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1. CZ
OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
Rozbudowa i przebudowa budynku Stra y Po arnej
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
uk adaniem i monta em elementów instalacji elektrycznej (uk adanie przewodów, monta osprz tu, opraw, rozdzielnic
elektrycznych), instalacji odgromowej i po cze wyrównawczych, w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa in ynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskopr dowych.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstaw opracowania specyfikacji technicznej szczegó owej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj projektow i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych mo e wprowadza do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub
ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne
warunki realizacji robót, niezb dne do uzyskania wymaganego standardu i jako ci tych robót.
Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b
spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz zasad wykonywania i odbioru robót zwi zanych z:
uk adaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami,
monta em opraw, osprz tu, urz dze i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem pod a i robotami
towarzysz cymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa in ynieryjnego.
kompletacj wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod a (w szczególno ci roboty murarskie,
lusarsko-spawalnicze monta elementów osprz tu instalacyjnego itp.),
eniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj techniczn
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj techniczn wszystkich elementów wyznaczonych w
dokumentacji,
eniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kana ach zamkni tych), u atwiaj cego
docelowe wci ganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj
techniczn
wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodów,
przeprowadzeniem wymaganych prób i bada oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi montowany
element instalacji elektrycznej.
kompletacj wszystkich materia ów i urz dze potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczególno ci
roboty lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz monta u wyposa enia rozdzielnicy,
zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urz dze rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z
dokumentacj techniczn
dokonaniem wszelkich po cze instalacyjnych, szyn zbiorczych wewn trznych przy u yciu materia ów oraz rodków
wg dokumentacji technicznej,
wykonaniem wewn trznych po cze ochronnych oraz po cze ochronnych konstrukcji pomi dzy poszczególnymi
segmentami rozdzielnicy oraz z szyn uziemiaj
obiektu,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj techniczn wszystkich elementów rozdzielnicy zawartych w
dokumentacji,
przeprowadzeniem wymaganych prób i bada oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi prefabrykat do
monta u, jako element instalacji elektrycznej,
opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
monta em rozdzielnicy w miejscu okre lonym w dokumentacji technicznej,
przeprowadzeniem wymaganych prób, bada
i pomiarów ze sporz dzeniem protoko ów kwalifikuj cych
rozdzielnic (prefabrykat) do eksploatacji.
wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemie
monta em osprz tu i urz dze piorunochronnych
uk adaniem kabli w ziemi, w kana ach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz w budynkach,
monta em konstrukcji wsporczych do uk adania kabli,
wraz z przygotowaniem pod a i robotami towarzysz cymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa
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in ynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:
kompletacj wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod a (w szczególno ci roboty murarskie,
lusarsko-spawalnicze a tak e tzw. „polepszania gruntu” i pogr ania elementów uziemie itp.),
eniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj techniczn
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj techniczn wszystkich elementów wskazanych w dokumentacji,
przeprowadzeniem wymaganych prób i bada oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi montowany element
instalacji odgromowej, uziemienia lub po cze wyrównawczych.
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj techniczn wszystkich wyznaczonych kabli i linii,
przeprowadzeniem wymaganych prób i bada oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi montowany element
linii energetycznej do eksploatacji
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”
Specyfikacja techniczna - dokument zawieraj cy zespó cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jako ci, wymogów bezpiecze stwa, wielko ci charakterystycznych a tak e
co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod bada i prób oraz odbiorów i rozlicze .
Aprobata techniczna - dokument stwierdzaj cy przydatno dane wyrobu do okre lonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymaga podstawowych wyrobu oraz metodyk bada dla potwierdzenia tych
wymaga .
Deklaracja zgodno ci - dokument w formie o wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzaj cy zgodno z
kryteriami okre lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj techniczn
dla danego materia u lub wyrobu.
Certyfikat zgodno ci - dokument wydany przez upowa nion jednostk badaj
(certyfikuj ), stwierdzaj cy
zgodno z kryteriami okre lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj
techniczn dla badanego materia u lub wyrobu.
Cz
czynna - przewód lub inny element przewodz cy, wchodz cy w sk ad instalacji elektrycznej lub urz dzenia, który
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej mo e by pod napi ciem a nie spe nia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s cz ci czynn ).
Po czenia wyrównawcze - elektryczne po czenie cz ci przewodz cych dost pnych lub obcych w celu wyrównania
potencja u.
Kable i przewody - materia y s
ce do dostarczania energii elektrycznej, sygna ów, impulsów elektrycznych w
wybrane miejsce.
Osprz t instalacyjny do kabli i przewodów - zespó materia ów dodatkowych, stosowanych przy uk adaniu
przewodów, u atwiaj cy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczaj cy przed uszkodzeniami,
wytyczaj cy trasy ci gów równoleg ych przewodów itp.
Grupy materia ów stanowi cych osprz t instalacyjny do kabli i przewodów:
przepusty kablowe i os ony kraw dzi,
drabinki instalacyjne,
koryta i korytka instalacyjne,
kana y i listwy instalacyjne,
rury instalacyjne,
kana y pod ogowe,
systemy mocuj ce,
puszki elektroinstalacyjne,
ko cówki kablowe, zaciski i konektory,
pozosta y osprz t (oznaczniki przewodów, linki no ne i systemy naci gowe, d awice, z czki i szyny, zaciski ochronne
itp.).
Urz dzenia elektryczne - wszelkie urz dzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przekszta cania, przesy ania, rozdzia u lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urz dzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inn form energii
wiat o, ciep o, energi mechaniczn itp.).
Klasa ochronno ci - umowne oznaczenie, okre laj ce mo liwo ci ochronne urz dzenia, ze wzgl du na jego cechy
budowy, przy bezpo rednim dotyku.
Oprawa o wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urz dzenie s
ce do przymocowania i po czenia z instalacj
elektryczn jednego lub kilku róde wiat a, ochrony róde wiat a przed wp ywami zewn trznymi i ochrony
rodowiska przed szkodliwym dzia aniem ród a wiat a a tak e do uzyskania odpowiednich parametrów wietlnych (
bry a fotometryczna, luminacja ) , u atwia w ciwe umiejscowienie i bezpieczn wymian róde wiat a, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi s os ony lub elementy
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ukierunkowania róde wiat a w formie : klosza, odb nika, rastra, aba uru.
Stopie ochrony IP - okre lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem si cia sta ych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a któr zapewnia
odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespó elementów po czonych po rednio lub bezpo rednio ze ród em energii
elektrycznej za pomoc chronionego przed przet eniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
po czonych przewodów elektrycznych. W sk ad obwodu elektrycznego wchodz przewody pod napi ciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urz dzenia zmieniaj ce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwi zane z danym punktem zasilania w energi (zabezpieczeniem).
Przygotowanie pod a - zespó czynno ci wykonywanych przed zamocowaniem osprz tu instalacyjnego, urz dzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uk adaniem kabli i przewodów maj cy na celu zapewnienie mo liwo ci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacj .
Do prac przygotowawczych tu zalicza si nast puj ce grupy czynno ci:
Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
Kucie kucie bruzd i wn k,
Osadzanie osadzanie ko ków w pod u, w tym ich wstrzeliwanie,
Monta u monta uchwytów do rur i przewodów,
Monta monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wi zkowych, szynoprzewodów,
Monta monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
Oczyszczenie oczyszczenie pod a - przygotowanie do klejenia.
Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespó aparatury odpowiednio dobranej i po czonej w bloki funkcjonalne (pola),
cy do zasilania, zabezpieczania urz dze elektrycznych przed skutkami zwar i przeci
, realizacji wyznaczonych
zada danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowi ca wraz z obudow
(obudowami) rozdzielnic , w zale no ci od potrzeb mo e spe nia nast puj ce funkcje: zmiany napi cia instalacji,
czeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
Klasa ochronno ci - umowne oznaczenie, okre laj ce mo liwo ci ochronne urz dzenia, ze wzgl du na jego cechy
budowy, przy bezpo rednim dotyku.
Stopie ochrony obudowy IP - okre lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
wyposa enia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si cia sta ych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a
któr zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposa enie rozdzielnicy elektrycznej - zespó aparatury i systemów po cze wewn trznych potrzebnych do
realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwód instalacji elektrycznej - zespó elementów po czonych po rednio lub bezpo rednio ze ród em energii
elektrycznej za pomoc chronionego przed przet eniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
