasilania urządzeń  i odwodów oświetleniowych  na zewnątrz 
budynku  w ziemi na głębokości 0,7m. Pod i nad kablem wykonać podsypkę 10cm z 
piasku. Kable przykryć folia kolendrową grubości 0,5mm koloru niebieskiego . 
Wszystkie skrzyżowania kabli NN z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami 
podziemnymi  i drogami wykonywać układając kable w rurach ochronnych A50 AROT / 
wg projektu/.  Kable sterownicze od rozdzielnicy  R-Ląd. do TS w pomieszczeniu SOR 
prowadzić na istniejących korytach , na projektowanych korytkach, w kanale elektryczny, 
nad podwieszonym sufitem i na ścianie pod tynkiem lub w listwach instalacyjnych.  
  
13. UWAGI KOŃCOWE  
• Niniejszy opis stanowi integralna część projektu.  
• Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  
                    
                     Autor opracowania  
                    inż. E. Czerniawska                                                                                                                                       
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1.CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
elektrycznych  jest opracowaniem zawierającym zbiory wymagań w zakresie 
sposobu wykonania i odbioru robót elektrycznych, obejmującym w szczególności: 
•  wymagania w zakresie właściwości materiałów, 
• wymagania dotyczące sposobu wykonania  
• oceny prawidłowości wykonania poszczególnych rodzajów robót, 
• określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 
pozycji przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej) 
•  wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku 
podstaw opis zasad przedmiarowania. 
 
1.2. Przedmiot  specyfikacji technicznej    
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych  są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru  zasilania i oświetlenia  lądowiska dla  helikopterów przy  
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sokółce ul. Sikorskiego 40 
 Specyfikacja  techniczna  zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi 
standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania          i 
odbioru robót, a także przepisami budowy urządzeń elektrycznych. 
 
 1.3.Zakres stosowania  specyfikacji technicznej 
       Specyfikacja Techniczna    dla odbioru i wykonania  zasilania i oświetlenia 
lądowiska dla  helikopterów przy  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej stanowi zbiór wymagań technicznych    i organizacyjnych dotyczących 
procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 
      Specyfikacje techniczne Stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót  
 
1.4. Definicje i pojęcia  
Inspektor Nadzoru – osoba  wyznaczona przez  Inwestora i nadzorująca proces 
budowy 
Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu.  
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej;  
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią organu Nadzoru Budowlanego zeszyt           
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem.  
Księga Obmiarów- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników. Wpisy   w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje 
elektryczne i teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami 
technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania 
instalacji  do eksploatacji;  
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy , 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  z prowadzeniem 
budowy.  
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót ; 
Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być 
spełnione aby wnioskowane przez odbiorcę ilości energii elektrycznej mogły być 
dostarczone; wydane przez dostawcę energii w formie dokumentu , na wniosek 
Inwestora 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego 
jednostkę; 
Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od 
dostawcy       i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub                   z właściwymi przepisami prawnymi  
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 
techniczną; 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi 
zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 
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. 
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa 
została zbudowana. 
Osprzęt linii kablowej  - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania 
lub zakończenia kabli. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry. 
Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego 
kabla lub od innych urządzeń. 
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. Zbliżenie - takie 
miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
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. 
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Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony 
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 
elektrycznego. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z budową oświetlenia lądowiska dla helikopterów. 

 
1.5. Określenia podstawowe 

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. 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.  

Kabel grzejny Jednostronnie lub dwustronnie  zasilany kabel grzejny - przewód 
wielożyłowy  z ekranem ochronnym, przystosowany do podgrzewania rynien i 
terenów, mogący pracować pod i nad ziemią. 

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania 
słupa, lampy lub innego urządzenia w pozycji pracy. 

Rozdzielnica - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające 
instalacje oświetleniowe. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych. 
 

