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WYKAZ ZAWARTOŚCI TECZKI

L.p. Nr rys. Wyszczególnienie  

1 2 3
1 - Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.
Informacja BIOZ.

2 E1 Plan sytuacyjny budynku skala 1:500.

3 E2a.1 ...3 „RG” Schemat zasilania i rozdziału.

4 E2a.w „RG” skala 1:10. Wyposażenie rozdzielnicy. 

5 E2b.1 ...3 „R1.1” Schemat zasilania i rozdziału

6 E2b.w „R1.1” skala 1:10. Wyposażenie rozdzielnicy. 

7 E2c.1 ...3 „R2.1” Schemat zasilania i rozdziału

8 E2c.w „R2.1” skala 1:10. Wyposażenie rozdzielnicy. 

9 E2d.1 ...2 „R3.1” Schemat zasilania i rozdziału

10 E2d.w „R3.1” skala 1:10. Wyposażenie rozdzielnicy. 

11 E2o.1 „2C.Odd” Schemat instalacji oddymiającej.

12 E3 Rzut parteru skala 1:50. Plan instalacji elektrycznych.

13 E4 Rzut I. piętra skala 1:50. Plan instalacji elektrycznych.

14 E5 Rzut poddasza skala 1:50. Plan instalacji elektrycznych.

15 E6 Rzut dachu skala 1:50. Plan instalacji elektrycznych.

16 - Załączono:

• kopia  warunków  przebudowy istniejącego  zasilania  kablowego  nn 
przedmiotowego budynku: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok 
Rejon  Energetyczny  Łomża  z  dnia  06.12.2016  r.  nr 
RE2/RM2/RK/9234/2016.

• kopie  uprawnień  projektowych  i  zaświadczeń  o  przynależności  do 
PIIB autorów dokumentacji.

- - -

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO
W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

My niżej podpisani posiadający odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności  
instalacyjno-inżynieryjnej, należący do Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa oświadczamy, że  
niniejszy projekt budowlany sporządzono  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  
wiedzy technicznej.

Łomża, ...-.....- …......... r. ….....................................   .............................................
podpis projektanta          podpis sprawdzającego      
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OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora/Zamawiającego.
1.2. PZT i PB „Rozbudowa budynku Domu Opieki Hospicyjnej ŁTPCH „Hospicjum” p.w. Św. 

Ducha w Łomży”;  opracowanie  PRACOWNIA PROJEKTOWA BEATA POPŁAWSKA 
XI'2016.

1.3.      Mapa do celów projektowych terenu inwestycji; wersja elektroniczna.
1.4.    Warunki przebudowy istniejącego zasilania kablowego nn przedmiotowego budynku: PGE 

Dystrybucja S.A.  Oddział  Białystok  Rejon Energetyczny Łomża z  dnia  06.12.2016 r.  nr 
RE2/RM2/RK/9234/2016.

1.5. Wizje lokalne na budynku.
1.6. Obowiązujące normy i przepisy.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie dotyczy rozbudowy i  przebudowy elementów urządzeń i  instalacji 

wewnętrznej  przedmiotowego  budynku  w  kontekście  projektowanej  kubaturowej  rozbudowy 
obiektu.

Zakres opracowania obejmuje:
• główny zestaw rozdzielczy obiektu; w tym układ głównego wyłącznika prądu;
• zestawy rozdzielcze – obwodowe rozdzielnice piętrowe;
• zalicznikowe linie zasilające rozdzielnicę główną oraz poszczególne rozdzielnice obwodowe;
• niezbędne połączenia/nawiązania instalacji istn. z projektowanymi w części dobudowanej; 
• instalacje odbiorcze administracyjne obiektu – przebudowa, uzupełnienia, rozbudowa:

-  oświetlenie  230V~;  w  tym  oświetlenie  awaryjne  klatki  schodowej  i  głównych  ciągów 
komunikacyjnych,
- gniazda wtykowe 230V~; serwisowe/porządkowe, ogólnego przeznaczenia, itp,
- instalacje zasilania, sterowania i sygnalizacji urządzeń technologicznych,

• przystosowanie  dla  ewent.  systemów  telekomunikacyjnych  (RTV,  LAN,  ccTV,  instalacje 
przywoławcze medyczne, itp) w części dobudowanej;

• instalacja oddymiająca proj. klatki schodowej;
• niezbędne przebudowy instalacji zasilających i komunikacyjnych związane z rozbudową budynku i 

przeniesieniem bramy wjazdowej na posesję;
• instalacje:  przeciwporażeniowe  (w  tym  system  głównych  połączeń  wyrównawczych), 

odgromowa i przeciwprzepięciowe.

Przedmiotem odrębnych opracowań będą:
• przebudowa  istn.  przyłącza  kablowego  nn:  przeniesienie  złącza  kablowego  –  nowa 

lokalizacja niekolidująca z proj. rozbudową.

