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I. WSTĘP
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (zwanej w dalszej
treści dokumentu SST)

SST opisuje wymagania Inwestora dotyczące przygotowania robót, ich wykonania w
terenie, oraz odbioru końcowego remontu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku
Urzędu Miasta w Myszkowie.
UWAGA: Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie są
wiążące i istnieje możliwość zamiany przyjętych rozwiązań przy zachowaniu właściwości
przyjętych rozwiązań - tak by parametry alternatywnych materiałów, rozwiązań projektowych
były

niegorsze

od

tu

przedstawianych.

Wykonawca

winien

przedstawić

inwestorowi

dokumentację dla alternatywnych rozwiązań, które proponuje i uzgodnić warunki zamiany
przed

przystąpieniem

dokumentacją

do prac.

projektową

oraz

Specyfikację techniczną należy rozpatrywać
przedmiarami

robót

dla

przedmiotowego

łącznie

z

zamierzenia

inwestycyjnego a część nazw własnych wybranych materiałów zostało przedstawionych tylko w
przedmiarach w celu jednoznacznego określenia intencji projektanta.

Zakres stosowania SST

Niniejsza

SST

służy

do

przygotowania

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego a po jego rozstrzygnięciu i zawarciu umowy do wykonania prac elektrycznych w
omawianym zakresie.

Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie nowych instalacji elektrycznych. W zakres robot wchodzi:
•
•
•
•
•
•

demontaż starych rozdzielni elektrycznych;
demontaż starych części instalacji elektrycznych;
montaż projektowanych rozdzielni elektrycznych;
montaż projektowanych opraw oświetleniowych;
montaż osprzętu elektroinstalacyjnego;
montaż instalacji elektrycznej;
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montaż instalacji i urządzeń SAP oraz oddymiania;
wykonanie pomiarów ochronnych.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sposób ich
prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, przestrzegając przepisów BHP
oraz bezpieczeństwa ruchu.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej branży budowlanej:

„Przepisy ogólne" a

określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z właściwymi obowiązującymi
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi z Polskimi lub Europejskimi Normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, przestrzegając
przepisów BHP oraz bezpieczeństwa ruchu.
WYKONAWCA powinien uwzględnić, że prace będą prowadzone wraz z trwaniem robót
budowlanych, wobec czego powinien uzgadniać na bieżąco termin i zakres robót z osobą
odpowiedzialną do kontaktów w zakresie organizacji robót na terenie budowy.
W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia-nazwy i kody
grup robót, klas robót, kategorii robót:
CPV 45311000-0

- roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw

elektrycznych oraz dodatkowo:
CPV 45400000-1

- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45300000-0

- roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45314200-3

- instalacja infrastruktury kablowej

CPV 45310000-3

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1

- roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

CPV 45311200-2

- roboty w zakresie opraw elektrycznych

CPV 45315100-9

- instalacyjne roboty elektryczne

CPV 45315600-4

- instalacje niskiego napięcia

CPV 45315700-5

- instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV 45317000-2

- inne instalacje elektryczne
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Przed rozpoczęciem robót elektrycznych, należy spełnić następujące warunki:
a) zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót we właściwym Rejonie lub
Urzędzie, w celu ustalenia zakresu robót i ich czasu, uzgodnienia czasu i terminu
wyłączeń spod ruchu, uziemień linii, przygotowania miejsc pracy, wydania poleceń na
pracę i zorganizowania nadzoru,
b) ustalić z miejscowymi władzami administracyjnymi – zakres i termin prowadzenia robót
w celu ograniczenia strat i zakłóceń lokalnych odnośnie ustalenia dróg dojazdowych i
miejsc składowania materiałów, okresów najmniej uciążliwych dla odbiorców energii
elektrycznej itp.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco :
Zamawiający – osoba (np. Inspektor Nadzoru) wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych;
Certyfikat Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący,
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność
wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN);
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem
a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub
obcych w celu wyrównania potencjału.
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów,
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
-