po czonych przewodów elektrycznych. W sk ad obwodu elektrycznego wchodz przewody pod napi ciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urz dzenia zmieniaj ce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwi zane danym punktem zasilania w energi (zabezpieczeniem).
Cz
dost pna - przewodz ca cz
urz dzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, b ca w zasi gu r ki ze
stanowiska dost pnego (tj. takiego, na którym cz owiek o przeci tnej sprawno ci fizycznej mo e si znale bez
korzystania ze rodków pomocniczych np. drabiny, s upo azów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod
napi ciem, jednak mo e si pod nim znale w momencie zak ócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub uk adu pracy urz dzenia np. zwarcia, wyniesienia potencja u,
uszkodzenia izolacji itp. ).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrze lub miejsce eksploatacji instalacji lub urz dze , do którego dost p
posiadaj jedynie osoby upowa nione.
Napi cie dotykowe Ud ( ród owe przy dotyku) - napi cie pojawiaj ce si przy zwarciu doziemnym pomi dzy
przewodz
cz ci która mo e by (nie jest) dotkni ta przez cz owieka a miejscem na ziemi, na którym znajduj si
stopy.
Os ona izolacyjna - os ona wykonana w celu uniemo liwienia dotkni cia elementów w cz ci dost pnej, na których
mo e si pojawi niebezpieczne napi cie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w którym pr d uziemienia nie powoduje zauwa alnej ró nicy potencja ów pomi dzy
dwoma dowolnymi punktami.
Przewód uziemiaj cy - przewodnik cz cy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemi lub izolowany od
ziemi i wody, je li si w tym rodowisku znajduje.
Sie skompensowana - sie elektroenergetyczna posiadaj ca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez opór
indukcyjny (reaktancj kompensuj
sk adow pojemno ciow jednofazowego pr du zwarcia z ziemi ).
Uziemienie - zespó rodków i urz dze s
cych po czeniu przewodz cej cz ci z ziemi poprzez odpowiedni
instalacj .
Mo e wyst powa jako uziemienie:
ochronne (nie nale ce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub
robocze (nale ce do obwodu elektrycznego, zapewniaj ce normaln prac ).
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Uziemienie robocze mo na wykona jako bezpo rednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego),
nie mo na jego stosowa w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo
niskiego napi cia bezpiecznego SELV {pr d przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; pr d sta y 120 V [30 V
dla wody]}.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio du ej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego po czenia elektrycznego.
Mo e wyst powa jako:
naturalny (wykonany w innym celu, a u ywany do uziemienia),
sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
steruj cy (wykonany w celu kszta towania zadanego rozk adu potencja ów).
Jako podstaw przyjmuje si wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku mo liwo ci lub
nieop acalno ci ich zastosowania, wykonuje si uziomy sztuczne.
Materia y stosowane na uziomy sztuczne:
Stal ocynkowana na gor co oraz pokryta miedzi galwanicznie lub platerowana
Mied go a a tak e pokryta cyn lub ocynkowana
Zwody - górna cz
urz dzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgl dów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si metalowe lub elbetowe
elementy dachu (szczególnie te, które wystaj ponad dach).
Rodzaje zwodów:
Zwody naturalne - zewn trzne lub wewn trzne metalowe pokrycia i konstrukcje no ne dachów, a ich zastosowanie
dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów
dachu jako zwody naturalne jest mo liwe je li spe nione s dodatkowe warunki:
o grubo blachy elementu musi by wi ksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
o krople metalu wytopione przez piorun nie mog przedosta si do wn trza budynku,
Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mo liwo ci zastosowania elementów dachu jako zwody naturalne,
ze wzgl du na konstrukcj dachu lub konieczno ci spe nienia warunków dodatkowych. Zwody montowane
bezpo rednio na obiekcie okre la si jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si
izolowanym. Rozró nia si zwody poziome (niskie, podwy szone i wysokie) i pionowe. Ochron odgromow z
zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwy szonych nazwano ochron klatkow natomiast z
zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochron strefow . Ochrona strefowa wymaga
takiego dobrania wysoko ci monta u zwodów, aby ca y chroniony obiekt znalaz si w strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwód i jego k t ochronny).
Ochrona wewn trzna - zespó dzia
i urz dze zapewniaj cy bezpiecze stwo i ochron przed skutkami wy adowa
piorunowych, ludziom znajduj cym si w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich
urz dze i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odst pów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych
rodków ochrony.
Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, s
ca do przesy ania energii elektrycznej.
Kabel sygnalizacyjny - przewód wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolnopomiarowych, zabezpieczaj cych.
Linia kablowa - kabel wielo owy lub wi zka kabli jedno owych w uk adzie wielofazowym albo kilka kabli
po czonych równolegle, które wraz z osprz tem u one sana wspólnej trasie, cz c zaciski dwóch urz dze
elektroenergetycznych.
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrze , w której osi symetrii u ono jedn lub wi cej linii kablowych.
Skrzy owanie - miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome ró nych linii kablowych pokrywaj si lub przecinaj .
Zbli enie - miejsce na trasie kabla, w którym odleg
pomi dzy ró nymi liniami kablowymi, urz dzeniem
podziemnym lub drog komunikacyjn jest mniejsza ni odleg
dopuszczalna dla danych warunków uk adania bez
stosowania przegród lub os on zabezpieczaj cych i nie wyst puje skrzy owanie.
Studzienka kablowa - przestrze podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, u atwiaj ca przeci ganie i
czenie kabli prowadzonych pod ziemi oraz w kana ach, rurach, blokach betonowych itp.).
Blok kablowy - os ona otaczaj ca kabel; posiada otwory przeznaczone do wci gania kabli.
Napi cie znamionowe kabla Uo/U - napi cie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - napi cie pomi dzy
a ziemi lub ekranem kabla, natomiast U -napi cie mi dzyprzewodowe kabla.
W kraju produkuje si kable elektroenergetyczne na napi cia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20
kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napi cia 64/110 kV stosuje si kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. Ilo
tych kabli mo e wynosi od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm2
(praktycznie od 4 mm2).
Kable sygnalizacyjne produkowane s na napi cia znamionowe: 0,6/1 kV - ilo
od 2 do 75, przekroje znamionowe
od (0,64) 0,75 do 10 mm2.
a robocza - izolowana a wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, s y do przesy ania
energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym s y do przesy ania lub odcinania sygna u, impulsu itp. Jako cz
przewodz ca mo e wyst powa drut o przekroju ko owym, owalnym lub wycinek ko a (sektorowe) lub linka, z ona z
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wielu drutów o mniejszym przekroju. Ze wzgl du na du e nat enie pola elektrycznego na ostrych kraw dziach
ogranicza si stosowanie kabli z
ami sektorowymi do napi znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach
powy ej 16 mm2.
y wielodrutowe zapewniaj wi ksz elastyczno kabla, s jednak dro sze. Sploty poszczególnych
wi zek, zawieraj cych po kilka
splatane s we wspó osiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable
sygnalizacyjne posiadaj w swej budowie dodatkowo
licznikow (br zow ) i kierunkow (niebiesk ) dla u atwienia
rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.
a ochronna „ o” - izolowana
a w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barw zielonoizolacji,
bezwzgl dnie wymagana przez okre lone rodki ochrony przeciwpora eniowej. czy metalowe cz ci przewodz ce dost pnego urz dzenia
elektrycznego (które mog przypadkowo znale
si pod napi ciem), cz ci przewodz ce obcych instalacji
elektrycznych, g ówn szyn (zacisk) uziemiaj cy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napi cie od 0,6/1
kV, przy czym dla napi znamionowych do 12/20 kV przekrój
y nie musi by identyczny z przekrojem roboczym
kabla (np. dla
y roboczej do 50 mm2 - przekrój
y ochronnej minimum 16 mm2, natomiast powy ej 95 mm2 minimum 50 mm2).
a powrotna (stara nazwa „ochronna”) - wymagana bezwzgl dnie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z
tworzyw sztucznych na napi cia znamionowe 3,6/6 kV i wy sze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub
ta my miedziane), wspó osiowa z przewodz cego ekranu niemetalicznego, znajduj cego si na izolacji y lub w rodku
kabla. S y przewodzeniu pr dów zwarciowych i wyrównawczych (pr dów zak óceniowych) w uk adzie wielofazowym.
a probiercza „ p” - izolowana
a w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej yle
roboczej; s y do pomiarów, sygnalizacji, obs ugi urz dzenia elektrycznego. Stosowana g ównie dla kabli
jedno owych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mm2, w formie 1-2
o przekroju 1,5 lub 2,5 mm2.
a neutralna - izolowana a robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach cztero owych pe ni rol przewodu
ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzale niony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojów
roboczych powy ej 35 mm2 mo e wynosi 50% tego przekroju.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne”
1.7. Dokumentacja robót monta owych i prefabrykacyjnych
Dokumentacj robót monta owych elementów instalacji elektrycznej stanowi :
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (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 zamówie publicznych), sporz dzone
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz ce stosowania wyrobów,
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z za czonymi
protoko ami z bada 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 pó niejszymi zmianami).
Monta elementów instalacji elektrycznej nale y wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegó owej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót monta owych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamówienia.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewn trznych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie monta u opraw, osprz tu, urz dze i odbiorników instalacji elektrycznej.
Monta rozdzielnic elektrycznych
CPV 45312310-3 Roboty z zakresie ochrony odgromowej
STWiOR STE 01.01 – Rozbudowa i przebudowa budynku Stra y Po arnej