3. Uwagi ogólne.

3.1. Charakterystyka obiektu – stan istniejący.
Budynek został zrealizowany ok. 2006 roku. Obiekt zasilany jest ze złącza kablowego RE 

Łomża nr ZK 0395 (lokalizacja  przy wejściu głównym),   poprzez  nadbudowaną nad złączem 
kablowym skrzynką  pomiarową  (TL)  z  bezpośrednim  rozliczeniowym układem pomiarowym 
energii elektrycznej, oraz poprzez zalicznikową linią zasilającą (LZ) 5xLgY 25mm2 prowadzoną  
pod tynkiem do rozdzielnicy głównej „TG” (lokalizacja korytarz parteru). Istn. zabezpieczenie w 
ZK: rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką Ibn=80A gL. Istn. zabezpieczenie przedlicznikowe w  
TL:  wyłącznik  instalacyjny  C63A/3.  Ponieważ  zestaw  ZK+TL  jest  dostawiony  do  ściany 
szczytowej,  na  kierunku  projektowanej  rozbudowy,  istn.  przyłącze  zostanie  przebudowane  w 
miejsce nie kolidujące z rozbudową.
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W zakresie wyposażenia elektroinstalacyjnego Inwestor/Użytkownik nie dysponuje żadną 
dokumentacją techniczną obrazującą istniejące instalacje elektryczne. Istn. instalacje funkcjonują  
w  systemie  „TN-S”.  Rozdzielnice  główne  i  obwodowe  to  zestawy  wykonane  w  oparciu  o  
podtynkowe rozdzielnice  modułowe (do  zabudowy szeregowej  na  szynie  TH35)  typu RP-24.  
Rozprowadzenie przewodów zalicznikowej sieci rozdzielczej i odbiorczej wykonano jako linie  
podtynkowe.  Bez  częściowego  demontażu  istn  rozdzielnic  i  odkrycia  linii  instalacyjnych 
wszelkie inwentaryzacje ograniczają się do domniemania tras ciągów instalacyjnych oraz typów i  
przekrojów przewodów poszczególnych obwodów.

3.2.  Ogólne zasady prowadzenia instalacji w obiekcie.
Dla  rozprowadzenia  instalacji  przewidziano  stosowanie  następujących  technik 

instalacyjnych:
a) rozprowadzenie głównych wiązek przewodów:

• linie  zasilające:  poziome  wzdłuż  korytarzy  poszczególnych  kondygnacji  i  pionowe  od 
parteru  do  najwyższej  kondygnacji:  technologia  „tradycyjna”  jako   ciągi  instalacyjne 
(przewody w w rurach instalacyjnych PCV) podtynkowe w bruzdach,

b) pojedyncze ciągi przewodów:
• technologia „tradycyjna”: jako instalacje wtynkowe, podtynkowe w bruzdach,

c) osprzęt instalacyjny generalnie podtynkowy (system „ramkowy”),
d) dla  rozprowadzenia  poziomego  ciągów  instalacji  telekomunikacyjnych  stosować  natynkowe 

kanały/listwy kablowe PCV (np. typu LN i/lub KI); montowane pod stropem lub nad listwą 
przypodłogową,

e) dla  rozprowadzenia  pionowego  ciągów  instalacji  telekomunikacyjnych  stosować  rury 
instalacyjne PCV, instalowane podtynkowo w bruzdach

f) wysokość montażu osprzętu:
• oprawy nastropowe: wysokość montażu zależna od wysokości kondygnacji,
• oprawy naścienne na klatkach schodowych ~2,2 ÷ 2,5m na biegiem schodów lub posadzką,
• łączniki instalacyjne ~1,4m nad posadzką,

g) techniki instalacyjne instalacji odymiającej:
• stosowanie odpowiednich przewodów: YnTKSYekw..., HDGs PH90..., itp.
• ciągi instalacyjne w technologii „tradycyjnej”:
• przewody kabelkowe  prowadzone podtynkowo, w bruzdach przykryte tynkiem o gr. 

min. 0,5 cm,
• przewody układane natynkowo, na atestowanych uchwytach E90,
• stosowanie osprzętu i innych elementów układu, atestowanych o odpowiednich 

cechach odporności ogniowej,
h) wszystkie  przejścia  przez granice stref pożarowych uszczelnić do klasy El 

odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody.

4. Część projektowa.

4.1. ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.
Moc przyłączeniowa przedmiotowego budynku, zgodnie z warunkami przyłączenia Rejonu 

Energetycznego Łomża, na przyłączu („ZK0395+TL”)  wynosi: 
• moc przyłączeniowa: Pp= 40 kW,
• współczynnik mocy: cosφ= 0,93,
• zabezpieczenie główne w „ZK”: Ibn= 80A,
• zabezpieczenie przedlicznikowe w „TL”: Ibn= C63A/3.

Szacuje  się  (→ bilans  mocy),  że  moc  szczytowa istn.  budynku wynosi  ~30÷32kW,  a  po  proj. 
rozbudowie wyniesie ~40kW.  Na tym etapie można założyć, że nie ma potrzeby zwiększenia mocy 
przyłączeniowej;  tym bardziej,  że  część  wyposażenia  obiektu  (np.  wyposażenie  AGD pralni  w 
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postaci  pralki,  magla  elektrycznego,  …)  zostanie  przeniesiona  z  cz.  istn.  do  pomieszczeń 
projektowanych w ramach rozbudowy.

Dla przebudowy układu zasilania budynku przewidziano:
a) zasilanie  budynku  za  pośrednictwem  głównej  „LZ”  →  proj.  „RG”;  kabel  5xYKY 

1x25mm2/r.i.Ø63 p.t.; system TN-S,
b) budowę (w miejsce istn. TG) rozdzielnicy głównej „RG”:
• przeznaczona  dla:  izolacyjnego  rozłącznika  głównego  (ppoż)  +  zabezpieczenia 

poszczególnych  linii  zasilających  rozdzielnic  obwodowych  +  rozłącznik  izolacyjny  z 
wyzwalaczem wzrostowym + ochrona przepięciowa typu 1+2 (klasa B+C);

• część  odbiorcza  nie  podlegającej  awaryjnemu  wyłączaniu  P.POŻ;  obsługa  obwodów 
odbiorczych takich jak: zasilanie centralek systemu oddymiania, obwody oświetlenia klatki 
schodowej, obwód zasilania instalacji bramofonów;

a) budowę  systemu  linii  zasilających  „LZ”  w  systemie  TN-S,  zasilających  poszczególne 
rozdzielnice obwodowe oraz technologiczne obiektu:

• linia sterownicza → kaseta sterownicza z przyciskiem wyzwalacza głównego wyłącznika 
prądu „W.POŻ”: przewód HDGs PH90 3x2,5mm2 p.t.;

• „LZ”  istn. rozdz. „T1” (dawniej „TG”): 5xLgY 25mm2/r.i.Ø63; połączenie projektowanych 
przewodów z istn. przewodami w kierunku „T1” - miejsce połączenia ustalić na obiekcie po 
odkryciu instalacji;

• „LZ”  →  do  poszczególnych  rozdzielnic  obwodowych  „R1.1”,  „R2.1”,  „R3.1”:  5xLgY 
16mm2/r.i.Ø47 p.t.;

• „LZ” linie zasilające centralki systemu oddymiania „1C.Odd” (istn.) i „2C.Odd”: przewody 
HDGs PH90 3x2,5mm2 p.t.;

c) budowę  systemu  rozdzielnic  obwodowych  dla  obsługi  instalacji  odbiorczych 
poszczególnych kondygnacji w rozlokowanych w proj. rozbudowie budynku. 

Urządzenia rozdzielcze projektuje się  jako zestawy typowych rozdzielnic do powszechnego 
wykorzystywania aparatury modułowej (montaż na szynie TH35).

Szczegóły wg załączonych schematów, rysunków i zestawień montażowych.

4.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ODBIORCZE.

4.2.1.  Oświetlenie wewnętrzne.
W przestrzeniach proj. rozbudowy, projektuje się obwody oświetleniowe o napięciu 230V~, 

w tym obwody oświetlenia  awaryjnego.  Obwody wyprowadzone będą z  sekcji  administracyjnej 
rozdzielnicy głównej „RG” i z poszczególnych rozdzielnic obwodowych „R1.1”, „R2.1” i „R3.1”. 
Obwody wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY...., YDYp..... o przekrojach żył 1,5mm2Cu.

Obwody  oświetleniowe  proj.  klatki  schodowej  nie  są  objęte  awaryjnym  wyłączaniem 
„głównego wyłącznika P.POŻ.”.

Sterowanie:
• klatka  schodowa  i  wydzielone  korytarze  głównych  ciągów  komunikacyjnych:  za 

pośrednictwem  styczników  bistabilnych  i  łączników  przyciskowych  rozlokowanych  w 
dogodnych miejscach wzdłuż danego korytarza,

• wydzielone  zewnętrzne  oprawy  oświetlenia  “nocnego”  sterowane  za  pośrednictwem 
centralnego, elektronicznego zegara/programatora astronomicznego oraz za pośrednictwem 
wbudowanych w oprawę czujników ruchu PIR,

• pozostałe  pomieszczenia - sterowanie lokalne bezpośrednie,  łącznikami  instalacyjnymi w 
danym pomieszczeniu.

Wg  PN-EN  12464-1:2004  „Światło  i  oświetlenie.  Oświetlenie  miejsc  pracy.  Część  1: 
Miejsca  pracy  we  wnętrzach.”   parametry  oświetleniowe  rozpatrywanych  pomieszczeń  są 
następujące:

• strefy komunikacji i korytarze:
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min. Eśr = 100lx (liczone na poziomie podłogi),
min. równomierność Emin/Eśr = 0,7,
min. Ra = 80,

• schody:
min. Eśr = 150lx (liczone na poziomie podłogi),
min. równomierność Emin/Eśr = 0,7,
min. Ra = 80,

• sanitariaty:
min. Eśr = 200lx,
min. równomierność Emin/Eśr = 0,7,
min. Ra = 80,

• pokoje chorych:
min. Eśr = 200-300lx,
min. równomierność Emin/Eśr = 0,7,

• min. Ra = 80.

Dla  głównych  ciągów  komunikacyjnych  parametry  oświetlenia  ewakuacyjnego  przyjęto 
zgodnie z PN-EN 1838-2006: „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”. Stosować oprawy 
awaryjne   z  wewnętrznymi  inwerterami,  z  certyfikatem CNBOP.  Projektuje  się  oświetlenie  w 
oparciu o oprawy z awaryjnym modułem zasilania:

• natężenie mierzone na poziomie podłogi nie mniejsze niż 1 lx w osi dróg ewakuacyjnych 
(klatki schodowe, korytarze, ...),

• natężenie  mierzone  na  poziomie  podłogi  0,5  lx  w  pozostałych  obszarach  dróg 
ewakuacyjnych,

• natężenie mierzone na poziomie podłogi (w przypadku urządzeń ppoż. na ścianie mierzone 
na płaszczyźnie – polu pionowym) 5lx przy gaśnicach, hydrantach i przyciskach ROP,

• czas samoczynnego załączania ośw. ewakuacyjnego < 2s, czas działania oświetlenia  min. 1 
godz.

Lampy  oświetlenia  awaryjnego  ewakuacyjnego  należy  zastosować  również  w  rejonie  stref 
wyjściowych z budynku.

Dla  pomieszczeń  objętych  niniejszym  opracowaniem  przeprowadzono  obliczenia 
parametrów oświetleniowych przy zastosowaniu danych fotometrycznych proponowanych opraw i 
odpowiedniego  oprogramowania  obliczeniowego.  Wyniki  obliczeń  wskazują,  że  parametry  w 
rozpatrywanych pomieszczeniach będą zachowane.

