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1. Wsten
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegolowe dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t instalacji elektrycznych w tym tablic elektrycznych oraz instalacji obwodow
elektrycznych wewnctrznych stacji uzdatnia wody w miejscowolci Orlikowo gmina
Jedwabne.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jalco dolcument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objctych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowift wymagania dotyczace wykonania rob6t
zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych monta2 tablic oraz obwodOw
elektrycznych:
• Monta2 tablic (rozdzielnic) elektrycznych i linii kablowych
• Monta2 instalacji elektrycznych technologicznych
Zalcres robot obejmuje ponadto przygotowania stanowisk roboczych oraz innych
urzadzeti pomocniczych shacych do wykonania robot.
1.4. Ogelne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSe ich wykonania oraz zgodnoge
z Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Sprzgt
Do wykonania robOt zwiqzanych z wykonaniem modemizacji instalacji elelctrycznych
przewiduje sic wykorzystanie nastcpujacego sprzctu.
•

Sprzct do realizacji rob& zgodnie z technologia

Sprzet stosowany do robot instalacji elektrycznych powinien bye sprawny
i zaakceptowany przez slu2by techniczne Inwestora.

1.6. Wykonanie rob6t
0g6lne wymagania dotyczftce wykonania i jakoki robot podano w czgAci
pt. „Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji".
Nale2y zapewnie bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz °sob postronnych mogqcych
znale2e sic w pobliZu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotycz4cymi
bhp przy wykonywaniu robot budowlanych.
1.7. Zakres wykonywanych prac
Zalcres wykonywania robot objctych ST przedstawiono w pkt. 1.3. Roboty powinny bye
wykonane zgodnie ze szczegolowymi wymaganiami technicznymi podanymi
w instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materialow i urzgdzeti
instalacyjnych.
1.8. Kontrola jakaci rob6t
0g6lne zasady kontroli jakoki rob6t podano w czgeci pt. „Wymagania OgoIne".
Poszczegolne etapy wykonania powinny bye odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znaleie odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola powinna obejmowad:
•

Kontrole elementow skladowych dostarczanych przez producenta

•

Kontrolg wytrasowania miejsc montatu

•

Kontrola montaZu urzgdzen

•

Kontrola poprawnoki wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacj4 Projektowq

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musz4 posiadae odpowiednie atesty oraz bye
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materia/6w oraz udolcumentowaniu jej wpisem do Dziermika Budowy.
1.9. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w czeki Pt. „Wymagania ()One niniejszej
specyfikacji".

PoszczegOlne etapy robot powinny by 6 odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbier powinien obejmowa6:
- prawid/owok wytrasowania po/o2enia przewodow i urzgdzen
- prawidlowoge monta2u elementow
- sprawdzenie (pomiary) instalacji
- zgodnoge wykonanej instalacji z dokumentacja projelctowq
Odbior powinien by6 przeprowadzony w czasie umo2liwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postvu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory czggciowe i koncowe nale2y prowadzi6 zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 1.9.
Jaeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty naley uzna.6
za zgodne z wymaganiami. Je2eli chocia2 jedno badanie dab o wynik negatywny,
wykonane roboty nale2y uzna6 za nie zgodne z wymogami norm i kontralctu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzie roboty do zgodnoki z norma
i Dolcumentacjg Projektowa i przedstawi6 je do ponownego odbioru.
1.10. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robot olcrealajg:
•