przepusty kablowe i osłony krawędzi,

-

drabinki instalacyjne,
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-

koryta i korytka instalacyjne,

-

kanały i listwy instalacyjne,

-

rury instalacyjne,

-

kanały podłogowe,

-

systemy mocujące,

-

puszki elektroinstalacyjne,

-

końcówki kablowe, zaciski i konektory,

-

pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice,
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urządzenia

elektryczne

-

wszelkie

urządzenia

i

elementy

instalacji

elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania
energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania
i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna,
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra,
abażuru.
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urządzenia

zmieniające

parametry

elektryczne

obwodu,

rozdzielcze,

sterownicze

i

sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża osprzętu

instalacyjnego,

zespół czynności wykonywanych

urządzenia

elektrycznego,

odbiornika

przed zamocowaniem
energii

elektrycznej,

układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania
zgodnie z dokumentacją.
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
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-

wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

-

kucie bruzd i wnęk,

-

osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

-

montaż uchwytów do rur i przewodów,

-

montaż

konstrukcji

wsporczych

do

korytek,

drabinek,

instalacji

wiązkowych,

szynoprzewodów,
-

montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

-

oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.

Część dostępna -

przewodząca

część

urządzenia

elektroenergetycznego lub

innego

przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek
o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych
np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak
może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np.
zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń,
do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka
a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w
części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu
metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią
poprzez odpowiednią instalację.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku
w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.
Może występować jako:
-

naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),

-

sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku

braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:
-

Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana
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Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana

Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się
metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach).
Rodzaje zwodów:
- Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne
dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej,
obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest
możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki:
1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1
mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku,
-

Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów
dachu jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia
warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako
nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym.
Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę
odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano
ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich
nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu
zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez
zwód i jego kąt ochronny).

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub
elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji
zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
-

kucie bruzd,

-

osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

-

osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

-

montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być
chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.

Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę
przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest
poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych,
zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków
ochrony.
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Dokumentacja robót montażowych

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
-

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

-

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji

technicznych

wykonania

i

odbioru

robót

budowlanych

oraz

programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),
-

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

-

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

-

protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

-

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze
Specyfikacją Techniczną. Prace przewidziane w ramach kontraktu mogą być wykonywane
wyłącznie w terminach ustalonych przez Zamawiającego
Prace należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków :
1/ obowiązujących Polskich Norm i norm branżowych,
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2/ ustawy o ochronie osób i mienia (z dnia 26 września 1997r.Dz. U. 97.114.740),
3/ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r, nr 207, poz. 2016),
4/ właściwych przepisów bhp i ppoż.

1.8 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do
szczegółowego zapoznania się z instalacjami i urządzeniami zainstalowanymi w obiekcie,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w
trakcie

realizacji

robót.

Wykonawca

jest

odpowiedzialny

za

szkody

w

instalacjach

i

urządzeniach powstałe w trakcie wykonywania robót.

1.9

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na

budowie

Wykonawca podczas realizacji robót będzie przestrzegał warunki w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy, a w szczególności wykluczy pracę personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
dostarczy

na

budowę

i

będzie

utrzymywał

wyposażenie

konieczne

dla

zapewnienia

bezpieczeństwa oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
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II. MATERIAŁY
2.1. Uwagi ogólne

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:
a)

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216)
b)

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych

w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie
certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)
c)

certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla

materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Dz.U. 113/98 poz. 728)
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi
normami.

Oświadczenia

dostawcy

wyrobu

powinno

być

wydane

zgodnie

z

warunkami

określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów
budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).
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2.2. Materiały

2.2.1 Kable

W instalacjach elektrycznych zewnętrznych należy stosować:
- kable o odpowiedniej izolacji – 1kv dla nN o barwach : czarna, niebieska, brązowa i czarna,
na napięcie znamionowe 0,6/1kv wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400, PN-76/E-90301.
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej.
Bębny

z

kablami

zabezpieczonych

i

przed

przewodami
opadami

należy

przechowywać

atmosferycznymi

i

w

miejscach

zadaszonych,

bezpośrednim działaniem promieni

słonecznych, na utwardzonym podłożu.