1.6.Zakres robót  
    Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie budowy linii  oświetleniowej i 
instalacji  podświetlenia  obiektów. 
W zakres prac wchodzą: 

• wykopanie i zasypanie rowów kablowych, 
• nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na ułożonym w rowie   

 kablu, 
• ułożenie rur ochronnych na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu, 
• ułożenie kabli w rowie kablowym, 
• wciąganie kabla do rur ochronnych, 
• montaż fundamentów pod lampy i inne urządzenia  
• montaż lamp  i urządzeń 
• montaż przewodów grzejnych  
• układanie kabli i przewodów w budynku  
• montaż rozdzielnicy i tablic sterowniczych  
 
2.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania  
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     Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić 
do aprobaty Kierownika Budowy   Program Zapewnienia Jakości. 
     Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. 
     Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inspektora Nadzoru.  
2.1.1. Odbiór materiałów na budowie 
• Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami  
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności  z  danymi  producenta.  
• W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, 
należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom  określonym  przez Inspektora 
Nadzoru  (dozór techniczny) robót. 
• Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być użyte. 
2.1.2. Składowanie materiałów na budowie 
• Materiały takie jak: lampy i inne urządzenia związane z oświetleniem i 
sygnalizacją lotniska,  kable grzewcze, rozdzielnice i tablice, przewody, folia, 
niewielkie ilości kabli  powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach 
przeznaczonych  do  tego celu, to jest zamkniętych i suchych. 
• Rury ochronne  mogą być składowane na placu budowy w miejscach nie 
narażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne. 
• Kable powinny być składowane na bębnach. Bębny z kablami należy umieszczać 
na utwardzonym podłożu placu budowy. 
• Piasek na placu budowy składować w pryzmach. 
 
2.2. Kable 
 Przy budowie oświetlenia, sygnalizacji i podgrzewania  lądowiska należy 
stosować kable zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego 
spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i 
zwarciowe oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony od porażeń.  
Dla napięcia znamionowego do 1 kV należy używać kabli o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej z żyłami miedzianymi. 
 
2.3. Osprzęt kablowy  
Osprzęt kablowy powinien być dostosowany do typu kabla, jego napięcia 
znamionowego, przekroju, liczby żył oraz warunków występujących  w miejscach 
ich zainstalowania. 
 
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 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy 
stosować folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 kV, koloru 
czerwonego. 
 Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie 
węższa niż 20 cm.  
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2.5. 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. 
         Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 
miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
 