PN-IEC603641 -

Instalacje elektryczne, zalcres, przedmiot i wymagania

podstawowe
•

PN-IEC60364-3

Instalacje elektryczne, ustalenia ogolnych

charalcterystyk
•

PN-IEC60364-4-41

Ochrona przeciwpaarowa

•

PN-IEC60364-4-42,43

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

•

PN-IEC60364-4-45÷4 7-

Ochrona zapewniajkca bezpieczenstwo

• PN-IEC60364-5-51

Dobai- i monta2 wyposa2enia elektrycznego

• PN-IEC60364-5-53

Aparatura Iftczeniowa i sterownicza

•

PN-IEC60364-5-54

Uziemienia i przewody ochronne

•

PN-IEC60364-5-56

Instalacje bezpieczetistwa

• PN-IEC60364-6-61

Sprawdzenie odbiorcze

•

Ochrona przed przepitzciami

PN-IEC60364-4-443

• PN-IEC60364-4-473

Srodki ochrony przed pradem przete±eniowym

• PN-IEC60364-4-482

Ochrona przeciwpolarowa

•

Aparatura laczeniowa i sterownicza

PN-IEC60364-5-537

• PN-76/E-02032

Ogwietlenie dm:1g publicznych

• PN-EN12464-1

Swiatlo i Swietlenie — o§wietlenie w miejscu

pracy — czek 1 — Praca wewnatrz budynkow
•

PN-86/E-05003/01,03,04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

•

PN-IEC61024-1-1

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

-

Zasady ogOlne. Wyb6r poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
•

PN-IEC61212-1

Ochrona przed piorunowym

impulsem

elektromagnetycznym. Zasady ogOlne
• PN-76/E-05125

-

Elektroenergetyczne i sygnali7acyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa.
•

PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

KOD IP
•

PN-58/E-08501

•

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t elektrycznych (aktualnie

Urzadzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze

obowiazujace)
•

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elektrycznych

•

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialOw

SPECYFIICACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
2. WYMAGANIA OGOLNE
2.1. ODBIOR WSTEPNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PROM' MONTA2OWE.
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega probom monta±owym, kt6re polegajg
na sprawdzeniu:
1) Zgodnoki wykonartia instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami i odsttzpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dziennilcu budowy,
a take zgodnoki z przepisami szczeg6lnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzft techniczng,
2) Jakoki wykonania instalacji elektrycznej,
3) Slcutecznoki dzialania zabezpieczen i ArodkOw ochrony ad pora2en prqdem
elektrycznym,
4) Spelnienia przez instalacjg elektrycznft wymagan w zalcresie minimalnych
dopuszczalnych opornoki izolacji przewod6w oraz uziemien instalacji i aparat6w,
5) Zgodnoaci oznakowania z Polskimi Normami.
Sprawdzenie skutecznoki dzialania zabezpieczeti i grodkow ochrony od poraten pradem
elelctrycznym, o kt6rej mowa wyiej w p. 3 naley dokonywad dla wszystkich obwodow
zmontowanej instalacji elektrycznej — od zIkcza do gniazd wtyczkowych i odbiontikow
energii elektrycznej zainstalowanych na stale.
Po wykonaniu prob monta2owych nale2y sporzudzio nastcpujqce dolaunenty.
Protokoly z oglecdzin stanu sprawnoki polqczen sprzctu, zabezpieczen, aparatow
i oprzewodowania,
Protoko/y z wykonartych pomiar6w rezystancji (opornoki) izolacji instalacji elektrycznej
oraz ciagloki przewodow ochronnych, w tym glownych i dodatkowych
(miejscowych)polqczen wyr6wnawczych,
Protokoly z wykonania pomiar6w impedancji pçtli zwarcia, rezystancji uziemien oraz
prgclu zadzialania urzadzen ochronnych ro2nicowoprftdowych,
Protokoly z pomiar6w koordynacji ochrony przeciwporateniowej.

Kontrola jako g ci wykonania instalacji elektrycznej, o kt6rej mowa wyZej w p. II powinna
obejmowad przede wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnog ci zastosowanych do wbudowania wyrobew i zainstalowanych urzadzett
z dolcumentacjq techniczn4, normami i certyfikatami,
b) prawidlowog ci wykonania pol4czen przewodow,
c) poprawnog ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleglogci
od innych instalacji i urzgdzen,
d) prawidlowoaci zamontowania urzgdzen elektrycznych, w tym aparatew oraz sprzctu
i osprzctu w dostosowaniu do warunk6w grodowiskowych i warunkow pracy w miejscu
ich zainstalowania,
e) prawidlowego oznaczenia obwod6w, bezpiecznik6w, 14cznikow, zaciskow itp.
f) prawidlowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
g) prawidlowoki oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,
h) prawidlowoki doboru urzadzen i grodkew ochrony od wp/ywow zewnctrznych
(warunkow grodowiskowych w jakich pracuja),
i) spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.
Uruchomienia instalacji elelctrycznej dokonuje dostawca energii elektrycznej, przy udziale
przedstawiciela inwestora. Przed uruchomieniem instalacji, dostawca energii elelctrycznej
powinien:
Zapozna6 sic z dokumentack dotyczaca, odbioru technicznego instalacji elektrycznej,
Zamontowa6 liczniki w miejscach do tego przeznaczonych,
W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny bye rownie± sprawdzone
i wyregulowane wszystkie urzadzenia zabezpieczaj4ce i sygnalizacyjne. Nastawy tych
urzadzen powinny zapewniae prawidlowk ich reakcjc na zakiocenia i odstgpstwa
od warunkow normalnych. Instalacjq elektryczng moZna uzna6 za uruchomionc, gdy:
- Wszystkie zamontowane urzgclzenia elektryczne funkcjonuja . prawidlowo,
- Sporzqdzono protokol uruchomienia, w Ictorym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji
elektrycznej do eksploatacji.
Instalacjc elektryczna moZna uznae za przyjgtq do eksploatacji, gdy protok61 badafi
potwierdza zgodno go parametrew techriicznych z dokumentacjc, przepisami szczegolnymi
i Polskimi Normami.

