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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
1. Wst p
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych jest opracowaniem zawieraj cym zbiory wymaga w zakresie sposobu
wykonania i odbioru robót elektrycznych, obejmuj cym w szczególno ci:
- wymagania w zakresie wła ciwo ci materiałów,
- wymagania dotycz ce sposobu
- wykonania oraz oceny prawidłowo ci
- wykonania poszczególnych rodzajów robót,
- okre lenie zakresu prac, które powinny by uj te w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji
technicznej)
- wskazanie podstaw okre laj cych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad przedmiarowania.
Poniewa projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom maj odpowiada poszczególne roboty, zamawiaj cy (na podstawie ustawy Prawo o
zamówieniach publicznych) okre la swoje wymagania w specyfikacjach technicznych. Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogólne
specyfikacje techniczne) zawieraj ce warunki poprawnego wykonania robót, SST (szczegółowe specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione
do konkretnego projektu, precyzuj ce szczególne wymagania.
2. Przedmiot opracowania
Niniejsza specyfikacja odnosi si do robót elektrycznych zwi zanych z wykonaniem projektu instalacji elektrycznych rozbudowywanego budynku
Ochotniczej Stra y Po arnej w miejscowo ci Nowe Piekuty dz. nr ewid. 126/1 gm. Nowe Piekuty .
2.1. Definicje i poj cia
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj ca jego przydatno do stosowania w budownictwie, wydana przez
upowa nion do tego jednostk ;
- bruzda instalacyjna - zagł bienie w cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów
elektrycznych
- certyfikacja zgodno ci - działanie trzeciej strony (jednostki niezale nej od dostawcy i odbiorcy) wykazuj ce, e zapewniono odpowiedni stopie
zaufania, i nale ycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa s zgodne z okre lona norm lub z wła ciwymi przepisami prawnymi;
- instalacje wn trzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwi zane z obiektem budowlanym;
- sieci - urz dzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewn trz budynku i przył cza;
- deklaracja zgodno ci - o wiadczenie dostawcy, stwierdzaj ce na jego wył czn odpowiedzialno , e wyrób, proces lub usługa s zgodne z
norm lub aprobata techniczn ;
- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);
- dziennik budowy - opatrzony piecz ci organu administracji pa stwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu cy do notowania wydarze
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót,
przekazywania polece i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem, Wykonawc i Projektantem.
- In ynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,
- kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.
- ksi ga Obmiarów - akceptowany przez In yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słu cy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
wykonywanych Robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnych dodatkowych zał czników. Wpisy w Ksi dze Obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez In yniera.
- odbiór instalacji - zespół czynno ci maj cych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi i obowi zuj cymi normami stanowi cymi podstaw do przekazania instalacji do eksploatacji;
- polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez In yniera w formie pisemnej - poprzez wpis do dziennika budowy,
dotycz ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem Budowy.
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem Dokumentacji Projektowej;
- rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroni cy przed oddziaływaniem czynników zewn trznych, wewn trz którego
umieszczony jest przewód instalacji elektrycznej:
- rysunki - cz
Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje urz dze elektrycznych;
3. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
i poleceniami In yniera - inspektora nadzoru.

ich wykonania oraz za ich zgodno

z dokumentacj projektow , a tak e specyfikacj techniczn

3.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w danych kontraktowych przeka e wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaz dokumentów do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Projekt budynku w zakresie instalacji elektrycznych Przedmiar robót (nakłady rzeczowe) robót elektrycznych, Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót elektrycznych
3.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow .
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowi cz
kontraktu, a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s obowi zuj ce
dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje
nast puj ca kolejno ich wa no ci:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2) dokumentacja projektowa
3) przedmiary robót (nakłady rzeczowe)
Wykonawca robót musi wykaza si niezb dnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót instalacyjnych, ze szczególnym uwzgl dnieniem
robót specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za ich zgodno z
dokumentacj projektow oraz specyfikacj techniczn i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okre lone w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej winny by uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa bł dów lub pomini w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi
In yniera (inspektora nadzoru, projektanta), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały
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b d zgodne z dokumentacj projektow i specyfikacj techniczn . W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b d w pełni zgodne z tymi
dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalaj c jako , to takie elementy b d niezwłocznie zast pione innymi, a roboty poprawione na koszt
wykonawcy.
3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest obowi zany do utrzymania ruchu publicznego w bezpo rednim s siedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, a do
ko cowego odbioru robót. Przed przyst pieniem do robót wykonawca przedstawi In ynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarz dem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych.
Wykonawca ma obowi zek sporz dzenia planu bezpiecze stwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia Dz.U.
2003 nr 120 póz. 1126 (obowi zuje od 11 lipca 2003r.)
3.5. Odbiór frontu robót
Przed rozpocz ciem robót w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapozna si z obiektem budowlanym oraz stwierdzi
odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez wykonawc od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by
dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokołem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie
robót instalacyjnych nale y koordynowa na bie co z kierownikiem budowy robót ogólno budowlanych.
3.6. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzegał przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci ma obowi zek
zadba , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiednia odzie
dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si e wszelkie koszty
zwi zane z wypełnieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zapłacie i s uwzgl dnione w cenie kontraktowej.
3.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót oraz za wszelkie materiały i urz dzenia do nich u ywane - od daty rozpocz cia robót
budowlanych do daty wydania przez In yniera potwierdzenia ich zako czenia. Wykonawca b dzie utrzymywa wykonane roboty w cało ci i
wszystkie ich elementy w stanie zadawalaj cym a do momentu ko cowego odbioru. Je eli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien usun zaniedbania, nie pó niej ni 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
3.8. Stosowanie si do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowi zany zna wszystkie obowi zuj ce podczas wykonywania prac budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i
wytyczne które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci gły b dzie informował In yniera o
swoich działaniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne potrzebne dokumenty.
4. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów i sprz tu
4.1. ródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu,
wykonawca przedstawi zamawiaj cemu szczegółowe informacje dotycz ce proponowanego ródła zamawiania tych materiałów, odpowiednie
certyfikaty, wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In yniera. Zatwierdzenie okre lonego materiału z okre lonego
ródła nie oznacza, e wszelkie materiały z tego ródła uzyskuj zatwierdzenie. Wykonawca robót elektrycznych winien poda in ynierowi
terminy dostaw zatwierdzonych materiałów.
4.2. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez wykonawc usuni te z terenu prowadzenia prac budowlanych. Ka dy rodzaj robót, w
których znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licz c si z ich nie przyj ciem i nie
opłaceniem.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały nale y przechowywa w pomieszczeniach zamkni tych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o wietlonych
. Gospodark materiałami nale y prowadzi zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsi biorstw budowlano - monta owych i
wytycznymi dla przedsi biorstw wykonuj cych elektryczne roboty instalacyjne - monta owe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materiałowej na placu budowy powinny by opracowane przez generalnego wykonawc robót lub przedsi biorstwo wykonuj ce dany
rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materiałów powinny by dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprz t nale y przechowywa w
pomieszczeniach zamkni tych, suchych, przewietrzanych i o wietlonych. Rury nale y składowa w wi zkach w pozycji stoj cej pionowej, kable w
czasie składowania powinny znajdowa si na b bnach. Dopuszcza si składowanie krótkich odcinków w kr gach. B bny powinny by ustawione
na kraw dziach tarczy a kr gi uło one poziomo.
4.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Je eli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych
pracach, wykonawca powiadomi In yniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego u yciem lub wcze niej, je eli b dzie to
wymagane dla przeprowadzenia bada . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo e by potem zmieniony bez zgody In yniera
(inspektora nadzoru).
4.5. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót.
Sprz t powinien by zgodny z ofert wykonawcy i powinien odpowiada wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera. W przypadku braku takich ustale we wskazanych dokumentach, sprz t powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera. Sprz t b d cy własno ci wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót elektrycznych i
wyko czeniowych ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca przyst puj cy do wykonania
instalacji elektrycznych winien wykaza si mo liwo ci korzystania mi dzy innymi z nast puj cych maszyn i sprz tu gwarantuj cych wła ciw
jako robót:
- samochód dostawczy,
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- rusztowania,
- elektronarz dzia,
- spawarka transformatorowa,
- obcinarka do przewodów i inny drobny sprz t elektryka.
4.6. Transport
rodki i urz dzenia transportu powinny by odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezb dnych do wykonania
danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu nale y zabezpieczy przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegaj cy ich
uszkodzenie.
Zaleca si dostarczenie urz dze i ich konstrukcji na stanowisko monta u bezpo rednio przed monta em, w celu unikni cia dodatkowego
transportu
wewn trznego
z
magazynu
budowy.
Dotyczy
to
szczególnie
du ych
i
ci kich
elementów.
Transport kabli i przewodów nale y wykona z zachowaniem warunków:
kable nale y przewozi na b bnach, dopuszcza si przewo enie kabli w kr gach, je eli masa kr gu nie przekroczy 80 kg a temperatura
otoczenia nie jest ni sza ni + 4°C, przy czym wewn trzna rednica kr gu nie powinna by mniejsza ni 40- krotna rednica zewn trzna
kabla,
b bny z kablami lub przewodami przewo one w skrzyniach samochodu powinny by ustawione na kraw dzi tarcz a tarcze b bnów
powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby b bny nie mogły si przetacza .
Stawianie b bnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kr gi kabla lub przewodu nale y układa poziomo.
Zabronione jest: przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewo enia b bna z kablami. Umieszczenie i zdejmowanie b bnów
z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca si wykona przy pomocy urawia. Swobodne staczanie b bnów z kablami i
przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kr gów kabli i przewodów jest zabronione.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które nie wpłyn na utrat cech jako ciowych przewo onych materiałów
oraz nie wpłyn niekorzystnie na wła ciwo ci wykonywanych robót.
4.7. Przyrz dy do bada i pomiarów
Wszystkie przyrz dy pomiarowe u yte do bada i pomiarów musza posiada aktualne wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.
Dane identyfikuj ce przyrz d pomiarowy musz by zamieszczone w raporcie (protokóle) z bada i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrz dów
pomiarowych potrzebnych do wykonania bada i pomiarów winien by zamieszczony w Programie Zapewnienia Jako ci.
5. Ogólne wymagania dotycz ce instalacji
5.1. Wymagania ogólne dotycz ce instalacji elektrycznych
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o wietleniowych i siłowych wewn trznych musz by dostosowana do układu sieci TN-S
o napi ciu znamionowym 400/230V pr du przemiennego i cz stotliwo ci 50 Hz
Zł cza instalacji elektrycznej budynków, musz umo liwia odł czenie instalacji od sieci zasilaj cych i by usytuowane w miejscu dost pnym dla
dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi a tak e ingerencj osób niepowołanych.
Stosowa w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N).
Jako rodek uzupełniaj cej dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej nale y stosowa wył czniki ochronne ró nicowopr dowe. Parametry
tych wył czników (czas wył czania i wielko znamionowego pr du wył czaj cego) okre laj rysunki dokumentacji projektowej i specyfikacje.
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych o wietleniowych i siłowych wewn trznych nale y stosowa wył czniki nadmiarowe :
• o pr dach znamionowych dobranych do wielko ci odbiorników,
• wymaganej zdolno ci wył czeniowej w stanach zwar
• charakterystyce czasowo-pr dowej:
- typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych
- typu C dla zabezpieczenia silników
W instalacjach elektrycznych o wietleniowych i siłowych wewn trznych stosowa poł czenia wyrównawcze główne i miejscowe, ł cz ce
przewody ochronne z cz ciami przewodz cymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
Stosowa zasad prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do kraw dzi cian i stropów.
Przewody elektryczne zasilaj ce rozdzielnie elektryczne nale y prowadzi w sposób umo liwiaj cy ich wymian bez potrzeby naruszania
konstrukcji budynku.
yły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych o wietleniowych i siłowych wewn trznych musz by wykonane wył cznie z miedzi.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urz dze elektrycznych w budynkach powinno zapewnia bezkolizyjno z innymi instalacjami w zakresie
okre lonych odległo ci i ich wzajemnego usytuowania nale y zapewni równomierne obci enie faz linii zasilaj cych przez odpowiednie
przył czanie odbiorów 1-fazowych.
Tablice z aparatami zabezpieczaj cymi nale y sytuowa w taki sposób, aby zapewni : łatwy dost p, nale y jednocze nie zabezpieczy je przed
dost pem osób niepowołanych mocowanie puszek w cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia niezb dn wytrzymało na
wyci ganie wtyczki z gniazda.
Gniazda wtyczkowe i wył czniki nale y instalowa w sposób nie koliduj cy z wyposa eniem pomieszczenia.
W łazienkach nale y przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania sprz tu z uwzgl dnieniem przestrzeni ochronnych;
Poło enie wył czników klawiszowych nale y przyjmowa takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nale y instalowa w takim poło eniu, aby styk ten wyst pował u góry.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nale y podł cza w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód
neutralny - do prawego bieguna.
Warto rezystancji izolacji kabla okre li w temperaturze 20 °C i wyrazi w M /km. winna wynosi dla kabli do 1 kV
• o izolacji gumowej - 75 M /km
• izolacji polietylenowej -100 M /km
5.2