4.2.2. Instalacje gniazd wtykowych.
Przewidziano obwody wyprowadzone z odpowiednich rozdzielnic obwodowych. 

Wydzielono obwody gniazdkowe:
• obwody 1-fazowe ogólnego przeznaczenia,
• obwody zasilające 1-fazowe urządzenia typu AGD pom. pralni  oraz inne drobne odbiory 

technologiczne (ewent. elektronarzędzia, itp),
• obwody  1-fazowe  zasilające  zestawy  „nadłóżkowe"  (gniazda  wtykowe,  oświetlenie” 

miejscowe,  ...)  w  salach  chorych;  zaciski  ekwipotencjalizacji  połączyć  z  zaciskiem  PE 
zasilającej rozdzielnicy obwodowej przewodem LgYżo 10mm2,

• ewentualne obwody dedykowane sieci LAN (dla zasilania sprzętu teletechnicznego).

Zaprojektowano obwody gniazd wtykowych przewodami kabelkowymi typu YDY (p) 750V 
o przekrojach: 3x2,5 mm2.

4.2.3. Instalacje oddymiania.

4.2.3.1. Założenia systemu oddymiania.
Klatka schodowa w istn.  części  budynku wyposażona jest  w system okienny oddymiania 

realizowany za  pośrednictwem typowej  centralki  firmy „D+H”,  ozn.  jako „1C.Odd”.  W ramach 
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niniejszej inwestycji zostanie zmodernizowane jej zasilanie: dedykowany obwód przewodem HDGs 
PH90  3x2,5mm2  p.t.  wyprowadzonym  z  proj.  rozdzielnicy  głównej  „RG”  z  przed  „głównego 
wyłącznika ppoż”.

Na podstawie analizy warunków budowlanych, dla klatki  schodowej w proj. rozbudowie, 
projektuje się grawitacyjny system usuwania dymu i ciepła. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej przyjęto następujące założenia dla systemu usuwania dymu i ciepła:

• usuwanie dymu i ciepła realizowane przez okna dymowe z siłownikami elektrycznymi o 
odpowiedniej powierzchni czynnej; 2 okna z deflektorami o wymiarach zewnętrznych 
780x1380 mm,
- pow. geometryczna okien 0,91 m2 każde:  Fg.okna=2x0,91=1,82m2,
- powierzchnie czynne, każde 0,55 m2: Fcz = 2x0,55=1,1 m2,

• zapewnia się stały dopływ powietrza zewnętrznego, uzupełniającego braki w wyniku jego 
wypływu wraz z dymem – grawitacyjnie poprzez 2-skrzydłowe drzwi zewnętrzne z 
siłownikami elektrycznymi (+ zamek elektromagnetyczny) na poziomie parteru o 
wymiarach 1,40x2,0 m o powierzchni geometrycznej, przy otwarciu 2 skrzydeł: Fg.drzwi 
= 2,8 m2,

• obliczenia sprawdzające dla wentylacji oddymiającej wg  PN-B-02877-4:2001:
- pow. rzutu klatki schodowej F=22,6 m2,
- min. pow. czynna oddymiania: Fcz ≥5%F = ~1,1 m2; spełniony warunek dla dwóch 
okien dymowych opisanych wyżej,
- min. powierzchnia otworu/drzwi napowietrzających:
Fg.drzwi = 2,8 m2 > 1,30x∑Fg.okna=1,3x2x0,91=2,36m2; warunek spełniony przy 
otwarciu 2 skrzydeł drzwiowych,

• system uruchamia się samoczynnie po wykryciu pożaru przez czujki optyczne dymu lub
przez ręczne przyciski oddymiana.

4.2.3.2. Elementy systemu oddymiania.
Okablowanie:

• zasilanie  w  energię  elektryczną  wszystkich  urządzeń  oddymiania  odbywa  się  z  przed 
wyłącznika głównego ppoż obiektu,

• stosowanie przewodów – ilości wraz z osprzętem mocującym wg przedmiaru robót:
- YnTKSYekw 1x2x0,8 dla linii dozorowej czujek dymu,
- HTKSHekw PH90 3x2x0,8 dla podłączenia przycisków oddymiania,
- HDGs PH90 3x1,5mm2 dla zasilania i sterowania napędów okien dymowych i drzwi 
napowietrzających, i sterowania wyłącznikiem pożarowym,
- HDGs PH90 3x2,5mm2 dla zasilania centralki oddymiania.

Sprzęt i urządzenia systemu oddymiania.
L.p Nazwa Ilość
1. Centrala oddymiania RZN 4408-MS

- zasil. 230V AC/240VA
1 kpl.

(wg rys. E2o.1)
2. Zasilanie awaryjne 72h:

akumulator 12 V  7,0 Ah +/-0,3 Ah
2 szt.

3. Optyczna czujka dymu DOR 40 2 szt.
lokalizacja poddasze i 
1.piętro kl. schodowej
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4. Gniazdo G-40 2 szt.
5. Przycisk oddymiania RT-45 2 szt.

lokalizacja poddasze i parter 
kl. schodowej

6. Rezystor końcowy 10 kΩ/0,5 W 2 szt.
7. Siłownik drzwi napowietrzających DDS 54/500 2 kpl.

parter kl. schodowej
8. Siłownik okien oddymiających GGL MK08 CDC 200/600 + 

panel CDC-BS023
2 kpl

lokalizacja poddasze kl. 
schodowej

9. Puszka PIP-1A Ustalić na obiekcie
10. Inny osprzęt instalacyjny Ustalić na obiekcie

Sposób  połączenia  wymienionych  wyżej  urządzeń  systemu  oddymiania  pokazano  na 
schemacie ideowym → rys. E2o.1.

UWAGA:  specyfikacja  zewnętrznych  2-skrzydłowych  drzwi  pożarowych 
(napowietrzających)  z  zamkiem  elektromagnetycznym  oraz  dla  okien  dymowych  wg  projektu 
architektonicznego.