2.2.2. Przewody

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:
- przewody z żyłą miedzianą wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V;
kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą
ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach : czarna, niebieska, brązowa i czarna, na
napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400.
- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z
żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez
dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej.
Bębny

z

kablami

i

przewodami

należy

przechowywać

w

miejscach

zadaszonych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem

promieni

słonecznych, na utwardzonym podłożu.
Wypusty

sufitowe

i

ścienne

powinny

być

przystosowane

do

instalowania

opraw

oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być
mniejszy od 1,5 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750V.
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2.2.3. Układanie i mocowanie przewodów i kabli.

- przewody prowadzić podtynkowo;
- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania
połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe,
- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne,
- podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie,
- przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 30 cm
wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu,
- do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce,
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki,
- przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a
puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed
zatynkowaniem,
- zabrania się układania przewodów elektrycznych zasilających bezpośrednio w betonie

w

warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.
-

łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez
kielichowanie),

-

puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

-

przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych
do średnicy wprowadzanych rur,

-

koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,

-

wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0
do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i
przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody
muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia,

-

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej)

SST

lub

normami

(PN-EN

60446:2004

Zasady

podstawowe

i

bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),
-

roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie
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bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć
kanałów instalacyjnych,
-

przeprowadzenie

prób

i

badań

zgodnie

z

PN-IEC

60364-6-61:2000

oraz

PN-E-

04700:1998/Az1:2000.

2.2.4. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów i kabli.

- łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym
i w odbiornikach, nie wolno stosować połączeń skręcanych,
- przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi
i dodatkowe naprężenia,
- do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany,
- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie,
- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń
mechanicznych,
- końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

2.2.5. Osprzęt instalacyjny i oprawy oświetleniowe

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PNE-93207, PN-EN 60669. Osprzęt powinien zapewniać bezpieczną eksploatację oraz właściwą
ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być
wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe instalacji osprzętu powinno być
dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być
dostosowany do warunków środowiskowych i materiałów w których zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:
przedostaniem się ciał stałych, pyłu materiałów wilgoci; zapaleniem; uderzeniem.
Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:
podtynkowy
Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie oznakowany.
Instalację oświetlenia wykonać zgodnie z opisem w projekcie budowlanym oraz w oparciu o
Polskie Normy dotyczące instalacji i opraw oświetleniowych.
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Przyjęte
marki
przy

rozwiązania
nie

są

wiążące

zachowaniu

alternatywnych

projektowe
i

przedstawianych.

istnieje

właściwości

materiałów,

w

winien

o

możliwość

przyjętych

rozwiązań

Wykonawca

oparciu

konkretne

zamiany

rozwiązań

projektowych
przedstawić

technologie

i

przyjętych

rozwiązań

-

tak

parametry

były

nie

by
gorsze

inwestorowi

od

tu

dokumentację

dla alternatywnych rozwiązań oświetleniowych, które proponuje i uzgodnić warunki zamiany
przed przystąpieniem do prac.
Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach φ 60 mm za
pomocą wkrętów lub „pazurków".
Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0÷2,5 mm2.
Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących
płomienia.
Podstawowe dane techniczne:
-

napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

-

prąd znamionowy: do 16 A,

-

stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

-

stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach φ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub
przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym
do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
-

napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

-

prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych oraz 16A lub 32A dla gniazd trójfazowych,

-

stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

-

stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Oprawy oświetleniowe i osprzęt “białego montażu” instalacji montować w końcowej fazie
robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować
wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama
uwaga

dotyczy

sprzętu

instalacyjnego,

urządzeń

i

odbiorników

energii

elektrycznej

montowanego na ścianach.
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Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia.
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu
było jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten
występował u góry.
Przewody do gniazd wtykowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą
kombinacją barwy zielonej i żółtej i być przyłączony do środkowego bieguna gniazda.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami
instalacji i schematami.