Roboty przygotowawcze - wymagania ogólne

5.2.1. Trasowanie
Zasadnicze czynno ci podczas wykonywania trasowania:
- wytyczenie tras przewodów na cianach budynku;
- wytyczenie miejsc pod monta rur osłonowych;
- mechaniczne wykonanie otworów w cianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nale y wykona uwzgl dniaj c konstrukcj budynku oraz zapewniaj c bezkolizyjno z innymi instalacjami. Trasa instalacji
powinna by przejrzysta, prosta i dost pna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach
poziomych i pionowych.
5.2.2. Kucie i zaprawienie wn k pod tablice
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Je li nie wykonano wn k w czasie wznoszenia budynku, nale y je wykona przy monta u instalacji.
Wn ki pod tablice nale y dostosowa do wielko ci tablicy rozdzielczej. Wn ki wykona na odpowiedni gł boko z uwzgl dnieniem podej cia
przewodów elektrycznych do aparatury modułowej.
Zabrania si wykonywania wn k w cienkich cianach działowych w sposób osłabiaj cy ich konstrukcj , zabrania si kucia bruzd, przebi i
przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
5.2.3. Ustalenie miejsc monta u opraw i osprz tu oraz przej przez ciany i stropy
Wszystkie przej cia obwodów instalacji elektrycznych przez ciany, stropy itp. (wewn trz budynku) musz by chronione przed uszkodzeniami,
przej cia mi dzy pomieszczeniami o ró nych atmosferach powinny by wykonane w sposób szczelny, zapewniaj cy nie przedostawanie si
wyziewów, obwody instalacji elektrycznych przechodz ce przez podłogi musz by chronione do wysoko ci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym mo na stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki,
korytka blaszane, drewniane itp.
Przy przej ciach z jednej strony ciany na drug lub ze ciany na strop, cała rura powinna by pokryta tynkiem, przebicia przez ciany nale y
wykonywa w taki sposób, aby rur mo na było wygina łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od warto ci podanych w p. 5.3.1, rury w
podłodze mog by układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie były nara one na napr enia mechaniczne.
Mog by one równie zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi.
5.2.4. Kucie bruzd
Bruzdy nale y dostosowa do rednicy rury z uwzgl dnieniem rodzaju i grubo ci tynku, przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bru dzie
szeroko bruzdy powinna by taka, aby odst py mi dzy rurami wynosiły nie mniej ni 5mm. Rury zaleca si układa jednowarstwowo. Zabrania
si wykonywania bruzd w cienkich cianach działowych w sposób osłabiaj cy ich konstrukcj , zabrania si kucia bruzd, przebi i przepustów w
betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przy przej ciach z jednej strony ciany na drug lub ze ciany na strop, cała rura powinna
by pokryta tynkiem, przebicia przez ciany nale y wykonywa w taki sposób, aby rur mo na było wygina łagodnymi łukami, o promieniu nie
mniejszym od warto ci podanych w p. 5.3.1., rury w podłodze mog by układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki
sposób, aby nie były nara one na napr enia mechaniczne. Mog by one równie zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi.
Je li nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nale y wykonywa je r cznie przecinakiem i młotkiem (zwykle 1000 g) lub za pomoc
narz dzi elektrycznych wzgl dnie pneumatycznych. Bruzdy nale y wykonywa o szeroko ci równej około 2 rednicom zewn trznym rurki;
gł boko bruzdy powinna by taka, aby rurka nie wystawała wi cej ni 5 mm poza mur w stanie surowym. Przy układaniu wi kszej liczby rurek,
szeroko bruzdy powinna by taka, aby odst py mi dzy rurkami wynosiły co najmniej 5mm. Rurki nale y układa jednowarstwowo, układanie
rurek jedna pod drug jest zabronione. Przy prowadzeniu rurki po stropie nale y wykorzystywa otwory pustaków w stropie. Kucie bruzd w stropie
jest niewskazane. Przebicia, przekucia itp. w elementach elbetowych, filarach i innych odpowiedzialnych elementach konstrukcyjnych nale y
uzgadnia z technicznym nadzorem budowlanym. Zabrania si kucia bruzd w belkach strunobetonowych i kablobetonowych. Do tych elementów
wolno mocowa uchwyty za pomoc obejm lub klejenia. W naro nikach prostych nale y ku bruzd gł biej, aby schowa kolanko pod tynkiem.
Przebicia przez ciany nale y wykonywa w taki sposób, aby rurki mo na było prowadzi łagodnymi łukami.
5.3. Roboty instalacyjne - monta owe -wymagania ogólne
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urz dze elektrycznych w budynku powinno zapewnia bezkolizyjno z innymi instalacjami w zakresie
odległo ci i ich wzajemnego usytuowania.
Główne ci gi instalacji układa pod tynkiem. WLZty prowadzi w rurach ochronnych na tynku w pustce pomi dzy sufitem podwieszanym a
stropem zgodnie z dokumentacj . Do wyposa enia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza si instalacje ciepłej i zimnej wody
klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronn , telekomunikacyjn itd.
Pomi dzy tymi instalacjami oraz towarzysz cymi urz dzeniami istniej pewne zale no ci, a tak e powi zania, które musz by uwzgl dnione w
trakcie projektowania budowy , modernizacji b d remontu. W pierwszej kolejno ci chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i
lokalizacj urz dze , aby wykluczy lub zmniejszy do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie
budynku. Mog ce wyst pi w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracuj cych z ni urz dze , takie jak zwarcia, przeci enia,
przepi cia i przerwy w obwodach cz sto prowadz do powstania zagro e . Zagro enia te przejawiaj si na przykład w osi ganiu przez fragmenty
instalacji i urz dze podwy szonych temperatur lub pojawieniu si iskrzenia, które w konsekwencji mog sta si przyczyn po aru. Z kolei inne
ni elektryczne, wymienione wy ej instalacje powinny by tak prowadzone, aby czynno ci przy ich konserwacji b d wymianie nie prowadziły do
uszkodze instalacji i urz dze elektrycznych, gdy grozi to pora eniem osób wykonuj cych te czynno ci. Chodzi tu głównie o zapewnienie takich
odległo ci pomi dzy instalacjami, aby mo na było swobodnie i bezpiecznie operowa narz dziami niezb dnymi do prowadzenia zabiegów
konserwacyjnych i remontowych.
Wewn trzne linie zasilaj ce prowadzi w rurach instalacyjnych p/t przy podej ciach do tablic. Poszczególne obwody rozprowadzi w korytkach, w
przestrzeni stropu podwieszanego (ci gi główne) oraz pod tynkiem. Dopuszcza si prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych pod
warunkiem pokrycia ich warstw co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy b d same przewody mocowa na
powierzchni cian i stropów ju wcze niej otynkowanych.
5.3.1. Układanie rur i osadzanie puszek
Rury nale y układa i mocowa na tynku do cian. Łuki z rur sztywnych nale y wykonywa przy u yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promie łuku powinien wynosi :
rednica znamionowa
rury, mm