2.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W trakcie prob monta2owych instalacji elektrycznych nale2y je podda6 szczegolowym
oglcdzinom i probom obejmujacym take niezbcdny zakres pomiarow w celu sprawdzenia
czy spelniaj4 wymagania dotyczge ochrony ludzi zwierzat i mienia przed zagroleniami,
ktorych mom sic sta6 przyczyna. Osoby wykonukce pomiary powinny posiada6
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania pr6b na1e2y zachowa6 szczegoIng ostroino g6 celem zapevvnienia
bezpieczenstwa ludziom uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposaienia.
Oglgdziny na1e2y wykona6 przed przystapieniem do pr6b i po odlaczeniu zasilania instalacji.
Celem oglcdzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i grodlci
zabezpieczen i ochrony spelniaj ft wymagania bezpieczefistwa zawarte w odpowiednich
normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodno gci ich parametr6w tecluficznych
z wymaganiami norm), czy zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone
zgodnie z projektem, czy nie mak widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie
bezpieczeristwa. Podstawowy zakres oglcdzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie
prawidlowogci:
1) Ochrony przed poraZeniem pradem elektrycznym,
2) Ochrony przed po2arem i przed skutkami ciepinymi,
3) Doboru przewodow do obci.42alnaci pradowej i spadku napiccia oraz doboru
i nastawienia urz4dzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
4) Umieszczenia odpowiednich urzadzefi odlaczaj4cych i laczacych,
5) Doboru urzgdzefi i grodkow ochrony w za1e2no gci od wplywOw zewnctrznych,
6) Oznaczenia przewoclOw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
7) Umieszczenia schemat6w, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, lacznikow, zacisk6w, itp.,
8) Polkezen przewodow.
Podstawowe czynno gci jakie powinny by6 wykonane podczas ogledzin, a takte wymagania
norm, kt6rych spelnienie nalety stwierdzi6 w trakcie wykonywania poszczegolnych
sprawdzefi, podane 54 pondej z zachowaniem kolejnogci wymienionego zalcresu ogkdzin
Ad 1. Ochrona przed poraZeniem_pradem elektrycznym
Przed przystapieniem do sprawdzania naleiy ustalie, jakie grodki ochrony przed dotykiem
bezpogrednim (ochrona podstawowa) i pogrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano

do zastosowana oraz stwierdzid prawidlowo ge dobrania 6rodkow ochrony przed poreeniem
prftdem elektrycznym.
W przypadku zastosowania barier ochronnych lub umieszczenia urzgdzen poza zasiggiem
rgki, na1e2y zmierzy6 wie1koS6 odstcpstw.
Zastosowane grodki ochrony przed pora2eniem prgdem elektrycznytn powinny spelnia6
przede wszystkim:
a) Wymagania ogolne podane w normie PN-IEC60364-4-47 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj4ca bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porateniem prgdem elektrycznym,
b) Wymagania szczegolowe podane w normie PN—IEC60364-4-41 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj4ca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwpora2eniowa.
W normach tych okreMone s rodki ochrony przed:
Dotykiem bezpogrednim — poprzez:
- Izolowanie czqeci czynnych,
- Ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (oslony),
- Bariery (przeszkody),
- Umieszczenie urzgdzen elektrycznych poza zasiqgiem rgki,
Zastosowanie urzkdzen ochrormych radnicowoprgdowych o znamionowym prgdzie
zadzialania nie wiekszym ni2 30mA, jako uzupeltilajgcego grodka ochrony przed
dotykiem bezpogrednim.
Dotykiem poArednim - przez zastosowanie:
Samoczynnego wylftczenia zasilania i polkczen wyrownawczych glownych oraz
dodatkowych (miejscowych),
- Urzqdzen II klasy ochronnoki lub o izolacji rownowa2nej,
- Izolowanie stanowiska,
Nie uziemionych polqczen wyrownawczych miejscowych.
Ad. 2. Ochrona przed po2arem i skutkami cienlnymi