2.2.6. Listwy i rurki instalacyjne
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie: listew i rurek
elektroinstalacyjnych

wykonanych

rozprzestrzeniającego

płomienia,

do

z

tworzyw
średnich

sztucznych

narażeń

z

twardego

mechanicznych

i

PVC,

nie

właściwościach

izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być dostosowana do
ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy.

2.2.7. Połączenia wyrównawcze
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny,
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym
potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy
wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia
wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej.
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III. SPRZĘT
3.1 Uwagi ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących
właściwa jakość robót:


bruzdownice



wiertarki



wiertnica do otworów



przyrządy do pomiarów ochronnych

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych zewnętrznych winien
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących
właściwa jakość robót:


koparka



wiertnica do otworów



podnośnik specjalny z koszem



przyrządy do pomiarów ochronnych

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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IV. TRANSPORT
4.1 Uwagi ogólne
Środki transportu musza spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów
jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie placu
budowy.

Ponadto

muszą

zapewnić

dostarczenie

materiałów

gwarantujące

utrzymanie

wymaganej jakości. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

V.

WYKONYWANIE PRAC

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca zapewni ład i porządek w miejscu wykonywania robót oraz zabezpieczy
wyposażenie

pomieszczeń

budynku

objętych

remontem

i

innych

pomieszczeń

przed

zniszczeniem, uszkodzeniem względnie zanieczyszczeniem.

5.2. Instalacje
Montaż

instalacji

powinien

być

wykonywany

przez

wykwalifikowany

personel

z

zastosowaniem właściwych materiałów. Przed montażem rurek instalacyjnych i listew wykonać
trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami.
Trasa powinna być prosta, umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być
prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane
do ułożenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, Wszystkie
przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy, itp. powinny być chronione
przed

uszkodzeniami

i

uszczelnione

materiałami

ognioochronnymi

odbudowującymi

wytrzymałość ogniową tych elementów.
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
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Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem

powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk .
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały
pogorszone projektowane warunki chłodzenia.
Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku
elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak aby nie powstało ryzyko zapalenia
materiałów

palnych.

W

przypadku

gdy

temperatura

jakiejkolwiek

odsłoniętej

części

wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby
uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi.
Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne
szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi i/lub
elektrycznymi „słaboprądowymi” stanowiącymi wyposażenie obiektu.
Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie
instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze
względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.
Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić
do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.:
- odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych
zmian i wymiany poszczególnych części wyposażenia,
- dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw.
-

wszystkie

maksymalnych

elementy

zastosowanych

wyposażenia
napięć

elektrycznego
roboczych

powinny

(wartość

być

dobrane

skuteczna

dla

do

prądu

przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć
-

wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem
maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), które
mogą wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów
mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego
może być spodziewany przepływ prądu przetężeniowego

-

wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone
przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które
mogą być narażone.
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Gdy

w

przypadku

pojawienia

się

niebezpieczeństwa

zaistnieje

konieczność

natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i
odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Przewody elektryczne układać w
sposób podany w Dokumentacji Projektowej.
-

podtynkowo,

-

podtynkowo w rurkach instalacyjnych.
Aparaty,

gniazdka,

puszki

montować

w

miejscach

podanych

w

Dokumentacji

projektowej. Przewiduje się montaż tych urządzeń podtynkowo.

5.3 Temperatura otoczenia podczas montażu przewodów i kabli

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
a) 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) temperatura otoczenia i
temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli
ogniem.

5.4 Ochrona przeciwporażeniowa
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, zastosowano
II klasę ochronności. Ochronę przed porażeniem należy wykonać zgodnie z postanowieniami
normy

5.5. Oznaczenie urządzeń elektrycznych
Dobudowywane urządzenia elektryczne takie jak złącze Wyłącznika Głównego Prądu,
Rozdzielnia elektryczna RG itp. powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki w takich
miejscach, aby rozróżnienie i czytelność oznaczeń nie nastręczało trudności. Na obudowach
powinny być naniesione napisy informacyjne o nazwie urządzenia, wewnątrz winien się
znajdować schemat połączeń oraz identyfikacja poszczególnych obwodów. Napisy powinny być
trwałe i czytelne.

