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1. CZEŚĆ OGÓLNA.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robót zwiazanych:
- z demontażem starej instalacji odgromowej
- z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej i uziemienia.
przy remoncie dachu budynku Poczty Polskiej w Połańcu – część mieszkalna
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót instalatorskich z branży elektrycznej.
Odstepstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, że podstawowe wymagania bedą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doswiadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy remoncie instalacji odgromowych
zgodnie z zestawieniem pozycji kosztorysowych.
Zakres robót obejmuje:
a. wykonanie demontażu istniejacych elementów instalacji odgromowej znajdujacych się na dachu budynku
b. montaż instalacji odgromowej.
c. montaż iglic kominowych
d. wymiana złączy kontrolnych
e. wykonanie pomiarów instalacji odgromowej.
f. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzadzenia Piorunochronnego.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. system ochrony odgromowej LPS - kompletny system użyty do zmniejszenia fizycznego uszkodzenia,
powstałego w wyniku wyładowania piorunowego w budynek.
1.4.2. strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe środowisko
elektromagnetyczne.
1.4.3. zwód – część zewnetrznego LPS-u, w której użyto metalowych elementów jak pręty, przewodniki
siatkowe lub przewody łancuchowe, zdolnych do przechwycenia wyładowania atmosferycznego.
1.4.4. system przewodów odprowadzajacych - część zewnetrznego LPS przeznaczona do przewodzenia
pradu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.
1.4.5. połączenie wyrównawcze - połaczenie do LPS oddzielnych części przewodzących poprzez kontakt
bezposredni lub przez urządzenia ograniczające przepięcia, w celu zredukowania różnicy potencjałów
wywołanej przez prad piorunowy.
1.4.6. złżcze kontrolne - złącze zaprojektowane do ułatwiania elektrycznych testów i pomiarów
komponentów LPS
1.4.7. klasa LPS - liczba oznaczająca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony odgromowej, dla
którego został on zaprojektowany
1.4.8. projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich
do projektowania LPS
1.4.9. instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich
do wykonywania LPS.

ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wyładowan, jest obszarem okreslonym
przez przeciecie sie powierzchni ziemi z linia prosta o pochyleniu 1/3 wyprowadzona z brzegów
budynku.
1.4.11. pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z norma PN-EN 62305 i definicjami tam
podanymi.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW.
1.4.10. powierzchnia