7

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W
CIWO CI MATERIA ÓW
Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s
ustaleniu po danego standardu
wykonania i okre lenia w ciwo ci i wymogów technicznych za onych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwi za .
Dopuszcza si zamieszczenie rozwi za w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:
spe niania tych samych w ciwo ci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwi za na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania
ogólne”
Do wykonania i monta u instalacji, urz dze elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nale y stosowa przewody, kable, osprz t oraz aparatur i urz dzenia elektryczne posiadaj ce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si wyroby, dla których producent lub jego upowa niony przedstawiciel:
dokona oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego systemu oceny zgodno ci,
wyda deklaracj zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Mi dzynarodow Komisj Elektrotechniczn (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa Mi dzynarodowej Komisji ds. Przepisów
Dotycz cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowa wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
wyda deklaracj zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre lonym przez
Komisj Europejsk wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa,
wyda o wiadczenie, e zapewniono zgodno wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualn dokumentacj projektow sporz dzon przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnion .
Zastosowanie innych wyrobów, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl dnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotycz cym monta u
urz dze elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów
Wszystkie materia y do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Jednocze nie praktyczne przyk ady zastosowania elementów linii kablowych, w tym urz dze elektroenergetycznych
zawieraj opracowania typizacyjne - szczególnie albumy producentów lub specjalizuj cych si w tym zakresie biur
naukowo-badawczych i projektowych, które mog by wykorzystane w praktyce
2.2.1. Kable i przewody
Zaleca si , aby kable energetyczne uk adane w budynkach posiada y izolacj wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i
pow ok ochronn .
Jako materia y przewodz ce mo na stosowa mied i aluminium, liczba : 1, 3, 4, 5.
Napi cia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV, a przekroje : 16 do 1000 mm².
Przewody instalacyjne nale y stosowa izolowane lub z izolacj i pow ok ochronn do uk adania na sta e, w os onach
lub bez, klejonych do bezpo rednio do pod a lub uk adanych na linkach no nych, a tak e natynkowo, wtynkowo lub
pod tynkiem; ilo
zale y od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napi cia znamionowe izolacji wynosz : 450/750V w zale no ci od wymogów, przekroje uk adanych przewodów mog
wynosi (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego
1,5 mm².
Jako materia y przewodz ce mo na stosowa mied i aluminium, przy czym dla przekroju
do 10 mm² nale y
stosowa obowi zkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe s
do zasilania wewn trznych magistrali energetycznych, obs uguj cych du e rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla du ej liczby odbiorników zamontowanych
w ci gach np. zasilanie du ej ilo ci silników lub opraw o wietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materia y przewodz ce szynoprzewodów mo na stosowa mied i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mo na montowa wykonane w obudowie o okre lonym stopniu ochrony IP lub bez
obudowy.
2.2.2. Osprz t instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i os ony kraw dzi - w przypadku podzia u budynku na strefy po arowe, w miejscach przej cia kabli
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mi dzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przej ciach przez cianki konstrukcji wsporczych nale y
stosowa przepusty ochronne. Kable i przewody uk adane bezpo rednio na pod odze nale y chroni poprzez stosowanie
os on (rury instalacyjne, listwy pod ogowe).
2.2.3. Systemy mocuj ce przewody, kable, instalacje wi zkowe i osprz t
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymaj cym sta ym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykr cane; stosowane g ównie z
tworzyw sztucznych (niektóre elementy mog by wykonane tak e z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko ciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykr canie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mog by standardowe i do cian pustych, s
do monta u gniazd i czników
instalacyjnych, wyst puj jako cz ce, przelotowe, odga ne lub pod ogowe i sufitowe. Wykonane s z materia ów o
wytrzyma ci elektrycznej powy ej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymuj p omienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszk gazy nie s szkodliwe dla cz owieka, jednocze nie zapewniaj stopie
ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzale niony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgl du na system
monta u -wyst puj puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, pod ogowe. W zale no ci od
przeznaczenia puszki musz spe nia nast puj ø ce wymagania co do ich wielko ci: puszka sprz towa ø 60 mm, sufitowa
lub ko cowa 60 mm lub 60x60 mm, rozga na lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub
czterowej ciowa dla przewodów o przekroju y do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do monta u gniazd i
czników instalacyjnych powinny by przystosowane do mocowania osprz tu za pomoc „pazurków” i / lub wkr tów.
Ko cówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materia ów dobrze przewodz cych pr d elektryczny jak
aluminium, mied , mosi dz, montowane poprzez zaciskanie, skr canie lub lutowanie; ich zastosowanie u atwia
pod czanie i umo liwia wielokrotne od czanie i przy czanie przewodów do instalacji bez konieczno ci ka dorazowego
przygotowania ko ców przewodu oraz umo liwia systemowe izolowanie za pomoc os on izolacyjnych.
Pozosta y osprz t - u atwia monta i zwi ksza bezpiecze stwo obs ugi; wyró ni mo na kilka grup materia ów:
oznaczniki przewodów, d awnice, z czki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.4. Sprz t instalacyjny
2.2.4.1
czniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowowtynkowych:
czniki podtynkowe powinny by przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomoc wkr tów lub
„pazurków”.
czniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s do instalowania bezpo rednio na pod u ( cianie) za
pomoc wkr tów lub przyklejane.
Zaciski do czenia przewodów winny umo liwia wprowadzenie przewodu o przekroju 1,02,5 mm2.
Obudowy czników powinny by wykonane z materia ów niepalnych lub niepodtrzymuj cych p omienia.
Podstawowe dane techniczne:
o napi cie znamionowe: 250V; 50 Hz,
o pr d znamionowy: do 10 A,
o stopie ochrony w wykonaniu zwyk ym: minimum IP 2X,
o stopie ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.4.2. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do monta u w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta wyposa one w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach ø 60 mm za pomoc wkr tów lub „pazurków”.
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by wyposa one w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezpo redniego na pod u za pomoc wkr tów lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe musz by przystosowane do 5-cio
owych przewodów, w tym do pod czenia styku
ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do po ÷ czenia przewodów winny umo liwia wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,56,0 mm2 w
zale no ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nale y wykona z materia ów niepalnych lub niepodtrzymuj cych p omienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
napi cie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
pr d znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
pr d znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
stopie ochrony w wykonaniu zwyk ym: minimum IP 2X,
stopie ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.5. Sprz t o wietleniowy
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Monta opraw o wietleniowych nale y wykonywa na podstawie projektu o wietlenia, zawieraj cego co najmniej:
dobór opraw i róde wiat a,
plan rozmieszczenia opraw,
rysunki sposobu mocowania opraw,
plan instalacji zasilaj cej oprawy,
obliczenie rozk adu nat enia o wietlenia oraz spadków napi cia i obci
,
zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o wietleniowej.
Oprawy o wietleniowe nale y dobiera z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb o wietleniowych
pomieszczenia i warunków rodowiskowych - wyst puj w czterech klasach ochronno ci przed pora eniem elektrycznym
oznaczonych 0, I, II, III.
Wypusty sufitowe i cienne powinny by przystosowane do instalowania opraw o wietleniowych, przy czym przekrój
przewodów u onych na sta e nie mo e by mniejszy od 1 mm2 a napi cie izolacji nie mo e by mniejsze od 750 V je li
przewody uk adane s w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w
pozosta ych przypadkach.
2.2.6. Obudowy rozdzielnic i aparatów
Stanowi element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie s elementem instalacji
elektrycznej); spe niaj rol zabezpieczaj
przed dotykiem elementów pod napi ciem, s elementem cz cym
podzespo y rozdzielnicy, chroni przed przedostawaniem si do wewn trz cia obcych (stopie ochrony obudowy IP),
poprzez monta wyposa enia dodatkowego umo liwiaj prawid owe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniaj cych si
warunkach zewn trznych i przy ró nym obci eniu, podnosz estetyk instalacji elektrycznych, umo liwiaj prawid owy
monta .
