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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 wykonania instalacji elektrycznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana 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 technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru
robót związanych z:
– układaniem kabli i przewodów elektrycznych,
– montażem opraw oświetleniowych, osprzętu elektroinstalacyjnego, tablicy odbiorów ogólnych
zawierających komplet zabezpieczeń wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi,
– kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża,
– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementów
wyznaczonych w dokumentacji,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodów,
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi
montowanych elementów instalacji elektrycznej.
- wykonaniem wykopów i przekopów
- wykonaniem osłon na kable przy skrzyżowaniach z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem terenu,
- montaż rur elektroinstalacyjnych
- montaż koryt metalowych
- instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych
- instalację odgromową
1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót (Instalacje Elektryczne. Przepisy i Normy).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Instalacja elektryczna powinna być wykonywana pod nadzorem kierownika robót, posiadającego
kwalifikacje i uprawnienia określone w SIWZ. Wykonawca robót ma obowiązek realizacji tej instalacji
wyłącznie w oparciu o zatwierdzony projekt oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy dokonywane
przez projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowiązek stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami, a także urządzenia elektryczne posiadające certyfikaty – określone
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przepisami. Powyższe dokumenty wraz z instrukcjami obsługi urządzeń elektrycznych zastosowanych
w instalacji elektrycznej budowli (zwłaszcza elementów niestandardowych) wykonawca ma obowiązek
przekazać inwestorowi w trakcie odbioru.
Całość instalacji zewnętrznych należy wykonać przewodami z żyłami roboczymi wykonanymi
wyłącznie z miedzi. (WLZ zgodnie z projektem i przedmiarem). W związku z tym, że budowla jest
narażona na wilgotne warunki astronomiczne należy montować osprzęt, oprawy oświetleniowe ogólnie
dostępne o stopniu ochrony minimum IP44.
Instalację zewnętrzne należy prowadzić natynkowo, w rurkach ochronnych, korytkach. Wszystkie
wymiary przed zamówieniem urządzeń i materiałów należy sprawdzić na budowie.
1.6. Dokumentacja robót montażowych
Dokumentacje robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
–
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
–
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
–
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z późniejszymi zmianami),
–
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia
producentów dotyczące stosowania wyrobów,
–
protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z
załączonymi protokołami z badan kontrolnych,
–
dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.
2. MATERIAŁY
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o
produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania.
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne
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posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony
przedstawiciel:
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu
oceny zgodności,
– wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa,
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa,
sporządzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w tynku oraz w korytach elektroinstalacyjnych posiadały
izolacje wg wymogów dla rodzaju podłoża i powłokę ochronną.
Jako materiały przewodzące stosować miedź, liczba żył: 1, 2, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne należy
stosować izolowane lub z izolacją i powłoka ochronna do układania na stałe, w osłonach układanych na
linkach nośnych, a także natynkowo, ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 450/750 V w zależności od wymogów, przekroje
układanych przewodów mogą wynosić 0,5 do 95 mm², przy czym zasilanie energetyczne budowli
wymaga stosowania przekroju minimalnego 6 mm².
Jako materiały przewodzące należy stosować miedź, przy czym dla przekroju żył do 95 mm² należy
stosować obowiązkowo przewody miedziane.
Kable zasilające główne mogą być stosowane jako aluminiowe.
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych – zasada jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze
gazy nie są szkodliwe dla człowieka.
Rurowe instalacje zewnętrzne powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do +
60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.
Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz
ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub
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karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm
(większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur
karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie
lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych
rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm.
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne
– mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe natynkowe, występują jako łączące, przelotowe,
odgałęźne. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę
gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór
typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują
puszki natynkowe. W zależności od przeznaczenia puszki musza spełniać następujące wymagania co do
ich wielkości: końcowa 60 x 60 mm, rozgałęźną lub przelotowa 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub
czterowejściową dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Końcówki kablowe, zaciski i konektory
wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedz, mosiądz,
montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i
umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności
każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą
osłon izolacyjnych.
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.4. Sprzęt instalacyjny
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji wtynkowej:
• Łączniki wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio w puszce za pomocą łapek lub
wkrętów.
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5
mm2.
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących
płomienia.
• Podstawowe dane techniczne:
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
– prąd znamionowy: do 10 A,
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
•
Gniazda wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezpośredniego w puszce za pomocą łapek lub wkrętów.
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷2,5
mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
– prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,
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– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.6. Sprzęt oświetleniowy
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu instalacji elektrycznych
zawierających co najmniej:
– dobór opraw i źródeł światła,
– plan rozmieszczenia opraw,
– plan instalacji zasilającej oprawy,
Wypusty oświetleniowe powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym
przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1,5 mm2.
