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1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót
związanych  z  układaniem  i  montażem  elementów  instalacji  odgromowej  i  uziemienia  w  obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.

1.2.Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  dotyczą  zasad  wykonywania  i  odbioru  robót
związanych z:
– wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień
– montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych,

wraz  z  przygotowaniem  podłoża  i  robotami  towarzyszącymi,  dla  obiektów  kubaturowych  oraz  obiektów
budownictwa  inżynieryjnego.  ST  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  robót
związanych z:
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w  szczególności  roboty

murarskie, ślusarsko-spawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu” i pogrążania elementów uziemień
itp.),

– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wskazanych w

dokumentacji,
– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikującymi

montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych.

1.3.Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej:

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.

Sieć  skompensowana  –  sieć  elektroenergetyczna  posiadająca  co  najmniej  jeden  punkt  neutralny
uziemiany  poprzez  opór  indukcyjny  (reaktancję  kompensującą  składową  pojemnościową  jednofazowego
prądu zwarcia z ziemią).

Uziemienie  –  zespół  środków  i  urządzeń  służących  połączeniu  przewodzącej  części  z  ziemią  poprzez
odpowiednią instalację. 

Może występować jako uziemienie: 

– ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

lub

– robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).

Uziemienie robocze można wykonać  jako bezpośrednie  lub otwarte  (przy zastosowaniu  bezpiecznika
iskiernikowego),  nie  można  jego  stosować  w  obwodzie  wtórnym  transformatora  lub  przetwornicy
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separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V
[12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 

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),

– sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).

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 

– 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. 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  



BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W HRUBIESZOWIE

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

108

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  ustaleniu  pożądanego
standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji
projektowej.

Dopuszcza  się  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych  producentów  pod
warunkiem:

– spełniania tych samych właściwości technicznych,

– przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.

2.2.Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania instalacji  odgromowej i  uziemienia powinny odpowiadać  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności
od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materiały przewodzące można stosować  pręt stalowy  ocynkowany o średnicy 8 mm.  Instalacja
powinna  dodatkowo  spełniać  warunek,  aby  długość  boku  pętli  nie  przekraczała  -  20  m  jak  dla  ochrony
podstawowej,   kąty  ochronne  nieizolowanych  zwodów  pionowych  i  poziomych  wysokich  nie  powinny
przekraczać:

– zewnętrzne 45° i wewn ętrzne 60°.

Wszelkie  wytyczne,  w  tym  obliczenia  i  sposoby  rozmieszczenia  zwodów,  dla  ochrony  obiektów
zagrożonych  pożarem  lub  wybuchem  zawierają  PN-89/E-05003.03  „Ochrona  obostrzona”  i
PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna”.

2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych

– do zatapiania w betonie

– do mocowania na żerdzi żelbetowej

– do przykręcania (pionowy i poziomy)

– do przyklejania

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 

– do przyspawania do przewodu okrągłego

– do mocowania na gąsiorze

– do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski 

– do przykręcania przewodów naprężanych

– dwuprzelotowe do przewodu okrągłego

– do przkręcania blacha -drut

Złączki 

Zaciski  probiercze  –  łączą  przewody  odprowadzające  z  przewodami  uziemiającymi  oraz  ułatwiają
dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać na  wysokości min 60
cm od poziomu ziemi.
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2.2.3. Uziomy

1. Projektowane  jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m,

3. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton,

4. Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°,

5. Miejsce  układania  powinno  być  oddalone  co  najmniej  o  1,5  m  od  wejścia  do  budynku,  przejść  dla
pieszych oraz metalowych ogrodzeń,

6. Najwyższa część  uziomu pionowego powinna znajdować  się  co najmniej  na głębokości  0,5 m przy
długości ponad 2,5 m,

7. Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla gruntów
o rezystywności < 500 Ům i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 Ům.

2.2.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny

Połączenia wyrównawcze – najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są
wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną  przedstawia
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (standardowa)  „Roboty  w  zakresie
instalacji  elektrycznych  (wewnętrznych)”  (Kod  CPV  45311100-1)  Oznaczenie  kodu  według  Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV).

Połączenia  wyrównawcze  ochronnikowe  –  odgromniki  zaworowe,  iskierniki  separacyjne  lub  systemy
mieszane. 

Odstępy  izolacyjne  –  układanie  instalacji  piorunochronnej  w  odpowiedniej  odległości  od  innych  instalacji
metalowych.