Nale y przestrzega stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane s jako marka referencyjna.
Wykonuj cy prefabrykacj powinien sprawdzi czy poszczególne elementy obudowy (lub ca a obudowa) posiadaj
certyfikat zgodno ci lub aprobat techniczn b
nadan przez wytwórc deklaracj zgodno ci. Wymagania ogólne
dotycz ce pustych obudów
rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych podane s w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposa ania w zaprojektowane urz dzenia lub prefabrykaty
sk adowe, musz zosta zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotycz ce metod czenia obudów
w zestawy, sposobu montowania lub usuwania cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materia ów
cznych i uszczelniaj cych obudowy sk adowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowa
zgodnie z instrukcj producenta obudów. Nale y stosowa wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy
systematyzuj ce porz dek wewn trz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele
szczotkowe itp.) oraz stosowa odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki).
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyró nia si odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.
2.2.7. Wyposa enie wewn trzne rozdzielnic
Sk ad zestawu elementów wewn trznych rozdzielnicy okre la projekt, jednocze nie wykonuj cy prefabrykacj powinien
sprawdzi czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposa enia wewn trznego posiadaj nadany przez wytwórc
certyfikat zgodno ci lub aprobat techniczn b
deklaracj zgodno ci.
Nale y przestrzega stosowania tylko takich zamienników elementów wewn trznych rozdzielnicy, które wymieniane s
jako marka referencyjna.
Osprz t ten nale y montowa do obudowy za pomoc : p yty monta owej lub p yty zabudowy, szyn lub belek no nych
zunifikowanych lub zaprojektowanych, pó ek i szuflad.
Po czenia wewn trzne elementów nale y wykonywa za pomoc : szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych,
zacisków przy czeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju
y do 2,5 (4) mm2 nale y pocynowa , natomiast na
2
przewody powy ej 4 mm nale y montowa ko cówki kablowe wg instrukcji producenta.
Dla rozdzielnic teleinformatycznych nale y u ywa elementów przy czeniowych prefabrykowanych jak kable
czteroparowe, krosowe, wiat owody krosowe, pigtaile i patchcordy o okre lonych d ugo ciach.
2.2.8. Elementy mocuj ce rozdzielnice
Wykonuj cy monta rozdzielnicy lub ka dego z jej segmentów powinien sprawdzi czy wszystkie zaprojektowane
elementy mocuj ce posiadaj nadany przez wytwórc certyfikat zgodno ci lub aprobat techniczn b
deklaracj
zgodno ci.
Podstawowe sposoby monta u:
zabetonowanie w pod u lub cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
osadzenie w pod u przy u yciu ko ków kotwi cych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w
obudowie),
przykr cenie za pomoc materia ów z cznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.
2.2.9. Zwody
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Zaleca si , aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej by y dobierane, w zale no ci od rodzaju
materia u i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.
Jako materia y przewodz ce mo na stosowa stal ocynkowan cynk, mied i aluminium. Przy uk adaniu zwodów
nale y zachowywa minimalne odleg ci od powierzchni dachu; dla zwodów poziomych niskich nie mniej ni 2 cm, dla
zwodów poziomych podwy szonych nie mniej ni 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spe nia warunek, aby d ugo
boku p tli nie przekracza a:
20 m dla ochrony podstawowej,
15 m dla obiektów zagro onych po arem i
10 m dla obiektów zagro onych wybuchem.
ty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza :
zewn trzne 45° i wewn trzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagro onych po arem, oraz
zewn trzne 30° i wewn trzne 45° dla obiektów zagro onych wybuchem mieszanin par i/lub py ów z powietrzem
(wyj tek stanowi obiekty o wysoko ci do 10 m posiadaj ce niepalne dachy - wtedy stosujemy parametry
podstawowe).
Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów zagro onych po arem
lub wybuchem zawieraj PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna”.
2.2.10. Osprz t urz dze piorunochronnych
Wsporniki do uchwytów bez rubowych
do zatapiania w betonie
do mocowania na erdzi elbetowej
do przykr cania (pionowy i poziomy)
do przyklejania
Wsporniki do uchwytów bez rubowych
do przyspawania do przewodu okr ego
do mocowania na g siorze
do kotwienia (pionowy i poziomy)
Zaciski
do przykr cania przewodów napr anych
dwuprzelotowe do przewodu okr ego
czki
Zaciski probiercze - cz przewody odprowadzaj ce z przewodami uziemiaj cymi oraz u atwiaj dokonywanie
pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Nale y je wykona dla instalacji z uziomem sztucznym jako
podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowa na
takiej wysoko ci i w miejscu, aby posiada y atwy dost p z poziomu ziemi.
Zaciski do uziemienia ekranów kabli
2.2.11. Uziomy
Sztuczne - montowane, je li rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt du a; wtedy przy jego uk adaniu nale y
uwzgl dni nast puj ce zasady:
Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,
Uziomy poziome uk ada na g boko ci nie mniejszej ni 0,6 m,
Unika uk adania pod warstw nie przepuszczaj
wody np. asfalt, glina, beton,
ty pomi dzy promieniami uziomu powinny by wi ksze od 60°,
Miejsce uk adania powinno by oddalone co najmniej o 1,5 m od wej cia do budynku, przej dla pieszych oraz
metalowych ogrodze ,
Najwy sza cz
uziomu pionowego powinna znajdowa si co najmniej na g boko ci 0,5 m przy d ugo ci ponad 2,5
m,
Maksymalna d ugo pojedynczego uziomu sztucznego powinna by mniejsza ni 35 m dla gruntów o rezystywno ci
< 500 Qm i 60 m dla gruntów o rezystywno ci > 500 Qm.
2.2.12. Wewn trzny osprz t ochronny
Po czenia wyrównawcze - najwa niejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której do czone s wszelkie
urz dzenia i instalacje metalowe. Elementy cz ce urz dzenia i instalacje z szyn przedstawia.
Po czenia wyrównawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.
Odst py izolacyjne - uk adanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odleg ci od innych instalacji metalowych.
Ograniczniki przepi
- stanowi ochron urz dze ko cowych aparatów i instalacji elektrycznych przed
niedopuszczalnie wysokimi przepi ciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencja ów. Istnieje mo liwo ochrony
centralnej dla ca ej instalacji elektrycznej wewn trznej lub wybranych elementów.
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2.3. Warunki przyj cia na budow materia ów do robót monta owych i prefabrykacji rozdzielnic
Wyroby do robót monta owych mog by przyj te na budow , je li spe niaj nast puj ce warunki:
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej) SST,
w ciwie oznakowane i opakowane,
spe niaj wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie karty katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych - wyrobów i materia ów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji elektrycznych
Wszystkie materia y pakowane powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególno ci kable i przewody nale y przechowywa na b bnach (oznaczenie „B”) lub w kr kach (oznaczenie „K”),
ko ce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem si wilgoci do wewn trz i wyprowadza poza
opakowanie dla u atwienia kontroli parametrów (ci
, przekrój).
Pozosta y sprz t, osprz t i oprawy o wietleniowe wraz z osprz tem pomocniczym nale y przechowywa w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie nale y chroni przed wp ywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”
Prace mo na wykonywa przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Spawanie powinno odbywa si przy u yciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubo ci materia ów u ytych na
poszczególne elementy obudowy, dla czenia elementów miedzianych nale y stosowa spawanie gazowe lub ukowe w
os onie gazowej.
4.. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu
Podczas transportu materia ów ze sk adu przyobiektowego na obiekt nale y zachowa ostro no aby nie uszkodzi
materia ów do monta u. Minimalne temperatury dopuszczaj ce wykonywanie transportu wynosz dla b bnów: - 15°C i 5°C dla kr ków, ze wzgl du na mo liwo uszkodzenia izolacji.
Nale y stosowa dodatkowe opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze transportowych.
Du e rozdzielnice nale y przygotowa do transportu dziel c na elementy o wadze umo liwiaj cej atwe dostarczenie na
miejsce zabudowywania. Stosowa opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj techniczn i umow oraz za jako
zastosowanych materia ów i jako wykonanych robót.
Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót
5.2.1. Monta przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
przemieszczenie w strefie monta owej,
enie na miejscu monta u wg projektu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta u osprz tu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w pod u, przekucia cian i stropów,
osadzenie przepustów, zdejmowanie przykry kana ów instalacyjnych, wykonanie lepych otworów poprzez podkucie
we wn ce albo kucie r czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, cianach lub pod ach,
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osadzenie ko ków osadczych plastikowych oraz dybli, rub kotwi cych lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z
zabetonowaniem,
monta na gotowym pod u elementów osprz tu instalacyjnego do monta u kabli i przewodów (pkt 2.2.2.),
uki z rur sztywnych nale y wykonywa przy u yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uk adania. Przy kszta towaniu uku sp aszczenie rury nie mo e by wi ksze ni 15% wewn trznej rednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie uku podane s w tablicy poni ej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie uku
18