−

−

−
−

2.2.7. Rozdzielnice
Uwagi ogólne
Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty,
certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych
materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu.
Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera (osoby
posiadającej odpowiednie uprawnienia będącej przedstawicielem Inwestora).
Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody.
Wyposażenie projektowe indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.
Parametry techniczne, budowę rozdzielnic, układ połączeń oraz stopień ochrony podano w
dokumentacji technicznej. Stosować rozdzielnice wnękowe o stopniu ochrony IP-20. Wszystkie
rozdzielnice muszą posiadać szyny N i PE.
Tablice elektryczne będą wyposażone w typowe elementy zabezpieczające lub wykonawcze
dobrej klasy europejskiej. Jako elementy zabezpieczające stosować kompaktowe wyłączniki z
członem przeciążeniowym, zwarciowym i różnicowo-prądowym, małogabarytowe bezpieczniki
topikowe, wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim oraz nadmiarowe wyłączniki
instalacyjne. Szyny tablicy „TB” zabezpieczyć przed przepięciami ochronnikami kategorii B+C.
Tablice wykonać w układzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N. Przewidzieć należy dodatkowe
miejsce na odpływy rezerwowe.
rozdzielnica główna TB: w pomieszczeniu korytarza przewidzianym na główne podłączenie
energetyczne na poziomie parteru, szafa podtynkowa.
główny wyłącznik prądu: zlokalizowany na zewnątrz budynku przy wejściu do budynku,
uruchomienie wyłącznika za pomocą dźwigni rozłączającej.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego
pochodzenia.
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy
przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów
producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie
dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy
oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Do wykonania instalacji elektrycznych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały i wyroby użyte do
wykonania instalacji muszą być właściwie oznakowane i posiadać:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, przy czym dotyczy to tylko wyrobów podlegających certyfikacji na
mocy ustawy o badaniach i certyfikacji,
Certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
Oświadczenie dostawcy o zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi
Polskimi Normami dla wyrobów wykonanych wg indywidualnej dokumentacji technicznej ,
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób zgodny aktualnymi normami.
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. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru.
Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonać ręcznie.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
5.2.
Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
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– przemieszczenia i przestrzenie w strefie montażowej,
– złożenie na miejscu montażu wg projektu,
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: osadzenie przepustów, zdejmowanie
przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez przewierty mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworów w stropach, słupach, ścianach, podłożach,
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów,
– puszki powinny być wbudowane wtynkowo i natynkowo,
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymagana liczbę otworów,
– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla
ułatwienia wciągania kabli i przewodów,
– przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej,
– przeprowadzenie prób i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.3.
Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników
energii elektrycznej
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i
zabrudzeń. Oprawy do stropów betonowych montować wkrętami, oprawy wpuszczane w sufit podwieszany
montować przez wycięcie otworu lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na suficie. Przed
zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Należy zapewnić
równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie gniazd wtykowych wtynkowych powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie
wtyczki z gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z
komunikacją. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód
ochronny będący żyła przewodu wielożyłowego powinien mieć izolacje będącą kombinacja barwy
zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami
instalacji i schematami.
5.4. Rozdzielnica energetyczne
Montaż tablicy rozdzielczej należy wykonać wg. instrukcji montażu dostarczonej przez producenta tego
urządzenia. Instrukcje te powinny zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejność wykonywania
robót, a mianowicie:
- ustawienie i zamontowanie rozdzielnicy na podłożu
- podłączenie do rozdzielnicy kabla zasilającego, wlz-ów i przewodów odbiorczych
- wykonanie instalacji przeciwporażeniowych
- roboty wykończeniowe.
Należy zwrócić uwagę na ułożenie kabli i przewodów, tak aby były ułożone w odpowiednim porządku,
powiązkowane i oznakowane. Ważną sprawą jest też staranne wykonanie połączeń skręcanych tj.
dokręcenia zacisków śrubowych z odpowiednia siła a także odizolowanie żył w taki sposób aby
odizolowany odcinek mieścił się całkowicie w zacisku. Tablica rozdzielcza powinna zawierać ich
schematy a przewody i kable powinny być właściwie oznakowane i opisane. Montowana w rozdzielni
energetycznej aparatura powinna być fabrycznie nowa, pochodzić z renomowanych firm.
5.5. Ochrona przeciwpożarowa.
- instalację oświetlenia awaryjnego, oprawy wyposażone w układy awaryjnego podtrzymania zasilania
7

o czasie nie mniejszym jak 2 godziny, natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach
ewakuacyjnych na poziomie podłogi nie jest mniejsze jak 1lx.