4.2.4. Przebudowa okablowania istn. urządzeń domofonowych.
Dla  stanu  istniejącego  dostępne  informacje  ograniczają  się  do  lokalizacji  istn.  sprzętów 

domofonowych. W związku z rozbudową budynku i koniecznością przeniesienia istn. unifonów i 
bramofonów do wiatrołapu w części dobudowywanej należy wykonać odpowiednie okablowanie i 
połączenia dla dwóch niezależnych układów domofonowych:

• obsługa  wejścia  do  budynku:  1.Ufn  →  1.Brf;  okablowanie  przewodem  YTDY  8x0,5 
prowadzonym podtynkowo lub w naściennym kanale elektroinstalcyjnym PCV,

• obsługa bramy wjazdowej do budynku: 2.Ufn → 2.Brf; od nowej lokalizacji  unifonu do 
połączenia  z  istn.  przewodem w rejonie  jego starej  lokalizacji  okablowanie  przewodem 
YTDY  8x0,5  prowadzonym  podtynkowo  lub  w  naściennym  kanale  elektroinstalcyjnym 
PCV,

• wykonać obwód zasilania 230V AC dla modułów zasil. 12V DC poszczególnych układów 
domofonowych;  przewód YDY(p) 3x1,5mm2 wyprowadzenie z proj. „RG”.

4.2.5. Przebudowa okablowania istn. urządzeń terenowych.
Dla  stanu  istniejącego  dostępne  informacje  ograniczają  się  do  lokalizacji  istn.  urządzeń 

napędowych bramy i  istn.  sprzętów domofonowych. W związku z przebudową wjazdu na teren 
posesji przewiduje się przebudowę zewnętrznego okablowanie bramy wjazdowej:

• zasilanie  napędu  bramy  wjazdowej;  przedłużenie  wykonać  kablem  ziemnym  YK(S)Y 
3x2,5mm2, połączenie z istn. odcinkiem wykonać przez odpowiednią mufę przelotową,

• obwód bramofonu zewnętrznego; przedłużenie wykonać teletechnicznym kablem ziemnym 
typu XzTKMXpw 4x2x0,6 ułożonym w rurociągu kablowym – rura HDPE (np. DVR 50), 
połączenie  z  istn.  odcinkiem  wykonać  przez  odpowiednie  doziemne  złącze  (mufę) 
przelotowe,

• okablowanie bramy wjazdowej w postaci sterowania i sygnalizacji automatyki napędu oraz 
montażu bramofonu wykona wykonawca „przestawienia” bramy” wjazdowej na posesję.

4.2.6. Roboty kablowe.
Kable należy ułożyć zgodnie z warunkami podanymi w Polskiej  Normie PN-76/E-05125 

"Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe"  i  N  SEP-E-004  "Elektroenergetyczne  i 
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sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" i  BN-89/8984-17/03  „Telekomunikacyjne 
sieci miejscowe. Linie kablowe”.

Przejścia kabli pod jezdnią w odpowiednich przepustach rurowych HDPE, np. SRS AROT. 
Głębokość ułożenia przepustów pod jezdniami powinna wynosić 1,0m.

Odpowiednie  osłony  rurowe  HDPE  (np.  A,  DVK  prod.  AROT)  stosować  również  w 
miejscach skrzyżowania  z  istniejącymi  i  projektowanymi urządzeniami  uzbrojenia podziemnego 
terenu.  W  miejscach  kolizyjnych,  gdy  zachodzi  konieczność  wykonania  skrzyżowania  pod 
istniejącym elementem liniowym uzbrojenia  (np.  kable nn lub  telekomunikacyjne)  na istniejący 
element należy nałożyć dzielone osłony rurowe o odpowiedniej średnicy (np. osłony dzielone A-PS 
prod. AROT).

Wykopy  w  pobliżu  istniejących  sieci  uzbrojenia  podziemnego  wykonać  ręcznie  pod 
nadzorem odpowiednich służb właścicieli elementów danej sieci. Wykopy po ułożeniu kabla należy 
zasypywać  warstwami  zagęszczając  je  zgodnie  z  PN.  Przed  odtworzeniem nawierzchni  należy 
wykonać  badania  zagęszczenia  gruntu  i  po  uzyskaniu  pozytywnych  wyników  przystąpić  do 
odtworzenia  nawierzchni.  Na  całej  długości  kabla  w  odstępach  co  ~10m  oraz  w  innych 
charakterystycznych punktach linii  (np.:  w skrzynkach przyłączowych, przy wprowadzeniach do 
przepustów,  na  załamaniach  trasy,  ...)  na  kabel  założyć  opaski  informacyjne  jednoznacznie 
identyfikujące kabel.

Ewentualne przewody systemu uziemień prowadzone wzdłuż tras kablowych, układać na 
dnie wykopu kablowego, pod podsypką piaskową.