21

22

28

37

47

190

190

250

250

350

450

rednica znamionowa rury (mm)
Promie

uku (mm)

czenie rur nale y wykona za pomoc przewidzianych do tego celu z czek (lub przez kielichowanie),
puszki powinny by osadzone na takiej g boko ci, aby ich górna (zewn trzna) kraw
po otynkowaniu ciany by a
zrównana (zlicowana) z tynkiem,
przed zainstalowaniem nale y w puszce wyci
wymagan liczb otworów dostosowanych do rednicy
wprowadzanych rur,
koniec rury powinien wchodzi do rodka puszki na g boko do 5 mm,
wci ganie do rur instalacyjnych i kana ów zakrytych drutu stalowego o rednicy 1,0 do 1,2 mm dla u atwienia
wci gania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST, uk adanie
(monta ) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST. W przypadku atwo ci wci gania kabli i przewodów, wci ganie drutu
prowadz cego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musz by u one swobodnie i nie mog by nara one na
naci gi i dodatkowe napr enia,
oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),
roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta u kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa cian i
stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta przykry kana ów instalacyjnych,
przeprowadzenie prób i bada zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.2.2. Monta
opraw
o wietleniowych i
sprz tu instalacyjnego,
urz dze
i odbiorników energii
elektrycznej
Te elementy instalacji montowa w ko cowej fazie robót, aby unikn niepotrzebnych zniszcze i zabrudze . Oprawy do
stropu montowa wkr tami zabezpieczonymi antykorozyjnie na ko kach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprz tu instalacyjnego, urz dze i odbiorników energii elektrycznej montowanego na cianach.
Przed zamocowaniem opraw nale y sprawdzi ich dzia anie oraz prawid owo po cze .
ród a wiat a i zap onniki do opraw nale y zamontowa po ca kowitym zainstalowaniu opraw.
Nale y zapewni równomierne obci enie faz linii zasilaj cych przez odpowiednie przy czanie odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie puszek w cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia niezb dn wytrzyma
na
wyci ganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wy czniki nale y instalowa w sposób nie koliduj cy z wyposa eniem pomieszczenia.
W sanitariatach nale y przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania sprz tu z uwzgl dnieniem przestrzeni
ochronnych.
Po enie wy czników klawiszowych nale y przyjmowa takie, aby w ca ym pomieszczeniu by o jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nale y instalowa w takim po eniu, aby styk ten wyst powa u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nale y pod cza w taki sposób, aby przewód fazowy dochodzi do
lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny b cy
przewodu wielo owego powinien mie izolacj b
kombinacj barwy zielonej i
tej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykona zgodnie z planami instalacji i schematami.
5.2.3. Instalacja po cze wyrównawczych
Dla uziemienia urz dze i przewodów, na których nie wyst puje trwale potencja elektryczny, nale y wykona instalacje
po cze wyrównawczych. Instalacja ta sk ada si z po czenia wyrównawczego: g ównego (g ówna szyna
wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla cz ci przewodz cych, jednocze nie dost pnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrównuj cym potencja y jest przewód wyrównawczy.
Po czenia wyrównawcze g ówne i miejscowe nale y wybra
cz c przewody ochronne z cz ciami przewodz cymi
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innych instalacji.
Po czenia wyrównawcze g ówne nale y wykona na najni szej kondygnacji budynku tj.na parterze.
Do g ównej szyny uziemiajacej pod czy rury ciep ej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzaj c je do
wspólnego punktu - g ównej szyny uziemiaj cej.
W przypadku niemo no ci dokonania po czenia bezpo redniego, pomi dzy elementami metalowymi, nale y stosowa
iskierniki.
Dla instalacji po cze wyrównawczych w rozdzielnicach zasilaj cych zewn trzne obwody o wietleniowe nale y
stosowa odgromniki zaworowe pomi dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.
5.2.4. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si w oparciu o projekt techniczny, uwzgl dniaj cy wymagania
stawiane wyrobowi. Do najwa niejszych wymogów nale : stopie ochrony, ilo wolnego miejsca do monta u,
lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotycz ce sieci zasilaj cej, miejsce zasilania i odp ywów oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposa enia. W oparciu o powy sze dane nale y sporz dzi schemat ideowy, który zwykle
jest za cznikiem do dokumentacji.
Nast pnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposa enia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem
nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mo na pomin .
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy nale y dokona mocowania i
po cze aparatów i urz dze wg zalece producentów.
Przy skomplikowanych uk adach wyposa enia nale y sporz dzi kart technologiczn dla prefabrykacji, stanowi ona
za cznik do protokó u zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgl dnia wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech
obudowy, a w szczególno ci:
stopie ochronno ci,
wymiary zewn trzne ka dego elementu obudowy,
typ rozdzielnicy ze wzgl du na sposób monta u: wolnostoj ca, przy cienna, na cienna, wn kowa
typ rozdzielnicy ze wzgl du na napi cie robocze: redniego napi cia, niskiego napi cia, s abopr dowa,
sposób zasilania i odp ywu: „od góry” lub „od do u”,
typ przy czenia do instalacji: p yty przepustowe, d awice, zaciski, przy czenie bezpo rednie,
sposób mocowania wyposa enia w obudowie: p yty monta owe i os onowe, elementy dystansowe, szyny no ne
zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymaga normy PN-EN 60439-2:2004,
rodzaj materia u i kolor elementów obudowy,
sposób zabezpieczenia przed dost pem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymaga normy PN-EN 604393:2004,
kompletno monta u wyposa enia dodatkowego,
kompletno i prawid owo opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajduj ce si
wewn trz i na zewn trz rozdzielnicy,
oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy
drukarki i nie powinno zakrywa danych technicznych aparatów i osprz tu,
w ka dej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowa si kiesze przeznaczona na rysunek schematu
rozdzielnicy.
Ze wzgl du na funkcje jak spe niaj mo na wyró ni rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mog by wykonane
jako: g ówne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pi trowe lub wydzielone dla
konkretnych instalacji.
Ze wzgl du na sposób monta u rozró nia si nast puj ce typy:
wolnostoj ce,
przy cienne,
wisz ce (na cienne),
wn kowe.
Rozdzielnica (sterownica) musi spe nia wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z mi dzynarodow IEC-439-1).
Wymagane jest wiadectwo bada dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spe nia wymogi norm PN-EN
60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodost pnych musi spe nia wymogi normy
PN-EN 60439-5:2002.
Rozdzielnica (sterownica) powinna by wyposa ona w maskownic z tworzywa sztucznego, chroni
przed skutkami
napi cia dotykowego, je li wyst puje mo liwo kontaktu bezpo redniego z elementami pod napi ciem.
Wszystkie konstrukcje przy cienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia dost p do kompletu elementów
wykonawczych od frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nale y przewidzie rozwi zanie pozwalaj ce na ewentualn rozbudow
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uk adu, bez konieczno ci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa
rezerwa miejsca oka e si niewystarczaj ca).
Sposób rozmieszczenia montowanego wewn trz wyposa enia powinien uwzgl dnia zasad jednorodno ci w ramach
wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierno ci rozk adu w ramach dysponowanej powierzchni.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by wykonane minimum w
II klasie ochronno ci.
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pi trowych nale y przewidzie dywaniki izolacyjne, stanowi ce
standardowe ich wyposa enie.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowa si szyld z nazw rozdzielnicy zgodn z nazw rozdzielnicy ze
schematu g ównego zasilania budynku. Szyld winien by przymocowany w sposób trwa y.
5.2.5. Monta rozdzielnic elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
przemieszczenie w strefie monta owej,
rozpakowanie,
ustawienie na miejscu monta u wg projektu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania,
trasowanie,
wykonanie lepych otworów poprzez podkucie we wn ce albo kucie r czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworów w sufitach, cianach lub pod ach,
osadzenie ko ków osadczych plastikowych oraz dybli,
rub kotwi cych lub wsporników wraz z
zabetonowaniem,
monta wraz z regulacj mechaniczn elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki,
zamki, pokrywy),
pod czenie uziemienia,
sprawdzenie prawid owo ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczególno ci zachowania minimalnych
szeroko ci przej i dróg ewakuacyjnych,
sprawdzenie prawid owo ci dzia ania po zamontowaniu,
przeprowadzenie prób i bada .
Przy pod czaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nale y pami ta aby wszystkie kable odp ywowe wyposa
w
szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie wa ny przy du ej ilo ci kabli odp ywowych.
5.2.6. Monta instalacji piorunochronnej i uziemie
Zakres robót obejmuje:
przemieszczenie w strefie monta owej,
enie na miejscu monta u wg projektu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta u osprz tu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,
wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w pod u, przekucia cian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie
przykry kana ów instalacyjnych, wykonanie lepych otworów poprzez podkucie we wn ce albo kucie r czne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w cianach, pod ach, lub sufitach
osadzenie ko ków plastikowych oraz dybli, rub kotwi cych lub wsporników, zacisków, z czek wraz z
zabetonowaniem,
monta na gotowym pod u elementów osprz tu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do monta u instalacji odgromowej,
oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich
wytycznych,
roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta u instalacji piorunochronnej i uziemie jak: zasypanie wykopów,
zaprawianie bruzd, naprawa cian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta przykry kana ów
instalacyjnych,
przeprowadzenie prób i bada zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.
5.2.7. Instalacja po cze wyrównawczych
Dla uziemienia urz dze i przewodów, na których nie wyst puje trwale potencja elek-tryczny, wykona instalacje
po cze wyrównawczych. Instalacja sk ada si z po czenia wyrównawczego: g ównego (g ówna szyna wyrównawcza),
miejscowego (dodatkowego - dla cz ci przewodz cych, jednocze nie dost pnych) i nieuziemionego. Elementem
wyrównuj cym potencja y jest przewód wyrównawczy.
Wykona po czenia wyrównawcze g ówne i miejscowe cz ce przewody ochronne z cz ciami przewodz cymi innych
instalacji.
STWiOR STE 01.01 – Rozbudowa i przebudowa budynku Stra y Po arnej