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP zlokalizowany przy złączu kablowym na zewnątrz budynku,
uruchomienie wyłącznika PWP powoduje wyłączenie napięcia całego zasilania budynku za wyjątkiem
urządzeń zasilanych z bloku p.poż
- przejścia kabli przez ściany: na przejściach kabli przez ściany i stropy oddzielenia pożarowych
zamontowane zostaną przegrody i uszczelnienia o odporności ogniowej równej odporności ogniowej
tego oddzielenia, zastosowane materiały muszą posiadać atesty, a uszczelnienia muszą być wykonane
zgodnie z instrukcją producenta, wykonania uszczelnień zostaną odpowiednio oznakowane.
5.6. Instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowa. Połączenia wyrównawcze.
Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. W układzie
sieci TN - S, polega na połączeniu części dostępnych przewodzących z uziemionym przewodem
ochronnym PE, powodującym odłączenie zasilania w warunkach zakłóceniowych.
Ochronie przed dotykiem pośrednim podlegają:
- konstrukcje i obudowy metalowe rozdzielnic
- zaciski ochronne w tablicach rozdzielczych
- zaciski ochronne w urządzeniach odbiorczych
- styki ochronne w gniazdach wtyczkowych
- styki ochronne w oprawach oświetleniowych wykonanych w I kl. ochronności
Przewody ochronne należy podłączyć do zacisków specjalnie do tego przeznaczonych. Przewody
uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozja oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Uziomy
należy wykonać z prętów i taśm ocynkowanych. Zwraca się szczególna uwagę na staranność wykonania
połączeń ochronnych wyrównawczych głównych i miejscowych oraz późniejsze sprawdzenie ich
ciągłości i sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na drodze pomiarów. Ochronę
przeciwporażeniowa i przepięciowa wykonać zgodnie z normami
PN - IEC 60364 - 4 – 41, PN - IEC 60364 - 4 - 443, PN - IEC 60364 - 5 - 54, PN -IEC 60364 - 7 – 71, PN
- IEC 60364 - 4 - 443
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego:
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego dla części przewodzących,
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód
wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne
z częściami przewodzącymi innych instalacji.
Instalacja odgromowa
Budynek oraz wiata wyposażone będą w instalację piorunochronną. Wykonana będzie poprzez połączenie
dachu ze zwodami pionowymi odprowadzającymi. Przewody odprowadzające układane bezpośrednio na
ścianie na uchwytach z drutu stalowego Φ 8. Przewody uziemiające z płaskownika FeZn 30x4 połączone z
uziomem otokowym poprzez złącza kontrolne umieszczane w puszcze pomiarowo-kontrolnej na ścianie.
5.7. Linie kablowe nn. Układanie linii kablowych niskiego napięcia
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. Temperatura otoczenia kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż
0oC. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w
przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży. Linię kablową
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niskiego napięcia układać w wykopie w sposób falisty bez naprężania. Na oznacznikach należy umieścić
trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące informacje:
- Nazwę użytkownika,
- Symbol i nr ewidencyjny kabla,
- Typ, przekrój i ilość żył,
- Napięcie znamionowe kabla,
- Rok ułożenia.
Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegającego
szybkiemu rozkładowi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu
projektowanej instalacji elektrycznej. Aparaty i urządzenia elektryczne przewody powinny spełniać
wymogi określone w szczegółowych obowiązujących przepisach i Polskich Normach, kontrola i badania
w trakcie robót.
6.1.
Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badań kabli i przewodów
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.2.
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i
końcowych polegających na kontroli:
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
– stanu kanałów i rurek elektroinstalacyjnych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i
przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej,
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
– pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy
dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.3.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemająca zasadniczego
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potraceń za obniżona jakość.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji
elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
– dla kabli i przewodów: m,
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl
– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,
– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.
7.2.
W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót W szczególności można przyjąć zasady podane w
katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, przygotowanie elementów wsporczych wraz
z korytami i drabinami, rurkami elektroinstalacyjnymi, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych,
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie
pomp, wentylatorów , central wentylacyjnych , agregatów chłodniczych.
- przygotowanie podłoża pod montaż tablic i rozdzielnic elektrycznych, trasowanie otworów,
mocowanie kołków i kotew
8.1.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń,
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich
wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu
oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:
– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych
8.1.3. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się
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tylko jeden raz.
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000
i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zmianami).
9.2. Rozporządzenia
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności
oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
9.3. Inne dokumenty i instrukcje
–
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
–
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
–
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004
r.
–
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
45000000-7.
–
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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