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453 -4  INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku połoŜonego w Węglińcu 
przy ul. Wolności 1 na działce nr 68 na pomieszczenia Centrum Kultury w Węglińcu. 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych 

  45311100-1 Roboty w zakresie przewodów 
instalacji elektrycznych 

  45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 
Zakres robót obejmuje: 
Instalacje elektryczne,  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 
projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Projektantem. 
 
2. Materiały 
-Bednarka FeZn 30x4 
-Benzyna do ekstrakcji luzem 
-Domofon (kaseta z przyciskiem + unifon + elektrozamek) 
-Drut ocynkowany FeZn 8mm 
-Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm 
-Główna szyna uziemiająca GSU 
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-Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej bryzgoszczelne 
-Gniazdo podwójne z kołkiem ochronnym p.t. 
-Gniazdo pojedyncze hernetyczne z klapką p.t. 
-Haczyk sufitowy 
-Kabel YKSY 7x1,5m2 
-Kabel YKYŜo 5x16mm2 
-Kołki rozporowe plastykowe 
-Kostka łączeniowa 3-biegunowa 
-Lakier asfaltowy 
-Maszt odgromowy H-1m 
-Miejscowa szyna wyrównawcza MSU 
-Obchwyty 
-Opaski kablowe OKi 
-Przewód CTF-113 
Przewód LYŜo 2,5mm2; 25; 6 
-Przewód telefoniczny 
-Przewód YDY 2x1,5mm2; 3x1,5mm2; 3x2,5mm2; 5x4mm2 
-Przycisk dzwonek 
-Puszka elektroinstalacyjna srednicy 60mm końcowa 
-Puszka PT BATIK 165x115x40 LEGRAND 
-Puszka 60mm 
-Puszka 80mm z pokrywką i zaciskami 
-Rozdzielnia 1RG 
-Rura PESCHEL 20mm 
-Rura stalowa 50mm 
-Skrzynka probiercza 
-Słupki oznaczeniowe SO 
-Spoiwo cynowo-ołowiane LC40 
-Śruby kpl 
-Taśma Denso izolacyjna 
-Uszczelnienie wodoszczelne, gazoszczelne 
-Wazelina techniczna 
-Wyłącznik 1-bieg. hermetyczny p.t. 
-Wyłącznik 1-bieg. p.t. 
-Wyłącznik KrzyŜowy p.t. 
-Wyłącznik schodowy hermetyczny p.t. 
-Wyłącznik schodowy p.t. 
-Wyłącznik świecznikowy p.t. 
-Złącza kontrolne 
-Złącza krzyŜowe 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać 
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)   

 
3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 
-samochód dostawczy do 0,9 t, 
 
4. Transport 
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Materiały na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny być 
wykonywane w odpowiedniej kolejności: 
-odłączenie zasilania i uziomu, 
-sprawdzenie braku napięci, 
-zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem, 
-zabezpieczenie miejsca demontaŜ, montaŜu, wydzielenie strefy bezpiecznej, 
-demontaŜ, 
-montaŜ na przygotowanym podłoŜu, 
-badania pomontaŜowe, 
-stosowne pomiary wykonywane przed podłączeniem, 
-podłączenie istniejących kabli i uziemienia, 
-załączenie pod napięciem, 
-stosowne pomiary końcowe, 
 
5.2.. Roboty demontaŜowe. 
Przed rozpoczęciem prac demontaŜowych istniejące obwody elektryczne naleŜy odłączyć 
pod nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami. Zdemontowany osprzęt elektryczny naleŜy 
przekazać inwestorowi w celu oceny przydatności do dalszego uŜytkowania. 
Roboty demontaŜowe będą prowadzone etapami w uzgodnieniu z Kierownikiem obiektu. 
Wyeksploatowany osprzęt elektryczny naleŜy utylizować a protokół z przekazania do utylizacji 
załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
 
5.3. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.4. MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji. 
 
5.5. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
-wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 
-przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych, 
-przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
-obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 
 
5.6. Wykucie otworów i bruzd  
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Przed przystąpienie do kucia naleŜy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia . 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w 
pobliŜu jakichkolwiek innych instalacji. 
W przypadku kucia bruzd naleŜy wyrysować na ścianie linię po której naleŜy wykuwać bruzdę. 
Do kucia bruzd uŜywać narzędzi ręcznych i mechanicznych w zaleŜności od potrzeb. 
Dopuszcza się uŜywania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, naleŜy przy tym 
pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP.  
Wszystkie roboty kucia naleŜy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w 
danym pomieszczeniu.  
Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach naleŜy zabezpieczyć folia 
malarską wszystkie miejsca przy powyŜszych robotach.       
 