2.6. Lampy oświetlenia lądowiska   
Do  podświetlenia lądowiska dla helikopterów przewiduje się następujące oprawy 
oświetleniowe: 
• Lampy świateł  głównego kierunku podejścia do lądowania / światło białe/  np. 
lampa dookólna naziemna  niskiej i średniej intensywności typu F2.1 z 
podstawą typu TRIPOD (F2.1- E27+W + LAMP FOR F2.1 + 
STAND+SHORT TUBE+3RODS)  -100W, IP 54, klasa ochronności II /np. 
THORN/ .    Oprawę montować na prefabrykowanym  fundamencie dla oprawy F2.1. 
Odgałęzienie od kabla zasilającego YKY3x4 do poszczególnych   opraw  wykonać 
kablem YKY3x1,5 poprzez   zastosowanie mufy np. ELMU3x4- Raychem. 
• Lampy świateł   krawędziowych  lądowiska / światło białe/ np. lampa 
dookólna naziemna typu  F2.1- E27+W + LAMP FOR F2.1 + 
STAND+SHORT TUBE+3RODS)  -60W, IP 54, klasa ochronności – II / np. 
THORN/.   Oprawę montować na prefabrykowanym  fundamencie o wym. 
500x500x350.     Odgałęzienie od kabla zasilającego YKY3x4 do poszczególnych   
opraw  wykonać kablem YKY3x1,5 poprzez   zastosowanie mufy np. ELMU3x4- 
Raychem. 
• Lampy  świateł  przyziemia /światło białe/ np. lampa dookólna średniej 
intensywności typu IN-OMH biała (IN-OMH+230V/50W+W+BASE IN-OMH 50W 
/ np. THORN/.   Zasilanie obwodu kablem YKY3x4 układanym w ziemi, a pod płyta 
lotniska w rurze karbowanej RK22.   Odgałęzienie od kabla zasilającego do 
poszczególnych   opraw  wykonać kablem YKY3x1,5    poprzez   zastosowanie mufy 
np. ELMU3x4- Raychem. 
Oprawę montować fundamencie dla lampy zagłębionej IN-OMH wraz z 
wklejoną podstawą zagłębiona do lamy IN-OMH za pomocą masy lotniskowej. 
• system HBA-wskażnik kata ścieżki schodzenia HBA 
Światła HAPI typu HBA 
HAPI+2x250W LAMP -INCLUDING: 
- SET OF 4 LEGS 400MM HEIGHT, 
- BREAKABLE COUPLING WITH NPS THREAD, 
- TRIPOD STAND WITH NPS THREAD, 
- HBA CLINOMETR /np.THORN/. Zasilanie kablem YKY3x4. 
• System SAGA /dwie lampy/- 1 kpl ) (SET OF 2 BOXES -1MASTER 1 
 SLAVE- LIGHT HEAD WITH LAMP-SAGA OPTICAL HEAD,     
 LIGHTING SUPPORT-SAGA LEG, ADJ.T) –wizualne naprowadzenie  
 azymutalne /np. THORN/. System składa się z 2-ch jednostek       
 oświetleniowych / nadrzędna i podrzędna/ umieszczonych po obu stronach     
 przyziemia dla lądowiska jak pokazano na planie sytuacyjnym. 
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 Zasilanie : 
 -  R-Ląd.- jednostka nadrzędna- kabel YKY4x6 
 -  T-S – jednostka nadrzędna- kabel YKSYekp5x2x1,5 
 -  Jednostka nadrzędna – jednostka podrzędna- kabel YKY4x4 
 -  Jednostka nadrzędna – jednostka podrzędna- kabel sterowniczy  
 YTKSYekp7x2x1,5.  
Oprawy SAGA z grzałkami do podgrzewania na okres zimowy. 
• Latarnia sygnalizacyjna lądowiska na budynku szpitala np. 

F30+HEAD/W+BOX/230V +PHOTOCELL BOX FOR F30 /THORN/. Zasilanie 
kablem YKY3x2,5 z rozdzielnicy R-Ląd poprzez skrzynkę zasilająco sterowniczą T-
F30  
• wskaźnik kierunku wiatru WKW-01-02-02  /np. Mawilux./  Zasilanie 
kablem YKY3x2,5 
Wszystkie proponowane lampy i urządzenia podano przykładowo firmy  np. 
THORN. 
 Można zastosować lampy innej firmy o równoważnych parametrach. 

2.7. Rozdzielnica R-Ląd. i tablica TS, T1 

 Rozdzielnica R-Lad. powinna składać się z członów: 
• zasilającego dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju żył  

do 16 mm2  z  łącznikami   ręcznymi  40 A, 
•  z ochronnikami 
• odbiorczego składającego się z pól odpływowych, wyposażonych  w 

wyłączniki różnicowo-pradowe nadmiarowe i styczniki 25 A, które 
bezpośrednio włączają i wyłączają oświetlenie.  
Tablica TS powinna składać się : 

• z układu  sterowniczo-załączającego podgrzewanie płyty lądowiska 
• z wyłącznikami do załączania  i sterowania obwodami  oświetleniowymi 

 Składowanie rozdzielnicy i tablicy  powinno odbywać się w zamkniętym, 
suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

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. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i  specyfikacji technicznej i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru 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: 

• spawarki transformatorowej, 
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• zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
• ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ∅ 15 cm, 
• wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 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 specyfikacji technicznej  
 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, 
• przyczepy do przewożenia kabli, 
• samochodu samowyładowczego, 
• ciągnika kołowego. 

 Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE  O ŚWIETELNIA L ĄDOWISKA 
5.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy 
budowy linii kablowych. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonać roboty demontażowe.  
Wszystkie roboty demontażowe należy wykonywać po uprzednim wyłączeniu 
obwodów z pod napięcia. Wszelkie roboty demontażowe związane z odkopaniem  
kabli i odkopaniem słupów prowadzić  jak dla układania kabli  i stawiania słupów.  
 
5.2. Rowy pod kable 
   Rowy pod kable należy wykonywać ręcznie po uprzednim wytyczeniu ich tras 
przez służby geodezyjne. 
Rowy kablowe powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. Ich szerokość powinna wynosić nie mniej niż 0,4 m, a minimalna 
głębokość powinna wynosić nie mniej niż: 

• 0,8 m dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 
Wykopy pod rury ochronne kabli powinny spełniać wymagania : 

• głębokość rowu na skrzyżowaniu z projektowaną drogą, powinna wynosić co 
najmniej 1,0 m, 

• szerokość rowu zależna jest od ilości i średnicy układanych rur i powinna 
być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
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Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych 
w jednej warstwie. 

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach  
     i zbliżeniach 

 
Skrzyżowanie 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość  w cm 

lub zbliżenie pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe do  1 kV z kablami tego samego 
rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 
zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami 
tego samego rodzaju 

25 mogą się 
stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe do  1 kV z kablami 
elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 
wyższe niż 1 kV 

 
50 

 
10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe wyższe niż 1 kV i nie przekraczające 
10 kV z kablami tego samego typu 

 
50 

 
10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe wyższe niż 10 kV z kablami tego 
samego rodzaju 

50 25 

Kabli elektroenergetycznych z kablami 
telekomunikacyjnymi 

50 50 

Kabli różnych użytkowników 50 50 

Kabli z mufami sąsiednich kabli` - 25 

5.3. Układanie kabli 
5.3.1. Ogólne wymagania 

 Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu 
powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli 
lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 
 Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy 
zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 

• szczelne zalutowanie powłoki, 
• nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

5.3.2. Temperatura otoczenia i kabla 

 Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 
• 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 
• 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

 W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) 
temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 
 Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 



 11

 Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku 
trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, 
nie powinien przekraczać 5oC. 

5.3.3. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 

 Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w 
pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co 
najmniej 10 cm.  Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego 
lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim 
gruntem. 
 Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, 
następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie 
przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co 
najmniej 25 cm. 
 Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do 
zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż: 

• 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem 
kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,. 

    Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości 
wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
 
5.3.4. Układanie kabli w rurach ochronnych 
 Przepusty kablowe należy wykonywać z rur z PCW o średnicy wewnętrznej 
nie mniejszej niż 75 mm dla kabli do 1 kV. 
 Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na 
uszkodzenia 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 70 cm 
- w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej 
do ruchu kołowego. 
 W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji 
nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, 
przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub 
wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. 
 Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione 
nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi 
przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 

5.3.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 
 Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego 
napięcia był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne 
lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna. 

5.3.6.  Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 
 Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem 
zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego 
urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych 
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ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w 
miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca 
skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się 
układanie kabli nad rurociągami. 

Tab.2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych  
     urządzeń podziemnych 

 

 Najmniejsza dopuszczalna 
odległość  w cm 

Rodzaj urządzenia podziemnego pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, 
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i 
rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu 
do 0,5 at 

801) przy 
średnicy 

rurociągu do           
250 mm i 1502) 

 
50 

Rurociągi z cieczami palnymi przy średnicy 100 

Rurociągi z gazami palnymi o 
ciśnieniu wyższym niż 0,5 at i nie 
przekraczającym 4 at 

większej  niż           
250 mm 

100 

Części podziemne linii 
napowietrznych (ustój, podpora, 
odciążka) 

- 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. 
tunele, kanały 

- 50 

Urządzenia ochrony budowli od 
wyładowań atmosferycznych 

50 50 

1)  dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania 
rury ochronnej 

2)  dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania 
rury ochronnej. 