Na1e2y ustali6 czy:
a) instalacje i urzqdzenia elektryczne nie stwarzajk zagro2enia po2arowego dla materialOw
lub podlo2y, na kt6rych sk zainstalowane
b) urzgdzenia mogftce powodowa6 powstawanie luku elektrycznego s odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie

c) urzadzenie zawierajace ciecze palne (np. transformatory lub styczniki olejowe
54 odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sic tych cieczy
d) dostqpne czcgci urzadzen i aparatOw nie zagra2aja poparzeniom
e) urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub goracego powietrza maja wymagane
normami zabezpieczenia przed przegrzaniem
urzadzenia wytwarzajace promieniowanie ciepine, skupione lub zogniskowane,
nie zagra2aja wystapieniem niebezpiecznych temperatur
Powy2szych ustaleri dokonuje sic przez twierdzenie spelnienia wymagan norm
PN-IEC60364-4 42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddzialywania ciepinego oraz
PN-IEC60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dob6r Srodkow ochrony w za1e2noSci od wplywow
zewnqtrznych. Ochrona przeciwpaarowa.
Ad. 3. Dober przewodOw do obcia2a1nogci pradowej i spadku napiecia oraz dobor
i nastawienie urzadzeil zabezpieczajacych i sygnalizacyinvch

W tym przypadku nalety sprawdzio:
a) prawidlowoge doboru parametrow technicznych, kompatybilno ge i dostosowad
do warunkOw pracy urzadzen:
- zabezpieczajacych przed pradem przecianiowym
- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym
- rothicowopradowym
- zabezpieczajacych przed zanikiem napiqcia
- do odlaczania izolacyjnego
b) talde, czy zastosowane grodki ochrony 54 wykonane zgodnie z dokumentacja
tecluilczna we wlagciwych miejscach instalacji elektrycznej
c) prawidlowok nastawienia parametrow urzadzen (aparatOw) zabezpieczajacych
d) prawidlowo ge zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do stalej
kontroli stanu izolacji i innych, je§li takie przewidziano w projekcie
e) prawidlowoge doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzglcdu na wybiorczoge
(selektywnoad) dzialania

0 czy przewody zostaly dobrane do przewidzianych obcigtefi prgdem elektrycznym
i zabezpieczono je przed przeciftteniem lub zwarciem oraz czy nie s4 przekroczone
dopuszczalne spadki napigcia.
Sprawdzenie prawidlowoki doboru przewodow, urzgdzefi zabezpieczajgcych
i sygnalizacyjnych, o ktfirych mowa wyiej, dokonuje sic przez stwierdzenie spelnienia:
-

warunkfiw technicznych doboru przewodow i kabli do obciall prgdem elektrycznym,
podanych w PN—IEC 60364-5-523
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadao instalacje elektro-energetyczne
podanych w Przepisach Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych
przez Instytut Energetyki — w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczgca tych zagadniefi

-

dla doboru i montntu wyposa2enia elektrycznego — PN—IEC60364-5-51 Instalacje
w obiektach budowlanych. Doh& i monta2 wyposa2enia elektrycznego. Postanowienia
wspolne.

-

dla aparatury Igczeniowej i sterowniczej PN—IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dob6r i monta2 wyposa2enia elektrycznego Aparatura 14czeniowa
i sterownicza dla urzgdzeti do odlgezenia izolacyjnego i lgczenia — PN—IEC60364-5-537
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dab& i monta2 wyposa2enia
elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odkczania
izolacyjnego i lgczenia.
dla urzgdzefi zabezpieczajgcych przed prgdem przetg2eniowym — PN-IEC60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczetistwo.
Ochrona przed prgdem przetg2eniowym i PN-IE60364-4-473 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed
pram przetc2eniowym.