4.2.7. Elementy ochrony przeciwporażeniowej.
Zgodnie z wymogami PN zaprojektowano, w nawiązaniu do elementów w istn. budynku:

• sieci nn RE Łomża pracują w systemie uziemień "TN-C",
• sieci odbiorcze Użytkownika pracują w systemie uziemień "TN-S",
• przystosowanie instalacji odbiorczych do systemu „TN-S”; rozdział PEN na N  i PE w 

złączu  kablowym  „ZK+TL”; uziemienie robocze dodatkowe w miejscu rozdziału za 
pośrednictwem systemu połączeń wyrównawczych, 

• na  poziomie  parteru/przyziemia  system uziemionych połączeń wyrównawczych „GSW” 
(wykorzystanie rozległego systemu uziemień budynku w postaci istn. uziomu otokowego i 
proj. sztucznego uziomu fundamentowego); połączyć istn. GSW (kotłownia w części istn. 
budynku) z projektowaną GSW - bednarka ocynk. 25x4 w pom. przyłącza wody użytkowej 
(pom. gospodarcze w części dobudowanej) przewodem Lgoty 16mm2,

• zastosowanie wyposażenia elektrycznego (odbiorniki, oprzewodowanie, osprzęt, ...) o 
odpowiedniej budowie, dostosowanej do miejsca zainstalowania i sposobu użytkowania, 
posiadającego właściwe zabezpieczenie od czynników zewnętrznych,

• zastosowanie systemu ochrony dodatkowej w postaci samoczynnego odłączania; dobrane 
typy i wielkości zabezpieczeń nadprądowych sprawdzono teoretycznie (obliczeniowo) pod 
względem czasów zadziałania; muszą spełniać warunek: todł. ≤ tmax wg PN,

• zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych ochronnych,
• przewidziano końcowe, praktyczne badania skuteczności zastosowanych środków.

4.2.8. Elementy ochrony odgromowej i przepięciowej.
Dla potrzeb niniejszego opracowania autor projektu proponuje się posłużyć rekomendacją 

Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej zawartą w formie tabeli z wyszczególnieniem obiektów 
i zalecanych klas ochrony.
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Na  podstawie  tej  tabeli  określa  się  dla  przedmiotowego  obiektu:  II  kat.  poziomu 
ochrony+ochrona  przepięciowa.  Dla  poziomu  kat.  II.  zastosowanie  mają  wymagania  dla 
zewnętrznego urządzenia piorunochronnego LPS klasy II:

• promień toczącej się kuli: r = 30m,
• wymiary siatki zwodów: 10x10m,
• typowe odległości między przewodami odprowadzającymi do uziomu: 15m.

Zgodnie z  powyższym, zaprojektowano nieizolowany LPS II., wykorzystując częściowo elementy 
naturalne dachu: połać dachowa z blachodachówki, obróbki metalowe, itp.:

• zwody odgromowe - kombinacja zwodów odgromowych poziomych i pionowych:
- przewody: drut Fe-Zn Ø8 mm (w tym wymiana istn. Ø7 na Ø8) , prowadzone będą:
- na kalenicy - na uchwytach dystansowych gąsiorowych,
- na połaci dachowej – na uchwytach dystansowych „pod dachówkę”,
-  „luźno”  -  krótkie  odcinki,  podejścia  do  złączek  zwodów  pionowych  i  do 
uchwytów/zacisków do elementów metalowych wykorzystywanych jako elementy naturalne
-  zwody  pionowe:  iglice  Al  Ø16  odgromowe  kominowe  montowane  na  murowanych 
kominkach wentylacyjnych,

• przewody odprowadzające:
- przewody: drut Fe-Zn Ø8 (wymiana istn. Ø7 na Ø8) mm, prowadzone będą:
-  wymiana  istn.  przewodów  odprowadzających  jako  naprężane  na  istn.  konstrukcjach 
wsporczych,
- proj. przewody odprowadzające  prowadzone wzdłuż rynien spadowych PCV Ø120mm na 
uchwytach rynnowych z obejmą,

• złącza kontrolne instalacji odgromowej:
- nowe złącza należy wykonać jako złącza  w skrzynkach do montażu w gruncie,  bruku; 
złącze kontrolne stanowić będzie złączka płaskownik-drut, połączenie zabezpieczyć taśmą 
antykorozyjną,
- istn. złącza płaskownik-drut n.t. - bez zmian,

• uziemienie budynku:
- budowę „sztucznego uziomu fundamentowego”  pod cz. dobudowaną; bednarka stalowa 
min. 30x4mm ułożona w trakcie robót fundamentowych nad podłożem fundamentu 
ławowego tak by beton tworzył wokół przewodu uziomu otulinę o grubości nie mniejszej 
niż 5cm; proj. bednarkę uziomu  prowadzoną  w  ławach  fundamentowych połączyć 
poprzecznie  i  podłużnie  bednarką  ocynkowaną  Fe-ZN  30x4,  tak  by po połączeniach 
tworzyć zamknięte kontury o wymiarach max.  ~ 20x20m,
-  połączenie  istn. uziomu  (brak  danych  –  prawd.  otok  ?) istn.  części  budynku  z 
projektowanym  uziemieniem  fundamentowym; bednarka stalowa ocynkowana min. 
25x4mm ułożona na gł. min. 0,8m, w trakcie lub przed budową docelowych nawierzchni, 
szczególnie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów,
-  wyprowadzenie odpowiedniej ilości przewodów uziemiających bednarką ocynkowaną 
25x4mm do podłączenia w złączkach kontrolnych instalacji odgromowej oraz dla 
uziemionych,  głównych połączeń  wyrównawczych,  w  tym i przyłącza kablowego w 
„ZK+TL”,

• instalację ochronników przepięciowych zgodnie z tzw. "strefową koncepcją zagrożenia"; typ 
1 + typ 2 (klasa B+C ) w rozdzielnicy głównej „RG”, typ 2 (klasa C) w rozdzielnicach 
obwodowych.

Uwagi montażowe.
Zgodnie  z  zapisami  w  normie  PN-EN  62305  ark.  3  i  4  montażu  powinna  dokonać 

specjalistyczna ekipa instalacyjna w skład, której wchodzi osoba posiadająca odpowiednią wiedzę z 
zakresu ochrony odgromowej i kompatybilności elektromagnetycznej ( → tabela nr 2 normy PN-EN 
62305-4).