18

21

22

28

37

47

Promie łuku, mm

190

190

250

250

250

450

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie mo e by wi ksze ni 15% wewn trznej rednicy rury. Ł czenie rur nale y wykonywa za pomoc
poł cze jedno kielichowych lub zł czek dwu kielichowych. Najmniejsza długo poł czenia jedno kielichowego powinna wynosi :
rednica znamionowa rury, mm
Długo

kielicha, mm

18

21

22

28

37

47

35

35

40

45

50

60
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Puszki powinny by zamontowane do cian za pomoc kołków rozporowych. Przed zainstalowaniem nale y w puszce wyci wymagan liczb
otworów dostosowanych do rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi do rodka puszki na gł boko do 5mm.
5.3.2. Wci ganie przewodów do rur
Do rur uło onych zgodnie z p. 5.4.1. nale y wci ga przewody przy u yciu spr yny instalacyjnej, zako czonej z jednej strony kulk , a z drugiej
uszkiem. Zabrania si układania rur wraz z wci gni tymi w nie przewodami.
5.3.3. Mocowanie puszek
Puszki nale y osadza w cianach w sposób trwały za pomoc kołków rozporowych lub klejenia. Na cianach drewnianych puszki nale y
mocowa za pomoc wkr tów do drewna. Puszki po zamontowaniu nale y przykry pokrywami monta owymi. Mo liwe jest stosowanie puszek i
sprz tu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposób podany w p. 5.3.1.
5.3.4. Mocowanie puszek natynkowych
Puszki natynkowe nale y mocowa na cianach w sposób trwały za pomoc kołków rozporowych. Puszki po zamontowaniu nale y przykry
pokrywami monta owymi.
Zasadnicze czynno ci podczas przygotowywania podło a do zamocowania puszek:
o
Trasowanie.
o
Wykonanie lepych otworów mechanicznie.
o
Wstrzelenie kołków.
o
Uci cie i przyspawanie płaskownika.
o
Wykonanie konsolek i przyspawanie.
o
Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i płaskowników.
o
Wykonanie konsolek.
o
Osadzenie konsolek.
o
Pomalowanie konsolek.
o
Osadzenie kołków rozporowych.
o
Umocowanie puszki.
o
Podł czenie i przedzwonienie przewodów
5.3.5. Układanie i mocowanie przewodów w tynku
Instalacje wtynkowe nale y wykonywa przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si stosowanie przewodów wielo yłowych płaskich, na podło u z
drewna lub innych materiałów palnych mo na układa przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubo ci co najmniej 5 mm, oddzielaj cej
przewód od ciany. Przewody maj ce dwie warstwy izolacji, tj. izolacj ka dej yły oraz wspóln powłok , mo na układa bezpo rednio na
podło u drewnianym lub z innego materiału palnego, je eli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wi cej ni 16 A, przewody wprowadzone do puszek
powinny mie nadwy k długo ci niezb dn do wykonania poł cze . Przewód neutralny powinien by nieco dłu szy ni przewody fazowe,
zagi cia i łuki w płaszczy nie przewodu powinny by łagodne. W tym celu nale y przeci wzdłu mostki pomi dzy yłami przewodu nie
uszkadzaj c ich izolacji, podło e do układania na nim przewodów powinno by gładkie, przewody nale y mocowa do podło a za pomoc
klamerek. Dopuszcza si równie mocowanie za pomoc gwo dzików wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami lub gwo dzikami nale y wykonywa w odst pach około 50 cm, wbijaj c je tak, aby nie uszkodzi izolacji ył przewodu.
Zabrania si zaginania gwo dzików na przewodzie.
Do puszek nale y wprowadza tylko te przewody, które wymagaj ł czenia w puszce; pozostałe przewody nale y prowadzi obok puszki.
Przed tynkowaniem ko ce przewodów nale y zwin w lu ny kr ek i wło y do puszek, a puszki zakry pokrywami lub w inny sposób
zabezpieczy je przed zatynkowaniem.
Zabrania si układania przewodów bezpo rednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w zł czach płyt itp. bez stosowania osłon w
postaci rur.
5.3.6. Przygotowanie ko ców ył i ł czenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wn trzowych ł czenia przewodów nale y wykonywa w sprz cie i osprz cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowa poł cze skr canych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zewn trz przewody, a samo ich przył czenie do instalacji nie zostało
opracowane w projekcie, sposób przył czenia nale y uzgodni z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody musz by uło one swobodnie i nie mog by nara one na naci gi i dodatkowe napr enia.
Do danego zacisku nale y przył cza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku stosowania zacisków, do których przewody s przył czane za pomoc oczek, pomi dzy oczkiem a nakr tk oraz pomi dzy oczkami
powinny znajdowa si podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozj w sposób umo liwiaj cy przepływ pr du.
Długo odizolowanej yły przewodu powinna zapewnia prawidłowe przył czenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo e
powodowa uszkodze mechanicznych. W przypadku stosowania ył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza warstwy cyny.
Ko ce przewodów miedzianych z yłami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si
stosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.3.7. Podej cia do odbiorników
Podej cia instalacji elektrycznych do odbiorników nale y wykona w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny,
podej cia od przewodów uło onych w podłodze nale y wykonywa w rurach zamocowanych pod powierzchni podłogi, albo w specjalnie do tego
celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały musz spełnia odpowiednie warunki wytrzymało ciowe i by wyprowadzone ponad podłog do
wysoko ci koniecznej dla danego odbiornika. Podej cia zwieszakowe stosuje si w przypadkach zasilania odbiorników od góry.
Podej cia tego rodzaju stosuje si najcz ciej do:
- opraw o wietleniowych,
- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Podej cia zwieszakowe nale y wykonywa jako sztywne lub elastyczne, w zale no ci od
- warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
- do odbiorników zamocowanych na cianach, stropach lub konstrukcjach podej cia nale y wykonywa przewodami uło onymi na tych
cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a tak e na innego rodzaju podło ach, np. kształtowniki itp.
5.3.8. Przył czanie odbiorników
Miejsca poł cze ył przewodów z zaciskami odbiorników powinny by dokładnie oczyszczone. Samo poł czenie musi by wykonane w sposób
pewny pod wzgl dem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozj . Bez wzgl du na rodzaj
instalacji, przył czenia odbiorników s wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym e dziel si na dwa rodzaje:
- przył czenia sztywne,
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- przył czenia elastyczne.
Przył czenia sztywne nale y wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo rednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i
kablami. Wykonuje si je do odbiorników stałych, zamocowanych do podło a i nie ulegaj cym adnym przesuni ciom. Przył czenia elastyczne
stosuje si , gdy odbiorniki s nara one na drgania o du ej amplitudzie lub przystosowane s do przesuni i przemieszcze . Przył czenia te nale y
wykonywa :
- przewodami izolowanymi wielo yłowymi gi tkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jedno yłowymi gi tkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielo yłowymi gi tkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodz ce z rur powinny by zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez zało enie tulejek izolacyjnych.
W miejscach nara onych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników musz by chronione.
5.4. Monta przewodów i osprz tu
5.4.1. Rury typu RB
Zasadnicze czynno ci przy wykonywaniu robót
o
Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytów do rur RB
o
Przygotowanie podło a
o
Zamocowanie uchwytów
o
Odmierzenie i uci cie rur
o
Wykonanie poł cze zł czkami przelotowymi
o
Sprawdzenie dro no ci rura u
o
Wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji
o
Uło enie rur na uchwytach
5.4.2. Układanie przewodów i kabli
Wymagania ogólne dotycz ce robót
Wszystkie przewody kabelkowe na obu ko cach musz by oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na li cie adresowej. Ka de przej cie
przewodów kabelkowych przez stropy i ciany musi by zabezpieczone rur osłonow lub odpowiednio obudowane.
Trasy przewodów kabelkowych sposób uło enia osłon lub konstrukcji w ka dym przypadku musz zapewnia łatwo ich wymiany lub wymiany
przewodów kabelkowych.
Minimalny przekrój ył przewodz cych przewodów kabelkowych dla obwodów o wietleniowych 1,5 mm2 Cu, obwodów gniazd wtykowych i
obwodów siłowych 2.5mm2 Cu.
Poziom izolacji przewodów kabelkowych -750V.
Wszystkie przewody kabelkowe musz mie yły przewodz ce wykonane z miedzi, by oznakowane przez producenta (marka), posiada
kolorystyk izolacji roboczej ył zgodn z wymaganiami t.j.
- przewód ochronny PE - kolor ółtozielony
- przewód neutralny N - kolor niebiesk
- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, br zowy, czarny
5.4.3. Układanie przewodów typu YDYp pod tynkiem
Zasadnicze czynno ci przy wykonywaniu robót
o
Rozwini cie przewodu kabelkowego
o
Sprawdzenie ci gło ci ył i oporno ci izolacji
o
Odmierzenie i ciecie
o
Zamocowanie przewodu do podło a
o
Wprowadzenie ko ców przewodów do puszek lub rozgał ników
5.4.4. Przewody wci gane do rur
Zasadnicze czynno ci przy wykonywaniu robót
o
Rozwini cie przewodu
o
Sprawdzenie ci gło ci ył i oporno ci izolacji
o
Odmierzenie
o
Ci cie
o
Otwieranie i zamykanie puszek, odgał ników lub skrzynek rozgał nych
o
Wci gni cie przewodów
5.5. Monta osprz tu i aparatury
Osprz t szczelny, wykonany z tworzyw sztucznych, nale y przymocowa mocno do cian co najmniej dwoma rubami.
Puszki odgał ne koliduj ce z ci gami przewodów powinny by montowane na wspornikach ods dzonych od ciany tak, aby ci gi przewodów
mo na było przepu ci w linii prostej pod puszk . Do mocowania osprz tu nale y u ywa wkr tów do drewna z łbem półkolistym, a nie
sto kowym. Puszki i osprz t nale y umieszcza tak, aby nie było konieczne gi cie przewodów w pobli u ich wprowadzenia do dławików.
Zasadnicze czynno ci przy wykonywaniu robót
o
Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury
o
Przygotowanie podło a
o
Wykonanie lepych otworów mechanicznie / r cznie
o
Wykruszenie lub wyci cie otworów do wprowadzenia przewodów w puszkach
o
Wprowadzenie przewodów w otwory puszki
o
Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
o
Osadzenie puszki w gotowym podło u
o
Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni
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o
o
o
o
o
o

