Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Przedszkola nr 16 w
Ustroniu przy ul. Gałczyńskiego 16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową instalacji elektrycznych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych
wymienionych poniżej:
•

Wykonanie instalacji oświetleniowej,

•

Wykonanie instalacji siłowej,

•

Montaż tablicy rozdzielczej,

•

Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej,

1.4. Określenia podstawowe
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego,
mogący pracować pod i nad ziemią.
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone
na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub
zakończenia kabli.
Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od
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innych urządzeń.
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano dokumentacji projektowej.
Instalacje powinny być wykonywane zgodnie z:
•

Polskimi Normami (PN);

obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych,
przepisów i regulacji terenowych;
Prace montażowe wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych
ze szczególnym zwróceniem uwagi na zeszyt nr 6 – ochrona przeciwporażeniowa
w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dla zamontowanej instalacji wykonać instrukcję obsługi i napraw zainstalowanych urządzeń
elektrycznych.
•

2.

MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Materiały stosowane w robotach elektrycznych zostały wyszczególnione w Dokumentacji
Projektowej
Urządzenia objęte rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazy wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia
zdrowia lub środowiska podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa
i oznaczania tym znakiem wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodności (Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) muszą posiadać znak
bezpieczeństwa . Wszystkie elementy wyposażenia zastosowane w instalacji elektrycznej
powinny spełniać wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.
2.2. Parametry techniczne
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny mieć parametry techniczne
odpowiednie do warunków, w których mają być zastosowane, w szczególności powinny
spełniać poniższe wymagania:
a) Napięcie – wyposażenie elektryczne powinno być)
dobrane
do
maksymalnych
zastosowanych napięć) roboczych (wartość) skuteczna napięcia w przypadku prądu
przemiennego), jak również do mogących wystąpić) przepięć)
.
W
pewnych
przypadkach dla określonego wyposażenia może być) wymagane
uwzględnienie
najniższych wartości napięć) , które mogą wystąpić)
.
j) Prąd – wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być)
dobrane z
uwzględnieniem maksymalnej wartości prądu ustalonego (wartości) skuteczna w przypadku
prądu przemiennego), która może wystąpić) w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
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p)

v)

x)

b)

uwzględnieniem prądów mogących wystąpić) w warunkach zakłóceniowych w określonym
czasie (np. w czasie działania zabezpieczeń), podczas którego może być)
spodziewany
przepływ prądu przeciążeniowego.
Częstotliwość) – jeżeli częstotliwość)
ma wpływ na działanie wyposażenia
elektrycznego, to częstotliwość) znamionowa tego wyposażenia powinna być)
skorelowana z częstotliwością, która może wystąpić) w obwodzie.
Obciążenie – wyposażenie elektryczne dobrane na podstawie charakterystyk obciążenia
powinno być)
dostosowane do obciążenia, z uwzględnieniem współczynnika obciążenia i
normalnych warunków eksploatacji.
Warunki wykonania instalacji elektrycznej – wyposażenie elektryczne powinno być)
dobrane tak, aby bezpiecznie wytrzymywało narażenia i warunki środowiskowe w miejscu
zainstalowania wg PN-IEC 60364-1 w miejscu zainstalowania. Jeżeli element wyposażenia
nie odpowiada warunkom jego zainstalowania, może on być) zastosowany pod warunkiem,
że będzie zapewnione odpowiednie dodatkowe zabezpieczenie jako część) kompletnej
instalacji elektrycznej.
Zapobieganie szkodliwym skutkom – wyposażenie powinno być)
dobrane tak, aby nie
było powodem szkód w innym wyposażeniu lub zakłóceń w zasilaniu podczas normalnej
eksploatacji, w tym również podczas czynności łączeniowych. W tym kontekście do
czynników, które mogą mieć
szkodliwy wpływ, należą np.:
- współczynnik mocy,
- prąd rozruchowy,
- niesymetria obciążenia .

2.3. Składowanie materiałów:
Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla
przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących
elektryczne roboty instalacyjno-montażowe. Sposób składowania materiałów elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.
Materiały np. rury stalowe, kable, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w
pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach.
Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na
krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. Zaleca się składowanie zestawów montażowych z
taśm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej +20°C.
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp.
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Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny
i urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

4.