15

Po czenia wyrównawcze g ówne wykona na najni szej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Do g ównej szyny uziemiajacej pod czy rury ciep ej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp., sprowadzaj c je do
wspólnego punktu.
W przypadku niemo no ci dokonania po czenia bezpo redniego, pomi dzy elementami metalowymi, nale y stosowa
iskierniki.
Dla instalacji po cze wyrównawczych w rozdzielnicach zasilaj cych zewn trzne obwody o wietleniowe nale y
stosowa odgromniki zaworowe pomi dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.
Przed przyst pieniem do robót nale y dokona przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z
zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Szczegó owy wykaz oraz zakres pomonta owych bada kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Szczegó owy wykaz oraz zakres bada pomonta owych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemie zawarty jest
w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:200Szczegó owy wykaz oraz
zakres pomonta owych bada rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Szczegó owy wykaz oraz zakres pomonta owych bada kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.2. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót polegaj na sprawdzeniu:
zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodno ci po cze z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
stanu kana ów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprz tu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i
kompletno ci dokumentacji dotycz cej zastosowanych materia ów,
sprawdzenie ci
ci wszelkich przewodów wyst puj cych w danej instalacji,
poprawno ci wykonania i zabezpieczenia po cze rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protoko em
przez wykonawc monta u,
poprawno ci wykonania monta u sprz tu instalacyjnego, urz dze i odbiorników energii elektrycznej,
poprawno ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o wietleniowych,
pomiarach rezystancji izolacji,
napisów informacyjno-ostrzegawczych,
dzia ania przyrz dów kontrolno-pomiarowych i rejestruj cych (liczniki energii elektrycznej),
dzia ania sygnalizacji stanu po enia czników,
stanu i gotowo ci ruchowej aparatury i nap dów czników,
stanu zewn trznego g owic kablowych,
stanu kana ów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,
stanu ochrony przeciwpora eniowej,
stanu urz dze wentylacyjnych - ch odzenie rozdzielnicy,
schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,
stanu i kompletno ci dokumentacji eksploatacyjnej,
sprawdzenie ci
ci przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,
poprawno ci wykonania po cze rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protoko em przez wykonawc
monta u.
poprawno ci wykonania i zabezpieczenia po cze
rubowych instalacji piorunochronnych i uziemie ,
potwierdzonych protoko em przez wykonawc monta u,
pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania bada .
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si przy pr dzie przemiennym np. metod techniczn przy u yciu woltomierza,
którego wewn trzna impedancja musi wynosi minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz ród o pr du powinno by
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna by mniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów
wraz z urz dzeniami nie powinna by mniejsza ni 20 MQ. Pomiaru nale y dokona miernikiem rezystancji instalacji o
napi ciu 1 kV.
Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi protokó y z przeprowadzonych bada zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
STWiOR STE 01.01 – Rozbudowa i przebudowa budynku Stra y Po arnej