Odkrywanie puszek
Podł czenie i przedzwonienie przewodów
Zamkni cie puszek
Rozmontowanie osprz tu, ł czników i aparatury
Podł czenie ł czników i gniazd wtykowych
Zamocowanie ł czników i gniazd wtykowych w puszce

Wymagania dodatkowe dotycz ce robót
Ł czniki i gniazda wtykowe powinny by umiejscowione na wysoko ciach (od wyko czonego podło a pomieszcze ) okre lonych dokumentacj
projektowa lub według odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku. Przed wykonaniem podł cze ł czników i aparatów - nale y sprawdzi
poprawno ich funkcjonowania.
5.6. Monta opraw o wietleniowych
Zasadnicze czynno ci przy montowaniu opraw.
o
Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytów
o
Przygotowanie podło a
o
Zamocowanie uchwytów
o
Rozpakowanie oprawy
o
Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczaj cych
o
Otwarcie i zamkni cie oprawy
o
Obci cie i obrobienie ko ców przewodów
o
Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
o
Zamontowanie oprawy i podł czenie
o
Wyposa enie oprawy w akcesoria (klosze, odbły niki, rastry itp.)
Zasadnicze czynno ci przy monta u ródeł wiatła
o
Zdj cie klosza, siatki, odbły nika, rastra itp. z oprawy
o
Wyj cie ródła wiatła z opakowania
o
Sprawdzenie marki, zgodno ci oznacze i parametrów
o
Zamontowanie ródła wiatła w oprawie
o
Sprawdzenie wiecenia oprawy Zamontowanie klosza, siatki, odbły nika, rastra itp.
5.7. Monta tablic rozdzielczych
Zał czone w projekcie rysunki schematów ideowych zasilania i tablic rozdzielczych s w stopniu wystarczaj cym dopełnieniem niniejszej
specyfikacji i dopełniaj tak e dane potrzebne do sporz dzenia kalkulacji cenowej.
Zasadnicze czynno ci przy wykonywaniu robót
o
Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podło u
o
Wypoziomowanie i skr cenie elementów ze sob
o
Skr cenie szyn zbiorczych ze sob w miejscach poł cze
o
Podł czenie ko cówek kabli zasilaj cych i odpływowych do zacisków
o
Podł czenie przewodu uziemiaj cego
o
Sprawdzenie i dokr cenie rub
o
Malowanie poprawkowe
Wymagania dodatkowe dotycz ce robót:
Przy wszystkich rozdzielnicach, zł czach i tablicach rozdzielczych musi by umieszczony ich schemat ideowy poł cze z opisem aparatury,
wielko ci nastaw aparatów i pr dów znamionowych wkładek bezpiecznikowych. Schematy winny by zabezpieczone przed kurzem i wilgoci (np.
przez laminowanie).
5.7.1. Monta skrzynek rozdzielczych i tablic
Zasadnicze czynno ci przy wykonywaniu robót
o
Przygotowanie podło a lub fundamentu
o
Umocowanie elementów konstrukcji tablicy lub obudowy
o
Podł czenie i oznaczenie przewodów
o
Malowanie poprawkowe obudowy
5.7.2. Monta aparatury modułowej w rozdzielniach
Zał czone w projekcie rysunki schematów ideowych zasilania i tablic rozdzielczych s w stopniu wystarczaj cym dopełnieniem niniejszej
specyfikacji i dopełniaj tak e dane potrzebne do sporz dzenia kalkulacji cenowej.
Wymagania dodatkowe dotycz ce robót:
Przy wszystkich rozdzielnicach, zł czach i tablicach rozdzielczych musi by umieszczony ich schemat ideowy poł cze z opisem aparatury,
wielko ci nastaw aparatów i pr dów znamionowych wkładek bezpiecznikowych. Schematy winny by zabezpieczone przed kurzem i wilgoci (np.
przez laminowanie). Rozdzielnie RG dobrano jako na cienn z przeznaczeniem do wmurowania w cian , natomiast rozdzielnie T, TK jako
ntynkowe przykr cane do ciany.
5.8. Ochrona od pora e , poł czenia wyrównawcze
Jako ochron dodatkow zaprojektowano samoczynne wył czenie zasilania w układzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice
elektryczne winny by wyposa one w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nale y odizolowa od konstrukcji.
Przewody PE poł czy ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi zł cza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami
ochronnymi opraw (w przypadku braku z zaciskiem zł czki wiecznikowej). Przewód PE ma mie izolacj w kolorze ółto-zielonym natomiast N
w niebieskim. Dodatkowo w budynku (w gara ach) nale y wykona poł czenia wyrównawcze. Za pomoc przewodu LgY6mm2 nale y podł czy :
- przewody ochronne lub ochronno-neutralne
- rury instalacji sanitarnych
- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
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- kanały wentylacyjne
metalowe drabinki kablowe
inne masy metalowe
Przewód LgY6mm2 nale y doprowadzi do szyny PE w rozdzielnicy T1
Wewn trz pomieszczenia kotłowni nale y wykona szyn wyrównawcz z bednarki FeZn25x4mm. Do szyny wyrównawczej za pomoc
metalowych obejm i przewodu LgY o6mm2 podł czy metalowe elementy pozostałych instalacji (komin, metalowe rury, metalowe elementy
konstrukcji budynku itp.). Główn szyn wyrównawcz w kotłowni poł czy poprzez zł cza kontrolne z uziomem otokowym. W celu uziemienia
szyny wyrównawczej nale y wyprowadzi z uziomu otokowego wypust bednarki FeZn25x4. Bednark do zbrojenia nale y podł czy metalicznie.
Szyn wyrównawcz z uziomem otokowym nale y poł czy poprzez zł cze kontrolne. Bednark wyprowadzi na wysoko 0,6m od powierzchni
posadzki.
5.9. Monta instalacji odgromowej i uziemiajacej
Stosowa zasad prowadzenia tras przewodów instalacji odgromowych w liniach prostych, równoległych i prostopadłych do kraw dzi obrysu
budynków i innych obiektów
Wymagane warto ci rezystancji uziomów instalacji odgromowych przedstawia zamieszczona poni ej tabela:
Rodzaje uziomów

