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1. Wstęp
1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznej w obiekcie: „Rozbudowa i przebudowa budynku
przedszkola Samorządowego w Oleszycach” – instalacje elektryczne.
1.2.
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi definicjami:
Aprobata techniczna - dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do
określonego zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne odnoszące
się do wymagań podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający metody badań
potwierdzających te wymagania.
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami
lub specyfikacjami technicznymi.
Część czynna - przewód lub część przewodząca urządzenia lub instalacji elektrycznej, która
może znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie
pełni funkcji przewodu ochronnego. Częścią czynną jest przewód neutralny N, natomiast nie jest
nią przewód ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.
Klasa ochronności - umowne oznaczenie cech budowy urządzenia elektrycznego, określające
możliwości objęcia go ochroną przed dotykiem pośrednim (ochronąprzy uszkodzeniu).
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub kable jednożyłowe w układzie wielofazowym albo kilka
jedno- lub wielożyłowych kabli połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożonych na
wspólnej trasie i łączących urządzenia elek'1ryczne jedno- lub wielofazowe albo jedno- lub
wielobiegunowe
Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które jest zbudowana linia.
Przewód roboczy nieuziemiony, goły, przeznaczony do przesyłania energii .
Obciążalność prądowa linii - wartość długotrwałego prądu elektrycznego w przewodach
roboczych linii , przy której to wartości przewody robocze nagrzewają się do temperatury
granicznej roboczej ), dla której są projektowane odległości przewodów roboczych od ziemi
i od krzyżowanych obiektów, w danej linii.
Znamionowa obciążalność prądowa danej
w określonych warunkach atmosferycznych.
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Przewód linii - element służący do przekazywania energii lub informacji względnie do ochrony
innych elementów linii i jej otoczenia.
Przewód roboczy- przewód służący do przesyłu energii elektrycznej, nieuziemiony, który może
być przewodem pojedynczym lub wiązką przewodową, składającą się z dwóch lub więcej
przewodów pojedynczych.
Przewód fazowy - przewód roboczy linii prądu przemiennego, połączony z określoną fazą
systemu przesyłowego.

Prąd różnicowy - prąd o wartości chwilowej równej sumie algebraicznej wartości chwilowej
prądów płynących we wszystkich przewodach czynnych w określonym miejscu sieci lub
instalacji elektrycznej.
Prąd zwarciowy - prąd przetężeniowy powstały w wyniku połączenia z sobą bezpośrednio lub
przez
impedancję
o pomijalnie małej wartości - przewodów, które w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej mają różne potencjały.
Rezystancja uziemienia - rezystancja między uziomem a ziemią odniesienia.
Rozdzielnica budynku - zespół odpowiednio dobranej i połączonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, łączeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych,
służący do zasilania i zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających oraz obwodów
administracyjnych.
Przyłącze - część linii o napięciu do 1 kV zasilającej odbiorcę energii elektrycznej.
Oś trasy - geometrycznalinia prosta określająca przebieg linii w terenie.
Specyfikacja techniczna - dokument określający cechy, które powinien mieć wyrób lub proces
jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów,
w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania,
znakowania i oznaczania wyrobu.
Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę przed
dotykiem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przed dostaniem się ciał stałych
i wnikaniem wody.
Trasa linii kablowej- Pas terenu lub przestrzeń, w którym
kablowych.

są ułożone jedna lub więcej linii

Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia,
rozgałęzienia lub zakończenia kabli, np. mufy, głowice. złączki, końcówki.
Odległość- najmniejszy odstęp- miedzy rozpatrywanymi punktami elementów.
Skrzyżowanie - 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 albo naziemnego i przeszkód naturalnych.
Zbliżenie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość pozioma między linią kablową
a inną linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon
zabezpieczających w którym nie występuje skrzyżowanie.
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.
Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy
oświetleniowej w pozycji pracy.
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

1.4.

Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie nowej instalacji elektrycznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
− Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych i wpuszczanych w sufit podwieszany.
− Wykonanie wypustów gniazd wtykowych przewodami wtynkowymi i przewodami
prowadzonymi pod tynkiem i na konstrukcjach budynków.
− Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego.
− Wykonanie instalacji uziemiającej.
− Wykonanie instalacji odgromowej.
− Pomiary sprawdzające wykonaną instalację.
1.5.

Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z przedmiarem robót,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28
ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi normami, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V „Instalacje elektryczne", Arkady, Warszawa
1988 oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub uzyskaniu uzasadnionej zgody nadzoru
inwestorskiego i nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej instalacji.
1.6.

Zasilanie w energię elektryczną

Nowa instalacja będzie włączona z istniejącej sieci niskiego napięcia za pośrednictwem
przebudowanej instalacji elektrycznej.
2. MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania.
Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej
jednym z następujących dokumentów:
− Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak
bezpieczeństwa, zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacji.
− Właściwą przedmiotowo obowiązującą normą.
− Aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono normy.
− Certyfikat wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych
w normie.
− Aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne
powinny posiadać aprobaty techniczne producentów i znaki jakości.
2.2.