5.3.7. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami 
 Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w 
miarę możliwości w jej najwęższym miejscu. 
   
5.3.8.  Łączenie kabli 
Zakończenia kabli: 

• wszystkie końcówki żył kabli, narażone na działanie czynników 
atmosferycznych, powinny być pokryte warstwą smaru zabezpieczającego 
przed ich utlenianiem. 

5.3.9. Ochrona przeciwprzepięciowa 
 Zgodnie z Dokumentacja Projektową w rozdzielnicy R-Ląd. winny być zainstalowane 
ochronniki. 
 
5.4. Montaż lamp oświetleniowych  
5.4..1. Montaż  pod lampy F2.1 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty lamp F2.1 , 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia: 

• lokalizacji, 
• warunków geologiczno-wodnych, 
• uzbrojenia podziemnego terenu. 

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od głębokości, 
ukształtowania terenu oraz warunków gruntowych. Wykopy należy wykonywać w 
sposób nie powodujący naruszenia naturalnej struktury dna wykopu  

Montaż lampy na fundamencie  należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu 
zamieszczonymi w Dokumentacji Technicznej Lampy. 

Fundament prefabrykowany powinien być ustawiony na 10 cm warstwie betonu. 

 
5.4.2. Montaż    lampy doziemne IN-OMH 
Przed przystąpieniem do montażu fundamentów pod lampy IN-OMH, Wykonawca 
ma obowiązek sprawdzenia: 

• lokalizacji, 
Montaż  lampy na gotowym fundamencie  należy wykonać i ustawić  zgodnie z 
wytycznymi montażu zamieszczonymi w Dokumentacji Technicznej Lampy. 

Fundament winien być dostarczony z wklejoną podstawą lampy  za pomocą masy 
lotniskowej. 
 
5.4.3.Montaż wskaźnika kierunku wiatru 
Słup ze wskaźnikiem kierunku wiatru  należy montować zgodnie z instrukcją 
montażu wydaną przez ich producenta np. Mawilux. 
 
5.4.4. Montaż  wskaźnika kąta Ścieżki Schodzenia HAPI 
Przed przystąpieniem do montażu fundamentu  pod lampę HBA, Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzenia: 

• lokalizacji, 
Montaż fundamentów należy wykonać i ustawić  zgodnie z wytycznymi montażu. Na  
fundamencie ustawić i zamontować Lampe HBA zgodnie z wytycznymi podanymi w 
DTR lampy. 

5.4.5. Montaż  systemu podejścia SAGA  
Przed przystąpieniem do montażu fundamentów   pod jednostki SAGA Wykonawca 
ma obowiązek sprawdzenia: 

• lokalizacji, 
Montaż fundamentów należy wykonać i ustawić  zgodnie z wytycznymi montażu. Na  
fundamencie ustawić i zamontować jednostki SAGA zgodnie z wytycznymi 
podanymi w DTR lampy.    

5.4.6. Montaż lampy F30 dla lądowiska  
Lampę montować na dachu do podłoża za pomocą 4-ch haków mocujących 
znajdujących się z tyłu  obudowy  skrzynki. 

UWAGA: 
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• Projekt opracowano w oparciu o lampy i urządzenia firmy THORN  , można 
zastosować równoważne  spełniające co najmniej cechy techniczne i  jakościowe jak 
w/w. 
• Roboty związane z oświetleniem lądowiska dla helikopterów winny być 
bezwzględnie wykonane przez firmę specjalistyczną. 
 