Grunt
Wszystkie po rednie rodzaje
podmokły, bagienny,
gruntu
próchniczny, torfiasty, gliniasty

Grunty kamieniste i skaliste

Uziomy poziome
Pionowe oraz stopy fundamentowe

10

20

40

5

30

50

Uziomy otokowe
oraz ławy fundamentowe

Zaleca si ł czy uziemienie urz dzenia odgromowego z uziemieniem urz dze elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Podziemne
metalowe elementy obiektów i urz dze technologicznych, znajduj ce si w odległo ci nie wi kszej ni 2 mb od uziomów instalacji odgromowych,
a nie wykorzystane jako uziomy naturalne, zaleca si ł czy z tymi uziomami bezpo rednio lub za pomoc ochronników.
Odległo kabli układanych w ziemi od uziomu instalacji odgromowej nie powinna by mniejsza ni 1 mb.
Na budynku jako zwody poziome niskie wykorzysta projektowane metalowe poszycie dachu (blacha stalowa malowana o grubo ci 0,6mm)..
Zwody odprowadzaj ce wykona drutem stalowym ocynkowanym ø 8mm. Zwody odprowadzaj ce prowadzi w rurze ochronnej pod elewacj .
Uchwyty zwodów poziomych i pionowych na dachu rozmie ci w odległo ci nie wi kszej ni 1m od siebie.
Na kominach wentylacyjnych na dachu przewidziano zwody poziome niskie montowane na uchwytach. Zwody poziome montowane na kominach
wentylacyjnych podł czy do instalacji odgromowej. Wywiewki poł czy z projektowan instalacj odgromow . Wentylatory dachowe nie ł czy
z instalacj odgromow . Poł czenie przewodów odprowadzaj cych ze zwodem poziomym wykona jako skr cane. Zwody odprowadzaj ce
pionowe nale y poł czy z projektowanym uziomem otokowym poprzez zł cze kontrolne i przewód uziemiaj cy (bednark FeZn25x4). Zł cza
kontrolne montowa na wysoko ci 1,5m od powierzchni ziemi. Przewody odprowadzaj ce oraz przewody uziemiaj ce prowadzi w grubo ciennej
rurze niepalnej.
5.9.1. Monta wsporników dachowych z kołkiem rozporowym na kominie
o
Trasowanie
o
Wykonanie otworów do zamocowania
o
Zamocowanie wsporników dachowych i ciennych
o
Uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscu monta u wsporników
5.9.2. Monta zwodów poziomych i pionowych
Na budynku jako zwody poziome niskie wykorzysta projektowane metalowe poszycie dachu (blacha stalowa malowana o grubo ci 0,6mm).
Poszczególne arkusze blachy nale y ze sob poł czy metalicznie. Zwody odprowadzaj ce wykona drutem stalowym ocynkowanym ø 8mm.
Zwody poziome montowane na kominach wentylacyjnych podł czy do arkuszy blachy. Istniej ce wywiewki, drabinki dachowe, metalowe
barierki na dachu poł czy z projektowan instalacj odgromow .
Na dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu FeZn 8mm poł czy z instalacj odgromow kominy i wystaj ce metalowe cz ci dachu. Na
kominach zwody poziome montowa na uchwytach z kołkiem.
Nie nale y ł czy wentylatorów dachowych elektrycznych z instalacj odgromow . Do ochrony ww urz dze nale y w bezpiecznej odległo ci
wykona maszty pionowe o wysoko ci uzale nionej od gabarytów urz dze które maj chroni przed bezpo rednim wyładowaniem
atmosferycznym.
Pozostałe metalowe cz ci dachu nale y poł czy do instalacji drutem 8mm.
Metalowe rynny na dachu nale y poł czy z instalacj odgromow za pomoc uchwytów rynnowych.
o
o
o
o
o
o
o

Wyznaczenie miejsca monta u.
Wykonanie otworów.
Osadzenie wsporników.
Odmierzenie, uci cie i wyprostowanie przewodu.
Przymocowanie przewodu do wsporników.
Ł czenie przewodów przez skr canie
Oczyszczenie i malowanie spawów.

5.9.3. Przewody odprowadzaj ce
Zwody odprowadzaj ce w miejscach wskazanych na rys nr 2 nale y za pomoc zł czy przystosowanych do ł czenia drutu z blach poł czy z
metalowym poszyciem dachu. Przewody odprowadzaj ce (drut stalowy ocynkowany 8mm) prowadzi w rurze grubo ciennej nie palnej (gr.
cianek 5mm) pod elewacj . Zł cza kontrolne montowa w p/t szafkach rewizyjnych z drzwiczkami lub pokrywami na wysoko ci 1,5m od
powierzchni ziemi.
Poł czenie przewodów odprowadzaj cych ze zwodem poziomym wykona jako skr cane za pomoc zacisków krzy owych. Zwody
odprowadzaj ce pionowe nale y poł czy z projektowanym uziomem otokowym poprzez zł cze kontrolne i przewód uziemiaj cy (bednark
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FeZn25x4). Przewód uziemiaj cy instalacji odgromowej podł czy do projektowanego uziomu otokowego poprzez spawanie lub za pomoc
zacisku klinowego.
Przewody uziemiaj ce nale y chroni przed korozj poprzez malowanie farb antykorozyjn lub lakierem asfaltowym na wysoko ci do 30cm nad
ziemi i do gł boko ci 20cm w ziemi. Poł czenia spawane nale y zabezpieczy przed korozj poprzez malowanie farb antykorozyjn .
5.9.4 Monta uziomu otokowego
Uziom otokowy wykona z ocynkowanej bednarki stalowej FeZn25x4 układanej w ziemi na gł boko ci 0,8m w odległo ci nie mniejszej ni 1m od
obrysu budynku. Uziom otokowy uło y dookoła całego budynku zakładu opieku czego. Nale y pami ta aby zachowa odległo bezpieczn
uziomu otokowego od istniej cych kabli elektrycznych (1m), w pobli u głównych wej do budynku przewidziano uło enie bednarki w osłonie z
rury izolacyjnej DVR50. Bednark w wykopie ł czy za pomoc spawu. Rezystancja uziomu otokowego nie powinna przekracza 10 . W
przypadku nie osi gni cia wymaganej normami rezystancji uziemienia nale y dodatkowo zastosowa uziom pionowy typu np Galmar.
Zasadnicze czynno ci przy monta u uziomu otokowego
o Wyznaczanie trasy rowu.
o Wykopanie rowu.
o Odmierzenie i uci cie bednarki.
o Wyprostowanie bednarki.
o Uło enie bednarki w wykopie.
o Spawanie gazowe.
o Oczyszczenie i malowanie spawu.
o Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami.