Oprawy oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne

Oprawy oświetleniowe oznaczone nr 3
- przykręcane sufitowe plafoniery (klosz z poliwęglanu PC) o stopniu ochrony min: IP -65, IK 10
(wandaloodporne) trzonek E27/60 W

Oprawy oświetleniowe oznaczone nr 4
-oprawy świetlówkowe 4x18, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze
białym, rastry paraboliczne z aluminium anodyzowanego polerowanego PAR i matowego PAR-

S, rastry proste z aluminium polerowanego SLA i malowanego elektrostatycznie na kolor biały
SLB, Montaż: Do sufitów podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.

Oprawy oświetleniowe oznaczone nr 5
- przykręcane sufitowe oprawy świetlówkowa 2x 35 W korpus z aluminium malowanego
elektrostatycznie w kolorze szarym (klosz OPAL z poliwęglanu) o stopniu ochrony min: IP-44,

Oprawy oświetleniowe oznaczone nr 6
- przykręcane sufitowe 2x36W o stopniu ochrony IP-65, IK 08 osprzęt HFD
(stateczniki elektroniczny)

Oprawy oświetleniowe oznaczone nr 7
- okrągła oprawa na źródła świetlówkowe 2x36 W IP-20 W, korpus z aluminium malowanego
elektrostatycznie w kolorze szarym (klosz OPAL), o stopniu ochrony min: IP -20, średnica 520 mm

Oprawy oświetleniowe oznaczone nr 8
- oprawa żarowa zwieszana (kula o średnicy 30 cm, materiał tworzywo sztuczne, skąłdając się
z dwóch półczasz, jednej w kolorze i drugiej przeźroczystej ) E27/75 W

Oprawy oświetleniowe oznaczone nr 9
- oprawa oświetlenia EWAKUACYJNEGO – źródło światła – T5 1x11 W, obudowa z tworzywa
sztucznego, klosz przeźroczysty z poliwęglanu, stopień ochrony IP 42, czas pracy 3 h, świadectwo
dopuszczenia CNBOP,

Oprawy oświetleniowe oznaczone nr 10
- oprawa ścienna 2x35 W (Góra-Dół) trzonek GU-10, obudowa stop aluminium w kolorze szarym
(szkło hartowane), o stopniu ochrony min: IP -54,

Oprawy oświetleniowe oznaczone nr 11
-Oprawy świetlówkowe 4x18, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze
białym, rastry paraboliczne z aluminium anodyzowanego polerowanego PAR i matowego PARS, rastry proste z aluminium polerowanego SLA i malowanego elektrostatycznie na kolor biały
SLB,
3. SPRZĘT
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. Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie
następującego sprzętu:
− Środek transportowy,

−

Spawarka.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłynąniekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie,
wymiarów ładunku iinnych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco,
na własny koszt,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych orazdojazdach do terenu budowy.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.

Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniającywszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Roboty
powinny byćwykonywane w odpowiedniej kolejności.
5.2.

Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi
instalacjami i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych
i prostopadłych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz
instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby
uniknąćskrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi być
łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. Trasowanie powinno uwzględnić miejsca
mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.Należy przestrzegać utrzymania jednakowych
wysokości mocowania wsporników i odległościmiędzy punktami podparcia.
5.3.

Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych,
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały,
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować
oraz sam rodzaj instalacji.
5.4.

Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
− wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być
chronione przed uszkodzeniami,
− przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
− przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być
wykonywanew sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,
− obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione
dowysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony
przeduszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.
− przejścia przez ściany, które stanowią oddzielenia przeciwpożarowe, należy
wykonywaćw przepustach instalacyjnych o odporności ogniowej niemniejszej niż
odpornośćogniowa przegrody,

−

5.5.

obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi, i inne płaszczyzny
komunikacyjne należy chronić do wysokości 2 m, przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako osłony przed uszkodzeniem należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych
itp.
Wykucie otworów i bruzd

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia .Należy zwrócić
szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu
jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po
której należy wykuwać bruzdę.Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w
zależności od potrzeb. Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu
otworów, należy przy tympamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia
należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeńw danym
pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy
zabezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca przy powyższych robotach.
5.6.