2.1. Ogólne wymagania.
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Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Inne materiały powinny byc
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru.
2.2. Materiały zastosowane.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji sa:
- Drut stalowy ocynkowany o srednicy 8 mm.
- Zaciski kontrolne instalacji odgromowej.
- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajace na rury.
- Szyny wyrównawcze.
- Wsporniki odgromowe.
- Zwody pionowe – iglice odgromowe.
Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robót. Również Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za spełnienie wymagan jakościowych dostarczonych materiałów. Dokładna specyfikacja
w Przedmiarze Robót.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiałów do robót monta_owych instalacji
odgromowej.
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST,
– sa właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiałów i wyrobów na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej.
Wszystkie materiały pakowane powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie
należy chronic przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI.
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakosc wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskac akceptację Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.
3.2. Sprzet do wykonania robót.
Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje sie użycie nastepujacego sprzetu:
- samochód dostawczy do 0,9 t.
- spawarka transformatorowa do 500A.
- wibromłot elektryczny z nasadka do zabijania uziomów.
Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót. Sprzęt jest własnoscią Wykonawcy, lub wynajęty do
wykonywania robót. Musi on byc w dobrym stanie technicznym i pełnej gotowosci do eksploatacji.
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentów potwierdzajacych
dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie
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robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgledniający wszystkie
warunki, w jakich bedą wykonywane roboty instalacyjne. Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna byc przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny byc
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji. Montaż sztucznych zwodów
odgromowych na budynku:
a. zwody poziome.
Sztuczne zwody odgromowe należy instalowac na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary
poprzeczne powinny byc zgodne z norma. Zwody poziome należy mocowac do powierzchni bitumicznych lub
folii membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podłoża. Zwody prowadzone na blasze powinny
byc mocowane trwale za pomoca wsporników nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowa
uszczelka.
b. zwody pionowe.
Zwody pionowe wykonane beda z pretów stopu aluminium AlMgSi o srednicach zgodnych z Tab. 6 normy
PN-EN 62305 –3. Zwody pionowe beda mocowane na chronionych urzadzeniach w sposób zapewniajacy
galwaniczne połaczenie z nimi.
c. przewody odprowadzajace.
Przewody odprowadzajace powinny byc układane na zewnętrznych scianach budynku w rurach BE 32
mocowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem należy ułożyc przed robotami zwiazanymi z
ociepleniem budynku. Na połaciach sciany, na której nie przewiduje sie ocieplenia należy prowadzic drut na
typowych wspornikach odgromowych wskazany w projekcie.
Przewody odprowadzajace powinny byc prowadzone po najkrótszej trasie pomiedzy zwodem, a złaczem
kontrolnym. Połaczenia przewodów odprowadzajacych z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy
złączy kontrolnych zabudowanych w żeliwnej skrzynce.
d. uziomy.
Przed rozpoczeciem montażu uziomów należy wykonac zdjąć wierzchnią warstwę betonu lub kostki
brukowej. Skrzynki żeliwne osadzić w gruncie. Uziomy pionowe wbijać młotem udarowym posiadajacym
własciwą koncówke dopasowana do głowicy uziomu. Uziomów tych nie wolno zabezpieczac przed korozją
powłokami nie przewodzacymi. Połączenie zaciskami pomiedzy prętem uziomu, a innymi przewodami można
osłonić taśmą antykorozyjną. Z uziomów bedzie wyprowadzony przez przepust do wnetrza budynku, drut
miedziany o srednicy 8 mm w celu wyrównania potencjałów wewnatrz obiektu.
Należy dążyć do tego, aby wszystkie uziomy posiadały zbliżone wartosci rezystancji uziemienia.
Po zakonczeniu robót należy przeprowadzic próby montażowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prób
montażowych należy uzgodnic z Inwestorem.
Zakres podstawowych prób obejmuje:
- pomiary rezystancji uziemień na złaczach kontrolnych
- pomiar ciagłosci przewodów odprowadzających.
Instalacje zaprojektowano z użyciem elementów nie wymagających stosowania bitumicznych srodków
konserwujacych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Ogólne zasady kontroli jakosci robót zawierac bedzie OST w czesci „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości.
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań po montażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
6.3. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac.
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z ogledzin cześciowych i końcowych polegających na
kontroli:
- zgodności z projektem zamontowanych elementów systemu ochronnego,
- stanu i kompletności dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiałów
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- poprawności wykonania połaczeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych
protokołem przez wykonawcę montażu,
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami.
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jesli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor
nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakosc funkcjonowania instalacji i ustalić
zakres i wielkość potraceń za obniżoną jakość.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
7.1. Obmiar robót.
Jednostka obmiarowa jest komplet robót.
7.2. Podstawa płatności.
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i dokumentacja powykonawcza wraz z pomiarami
po montażowymi.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.
W skład odbioru robót wchodzi:
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
- Odbiory koncowe instalacji odgromowej.
Kontrola jakosci wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobów z normami i certyfikatami.
- ogledziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów materiałów, z którego zostały wykonane.
- sprawdzenie prawidłowosci wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów
odprowadzajacych, w tym połaczeń zacisków srubowych poszczególnych odcinków zwodów
i przewodów odprowadzajacych, a także ich zabezpieczenie przed korozją.
- pomiar rezystancji uziemienia
- spełnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonac za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji,
przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do dolnej czesci przewodów odprowadzajacych.
Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonac miernikiem mostkowym do pomiaru uziemień lub metoda
techniczna.
Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,

a dostarczone przez wykonawcę dokumenty sa kompletne i prawidłowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być odebrane.
W takim przypadku należy wybrac jedno z następujacych rozwiazań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujacych, usunac niezgodności instalacji z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,
- jeśli odchylenia od wymagan nie zagrażaja bezpieczenstwu użytkownika i trwałości instalacji zamawiajacy
może wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obniżeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robót, wykonac je ponownie i powtórnie zgłosic do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentów odbiór może byc dokonany po ich uzupełnieniu.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Normy
PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Czesc 1: Wymagania stawiane
elementom połaczeniowym
PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czesc 2. Wymagania dotyczace
przewodów i uziomów.
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc 4: Wymagania dotyczace
elementów mocujacych przewody.
PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc 5: Wymagania dotyczace
uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.
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PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lubłaczeniowymi
PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Układy uziemiajace i połaczenia wyrównawcze instalacji informatycznych.
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogólne.
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.
9.2.1.Inne dokumenty i instrukcje.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta_owych (tom V) Arkady, Warszawa 1990
r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 450000007. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie I, OWEOB Promocja – 2005 r.
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
9.2.2.Ustawy.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zmianami).
9.2.3. Rozporzadzenia.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta_u i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spełniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( z pózniejszymi zmianami).

Lublin, dnia 12-09-2017r.
Opracował: Marta Sobota __
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