5.9.5. Uziemienie punktu podziału przewodu PEN na PE i N

W projektowanej rozdzielni RG wykona punkt podziału przewodu PEN na przewód PE i N. Punkt rozdziału nale y uziemi przez doprowadzenie
z projektowanego uziomu otokowego do rozdzielnicy RG bednarki FeZn25x4. Poł czenie projektowanego uziomu otokowego z przewodem
uziemiaj cym wykona jako spawane Rezystancja uziemienia punktu podziału Ru 10 . W przypadku nie osi gni cia wymaganej normami
rezystancji uziemienia nale y dodatkowo zastosowa uziom pionowy typu np Galmar.
Rezystancja uziemienia punktu podziału Ru 10 . Uziom typu Galmar montowa zgodnie z zaleceniami producenta uziomu. Bednark od
rozdzielni RG do szpilek prowadzi w budynku na tynku na uchwytach na zewn trz bednark układa w ziemi na gł boko ci 0,6m. Uziom
szpilkowy typu Galmar zamontowa w odległo ci nie mniejszej ni 1m od obrysu budynku. Poł czenia spawane zabezpieczy przed korozj .
Uziomy pionowe nale y wykonywa w nast puj cy sposób:
a) uziomy pionowe sztuczne nale y pogr a w grunt do gł boko ci nie mniejszej, ni 2,5 m,
c) uziomy pionowe wkr cane lub pogr ane wibromłotem nale y zagł bia na tak gł boko , aby w miar mo liwo ci uzyska wymagan
rezystancj uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego,
d) pr ty stalowe u ywane do wykonania uziomu pionowego wkr canego wibromlotem, nale y ł czy przez spawanie lub skr canie przy u yciu
tulejki ł cz cej. Dopuszcza si równie inne rodzaje poł cze odpowiednio mocnych i nie utrudniaj cych pogr ania,
e) górn kraw d uziomu pionowego nale y usytuowa na gł boko ci ok. 0,5 m poni ej poziomu gruntu,
f) je li pojedynczy uziom pionowy nie spełnia podanych-w dokumentacji technicznej wymaga odno nie dopuszczalnej rezystancji uziomu, nale y
na podstawie pisemnego porozumienia z inwestorem wykona układ uziomowy składaj cy si z dwóch lub wi kszej liczby pojedynczych uziomów
pionowych, b d mieszany układ uziomowy składaj cy si z uziomów poziomych i pionowych.
5.10. Badania i pomiary
Zasadnicze czynno ci przy wykonywaniu bada i pomiarów
o
Badania i pomiary instalacji o wietleniowej i siłowej
o
Sprawdzenie ci gło ci ył przewodów
o
Sprawdzenie poprawno ci poł cze
o
Sprawdzenie odresów przewodów kabelkowych z listw adresow
o
Pomiar rezystancji izolacji przewodów
o
Pomiar rezystancji uziemie roboczych i ochronnych
o
Badanie wyłaczników ochronnych ró nicowopr dowych
Wymagania dodatkowe dotycz ce bada i pomiarów
o
Z wykonanych bada i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza by sporz dzone raporty
o
Badania i pomiary powinna wykonywa uprawniona osoba/pracownik laboratorium
Wszystkie przyrz dy pomiarowe u yte do bada i pomiarów musza posiada aktualne wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.
Dane identyfikuj ce przyrz d pomiarowy musz by zamieszczone w raporcie (protokóle) z bada i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrz dów
pomiarowych potrzebnych do wykonania bada i pomiarów winien by zamieszczony w Programie Zapewnienia Jako ci.
6. Kontrola jako ci robót
6.1. Zasady kontroli jako ci robót
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nale y przedło y komisji protokoły z bada . St d te instalacje w budynku powinny by poddane
szczegółowym ogl dzinom i próbom, obejmuj cym tak e niezb dny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniaj wymagania dotycz ce
ochrony ludzi, zwierz t i mienia przed zagro eniami, których mo e sta si przyczyn . Członkowie komisji, przed przyst pieniem do ogl dzin i
prób powinni otrzyma i zapozna si z uaktualnion dokumentacj techniczn oraz protokołami ze sprawdze cz stkowych. Osoby wykonuj ce
pomiary powinny posiada odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania bada . W czasie wykonywania prób nale y
zachowa szczególn ostro no , celem zapewnienia bezpiecze stwa ludziom i unikni cia uszkodze obiektu lub zainstalowanego wyposa enia.
Kontrola jako ci wykonania instalacji powinna obejmowa przede wszystkim sprawdzenie:
- zgodno ci zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urz dze
certyfikatami,
- prawidłowo ci wykonania poł cze przewodów,
- poprawno ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
- odległo ci od innych instalacji i urz dze ,

z dokumentacj

techniczn , normami i
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poprawno ci wykonania przej przewodów przez stropy i ciany,
prawidłowo ci zamontowania urz dze elektrycznych oraz sprz tu i osprz tu,
w dostosowaniu do warunków rodowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,
prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, ł czników, zacisków itp.,
prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
prawidłowo ci oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,
prawidłowo ci doboru urz dze i rodków ochrony od wpływów zewn trznych warunków rodowiskowych w jakich pracuj ),
spełnienia dodatkowych zalece projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej

Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których jest mowa wy ej okre lone s
nast puj cych normach:
PN-88/E-08501 Urz dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecze stwa. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpiecze stwa. Ochrona
przeciwpo arowa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpiecze stwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpiecze stwa. Ochrona i higiena pracy.