PROJEKT BUDOWLANY

Strona 19 z 23

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH „ZUT” S.C.

ZUT

42-221 Częstochowa , ul. Ikara 128 b , tel. 366-93-58 , 366-93-00

VI. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy
montażu zaprojektowanych instalacji. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu
badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i
realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST i PZJ. Materiały posiadające atest
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą
być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania,
Wykonawca

powinien

powiadomić

Inspektora

Nadzoru

o

rodzaju

i

terminie

badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej
roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Nadzór zgodności
wykonanych prac i założonej jakości.
Kontrola jakości obejmuje:
- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami;
- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany;
- prawidłowość wykonania połączeń przewodów;
-

ciągłość

przewodów

ochronnych,

w

tym

głównych

i

dodatkowych

połączeń

wyrównawczych;
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania;
-

skuteczności

działania

zabezpieczeń

i

środków

ochrony

od

porażeń

prądem

elektrycznym;
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów;
- próbę działania;
- poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;

PROJEKT BUDOWLANY

Strona 20 z 23

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH „ZUT” S.C.

ZUT

42-221 Częstochowa , ul. Ikara 128 b , tel. 366-93-58 , 366-93-00
- prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i

warunków pracy w miejscu ich zainstalowania;
- prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;
- spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub
próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu
przyczyny niezgodności.

6.2.

Zasady postępowania

z

wadliwie

wykonanymi robotami i

materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające
wymagań

zostały

wbudowane

lub

zastosowane,

to

na

polecenie

Inspektora

nadzoru

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie
mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość
potrąceń za obniżoną jakość.

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inwestora, należy
dokonać

testowania

sprzętu

posiadającego

możliwość

nastawienia

mechanizmów

regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół
z takiej próby i testu.

6.4. Badania w czasie wykonania robót
Kable, przewody i osprzęt
Sprawdzenie

polega

na

stwierdzeniu

ich

zgodności

z

wymaganiami

norm

przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów,
protokółów odbioru albo innych dokumentów.
Sprawdzenie ciągłości żył
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Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać

przy użyciu przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać
za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu
końcach linii są oznaczone identycznie.
Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż
0,5/2,5kV (w zależności o typu: przewód/kabel), dokonując odczytu po czasie niezbędnym do
ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji
wynosi, co najmniej:
•

20 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV;

•

50 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego,

o

napięciu

znamionowym

wyższym

niż

1

kV

oraz

kablami

elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
•

0,75

dopuszczalnej

wartości

rezystancji

izolacji

kabli

wykonanych

wg PN-76/E-90300 .
Próba napięciowa izolacji
Próbie

napięciowej

izolacji

podlegają

wszystkie

linie

kablowe.

Dopuszcza

się

niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym
do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. W przypadku
linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć
oddzielnie dla każdej żyły. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:
•

izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów
przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego
kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300,

•

wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza
się wartość prądu upływu 100 µA.
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VII. OBMIAR ROBÓT
7.1

Uwagi ogólne obmiaru robót

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora. Jednostką
obmiarową dla kabli i przewodów elektrycznych jest metr, dla urządzeń, opraw i osprzętu sztuka lub komplet.

VIII. ODBIÓR ROBÓT

8.1

Uwagi ogólne odbioru robót
Przy przekazywaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany

jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
-

projektową dokumentację powykonawczą,

-

protokóły z dokonanych pomiarów,

-

protokóły odbioru robót zanikających,

-

ewentualną ocenę robót wydaną przez Inspektora Nadzoru.

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1

Uwagi ogólne do podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności ujęto w szczegółowej umowie wykonania robót i
nie jest ona tematem niniejszej specyfikacji.
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