Czynności  montażowe  skoordynować  pod  względem  czasowym  i  techniczno-
technologicznym z projektowaną rozbudową budynku oraz przeprowadzić w  ścisłej współpracy i 
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przy  udziale  osób  nadzorujących  prace  innych  systemów  oraz  przedstawicieli  komórki  BHP 
upoważnionych przez Hospicjum.

Demontaże  -  w ramach  niniejszego  zadania  inwestycyjnego  przewidziano  wykonanie 
demontażu  części  elementów  (przewody  odgromowe,  osprzęt,   …)  zewnętrznej  instalacji 
odgromowej.  Niewykorzystane  elementy  przekazać  dla  właściwych  służb  administracyjnych 
budynku lub za ich zgodą przekazać do utylizacji.

Etap montażu zakończyć pracami pomiarowymi i kontrolą poprawności działania systemów, 
a w szczególności:

• kontroli wizualnej,
• wykonania pomiarów ciągłości instalacji,
• wykrycia i naprawienia ewent braków w systemie ochronnym,
• sporządzenia dokumentacji pokontrolnej w tym dokumentacji powykonawczej.

5.         Uwagi końcowe.

5.1. Normy i dokumenty związane.

1. PN-HD 60364-x:xxxx; Instalacje elektryczne niskiego napięcia.
2. PN-IEC 60364-x-xxxx; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
3. PN-EN 12464-1: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we 

wnętrzach.
4. PN-EN 1838-2006: Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
5. PN-EN 62305-x:xxxx; Ochrona odgromowa.
6. PN- EN 62561-x:xxxx; Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC).
7. PN-76/E-05125; „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa.”
8. N  SEP-E-004;  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie  i 

budowa.
9. N SEP-E-001; Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa.
10. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania.
11. Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, j.t. z 

późniejszymi zmianami).
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych   jakim   powinny    odpowiadać   budynki   i   ich   usytuowanie
(DZ. U. 2002 r. Nr 75, poz.690 z póź. zm.).

13. Stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP w sprawie stosowania 
Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych z dnia 
22.09.2010 r., w szczególności tablica 1NA” Wyszczególnienie obiektów i wymaganej 
klasy urządzenia piorunochronnego.

14. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej.
Część   14:   Wytyczne   planowania,   projektowania,   instalowania,   odbioru,
eksploatacji i konserwacji.

15. Rozporządzenie   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i   Administracji   z   dnia 7. 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719).

16. Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej - Warszawa '2010.

5.2. Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  “Warunkami  technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, przy ścisłym współdziałaniu z  generalnym 
wykonawcą i służbami nadzoru inwestorskiego.
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5.3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów, niż przyjęte w 
niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, że posiadać będą tożsame lub nie gorsze parametry 
techniczne i technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia, a także 
dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu i inwestorem.

Projektant:...................................
mgr inż. Ryszard Piórkowski
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OBLICZENIA TECHNICZNEJ
(przykłady)
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L.P. ELEMENTY UKŁADU OBCIĄŻENIA ELEMENTÓW UKŁ.
Pi suma Qi

/kW/ /-/ /-/ /kW/ /A/ /-/ /-/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ogółem: 52,560 - 0,76 16,1 40,0 62,3 0,93 0,97

1 obw.  z przed wył. ppoż. 1 1,3 0,90 1,00 0,6 1,3 2,1 0,90 1
2 Istn. „T1.1”(TG)+”T2.1” 1 32,0 0,93 1,00 12,6 32,0 49,7 0,93 1
3 „R1.1” parter 1 6,2 0,91 0,45 1,2 2,8 4,4 0,91 1
4 „R2.1” 1.piętro 1 13,0 0,92 0,40 2,2 5,2 8,2 0,92 1

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ogółem: 1,3 - 1,00 0,6 1,3 2,1 0,90 1
1 1 0,91 0,90 1,00 0,4 0,9 4,4 0,90
2 1 0,12 0,90 1,00 0,1 0,1 0,6 0,90

3 1 0,24 0,90 1,00 0,1 0,2 1,2 0,90

4 2 0,01 0,90 1,00 0,0 0,0 0,1 0,90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ogółem: 32,0 - 1,00 12,6 32,0 49,7 0,93 1
1 1 32,00 0,93 1,00 12,6 32,0 49,7 0,93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

„R1.1” parter Ogółem: 6,2 - 0,45 1,2 2,8 4,4 0,91 1
1 1 1,84 0,90 0,80 0,7 1,5 2,4 0,90
2 gniazda wtykowe, … 1 4,40 0,93 0,30 0,5 1,3 2,1 0,93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

„R2.1” 1.piętro Ogółem: 8,6 - 0,47 1,8 4,1 6,4 0,91 1
1 1 2,79 0,90 0,80 1,1 2,2 3,6 0,90
2 gniazda wtykowe, … 1 5,80 0,93 0,32 0,7 1,8 2,8 0,93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

„R3.1”poddasze Ogółem: 13,0 - 0,40 2,2 5,2 8,2 0,92 1
1 1 1,43 0,90 0,80 0,6 1,1 1,8 0,90
2 gniazda wtykowe, … 1 11,60 0,93 0,35 1,6 4,1 6,4 0,93

1. ZESTAWIENIE MOCY – HOSPICJUM p.w. ŚW. DUCHA w Łomży
- ZASILANIE z SIECI nn

cosfi Kj (Kz) Pz=Pobl. Iobl. cosf i Kw yk.
/kVAr/

Moc zapotrzeb.„RG”

obw.  z przed wył. ppoż.
- ośw. - kl.schod.
- istn. centralka oddymiania 
"1C.Odd"
- proj. centralka oddymiania 
"2C.Odd"
- zasilacze instalacji 
domofonowej

Istn. „T1.1”(TG)+”T2.1”
istn. odbiory (?)