Układanie przewodów i kabli w rurkach

Układanie rur
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie
odprzyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem
i osprzętem należy wykonywać przez:
− wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
− wkręcanie nagwintowanych końców rur,
− wkręcanie nagrzanych końców rur.
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało
15%wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie
przewodów.
Podejścia do odbiorników
Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych. Podejścia do
odbiorników wykonane w posadzce wykonać w rurach stalowych bądź z PVC albo specjalnie
do tego przewidzianych kanałach. Podejścia zwieszakowe stosować w przypadku zasilania
odbiorników od góry. Podejścia zwieszakowe wykonywać jako sztywne bądź elastyczne,
w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników
zainstalowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach, podejścia należy wykonywać
przewodami, ułożonymi np. na kształtownikach, w korytkach, drabinkach kablowych lub
rurkach instalacyjnych.
Przyłączanie odbiorników
Aparaty i odbiorniki należy instalować zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta
urządzenia.Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie
oczyszczone.Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem
elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.
Przyłączenia odbiorników dzielimy na 2 rodzaje:
− przyłączenia sztywne,
− przyłączenia elastyczne.
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych, prowadzonych bezpośrednio do
odbiorników, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia te wykonuje się do
odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nieulegających żadnym przesunięciom.
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania lub przystosowane są
do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia elastyczne należy wykonywać:

−
−
−

przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
przewodami izolowanymi jednożyłowymi, giętkimi, w rurach elastycznych,
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Wciąganie przewodów i kabli
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie
przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.
Układanie i mocowanie przewodów
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt. 5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. Przewody
wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń.
Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie
przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie,
w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon
w postaci rur osłonowych. Podłoże pod przewody winno być równe. Przewody należy
mocować do podłoża za pomocą klamerek rozmieszczonych w odstępach około 50cm,
wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te
przewody , które wymagają łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić obok puszki. Przed
tynkowaniem końceprzewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć
pokrywami, lub inaczej zabezpieczyć przez zatynkowaniem. Przewody opraw oświetleniowych
należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.
Łączenie przewodów
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w oprawach
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno
stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być
narażone na naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać
przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia
mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe
przyłączenie. Końce przewodówmiedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być
zabezpieczone zaprasowanymikońcówkami. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają
wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, ich przyłączenie do instalacji należy wykonać
zgodnie z zaleceniami producenta.
5.7.

Montaż osprzętu

Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych
lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.
Montaż puszek instalacyjnych
− wyciąć otwór w ścianie
− umieścić puszkę w otworze
− włożyć zaczepy i dociągnąć śruby w przypadku puszek przykręcanych
− umocować puszkę za pomocą zaprawy gipsowej
Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe układane bez osłony, po wprowadzeniu do puszki
mocuje się taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego otworu wewnątrz puszki znajduje się
uchwyt do taśmy.

Montaż opraw oświetleniowych
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez
wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania
haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw
zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw
oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.
Montaż osprzętu instalacyjnego
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny
(wyłączniki oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) należy montować w sposób
trwały za pomocą kołków rozporowych. W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej
wymieniony osprzęt w uprzednio zainstalowanych puszkach końcowych p/t.
Czujnik ruchu należy montować do ściany lub sufitu za pomocą kołków rozporowych.
Lokalizacja czujnika powinna być dostosowana do obszaru poruszania się człowieka.
5.8.

Próby

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000)wykonanej
instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających aktualne atesty
legalizacyjne. Należy wykonać następujące próby:
− ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych
i dodatkowych
− pomiar rezystancji izolacji
− samoczynnego wyłączenia zasilania
− sprawdzenia biegunowości
− badanie wyłączników różnicowo-prądowych
− pomiar uziemienia ochronnego i roboczego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Wymagania ogólne
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:
− zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
− właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
− załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem
− wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.
6.2.

Oględziny instalacji elektrycznych

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń
spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostały
prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają
widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowe
czynnościjakie powinny być wykonane podczas oględzin, także wymagania norm, których
spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnychsprawdzeń, podane są
poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin.
6.3.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem
bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania. Zastosowane środki ochrony od porażeń prądem elektrycznym powinny spełniać
przedewszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364. Ochrona przeciwporażeniowa
obsługi oraz ochrona urządzeń i instalacji elektrycznych powinnabyć realizowana w taki sposób,
aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń instalacji orazbłędnych działań i zachowań ludzi,
prowadzących do powstania zagrożenia porażenia elektrycznego, następowało:
− ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości
niewiększych, niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach,
− ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie
uszkodzonychurządzeń.
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania może być
realizowanaprzez:
− uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pod napięciem w warunkach normalnej
pracy,
− zastosowanie bardzo niskich napięć, które nie wywołują prądów rażeniowych
zagrażającychzdrowiu i życiu, nawet przy bezpośrednim dotknięciu części czynnych
przez człowieka,
− spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania)
w przypadku uszkodzeń powodujących pojawienia się napięcia dotyku na dostępnych
częściachprzewodzących o wartości niebezpiecznej dla zdrowia i życia,
− ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących
w przypadku różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach
za dopuszczalne,
− jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony.
W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci rozróżnia się
ochronę przeciwporażeniową:
− przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową),
a) ochrona całkowita : izolacje, pokrywy, osłony,
b) ochrona częściowa : przegrody, bariery, odpowiednie odległości,
c) ochrona uzupełniająca : wyłączniki różnicowoprądowe,
− przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową),
a) ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania,
− urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach TN,
− urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN,
a) urządzenia II klasy ochronności,
b) separacja odbiorników,
c) stosowanie uziemionych połączeń wyrównawczych,
d) izolowanie stanowiska,
− przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim,
a) zastosowanie bardzo niskiego napięcia: SELV, PELV, FELV,
b) ograniczenie ładunku rozładowywania kondensatorów.
6.4.