Ad. 4. Umieszczenie odpowiednich urzadzefi odlaczajacvch i laczacych

Nalety sprawdzie, czy instalacja i urzgdzenia spelniajg wymagania w zakresie:
a) odlgczania od napiqcia zasilajgcego calej instalacji oraz ka2dego jej obwodu
b) rodkow zapobiegajgcych przypadkowemu zalgczeniu i mo21iwoki wylgczenia
awaryjnego
c) wynikajgcym z potrzeb sterowania
d) wynikajgcych z wymagari bezpieczefistwa przy zachowaniu zasad.
- odiftczania izolacyjnego i Igczeri roboczych
- wylgczania do celfiw konserwacji

- wylaczania awaryjnego
e) wynikajacym z odlaczenia w celu wykonania konserwacji urzgdzen mechanicznych.
Wymagania dla urzadzen do odlaczania izolacyjnego i laczenia podane s w normach
PN-IEC60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajkca
bezpieczenstwo. Odlaczanie i laczenie oraz PN-IEC60364-5-537. Instalacje elektryczne
w obielctach budowlanych. Dober i monta2 wyposatenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa
i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i laczenia.

Ad. 5. Doti& urzadzen i Srodkow ochrony w zalanotci od wplywow zewnetrznych
Nalety sprawdzio prawidlowok zastosowanych rozwiazan tectuncznych w zalenoki
od warunkow g rodowiskowych, w jakich pracuja i jakim podlegaja wplywom.
Podczas oglgdzin nalety ustalie prawidlowo ge doboru urzadzen i Arodkow ochrony
ze wzglqdu na:
a) konstrukcje obiektu budowlanego
b) obecnoSe cial obcych, wody lub innych substancji wywolujacych korozje
c) ura2enia mechaniczne
d) przepiqcia atmosferyczne i laczeniowe
e) kontakt ludzi z potencjalem ziemi
f) warunki ewakuacji oraz zagro2enia: poZarem, wybuchem, skaZeniem
g) kwalifikacje °sob

Cechy jalcie powinny posiadao urzezenia w zalenoki od skodyfikowanych wplywow
zewngtrznych i grodowiskowych podane sa w normach:
PN-1EC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. DobOr i monta±
wyposaZenia elektrycznego. Postanowienia wspOlne.
PN—IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charalcterystyk
PN—IEC60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniaj aca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
i laczeniowymi.

Ad. 6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
Sprawdzenie prawidiowoki oznaczenia przewodOw neutralnych N i ochronnych PE oraz
ochronno-neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich

przewodow ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, 2e kolory
zielono-tolty i jasnoniebieski — nie zostaly zastosowane do oznaczenia przewodow fazowych.
Oznaczenia przewodow powinny spelnia6 wymagania norm:
-

PN — 1EC60364 — 5 -54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doll& i monta2
wyposa2enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN — 90/E — 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami tub
cyframi

Ad. 7. Umieszczenie schematOw, tablic ostrzegawczvch lub innvch podobnych informacji
oraz oznaczenia obwodOw, bezpiecznikow, lacznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja sic
we wlaSciwym miejscu
b) obwody, bezpieczniki, lqpzniki, zaciski itp. sa oznaczone w sposob umo21iwiajacy ich
identyfikack i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych arodkach informacyjnych
c) tabliczki znamionowe oraz inne grodki identyfikujace aparaty laczeniowe i sterownicze
znajduja sic we wla§ciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje
d) umieszczono we wia§ciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie
pozwalaja one na identyfikacjc instalacji obwodow lub urzadzeri
Wymienionych wy2ej stwierdzeri dokonuje sic w oparciu o wyrnagania norm:
PN — WC 60364-5-51 Instalacje elelctryczne w obielctach budowlanych. Dobor i monta2
wyposa2enia elektrycznego. Postanowienia wspolne.
PN — 92/E — 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach
-

PN — 78/E — 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogolne wytyczne wykonywania
schematow
PN — 90/E — 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami tub
cyframi

-

PN — 89/E — 05027 Kieninki ruchu elementow sterowniczych urzadzen elektrycznych
PN — 89/E — 05028 Barwy wskainikow Swietlnych i przyciskow