5.5.  Podgrzewanie lądowiska  

5.5.1. Układanie kabli grzejnych i kanału odwadniającego  
 Podgrzewanie płyty przewidziano wykonać w oparciu o system np. firmy DEVI.  
Kabel grzejny przewiduje się ułożyć na  wcześniej przygotowanej konstrukcji 
zbrojenia / uj. w proj. Architektury i konstrukcji/. W górnej warstwie zbrojenia  
przewidziano ułożenie prętów zbrojeniowych  co 100mm. Wzdłuż każdego pręta  
przewidziano ułożyć  kabel  grzejny i mocować go  za pomocą plastykowych 
uchwytów.  Mocowanie winno być wykonane bardzo dokładnie, tak by przy 
zalewaniu zbrojenia betonem przewód grzejny nie przesuwał się. Masa betonowa 
powinna dokładnie wypełnić całą przestrzeń pomiędzy kablami , aby w ich otoczeniu 
nie powstały szczeliny powietrzne . Masa nie powinna zawierać żwiru i  kamieni, aby 
nie uszkodzić kabli grzejnych. 
Przewody grzejne w kanale odpływowym układać po obu stronach kanału.  
W środku płyty podgrzewanej zainstalować czujnik temperatury gruntowy np. DEVI. 
Przewody zasilające kable grzejne i czujnik temperatury  układać w betonie w 
rurkach karbowanych RK22.  
Na płycie lądowiska należy umieścić napis „ W płycie betonowej występują 
przewody pod napięciem 230V”.  
Na okres lata należy termostat Devireg 850 III z zasilaczem wyłączyć  wyłącznikiem 
FR301-16A na tablicy TS-Ląd., Kable grzejne w płycie lądowiska wyłączyć 
wyłącznikami FR304-40A na tablicy R-Ląd. 
Roboty związane z podgrzewaniem płyty lądowiska winny być bezwzględnie  
wykonane przez firmę specjalistyczną. 
 
5.6. Układanie przewodów  
5.6.1 Przewody, kable, rury 
   Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i 
siłowych wewnętrznych muszą być dostosowana do układu sieci TN-C-S o napięciu 
znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz 
Przewody i kable 
•  
• YKY5x16 
• YKY3x1,5 
• YKY4x1,5 
• YKY3x2,5 
• YKY3x4 
• YKY4x6 
• YKSYekp7x2x1,5 
• YKSY5x2x1,5 
• YKSY7x1,5 
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Napięcie robocze 750 V . Przewody przeznaczone do układania  w ziemi , w rurach . 
w budynkach na korytkach , na tynku i pod tynkiem lub w tynku , Żyły wykonane z 
drutu miedzianego miękkiego w izolacji o barwach : 
• zielono-żółtej dla przewodu PE 
• niebieskiej dla przewodu N  
• czerwonej , czarnej i brązowej dla L1 , L2 , L3 
 
5.6.2. Przewody i kable  wciągane do rur osłonowych  
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 
• Rozwinięcie przewodu 
• Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji 
• Wciągnięcie przewodów 
• Zabezpieczenie wylotów rur  
Wymagania dodatkowe dotyczące robót 
• Sprawdzić prawidłowość wykonanego rurażu , zamocowania sprzętu i osprzętu  
Wciąganie przewodów wykonać za pomocą odpowiedniego sprzętu. Nie 
wykorzystywać przewodów instalacyjnych. 
 
5.6.3.Montaż korytek  
 Wspornik pod korytka wykonany  w formie kształtownika  z blachy stalowej 
ocynkowanej , przystosowany do montażu bocznego i sufitowego  przez przykręcenie 
do ściany lub sufitu 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

• Oznaczenie miejsca osadzania wsporników 
• Wykonanie ślepych otworów w podłożu  
• przygotowanie i skompletowanie elementów mocujących – śrub z kołkami 

rozporowymi lub śrub z nakrętkami 
• Osadzenie wspornika na przygotowanym podłożu i przykręcenie 

Wymagania dodatkowe dotyczące robót 
• Stosować wyłącznie standardowe wsporniki pod korytka- wg dostawcy koryt 
• Wszystkie elementy wraz muszą być ocynkowane. 

Korytka  kablowe z blachy stalowej ocynkowane, perforowane wraz z niezbędnymi 
akcesoriami .  
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót. 