Ochrona przed porażeniem i skutkami cieplnymi

Należy ustalić, czy:
− instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów
lub podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane,
− rządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,
− dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,

urządzenia do wytwarzania gorącej wody mają wymagane normami zabezpieczenia
przedprzegrzaniem,
− urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane,
niezagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-lEC60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-lEC 60364-4-482 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
−

6.5.

Dobór przewodów

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie
urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. W tym przypadku należy sprawdzić:
− prawidłowość odbioru parametrów technicznych kompatybilność i dostosowanie do
warunków pracy urządzeń
− zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym,
− zabezpieczających przed prądem zwarciowym, różnicowoprądowych,
− zabezpieczających przed przepięciami,
− zabezpieczających przed zanikaniem napięcia,
− do odłączenia izolacyjnego a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane
zgodnie z dokumentacja techniczna we właściwych miejscach instalacji elektrycznej
− prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających,
− prawidłowość zainstalowania i .nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej, kontroli
stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie,
− prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość,
(selektywność) działania,
− czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym
izabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone
dopuszczalne spadki napięcia.
Sprawdzenie
prawidłowości
doboru
przewodów,
urządzeń
zabezpieczających
i sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: normy PNlEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. obciążalność prądowa
długotrwała przewodów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – zeszyt
9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych
zagadnień, wymagań norm:
− dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego — PN-lEC 60364-5-51 Instalacje
w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Postanowieniawspólne:
− dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-lEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa
isterownicza.
− dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia — PN-lEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia I elektrycznego.
Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia,
− dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-lEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo.Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN-lEC 603644-473 Instalacje
elektryczne wobiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki
ochrony przedprądem przetężeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących należy sprawdzić, czy
instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie:
− odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu,
− środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia
awaryjnego
− wynikającym z potrzeb sterowania,
− wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad:
− odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych,
− wyłączania do celów konserwacji,
− wyłączania awaryjnego,
− wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych.
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach PN-lEC
60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego
i łączenia. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Należy
sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków
środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić
prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na:
− konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,
− obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję,
− narażenie mechaniczne,
− promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne,
− oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące,
− przepięcia atmosferyczne i łączeniowe,
− kontakt ludzi z potencjałem ziemi,
− warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem,
− kwalifikacje osób.
−

6.6.

Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE polega
na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów i stwierdzenia, że kolory
zielono-żółty i niebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych.
6.7.

Połączenie przewodów

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób
zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na
połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia
spowodowane przez podłączone przewody. Zaciski bez gwintowe rozłączalne do łączenia
przewodów o przekrojach do 16mm. W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów
montażowych iinnych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed
przystąpieniem doprób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących
mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne.
6.8.

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji
orazoznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. W tym zakresie sprawdzenie
polega na stwierdzeniu, czy:
− umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdująsię
we właściwym miejscu,

−

−
−

obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający
ichidentyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach
informacyjnych,
tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze
znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,
umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym
zakresiepozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest
komplet robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Wymagania ogólne
Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne
z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót elektrycznych
i teletechnicznych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne
uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych
instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

−
−

−
−
−

−

−
−
−
−

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot
iwymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami.Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi i łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięciaprzed przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przydoziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony wzależności od wpływów
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montażwyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montażwyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przedprzepięciami.
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotycząceuziemień instalacji urządzeń
przetwarzania danych.
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączeniawyrównawcze
instalacji elektrycznych.
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacjeoświetleniowe.
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1:Wymagania
ogólne
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21:Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnychsztywnych
PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 22:Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 23:Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnychelastycznych
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa
nadrogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

Inne dokumenty:
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V- Instalacje
elektryczne, Wydawnictwo „Arkady” 1988.
Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki – WEMA 1988.
Ustawa z dnia 7 lipca 19994 „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002r.)
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych
jakim
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporażeniowej ( Dz. U. nr 81 z 1990r.)
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych: Kod CPV 45310000-3 –
Roboty w zakresie przewodów, montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej - Wydawnictwo SEKOCENBUD.

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco
obowiązujące Normy i uregulowania.