-

PN — 88/E — 08501 Urzadzenia elektryczne. Tabfice i znaki bezpieczenstwa

-

PN — 92/N — 01256/01 Znalci bezpieczelistwa. Ochrona przeciwpo2arowa
PN — 92/N — 01256/02 Znalci bezpieczetistwa. Ewakuacja
PN — 92/N — 01256/03 Znalci bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Ad. 8. Polaczenie przewodow
Sprawdzeniu podlega stan polqczenia przewodow, a wiec to, czy sk wykonarte w sposob
zgodny z wymaganiami, przy u2yciu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk
na polkczenia nie jest wywierany przez izolacjc, a talde czy zaciski the sk nara2one
na naprqtenia spowodowane przez podlkczone przewody.
Wytnagania dotyczkce polqczeri przewodow podane sk w normach:
-

PN — 82/E — 06290 Zacislci bezgwintowe rozikczalne do lkczenia przewodow
o przelcrojach do 16 mm

-

PN — 86/E — 06291 Zaciski gwintowe do lkczenia przewodow o przekrojach do 120 mm2
w wyrobach elektroinstalacyjnych
PN — 75/E — 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do tdytku domowego i podobnego
Wyxnagania i badania podstawowe. Polkczenia elelctryczne i mechaniczne.

W trakcie ogledzin mo21iwe jest wylcrycie wad, blgclow monteowych i innych usterek
w instalacji elektrycznej. Usterki te muszk bye usuniete przed przystqpieniem do pr6b
i pomiar6w. Wykonywanie tych pr6b bez usuniecia usterek, mogkcych miee wplyw na wynik
badari jest niedopuszczalne.
3. OSTATECZNY ODBIOR INSTALACJI I URZADZEN — ODBIOR KONCOWY

Instalacja i urzqdzenia elektryczne podlegajq odbiorowi koncowemu po wczekiejszyrn
wykonaniu pa) montatowych. Odbior koncowy mode bye polgzony z odbiorem majkcym
na celu przekazanie tdytkownikowi. Odbioru koncowego dokonuje przedstawiciel
zamawiaj4cego (inwestora). Mo2e on korzysta6 z komisji w tym celu powolanej zlo2onej
z rzeczoznawc6w i przedstawicieli u2ytkownika oraz kompetentnych organ6w. Przed
przystkpieniem do odbioru wykonawca powinien przygotowae nastepujkce dokumenty:
-

umowy wraz z ich poiniejszymi uzupelnieniami

-

protokoly prob monta2owych

-

protokoly pr6b rozruchowych

-

dokumentacjg z naniesionymi ewentualnie poprawkami

-

dziennik budowy

Odbior koncowy mo2e nastkpi6 po:
-

sprawdzeniu kompletnoki dokumentacji technicznej i alctualizacji ewentualnych zmian
dokonanych w czasie monteu

-

sprawdzeniu czy poszczegolne aparaty i urzkdzenia sk dopuszczone do ruchu

wykonaniu preb i pomiarow w zakresie umoiliwiajacym stwierdzenie, czy urzqdzenia
odpowiadaja okreg lonym warunkom technicznym (na1e2y dolaczye protokoly
z wykonanych pomiarow lub za gwiadczenia o jakoki wg ustalonych wzorow)
-

sprawdzeniu czy stan techniczny i przygotowane miejsce pracy urzezenia s zgodne
z warunkami technicznyrni danego urzadzenia, wymaganiami bezpieczettstwa pracy oraz
ochrony przed pora2eniami

-

sprawdzeniu czy aparatura zastosowana w pomieszczeniach i przestrzeniach zagraonych
wybuchem posiada odpowiednie atesty dopuszczajace do pracy w miejscu zainstalowania
dokonaniu prob instalacji wlaczonej pod napiccie.

A odbioru koncowego powinien by6 spisany protokol podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiaAcego i oddakcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby
bionce udzial w czynno§ciach odbioru. Protokol powinien zawierae ustalenia poczynione
w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterlci oraz uzgodnione tenniny
ich usuniccia.
W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowa2niak do przyjecia obielctu
do elcsploatacji, protokol powinien zawierae odno gne o§wiadczenie zamawiajgcego.