Ograniczniki przepięć  – stanowią  ochronę  urządzeń  końcowych aparatów i instalacji  elektrycznych przed
niedopuszczalnie  wysokimi  przepięciami  i/lub  przeznaczone  do  wyrównywania  potencjałów.  Istnieje
możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

4.2.Transport materiałów 

Podczas transportu  na budowę  należy zachować  ostrożność  aby  nie  uszkodzić  materiałów do  montażu.
Minimalne  temperatury  wykonywania  transportu  wynoszą  dla  bębnów:  –  15°C  i  –  5°C  dla  kr ążków,  ze
względu na możliwość uszkodzenia izolacji.

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową oraz
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST  oraz  poleceniami  inspektora
nadzoru.

5.2.Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień

Zakres robót obejmuje: 
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– przemieszczenie w strefie montażowej,

– złożenie na miejscu montażu wg projektu,

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,

– wykopy liniowe wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i
stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów  instalacyjnych,  wykonanie  ślepych
otworów  poprzez  podkucie  we  wnęce  albo  kucie  ręczne  lub  mechaniczne,  wiercenie  mechaniczne
otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach

– osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z
zabetonowaniem, 

– montaż  na  gotowym  podłożu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  (jak  2.2.2.)  do  montażu  instalacji
odgromowej,

– oznakowanie  zgodne  z  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  instalacji  piorunochronnej  i  uziemień  jak:
zasypanie  wykopów,  zaprawianie  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 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000. 

5.3. Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał  elek-tryczny,  wykonać
instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  składa  się  z  połączenia  wyrównawczego:  głównego
(główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego  (dodatkowego  –  dla  części  przewodzących,  jednocześnie
dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.

Wykonać  połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  łączące  przewody  ochronne  z  częściami
przewodzącymi innych instalacji.

Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do  głównej  szyny  uziemiajacej  podłączyć  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego  ogrze-wania  itp.,
sprowadzając je do wspólnego punktu. 

W  przypadku  niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami  metalowymi,
należy stosować iskierniki. 

Dla instalacji  połączeń  wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe
należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami  fazowymi  a  uziemieniem  instalacji
piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07 

6.2.Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  badań  pomontażowych  i  kontrolnych  instalacji  piorunochronnych  i
uziemień  zawarty  jest  w  normach  PN-IEC  61024-1-2:2002,  PN-IEC  60364-6-61:2000  i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary  odpowiadające
zawartym w przedmiarze robót.
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

8.1.1. Odbiór końcowy

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości  wykonanych robót  należy przeprowadzić  po
zakończeniu  robót  instalacji  piorunochronnej  i  uziomów  przed  przekazaniem  użytkownikowi  całości
instalacji elektrycznej w użytkowanie.

Parametry  badań  oraz  sposób  przeprowadzenia  badań  są  określone  w  normach  PN-IEC
61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki  badań  trzeba  zamieścić  w  protokole  odbioru  końcowego  instalacji  odgromowej,  urządzenia
piorunochronnego  oraz  dołączyć  metrykę,  zawierającą  dane  o  obiekcie  budowlanym  i  opis  wraz  ze
schematem.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  odgromowych  nastąpi  z  zgodnie  z  zapisami  w  umowie  o
wykonanie robót.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy

PN-EN  50164-1:2002  (U)Elementy  urządzenia  piorunochronnego  (LPS).  Część  1.  Wymagania  stawiane
elementom połączeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U)Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część  2. Wymagania dotyczące
przewodów i uziomów.

PN-IEC  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i  wymagania
podstawowe.

PN-IEC  60364-4-41:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC  60364-4-46:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC  60364-4-47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC  60364-4-442:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  instalacji  niskiego
napięcia  przed przejściowymi  przepięciami  i  uszkodzeniami  przy  doziemieniach
w sieciach wysokiego napięcia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC  60364-6-61:2000   Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie.  Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
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specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzącymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji
urządzeń przetwarzania danych.

PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-IEC-61024-1-1:2001  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Zasady  ogólne.  Wybór  poziomów
ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Część  1-2:  Zasady  ogólne.
Przewodnik  B.  Projektowanie,  montaż,  konserwacja  i  sprawdzanie  urządzeń
piorunochronnych.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC  99-1:1993  Ograniczniki  przepięć.  Iskiernikowe  zaworowe  ograniczniki  przepięć  do  sieci  prądu
przemiennego.

PN-E-04700:1998  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  V)  Arkady,  Warszawa
1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część  D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część  D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (standardowa)  „Roboty  w  zakresie
instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie I, OWEOB Promocja – 2005
r.

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.