w

6.2. Ogl dziny instalacji elektrycznych
Ogl dziny nale y wykona przed przyst pieniem do prób i po odł czeniu zasilania instalacji. Celem ogl dzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane
urz dzenia, aparaty i rodki zabezpiecze i ochrony spełniaj wymagania bezpiecze stwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych
(stwierdzenie zgodno ci ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone
zgodnie z projektem, czy nie maj widocznych uszkodze wpływaj cych na pogorszenie bezpiecze stwa. Podstawowy zakres ogl dzin obejmuje
przede wszystkim sprawdzenie prawidłowo ci: ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym, ochrony przed po arem i przed skutkami
cieplnymi, doboru przewodów do obci alno ci pr dowej i spadku napi cia oraz doboru i nastawienia urz dze zabezpieczaj cych i
sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urz dze odł czaj cych i ł cz cych, doboru urz dze i rodków ochrony w zale no ci od wpływów
zewn trznych, oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub
innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, ł czników, zacisków, itp., poł cze przewodów.
Podstawowe czynno ci, jakie powinny by wykonane podczas ogl dzin, a tak e wymagania norm, których spełnienie nale y stwierdzi w trakcie
wykonywania poszczególnych sprawdze , podane s poni ej z zachowaniem kolejno ci wymienionego zakresu ogl dzin.
6.2.1. Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym
Przed przyst pieniem do sprawdzania nale y ustali jakie rodki ochrony przed dotykiem bezpo rednim (ochrona podstawowa) i po rednim
(ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi prawidłowo dobrania rodków ochrony przed pora eniem pr dem
elektrycznym.
Zastosowane rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym powinny spełnia przede wszystkim: wymagania ogólne podane w normie
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. Postanowienia ogólne. rodki
ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym, wymagania szczegółowe podane w normie
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. Ochrona przeciwpora eniowa.
W normach tych okre lone s rodki ochrony przed:
dotykiem bezpo rednim poprzez:
izolowanie cz ci czynnych,
- zastosowanie urz dze ochronnych ró nicowopr dowych o znamionowym pr dzie zadziałania nie wi kszym ni 30 mA, jako
uzupełniaj cego rodka ochrony przed dotykiem bezpo rednim;
dotykiem po rednim przez zastosowanie:
- samoczynnego wył czenia zasilania i poł cze wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych),
- urz dze II klasy ochronno ci lub o izolacji równowa nej,
- nie uziemionych poł cze wyrównawczych miejscowych,
- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.
6.2.2. Ochrona przed po arem i skutkami cieplnymi
Nale y ustali , czy:
- instalacje i urz dzenia elektryczne nie stwarzaj zagro enia po arowego dla materiałów lub podło y, na których b d obok których
s
zainstalowane,
- urz dzenia mog ce powodowa powstawanie łuku elektrycznego s odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym
oddziaływaniem na otoczenie,
- dost pne cz ci urz dze i aparatów nie zagra aj poparzeniem,
- urz dzenia do wytwarzania pary , gor cej wody lub gor cego powietrza maj wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,
- urz dzenia wytwarzaj ce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagra aj wyst pieniem niebezpiecznych
temperatur.
Powy szych ustale dokonuje si przez stwierdzenie spełnienia wymaga norm
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. Dobór rodków ochrony w
zale no ci od wpływów zewn trznych. Ochrona przeciwpo arowa
6.2.3. Dobór przewodów do obci alno ci pr dowej i spadku napi cia oraz dobór i nastawienie urz dze zabezpieczaj cych i
sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nale y sprawdzi :
a) prawidłowo odbioru parametrów technicznych , kompatybilno i dostosowanie do warunków pracy urz dze :
- zabezpieczaj cych przed pr dem przeci eniowym,
- zabezpieczaj cych przed pr dem zwarciowym,
- ró nicowopr dowych,
- zabezpieczaj cych przed przepi ciami,
- zabezpieczaj cych przed zanikaniem napi cia ,
- do odł czenia izolacyjnego
a tak e, czy zastosowane rodki ochrony s wykonane zgodnie z dokumentacj techniczn we wła ciwych miejscach instalacji elektrycznej,
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b) prawidłowo nastawienia parametrów urz dze (aparatów) zabezpieczaj cych,
c) prawidłowo zainstalowania i nastawienia urz dze sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji i innych je li takie przewidziano w
projekcie,
d) prawidłowo doboru urz dze zabezpieczaj cych, ze wzgl du na wybiórczo , (selektywno ) działania,
e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obci e pr dem
elektrycznym i zabezpieczono je przed przeci eniem lub zwarciem oraz czy nie s przekroczone dopuszczalne spadki napi cia.
Sprawdzenie prawidłowo ci doboru przewodów, urz dze zabezpieczaj cych i sygnalizacyjnych, o których mowa wy ej, dokonuje si przez
stwierdzenie spełnienia:
- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obci alno pr dowa długotrwała przewodów.
- dla doboru i monta u wyposa enia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i monta
wyposa enia elektrycznego.
Postanowienia wspólne:
- dla aparatury ł czeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia
elektrycznego. Aparatura ł czeniowa i sterownicza.
- dla urz dze do odł czania izolacyjnego i ł czenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta wyposa enia elektrycznego. Aparatura ł czeniowa i sterownicza. Urz dzenia do odł czania izolacyjnego i ł czenia,
- dla urz dze zabezpieczaj cych przed pr dem przet eniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. Ochrona przed pr dem przet eniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. rodki ochrony przed pr dem przet eniowym.
6.2.4. Umieszczenie odpowiednich urz dze odł czaj cych i ł cz cych
Nale y sprawdzi , czy instalacja i urz dzenia spełniaj wymagania w zakresie:
a) odł czania od napi cia zasilaj cego całej instalacji oraz ka dego jej obwodu,
b) rodków zapobiegaj cych przypadkowemu zał czeniu i mo liwo ci wył czenia awaryjnego,
c) wynikaj cym z potrzeb sterowania,
d) wynikaj cym z wymaga bezpiecze stwa przy zachowaniu zasad:
- odł czania izolacyjnego i ł cze roboczych,
- wył czania do celów konserwacji,
- wył czania awaryjnego,
e) wynikaj cym z odł czania w celu wykonania konserwacji urz dze mechanicznych.
Wymagania dla urz dze do odł czania izolacyjnego i ł czenia podane s w normach:
- PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. Odł czanie i ł czenie
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Aparatura
ł czeniowa i sterownicza. Urz dzenia do odł czania izolacyjnego i ł czenia.
6.2.5. Dobór urz dze i rodków ochrony w zale no ci od wpływów zewn trznych.
Nale y sprawdzi prawidłowo zastosowanych rozwi za technicznych w zale no ci od warunków rodowiskowych, w jakich pracuj i jakim
podlegaj wpływom.
Podczas ogl dzin nale y ustali prawidłowo doboru urz dze i rodków ochrony ze wzgl du na:
o
konstrukcj obiektu budowlanego oraz temperatur i wilgotno powietrza, obecno ciał obcych, wody lub innych substancji
wywołuj cych korozj , nara enie mechaniczne,
o
promieniowanie słoneczne, wstrz sy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub
jonizuj ce, przepi cia atmosferyczne i ł czeniowe,
o
kontakt ludzi z potencjałem ziemi,
o
warunki ewakuacji oraz zagro enia po arem, wybuchem, ska eniem, kwalifikacje osób.
Cechy jakie powinny posiada urz dzenia w zale no ci od skodyfikowanych wpływów zewn trznych i rodowiskowych podane s w normach:
PN-IEC 60364-5-51lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta wyposa enia elektrycznego. Postanowienia wspólne,
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniaj ca bezpiecze stwo. Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi i ł czeniowymi.
6.2.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
Sprawdzenie prawidłowo ci oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno - neutralnych PEN polega na stwierdzeniu
odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, e kolory: zielono- ółty i
jasno-niebieski nie zostały zastosowane do oznaczania przewodów fazowych.
Oznaczenia przewodów powinny spełnia wymagania norm:
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne .
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.
6.2.7. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów,
bezpieczników, ł czników, zacisków itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduj si we wła ciwym miejscu,
- obwody, bezpieczniki, ł czniki, zaciski itp. s oznaczone w sposób umo liwiaj cy ich identyfikacj i zgodnie z oznaczeniami na
schematach i innych rodkach informacyjnych,
- tabliczki znamionowe oraz inne rodki identyfikuj ce aparaty ł czeniowe i sterownicze znajduj si we wła ciwym miejscu, a ich
zakres informacji pozwala na identyfikacj ,
- umieszczono we wła ciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczaj cym zakresie pozwalaj one na identyfikacj instalacji,
obwodów lub urz dze .
Wymienionych wy ej stwierdze dokonuje si w oparciu o wymagania norm:
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Postanowienia wspólne,
PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,