5.7. Układanie przewodów i kabli 
5.7.1. Przewody i kable układane w rurkach 
-Układanie rur 
Rury naleŜy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłoŜu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. ZaleŜnie od przyjętej 
technologii montaŜu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem naleŜy 
wykonywać przez: 
-wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
-wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
-wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach naleŜy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
-Wciąganie przewodów i kabli 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego. Nie wolno 
do tego celu stosować przewodów, które później zostaną uŜyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
 
5.7.2. Przewody i kable mocowane na uchwytach 
Układanie przewodów i kabli: 
-bezpośrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk, 
-bezpośrednio w tynku (przewody płaskie) 
-na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
-na korytkach i drabinkach kablowych, 
-w listwach PCW. 
-w kanałach kablowych, 
Łączenie przewodów i kabli wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
 
5.7.2.1 Układanie przewodów i kabli na uchwytach 
Na przygotowanej trasie naleŜy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 
uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych 
były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliŜu sprzętu i osprzętu do którego 
dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów i kabli pomiędzy uchwytami nie były 
widoczne. 
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5.7.2.2 Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
-ułoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 
wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd 
pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 
 
5.7.2.3 Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymagać będzie: 
-zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, ułoŜenie na konstrukcjach 
wsporczych na uprzednio przygotowanym podłoŜu, ułoŜenie przewodów i kabli w korytku wraz 
z załoŜeniem pokryw. 
 
5.7.2.4 Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 
-zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych 
do podłoŜa, ułoŜenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy. 
 
5.8.  Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 
a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia naleŜy 
uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem InŜyniera. 
Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe 
napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast 
cynowania). 
 
5.9. MontaŜ osprzętu  
Sprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie. 
Do mocowania osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłoŜu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoŜa za 
pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  
 
MontaŜ puszek instalacyjnych  
- wyciąć otwór w ścianie 
- umieścić puszkę w otworze 
- włoŜyć zaczepy i dociągnąć śruby 
Rury instalacyjne lub przewody wieloŜyłowe układane bez osłony, po wprowadzeniu do puszki 



Przebudowa budynku mieszkalno biurowego                                                                                    ST 453-4 

 10
5�

mocuje się taśmami kablowymi. W tym celu obok kaŜdego otworu wewnątrz puszki znajduje się 
uchwyt do taśmy. 
 
MontaŜ opraw oświetleniowych 
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach naleŜy mocować przez 
wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków 
za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
 
MontaŜ osprzętu instalacyjnego. 
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny 
(wyłączniki oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) naleŜy montować w sposób 
trwały za pomocą kołków rozporowych.  
W pomieszczeniach suchych naleŜy stosować wyŜej wymieniony osprzęt w uprzednio 
zainstalowanych puszkach końcowych p/t. 
Czujnik  ruchu naleŜy montować do ściany lub sufitu za pomocą kołków rozporowych. Lokalizacja 
czujnika powinna być dostosowana do obszaru poruszania się człowieka. 
 
5.10. Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach ochronnych z PCV 
 zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach, szachtach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy 
wykonywać przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 
takŜe na innego rodzaju podłoŜach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
5.11.  Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym 
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŜności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 
i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o duŜej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te naleŜy wykonać: 
-przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
-przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi w rurach elastycznych, 
-przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
 
5.12. Próby montaŜowe 
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary, wraz 
ze sporządzeniem protokołów. Zakres prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres 
podstawowych prób obejmuje: 
-pomiar rezystancji izolacji instalacji 



Przebudowa budynku mieszkalno biurowego                                                                                    ST 453-4 

 10
6�

-pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
-pomiary impedancji pętli zwarciowych 
 
5.13. MontaŜ rozdzielnic 
Rozdzielnice naleŜy mocować na uprzednio przygotowanym podłoŜu. Przed ustawieniem 
urządzenia w miejscu oznaczyć punkty osadzenia kołków rozporowych, następnie wywiercić 
otwory, załoŜyć kołki i umocować urządzenie. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe 
naleŜy przykręcić do 
konstrukcji lub osadzić w uprzednio wykonanej wnęce. Po zamocowaniu urządzenia naleŜy: 
- wyposaŜyć w elementy zgodnie z projektem 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
i mechanicznych, sprawdzić stabilność, wypoziomowanie, itp.  
- załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu; naleŜy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych 
elementów rozdzielnic,  
- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montaŜu w zestawach transportowych po ich 
ustawieniu naleŜy wykonać stosowne połączenia pomiędzy poszczególnymi zestawami 
 