Wykonywanie robót

4.1. Instalacja przeciwporażeniowa
Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto samoczynne
wyłączenie w układzie sieci TN-S . Jako urządzenia wyłączające zastosowano wyłączniki
ochronne różnicowo-prądowe .
Instalacje zgodnie z wymogami normy PN-92/E-05009 należy objąć ochroną
przeciwporażeniową podstawową przed dotykiem bezpośrednim oraz dodatkową przed dotykiem
pośrednim.
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewnią osłony, pokrywy, izolacja urządzeń
elektrycznych, przewodów i kabli.
Ochronę przed dotykiem pośrednim będzie stanowić samoczynne wyłączenie zasilania
w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego.
Wszystkie połączenia w instalacji przeciwporażeniowej wykonać należy w sposób pewny
i trwały w czasie oraz zabezpieczyć przed korozją.
Po wykonaniu prac montażowych wykonać pomiar oporności uziemienia, skuteczności
samoczynnego wyłączenia zasilania oraz ciągłości przewodów ochronnych.
Wymagania dotyczące samoczynnego odłączenia zasilania uważa się za spełnione gdy:
Zs ⋅ Ia = ≤ Uo
gdzie: Zs, Ia, Uo – według normy PN-91/E-05009/41.
4.2. Wewnętrzna instalacja oświetleniowa
dostosowanymi do charakteru
Oświetlenie pomieszczeń wykonane będzie oprawami
pomieszczeń. Typy opraw podano na planie instalacji elektrycznej.
Oprawy mocowane będą :
-na suficie.
Instalację światła wykonać należy przewodami kabelkowymi typu YDYżo 5, 3,4,x1,5 .
z osprzętem p/t oraz szczelnym.
Instalację gniazdek wtyczkowych ogólnego przeznaczenia wykonać należy przewodami
kabelkowymi YDY3x2,5 instalowanymi w tynku oraz w korytkach kablowych.
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4.3. Instalacja siłowa ,tablica rozdzielcza
W miarę możliwości, wszystkie kable będą ciągłe od początku do skrzynki na ich zakończeniu,
bez połączeń roboczych w pośrednich skrzynkach przelotowych lub komorach połączeniowych.
Na zakończeniu przewodu pozostawiony będzie dostateczny luz, aby można było wykonać
właściwie połączenie. Ponadto będą pozostawione dodatkowe odcinki przewodów
uziemiających, tak aby w wypadku odłączenia przewodu z powodu naprężenia, przewód
uziemiający był odłączony jako ostatni.
Instalacje siły i sterowania wykonać należy przewodami YDYżo prowadzonymi w korytkach
kablowych .
Sterowanie pompy recyrkulacyjnej odbywać się będzie ręcznie i automatycznie programatorem
czasowym .
Wyposażenie poszczególnych tablic pokazano na rysunkach.
5.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branży elektrycznej.
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania, obowiązujących i
aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót.
Nieobowiązujące normy mogą służyć w celach poglądowych jako np. poradnik.
Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonywanej instalacji
elektrycznej powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod
wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy również
działalności projektowej wykonawcy. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być
otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym
procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za
jakość wykonanych robót.
5.2. Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy
użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 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.
5.3. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV,
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
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elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
• 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.
5.4. 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.
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.
5.5. Instalacja przeciwporażeniowa
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych należy pomierzyć impedancje
pętli zwarciowych dla stwierdzenia Szybkiego Wyłączania Zasilania. Wszystkie wyniki
pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.
5.6. Montaż instalacji elektrycznych
Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel
z zastosowaniem właściwych
materiałów i urządzeń zaleconych przez dokumentację
projektową.
Parametry techniczne wyposażenia określone dla wyposażenia elektrycznego nie powinny się
pogorszyć podczas montażu.
Żyły przewodów powinny być oznaczone zgodnie z normą IEC 446:1989.
Połączenia między żyłami przewodów oraz między żyłami i innym wyposażeniem powinny być
wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Elementy wyposażenia elektrycznego mogące spowodować wzrost temperatury lub powstania
łuku elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko
zapalenia materiałów palnych. Jeżeli temperatura jakichkolwiek odsłoniętych części
wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby
uniemożliwić przypadkowy ich dotyk.
5.7. Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od włączenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy
wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek
obiektów mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać
podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący
się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach
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zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym
zakresie. Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza
wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej.
5.8. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie
badań po wykonaniu robót.
5.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną
przez Inżyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
6.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 7.
Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania
instalacji elektrycznych.
Obmiaru robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora.
7.

ODBIÓR ROBÓT.

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST “Wymagania ogólne” pkt. 8.
Instalacje elektryczne powinny być poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do
eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodności
wykonania z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały
wyniki pozytywne.
Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące
dokumenty:
• projektową dokumentację powykonawczą,
• protokóły z dokonanych pomiarów,
• protokóły odbioru robót zanikających,
8.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia ogólne
Ogólne zasady płatności podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 9.
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość- zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione
w kosztorysie.
9.

NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PN-EN 50083-7
PN-EN 61009-1
PN-EN 60269-1
PN-EN 61643-331
PN-HD 60364.1-7
PN-EN 50310
PN-EN 62305 1-4
PN-IEC 61024
8. PN-EN 12464,
PN-84/E-02033
9. PN-EN 50085
10. PN-/E-05021

11.
12.
13.
14.

PN-EN60617
IDTIEC60364
PN-HD 384.
PN-EN60079

Sieci kablowe
Wyłączniki różnicowoprądowe
Bezpieczniki topikowe
Ograniczanie przepięć
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
Połączenia wyrównawcze w budynkach
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
Oświetlenie miejsc pracy
Osprzęt instalacji elektrycznych w budynkach
Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności
przewodów i kabli
Symbole stosowane na schematach
Oprawy i instalacje oświetleniowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
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15.
16.
17.
18.
19.

PN-E-05204
PN-EN 60529
PN-EN ISO 13850
PN-EN 13849
PN-EN ISO 13850

Ochrona przed elektrycznością statyczną
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
Stop awaryjny . Zasady projektowania
Bezpieczeństwo maszyn. Zasady projektowania
Bezpieczeństwo maszyn. Stop awaryjny . Zasady projektowania

9.2. Inne dokumenty
1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
2. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
3. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 460 – Dz.U Nr 92 z 1992 r –
dot. lokalizacji wyłącznika głównego i jego oznakowania.
5. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać6. urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporażeniowej. Dz.U Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I –
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V –
Instalacje elektryczne. Arkady 1988 r.

9