13

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania schematów,
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi,
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urz dze elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wska ników wietlnych i przycisków,
PN-88/E-08501 Urz dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecze stwa,
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpo arowa,
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpiecze stwa. Ewakuacja,
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpiecze stwa. Ochrona i higiena pracy.
6.2.8. Poł czenie przewodów
Sprawdzeniu podlega stan poł czenia przewodów, a wi c to, czy s wykonane w sposób zgodny z wymaganiami, przy u yciu odpowiednich metod
i osprz tu, oraz czy nacisk na poł czenia nie jest wywierany przez izolacj , a tak e czy zaciski nie s nara one na napr enia spowodowane przez
podł czone przewody. Wymagania dotycz ce poł cze przewodów podane s w normach:
PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozł czalne do ł czenia przewodów o przekrojach do 16mm2
PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do ł czenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych.
W trakcie ogl dzin mo liwe jest wykrycie wad, bł dów monta owych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te musz by usuni te
przed przyst pieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usuni cia usterek, mog cych mie wpływ na wynik bada jest
niedopuszczalne
7. Dokumentacja powykonawcza
7.1. Do odbioru robót elektrycznych wykonawca winien przedło y nast puj ce dokumenty
- dokumentacj techniczn powykonawcz opiecz towan i po wiadczon za zgodno z wykonawstwem przez osob uprawnion do
wykonywania robót;
geodezyjn dokumentacj powykonawcz dla instalacji zewn trznych;
- deklaracje zgodno ci , certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robót;
- karty gwarancyjne , DTR-ki
- metryki urz dze odgromowych
- o wiadczenie kierownika robót w/g ustalonego wzoru
- o wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi normami przepisami oraz posiadan wiedz
techniczn .
Wykonawca winien dokona próbnego zał czenia pod napi cie urz dze i instalacji, protokoły z pomiarów
- Badania i pomiary instalacji o wietleniowej i siłowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzysz cych obejmuj :
- Sprawdzenie ci gło ci ył przewodów
- Sprawdzenie poprawno ci poł cze
- Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z list adresow
- Pomiar rezystancji izolacji obwodów
- Pomiar rezystancji p tli zwarcia
- Pomiar rezystancji uziemie roboczych i ochronnych
- Pomiar rezystancji uziemie korytek
- Pomiar nat enia o wietlenia
- Badanie wył czników ochronnych ró nicowopr dowych
- Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzysz cych instalacjom o wietleniowym i siłowym wewn trznym
- Sprawdzenie adresów kabli z list adresow
- Sprawdzenie opasek kablowych
- Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej
- Pomiar rezystancji ył kabla
- Pomiar rezystancji izolacji kabla
Wymagania dodatkowe dotycz ce bada i pomiarów
- Z wykonanych bada i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musz by sporz dzone raporty w ustalony w PZJ sposób
- Badania i pomiary powinna wykona uprawniona osoba/pracownik Laboratorium
- Wszystkie przyrz dy pomiarowe u yte do bada i pomiarów musz posiada aktualne wiadectwa wzorcowania i oznaczony status
metrologiczny. Dane identyfikuj ce przyrz d pomiarowy musz by zamieszczone w raporcie (protokóle) z bada i pomiarów.
8. Przepisy zwi zane
• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-monta owych. Instalacje elektryczne. Wydawnictwo "Arkady" 1990
• Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pó niejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy.
• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk
• 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
oddziaływania 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 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed
obni eniem napi cia
• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Odł czanie izolacyjne i
ł czenie
• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków dla
zapewnienia bezpiecze stwa. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym
•
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed
przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi i ł czeniowymi
•
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed
przepi ciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków
ochrony zapewniaj cych bezpiecze stwo. rodki ochrony przed pr dem przete eniowym
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PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Dobór rodków
ochrony w zale no ci od wpływów zewn trznych. Ochrona przeciwpo arowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Postanowienia
ogólne
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Obci alno
pr dowa długotrwała przewodów
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza
PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Instalacja
bezpiecze stwa
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urz dzenia doł czenia izolacyjnego i ł czenia
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposa one w wann i/lub basen natryskowy
PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny pływackie i inne
PN-IEC 60364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposa one w ogrzewacze do sauny
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 60364-7-705:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone przestrzeniami 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 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Kempingi i pojazdy wypoczynkowe
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. Linie pr du przemiennego z przewodami roboczymi
gołymi
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod l P)
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Lp.
Nazwa i opis materiału
1. Rozdzielnia RG
Rozdzielnia podtynkowa np.
np. XL3-400 (1500x575x175) IP40, metalowa z drzwiczkami
Un=230/400V
In=400A
IP40
Obudowa metalowa z drzwiczkami i zamkiem
2. Rozdzielnia T1
Rozdzielnia natynkowa np. XL3 160 - 4x24 (750x575x147), IP43 metalowa z drzwiczkami
Un=230/400V
In=160A
IP43(min.)
Obudowa metalowa z drzwiczkami i zamkiem
3. Rozdzielnia TK
Na cienna mocowana przez przykr cenie do ciany
np. RN-55 3x18
Un=230/400V
IP55
4. Skrzynka TR
Skrzynka pusta montowana przez przykr cenie do ciany
Mi 80211 HANSEL
nieprzezroczysta (300x300x214)
5. Przewód LY 70mm2 Un=0,6/1kV. yły - linka miedziana. Izolacja: PCW,
6. Przewód LY 16mm2 Un=0,6/1kV. yły - linka miedziana. Izolacja: PCW,
7. ko cówka kablowa Cu70mm2
8. ko cówka kablowa Cu16mm2
9. Przewód YDY 2x1mm2 Un=0,6/1kV. yły - drut miedziany. Izolacja: PCW, Opona: PCW
10. Przewód YDY 3x1mm2 Un=0,6/1kV. yły - drut miedziany. Izolacja: PCW, Opona: PCW
11. Przewód YDY 4x1mm2 Un=0,6/1kV. yły - drut miedziany. Izolacja: PCW, Opona: PCW
12. Przewód YDY 2x2,5mm2 Un=0,6/1kV. yły - drut miedziany. Izolacja: PCW, Opona: PCW
13. Przewód YDY o3x1,5mm2 Un=0,6/1kV. yły - drut miedziany. Izolacja: PCW, Opona: PCW
14. Przewód YDY o4x1,5mm2 Un=0,6/1kV. yły - drut miedziany. Izolacja: PCW, Opona: PCW
15. Przewód YDY o5x1,5mm2 Un=0,6/1kV. yły - drut miedziany. Izolacja: PCW, Opona: PCW
16. Przewód YDY o3x2,5mm2 Un=0,6/1kV. yły - drut miedziany. Izolacja: PCW, Opona: PCW
17. Przewód YLY o5x6mm2 Un=0,6/1kV. yły - linka miedziana. Izolacja: PCW, Opona: PCW
18. Przewód YLY o3x2,5mm2 Un=0,6/1kV. yły - linka miedziana. Izolacja: PCW, Opona: PCW
19. Przewód YLY o3x4mm2 Un=0,6/1kV. yły - linka miedziana. Izolacja: PCW, Opona: PCW
20. Przewód niepalny HLGS 2x1,0mm2
21. Przewód YTKSY1x4x0,5mm2 Un=0,6/1kV. yły - linka miedziana. Izolacja: PCW, Opona: PCW
22. Rurka RB63. Materiał - twarde PCW IP30. Temperatura pracy -5°C do +40°C Nie rozprzestrzeniaj ca płomienia
23. Zł czka do RB63. Materiał - twarde PCW IP30. Temperatura pracy -5°C do +40°C Nie rozprzestrzeniaj ca płomienia
24. Rurka RB50. Materiał - twarde PCW IP30. Temperatura pracy -5°C do +40°C Nie rozprzestrzeniaj ca płomienia
25. Zł czka do RB50. Materiał - twarde PCW IP30. Temperatura pracy -5°C do +40°C Nie rozprzestrzeniaj ca płomienia
26. Rurka RB37. Materiał - twarde PCW IP30. Temperatura pracy -5°C do +40°C Nie rozprzestrzeniaj ca płomienia
27. Zł czka do RB37. Materiał - twarde PCW IP30. Temperatura pracy -5°C do +40°C Nie rozprzestrzeniaj ca płomienia
28. Rurka RB32. Materiał - twarde PCW IP30. Temperatura pracy -5°C do +40°C Nie rozprzestrzeniaj ca płomienia
29. Zł czka do RB32. Materiał - twarde PCW IP30. Temperatura pracy -5°C do +40°C Nie rozprzestrzeniaj ca płomienia
30. Rurka RB22. Materiał - twarde PCW IP30. Temperatura pracy -5°C do +40°C Nie rozprzestrzeniaj ca płomienia
31. Zł czka do RB22. Materiał - twarde PCW IP30. Temperatura pracy -5°C do +40°C Nie rozprzestrzeniaj ca płomienia
32. Rurka RB18. Materiał - twarde PCW IP30. Temperatura pracy -5°C do +40°C Nie rozprzestrzeniaj ca płomienia
33. Zł czka do RB18. Materiał - twarde PCW IP30. Temperatura pracy -5°C do +40°C Nie rozprzestrzeniaj ca płomienia
34. Puszka p/t fi 60 z pokrywk Un=230V IP20
35. Puszka p/t fi 80 z pokrywk Un=230V IP20
36. Puszka na cienna odgał na Un=230V IP44
37. Gniazdo podwójne p/t
Un=230V
In=16A
IP20
Przystosowany do monta u w ramkach wielokrotnych
38. Gniazdo podwójne p/t
Un=230V
In=16A
IP44
Przystosowany do monta u w ramkach wielokrotnych
39. Gniazdo podwójne n/t
Un=230V
In=16A
IP44
Przystosowany do monta u w ramkach wielokrotnych
40. Gniazdo pojedy cze 24V n/t

Un=24V
In=16A
IP44
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41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.

Gniazdo pojedyncze n/t
Un=230V
In=16A
IP44
Przystosowany do monta u w ramkach wielokrotnych
Gniazdo 3fazowe 400V n/t
Un=400V
In=16A
IP44
Z rozł cznikiem 1-0
Ł cznik 1 biegunowy p/t
Un=230V
In=10A
IP20
Ł cznik wiecznikowy p/t
Un=230V
In=10A
IP20
Ł cznik schodowy p/t
Un=230V
In=10A
Ł cznik 1 biegunowy p/t
Un=230V
In=10A
IP44
Ł cznik 1 biegunowy n/t
Un=230V
In=10A
IP44
Ł cznik wiecznikowy p/t
Un=230V
In=10A
IP44
Ł cznik schodowy p/t
Un=230V
In=10A
IP44
Ł cznik schodowy n/t
Un=230V
In=10A
IP44
A - Oprawa Cosmo1 2x36W IP65
Monta przez przykr cenie do sufitu
IP65,
Un=230V
wietlówka T8 36W
C - Oprawa Basic 216 4x18W PR
Monta przez przykr cenie do sufitu
IP20
Un=230V
ródło wiatła wietlówka T5 18W
D - Oprawa Basic 212 2x36W BP
Monta przez przykr cenie do sufitu
IP20
Un=230V
rdło wiatła wietlówka T5 36W
G - Oprawa ewakuacyjna Escape 2h z piktogramem
Monta przez przykr cenie do sufitu
IP20
Un=230V
ródło wietlówka T5 8W
H - Oprawa Basic 8000 1x75W,
Monta przez przykr cenie do ciany lub sufitu
IP65
Un=230V
rdło wiatła arówka 75W
I - Oprawa Luna 100W, IP44,
Monta przez przykr cenie do ciany
IP44
Un=230V
rdło wiatła arówka 100W
Aw awaryjny moduł zasilaj cy 2h montowany w oprawach (inwerter + bateria)
Rura grubo cienna (5mm grubo cianki) do prowadzenia zwodów odprowadzaj cych podczas przechodzenia przez ciany budynku
Zł cza rynnowe
Zł cza rubowe (krzy owe, mostkowe, drut-blacha)
Wsporniki dachowe
Szafki rewizyjne do monta u zł cz kontrolnych pod elewacj
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63.
64.
65.
66.
67.

III.

Drut FeZn ∅ 8mm - Cynkowany ogniowo
Bednarka 25x4 mm - Cynkowana ogniowo
Przewód LgY 6 mm2 Un=450/750V yły - z drutów miedzianych Izolacja: PCW Opona: PCW
Obejma stalowa do mocowania na rurach - Cynkowane ogniowo
system przyzywowy (w W.C. niepełnosprawnych)
FLM 1000 – transformator
FIM 1200 - buczek z lampk
FAP 2001 - przycisk z lampk
FAP 3002 - przycisk poci gowy
FEH 1001 - kasownik

UWAGI KO COWE

Zawarte powy ej dyspozycje materiałowe s obowi zuj ce bezwzgl dnie. Ka da potencjalna ich zmiana wymaga zgody autora projektu.
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