5.13.1. Próby montaŜowe 
Przed przeprowadzeniem prób montaŜowych wykonawca zobowiązany jest przygotować 
następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń: 
- protokóły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokóły odbiorów 
technicznych dokonanych u wytwórcy, deklaracji zgodności wykonania wyrobu  
- dokumentację techniczno - ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcję 
obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury 
Właściwe badania odbiorcze naleŜy poprzedzić: 
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności 
montaŜu, wyposaŜenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcją producenta (DTR) 
- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działaniami 
aparatów i urządzeń 
- usunięciem zauwaŜonych usterek i braków. 
Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy posiadający specjalne 
uprawnienia do wykonywania tego typu prac. 
Do badań odbiorczych naleŜy przystąpić po zakończeniu montaŜu urządzeń potwierdzonym 
przez wykonawcę. Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów naleŜy podać w stosownych 
protokółach. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
-zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
-właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 
-załączanie punktów świetlnych zgodnie z załoŜonym programem 
-wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-
poraŜeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
 
8. Odbiór robót 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w 
obecności inspektora oraz właściciela (inwestora). 
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 
1) zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takŜe zgodności z przepisami 
szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną 
2) jakości wykonania instalacji elektrycznej 
3) skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od poraŜeń przed 
prądem elektrycznym, 
4) spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
5) zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpoŜarowych wyłączników prądu. 
Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od poraŜeń prądem 
elektrycznym naleŜy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej 
Pozytywne wyniki powyŜszych działań sprawdzających umoŜliwiają sporządzanie protokołu odbioru. 
W trakcie odbioru instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy 
- dziennik budowy, 
- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 
oprze wodowania 
- protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości 
przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 
- protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień   oraz 
prądu zadziałania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych, 
- certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elektrycznych. 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami,  
b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 
instalacji i urządzeń, 
d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany 
e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do 
warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 
zainstalowania, 
f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
g) prawidłowego umieszczania schematów „ tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych, 
i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków 
środowiskowych w jakich pracują) 
j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 
dokumentacji technicznej 
 
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, 
lub właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien: 
- zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej 
W  trakcie  uruchamiania  instalacji  powinny  być  równieŜ  sprawdzone  i  wyregulowane 
wszystkie urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny  
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zapewniać  prawidłową ich reakcję  na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. 
Instalację moŜna uznać za uruchomione gdy: 
-wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 
-sporządzono   protokół  uruchomienia,  w  którym  m.in.  jest  zapis  o  przekazaniu instalacji do 
eksploatacji. 
Instalację moŜna uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 
parametrów technicznych z dokumentacją i przepisami szczególnymi oraz Polskimi Normami. 
 
ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych naleŜy komisji przedłoŜyć protokoły z badań. Stąd teŜ 
instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom obejmującym 
takŜe niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące 
ochrony ludzi i mienia przed zagroŜeniami. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i 
prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami 
ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie 
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań (P-12). W czasie wykonywania 
prób naleŜy zachować szczególną ostroŜność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i 
uniknięcia uszkodzeń- obiektu lub zainstalowanego wyposaŜenia. 
 
OGLĘDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
Oględziny   naleŜy  wykonać   przed   przystąpieniem   do  prób  i  po  odłączeniu  zasilania 
instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki 
zabezpieczeń  i  ochrony  spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich 
normach   przedmiotowych.   Podstawowy   zakres   oględzin   obejmuje   przede   wszystkim 
sprawdzenie prawidłowości: 
-ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
-ochrony przed poŜarem i przed skutkami cieplnymi, 
-doboru przewodów do obciąŜalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i 
nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
-umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
-doboru urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
-umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp., 
-połączeń przewodów. 
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a takŜe wymagania norm, 
których spełnienie naleŜy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są 
poniŜej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 
 
Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzania naleŜy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do 
zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym. 
Zastosowane środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede 
wszystkim: 
-wymagania ogólne podane w normie PN-lEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. wymagania szczegółowe  podane w normie PN-
lEC 60364-4-41 Instalacje - elektryczne w obiektach  budowlanych.  
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Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
W normach tych określone są środki ochrony przed: 
dotykiem bezpośrednim - poprzez: 
-izolowanie części czynnych, zastosowanie urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych o 
znamionowym prądzie zadziałania  nie większym niŜ 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony 
przed dotykiem bezpośrednim. dotykiem pośrednim - przez zastosowanie: samoczynnego wyłączenia 
zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych), urządzeń II klasy 
ochronności lub o izolacji równowaŜnej, nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, 
oprze wodowanie o izolacji wzmocnionej, 
 
Ochrona przed poŜarem i skutkami cieplnymi. 
naleŜy ustalić, czy: 
-instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagroŜenia poŜarowego dla materiałów lub podłoŜy, 
na których bądź obok których są zainstalowane, 
-rządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone 
przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
-dostępne części urządzeń i aparatów nie zagraŜają poparzeniem, 
-urządzenia do wytwarzania gorącej wody mają wymagane normami zabezpieczenia przed 
przegrzaniem, 
-urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie 
zagraŜają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 
PowyŜszych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-lEC 60364-4-42 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-lEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w 
zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 
Dobór przewodów do obciąŜalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 
W tym przypadku naleŜy sprawdzić: 
a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych „ kompatybilność i dostosowanie do  
-warunków pracy urządzeń: 
-zabezpieczających przed prądem przeciąŜeniowym, 
-zabezpieczających przed prądem zwarciowym, róŜnicowoprądowych, 
-zabezpieczających przed przepięciami, 
-zabezpieczających przed zanikaniem napięcia,  
-do odłączenia izolacyjnego a takŜe, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z 
dokumentacja techniczna we  właściwych miejscach instalacji elektrycznej 
b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 
c) prawidłowość zainstalowania i .nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej, 
kontroli stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie, 
d) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 
(selektywność) działania, 
e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciąŜeń prądem elektrycznym i 
zabezpieczono je przed przeciąŜeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone 
dopuszczalne spadki napięcia, 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o 
których mowa wyŜej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: 
normy PN-lEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
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obciąŜalność prądowa długotrwała przewodów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – 
zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych 
zagadnień, wymagań norm: 
- dla doboru i montaŜu wyposaŜenia elektrycznego — PN-lEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia wspólne: 
- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-lEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
- dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia — PN-lEC 60364-5-537 Instalacje    
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia I elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 
- dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetęŜeniowym -PN-lEC 60364-4-43 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed prądem przetęŜeniowym i PN-lEC 603644-473 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetęŜeniowym. 
Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących naleŜy sprawdzić, czy instalacja i 
urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz kaŜdego jej obwodu, 
b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i moŜliwości wyłączenia awaryjnego 
c) wynikającym z potrzeb sterowania, 
d) wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
wyłączania do celów konserwacji, 
wyłączania awaryjnego, 
e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. Wymagania 
dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach PN-lEC 60364-5-537 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.Dobór 
urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 
NaleŜy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zaleŜności od warunków 
środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin naleŜy ustalić 
prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 
-konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,  
-obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
-naraŜenie mechaniczne, 
-promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, 
-oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 
-przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
-kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
-warunki ewakuacji oraz zagroŜenia poŜarem, wybuchem, skaŜeniem,  
-kwalifikacje osób. 
 
 Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE polega na 
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych oraz 
stwierdzeniu, Ge kolory: zielono-śółty i jasno-niebieski - nie zostały zastosowane do oznaczania 
przewodów fazowych. 
 
 Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 



Przebudowa budynku mieszkalno biurowego                                                                                    ST 453-4 

 11
1�

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 
a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne 
znajdują się we właściwym miejscu, 
b) obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umoŜliwiający 
ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, 
c)tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe 
i sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 
d)umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym 
zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 
 
Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z 
wymaganiami, przy uŜyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest 
wywierany przez izolację, a takŜe czy zaciski nie są naraŜone na napręŜenia spowodowane przez 
podłączone przewody. Zaciski bez gwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 
16mm W trakcie oględzin moŜliwe jest wykrycie wad, błędów montaŜowych i innych usterek w 
instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. 
Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest 
niedopuszczalne. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych. 
 
10. Przepisy związane 
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej. 
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

  
  

 
 
 
 