16

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga zosta y wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo e uzna wad za niemaj
zasadniczego wp ywu na jako
funkcjonowania instalacji i ustali zakres i wielko potr ce za obni on jako .
7.. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”
7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiaru robót dokonuje si z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary odpowiadaj ce zawartym w
dokumentacji i tak:
dla osprz tu monta owego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
dla kabli i przewodów: m,
dla sprz tu cznikowego: szt., kpl.,
dla opraw o wietleniowych: szt., kpl.,
dla urz dze i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.
dla rozdzielnicy: szt., kpl.,
dla osprz tu monta owego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
dla aparatów monta owych w rozdzielnicy: szt., kpl.,
dla osprz tu monta owego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,
dla zwodów i uziomów: m,
dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,
W specyfikacji technicznej szczegó owej dla robót monta owych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamówienia, mo na ustali inne szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót.
W szczególno ci mo na przyj zasady podane w katalogach zawieraj cych jednostkowe nak ady rzeczowe dla
odpowiednich robót.
8.. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót.
8.2.1. Odbiór mi dzyoperacyjny.
Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych wp yw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog podlega m.in.:
przygotowanie pod a do monta u kabli i przewodów, czników, gniazd, opraw o wietleniowych, urz dze i
odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprz tu,
instalacja, której pe ne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne bran e lub odwrotnie, gdy prace
innych bran wymagaj zako czenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.
wykonanie i monta konstrukcji,
ustawienie na stanowiskach aparatów, urz dze , d awików, baterii kondensatorów z przynale
do stosowania
aparatur
ustawienie tablic sterowniczych i przeka nikowych w nastawni,
ustawienie rozdzielnicy,
obwody zewn trzne g ówne i pomocnicze,
instalacje o wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.
przygotowanie pod a do monta u instalacji piorunochronnej i uziomów,
instalacja, której pe ne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne bran e lub odwrotnie, gdy prace
innych bran wymagaj zako czenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z
uziomem fundamentowym.
kana y kablowe, bloki, rury os onowe,
monta koryt, drabinek, wsporników,
podsypki i zasypki,
8.2.2. Odbiór cz ciowy
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Nale y przeprowadzi badanie pomonta owe cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów urz dze , które ulegaj
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikaj ce), uniemo liwiaj c ocen prawid owo ci ich wykonania po ca kowitym
uko czeniu prac.
Podczas odbioru nale y sprawdzi prawid owo
monta u oraz zgodno
z obowi zuj cymi przepisami i
projektem:
wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
sieci uziemiaj cej, kablowej i odwadniaj cej uk adanej bezpo rednio w ziemi,
fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach ,
prawid owo monta u oraz zgodno z obowi zuj cymi przepisami i projektem: wydzielonych p tli lub elementów
instalacji piorunochronnej i uziomów.
wykonanie wykopów, jako i prawid owo wykonania fundamentów.
8.2.3. Odbiór ko cowy
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przeprowadzi po zako czeniu
robót elektrycznych przed przekazaniem u ytkownikowi urz dze zasilaj cych.
Zakres bada obejmuje sprawdzenie:
dla napi do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
dla napi powy ej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ci
ci
i
zgodno ci faz, próba napi ciowa kabla. Badania napi ciem probierczym wykonuje si tylko jeden raz.
izolacji torów g ównych,
izolacji torów pomocniczych,
dzia ania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,
dzia ania mechanicznego czników, blokad itp.,
instalacji ochronnej.
Parametry bada oraz sposób przeprowadzenia bada s okre lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E04700:1998/Az1:2000.
Wyniki bada trzeba zamie ci w protokole odbioru ko cowego.
Badania rozdzielnic
Badania napi ciem probierczym rozdzielnic wykonuje si tylko jeden raz. Je eli producent dostarczy protokó z tych
bada , rozdzielnice SN sprawdza si napi ciem obni onym do 75% napi cia probierczego, a rozdzielnice o napi ciu do 1
kV - induktorem, sprawdzaj c tylko rezystancj izolacji.
Badania dzia ania obwodów pomocniczych rozdzielnic polegaj na sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania uk adów
zabezpiecze , sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego za czania rezerwy. Badania nale y
przeprowadzi wed ug programu, który powinien by cz ci dokumentacji eksploatacyjnej.
Badania dzia ania mechanicznego czników, blokad itp. wykonuje si na nap dach czników oraz zwi zanych z nimi
blokadach mechanicznych. Nale y wykona 5 normalnych cykli roboczych (zamkni cie - otwarcie) ka dego cznika.
W rozdzielnicach dwucz onowych nale y wykona 5 cykli przestawie ka dego cz onu ruchomego - od stanu pracy do
stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.
czniki steruj ce wyposa eniem cz onu nale y zamyka i otwiera w stanie pracy i w stanie próby. W trakcie próby
trzeba tak e sprawdzi prawid owe dzia anie blokad tego cz onu.
Badania nale y przeprowadzi wed ug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki bada trzeba zamie ci w protokole odbioru
ko cowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”
9.2. Szczegó owe zasady rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji elektrycznych mo e by dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego
zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto tych robót obliczona na
podstawie:
okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty instalacyjne
uwzgl dniaj równie :
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przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 4 m (je li taka konieczno wyst puje),
usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powsta ych w czasie robót,
uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegó owej,
likwidacj stanowiska roboczego.
W kwotach rycza towych uj te s równie koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa niezb dnych do wykonania
robót na wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa mog by uwzgl dnione
w tych cenach lub stanowi podstaw oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u, demonta u i pracy
rusztowa koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona
przeciwpora eniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed skutkami
oddzia ywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem
przet eniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Od czanie izolacyjne i
czenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków
ochrony dla zapewnienia bezpiecze stwa. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed pora eniem pr dem
elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Obci alno pr dowa
ugotrwa a przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Inne wyposa enie.
Oprawy o wietleniowe i instalacje o wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Instalacje bezpiecze stwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposa one w wann lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze przet eniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposa enie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zacisków urz dze i zako cze
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urz dze elektrycznych w uk adach niskiego napi cia. Cz
1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U)
Puszki i obudowy do sprz tu elektroinstalacyjnego do u ytku domowego i podobnego. Cz
1: Wymagania ogólne
PN-EN 60799:2004
Sprz t elektroinstalacyjny. Przewody przy czeniowe i przewody po rednicz ce.
PN-EN 60898-1:2003 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze przet eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz
1:
Wy czniki do obwodów pr du przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze przet eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz
1:
Wy czniki do obwodów pr du przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze przet eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz
1:
Wy czniki do obwodów pr du przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki ró nicowopr dowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpr dowego do u ytku
domowego i podobnego (RCCB). Cz
1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki ró nicowopr dowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpr dowym do u ytku
domowego i podobnego (RCBO). Cz
1: Postanowienia ogólne.
PN-E-04700:1998