• Wytrasowanie miejsc pod montaż konstrukcji wsporczych  
• Zamocowanie konstrukcji wsporczych do podłoża 
• Ułożenie elementów korytek na konstrukcjach wsporczych 
• Przykręcenie korytek  
• Zmontowanie łuków z gotowych elementów 
• Skręcenie elementów pomiędzy sobą przy użyciu złączek 
:Wymagania dodatkowe dotyczące robót 
• Korytka w ciągach poziomych mocować do wsporników pewnie złączami 

rozłącznymi w odległościach nie większych niż 2 mb. Zastosować korytka 
perforowane ocynkowane. 

• Przy  zmianie kierunku trasy korytek kąt załamania nie może być mniejszy 
niż 45 stopni dla poprawnego  ułożenia przewodów kabelkowych i 
prawidłowego ich uformowania. 
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• Ciągi pionowe korytek muszą być mocowane do podłoża w odległościach nie 
większych niż 0,75 mb. 

• Wszystkie ciągi korytek muszą być uziemione. 
• Wszystkie elementy korytek wraz muszą być ocynkowane. 

 
5.6.4. Układanie przewodów kabelkowych i kabli  na korytkach istniejących i 
projektowanych  
 Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót :  

• Rozwinięcie przewód  
• Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji  
• Odmierzenie  
• Cięcie 
• Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 
• Ułożenie przewodu w korytkach i na drabinkach. 
• Umocowanie bezśrubowe  przewodu do korytka  
• Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone 

zgodnie z adresami umieszczonymi na liście adresowej 
• Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być 

zabezpieczone rurą osłonową lub odpowiednio obudowane 
• Trasy przewodów kabelkowych, sposób ułożenia ich na korytkach w każdym 

przypadku muszą zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów 
kabelkowych. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR ROBÓT, POMIARY 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 
wykonywanych robót przy   budowie linii kablowej.. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w 
celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 
 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 
Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
 Na żądanie Inspektora Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu 
posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 
 W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa cechowania. 
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6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1 .Rowy pod kable 
 Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne  i 
pionowe 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, 
• grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
• odległości folii ochronnej od kabla, 
• stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył 

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

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 

 Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie 
mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się 
mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji 
wynosi co najmniej: 

• 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli  
 

6.3.6. Próba napięciowa izolacji 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe i  kable grzewcze.. 
Próbę napięciową izolacji kabli grzejnych wykonać po ułożeniu i zamocowaniu kabli 
do prętów konstrukcji  przed zalaniem betonem i druga próbę po zalaniu betonem.  

6.4. Badania po wykonaniu robót 
 W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed 
i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić 
zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 
 
6.5. Odbiór robót 
 Przy    przekazywaniu linii kablowej i oświetlenia lądowiska  do eksploatacji, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

• projektową dokumentację powykonawczą 
• geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
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• protokóły z dokonanych pomiarów, 
• protokóły odbioru robót zanikających, 

 
 
 

7. NORMY I ROZPORZADZENIA 
 

ROBOTY WNĘTRZOWE 

PN-HD 60364-
4-41:2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

PN-IEC 60364-
4-42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-
4-43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 

PN-IEC 60364-
4-443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-
4-444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 
instalacjach obiektów budowlanych 

PN-IEC 60364-
4-473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

PN-IEC 60364-
4-482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-
5-51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-
5-52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-
5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 
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PN-IEC 60364-
5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-
5-534:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami 

 

PN-HD 60364-
6:2008 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

 
 

ROBOTY KABLOWE 
• N SEP –E004    Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.                 
                                             Projektowanie  i budowa. 
• PN-EN-50086-2:2002   Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia  
                                        Przewodów 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   z dnia 12.04.2002 w sprawie   
           warunków technicznych jakim winny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6.02.2003 w spawie  
           bezpieczeństwa i higieny w czasie wykonywania robót budowlanych. 
•      Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd. 1980 r. 
•      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 w sprawie  
           Lądowisk 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie  
            szpitalnego  oddziału ratunkowego 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -    
            montażowych tom V wydawnictwo „Arkady” 1988 r.  
• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z      
            późniejszymi   zmianami. 

 