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada
odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada
odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998
Sprz t elektroinstalacyjny. Odga niki instalacyjne i p ytki odga ne na napi cie do 750 V do przewodów o przekrojach
do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999
Sprz t elektroinstalacyjny. Odga niki instalacyjne i p ytki odga ne na napi cie do 750 V do przewodów o przekrojach
do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998
Sprz t elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napi cie robocze 220 V i 230 V i pr dy znamionowe do
25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
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PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi
PN-EN 60439-1:2003
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz
1: Zestawy badane w pe nym i niepe nym zakresie bada typu
PN-EN 60439-2:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz
2: Wymagania dotycz ce przewodów szynowych
PN-EN 60439-3:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz
3: Wymagania dotycz ce niskonapi ciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dost pnych do u ytkowania przez osoby niewykwalifikowane.
Rozdzielnice tablicowe
PN-EN 60439-4:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz
4: Wymagania dotycz ce zestawów przeznaczonych do instalowania
na terenach budów (ACS)
PN-EN 60439-4:2005(U)
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz
4: Wymagania dotycz ce zestawów przeznaczonych do instalowania
na terenach budów (ACS)
PN-EN 60439-5:2002
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz
5: Wymagania szczegó owe dotycz ce zestawów napowietrznych
przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dost pnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdzia u
energii w sieciach
PN-EN 50274:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Ochrona przed pora eniem pr dem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo rednim cz ci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych. Wymagania ogólne
PN-EN 50300:2005(U)
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Ogólne wymagania dotycz ce niskonapi ciowych rozdzielnic tablicowych
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych
PN-EN 62208:2005(U)
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych. Wymagania ogólne
PN-E-05163:2002
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe os oni te. Wytyczne badania w warunkach wy adowania ukowego,
powsta ego w wyniku zwarcia wewn trznego
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada
odbiorczych (Zmiana Az1)
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-EN 50164-1:2002 (U)
Elementy urz dzenia piorunochronnego (LPS). Cz
1. Wymagania stawiane elementom po czeniowym.
PN-EN 50164-2:2003 (U)
Elementy urz dzenia piorunochronnego (LPS). Cz
2. Wymagania dotycz ce przewodów i uziomów.
PN-IEC 60364-4-442:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami.
Ochrona instalacji niskiego napi cia przed przej ciowymi przepi ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napi cia.
PN-IEC 60364-5-548:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia
elektrycznego. Uk ady uziemiaj ce i po czenia wyrównawcze instalacji informatycznych
PN-IEC 60364-7-706:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodz cymi.
PN-IEC 60364-7-707:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotycz ce uziemie instalacji urz dze przetwarzania danych.
PN-IEC-61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC-61024-1-1:2001
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Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urz dze piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urz dze piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-2:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Cz
1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, monta ,
konserwacja i sprawdzanie urz dze piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1:2001
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cz
2.
Ekranowanie obiektów, po czenia wewn trz obiektów i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cz
3. Wymagania dotycz ce urz dze do
ograniczania przepi (SPD).
PN-EN 61663-1:2002 (U)
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cz
1. Instalacje wiat owodowe.
PN-EN 61663-2:2002 (U)
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cz
2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.
PN-86/E-05003.01
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 99-1:1993
Ograniczniki przepi . Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi do sieci pr du przemiennego.
PN-IEC 99-4:1993
Ograniczniki przepi . Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi z tlenków metali do sieci pr du przemiennego.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
PN-E-04700:1998
Urz dzenia
i
uk ady
elektryczne
w
obiektach
elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania
pomonta owych bada odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urz dzenia
i
uk ady
elektryczne
w
obiektach
elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania
pomonta owych bada odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-IEC 60050(604):1999
Mi dzynarodowy s ownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesy anie i rozdzielanie energii elektrycznej Eksploatacja.
PN-EN 62271-200:2005 (U)
Wysokonapi ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cz
200: Rozdzielnice pr du przemiennego w os onach
metalowych na napi cie znamionowe wy sze ni 1 kV do 52 kV w cznie.
N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. Postanowienia ogólne.
PN-90/E-06401.02
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. Po czenia i zako czenia .
PN-90/E-06401.03
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. Mufy przelotowe na napi cie nie przekraczaj ce 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.04
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. Mufy przelotowe na napi cie powy ej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.05
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. G owice wn trzowe na napi cie powy ej 0,6/1 kV.
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PN-90/E-06401.06
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. G owice napowietrzne na napi cie powy ej 0,6/1 kV.
PN-EN 61330:2001
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napi cia na niskie napi cie.
PN-IEC 742+A1:1997
Transformatory separacyjne i transformatory bezpiecze stwa. Wymagania.
PN-86/E-04070.15
Transformatory. Metody bada . Pomiar intensywno ci wy adowa niezupe nych przy napi ciu przemiennym.
PN-86/E-06041
Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wi kszej. Wyposa enie podstawowe.
PN-EN 60076-1:2001/A12:2004
Transformatory. Wymagania ogólne.
PN-IEC 60076-8:2002
Transformatory. Cz
8: Przewodnik stosowania.
PN-IEC 60354:1999
Przewodnik obci enia transformatorów olejowych.
PN-EN 60726:2003 (U)
Transformatory suche.
PN-69/E-04070
Transformatory. Metody bada .
PN-81/E-04070.00
Transformatory. Metody bada . Postanowienia ogólne, ogl dziny.
PN-81/E-04070.01
Transformatory. Metody bada . Badanie oleju.
PN-81/E-04070.01/Az1:2001
Transformatory. Metody bada . Badanie oleju (Zmiana Az1).
PN-EN 61558-1:2000
Bezpiecze stwo transformatorów mocy, jednostek zasilaj cych i podobnych. Ogólne wymagania i badania.
PN-EN 61558-1:2006 (U)
Bezpiecze stwo transformatorów mocy, jednostek zasilaj cych, d awików i urz dze podobnych - Cz
1: Ogólne
wymagania i badania
PN-EN 61558-2-6:2000
Bezpiecze stwo transformatorów mocy, jednostek zasilaj cych i podobnych. Szczegó owe wymagania dotycz ce
transformatorów bezpiecze stwa do ogólnego stosowania.
PN-EN 61558-2-23:2003
Bezpiecze stwo transformatorów mocy, jednostek zasilaj cych i podobnych. Cz
2-23: Szczegó owe wymagania
dotycz ce transformatorów stosowanych na placach budów.
PN-EN 62041:2005 (U)
Transformatory mocy, jednostki zasilaj ce, d awiki i podobne urz dzenia. Wymagania
EMC.
PN-HD 605 S1:2002 (U)
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody bada .
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U)
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody bada (Zmiana A3).
PN-HD 621 S1:2003 (U)
Kable elektroenergetyczne redniego napi cia o izolacji papierowej przesyconej.
10.2. 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 pó n. zmianami).
10.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
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powinny spe nia notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
10.4. lnne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz
4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz
D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz
D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach u yteczno ci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1999
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