- ośw. - parter

- ośw. - 1.piętro

- ośw. - poddasze
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2.  ANALIZA  OBWODU nn; PS 2-433 → …  → ZK 0395 → RG → R3.1 → …
TAB.NR: 2,1 ZESTAWIENIE OGÓLNE 

L.P. ELEMENTY UKŁADU SPECYFIKACJA; PARAMETRY TECHNICZNE
typ liczba w ielkość j.m. nazw a w artość Rj Xj SYMB.

(rodzaj) przew .  nom. parametru ELEM.

robocz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 system energet. - Sz 3 150 MVA 1 0,0000 1,0589 G
2 "ST.TR. Nr 2-433 zabezp.transf. WBWMI 3 6 A 1 0,0000 0,0000 X
7 "ST.TR. Nr 2-433 bezp. PBD1/gL gL 3 200 A 1 0,0000 0,0000 F
8 linia kablowa  4x120 YAKY Al 3 120 mm2 l/m/ = 74 0,2550 0,0824 W
9 ZK 0398 NH 1 gL 3 125 A 1 0,0000 0,0000 F
10 linia kablowa  4x120 YAKY Al 3 120 mm2 l/m/ = 90 0,2550 0,0824 W
11 ZK 0395 NH 1 gL 3 80 A 1 0,0000 0,0000 F
12 "TL"; nad ZK D(L)Y Cu 3 25 mm2 l/m/ = 2 0,7320 0,0900 W
13 "TL"; nad ZK wył.instal. C 3 63,0 A 1 2,0500 0,8600 F
14 "TL"; nad ZK D(L)Y Cu 3 25 mm2 l/m/ = 1 0,7320 0,0900 W
15 "TL"; nad ZK licznik C52 3 25 A 1 8,2000 0,4000 A
16 "TL"; nad ZK D(L)Y Cu 3 25 mm2 l/m/ = 5 0,7320 0,0900 W
17 "TL"; nad ZK Zac. 35mm2 - 3 1 X
18 ........... - - 3 1 X
20 L.Z./r.i fi63 D(L)Y (YKY) Cu 3 25 mm2 l/m/ = 18 0,7320 0,0900 W
21 ........... - - 3 1 X
25 RG Rozł. izolac. FRX 3 100 A 1 0,5000 0,0000 Q
26 RG D(L)Y Cu 3 25 mm2 l/m/ = 1 0,7320 0,0900 W
27 RG Blok rozdz. - 3 1 X
28 RG bezp. instal. gG 3 35,0 A 1 0,0000 0,0000 F
29 ........... - - 3 1 X
34 L.Z. D(L)Y Cu 3 16 mm2 l/m/ = 30 1,1400 0,0932 W
35 ........... - - 3 1 X
36 R3.1 (PODD.) Rozł.izolac. FR 3 100 A 1 0,5000 0,0000 Q
37 R3.1 (PODD.) Blok rozdz. - 3 1 X
38 R3.1 (PODD.) wył.instal. B 2 16,0 A 1 2,0500 0,8600 F
39 ........... - - 2 1 X
44 L.Z. YD(L)Y Cu 2 2,5 mm2 l/m/ = 8 7,4600 0,1110 W
45 magiel elektr. Zac. 4mm2 - 2 1 X

TAB.NR: 2,2 SPRAWDZENIE OBCIĄŻALNOSCI ELEMENTÓW UKŁADU
L.P. ELEMENT UKŁADU typ,rodzaj s Iddn kg Idd Iobl Uw agi suma

w ykaz MIEJSCE OBLICZENIA SPADKU NAPIĘCIA aparatu, przew . (nomin.) (rzecz.) Idd>Iobl I2=1.45Idd

elementów przew odu /mm2/ /A/ /-/ /A/ /A/ /%/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 system energet. - - - - - - - - - -
7 "ST.TR. Nr 2-433 bezp. PBD1/gL gL - 200 1,00 200 194,0 o.k. ! - 0,1
8 linia kablowa  4x120 YAKY Al 120 242 0,80 194 194,0 o.k. ! spraw dź !!! 1,9
9 ZK 0398 NH 1 gL - 125 1,00 125 62,3 o.k. ! - 1,9

10 linia kablowa  4x120 YAKY Al 120 242 0,80 194 62,3 o.k. ! o.k. ! 2,6
11 ZK 0395 NH 1 gL - 80 1,00 80 62,3 o.k. ! - 2,6
12 "TL"; nad ZK D(L)Y Cu 25 89 1,00 89 62,3 o.k. ! o.k. ! 2,7
13 "TL"; nad ZK wył.instal. C - 63 1,00 63 62,3 o.k. ! - 2,7
14 "TL"; nad ZK D(L)Y Cu 25 89 1,00 89 62,3 o.k. ! o.k. ! 2,7
15 "TL"; nad ZK licznik C52 - 63 1,00 63 62,3 o.k. ! - 2,7
16 "TL"; nad ZK D(L)Y Cu 63 89 1,00 89 62,3 o.k. ! o.k. ! 2,8
17 "TL"; nad ZK Zac. 35mm2 - - - - - 62,3 - - 2,8
18 ........... - - - - - - 62,3 - - 2,8
20 L.Z./r.i fi63 D(L)Y (YKY) Cu 25 145 0,57 82 62,3 o.k. ! o.k. ! 3,2
21 ........... - - - - - - 62,3 - - 3,2
25 RG Rozł. izolac. FRX - 100 1,00 100 62,3 o.k. ! - 3,2
26 RG D(L)Y Cu 25 89 1,00 89 8,2 o.k. ! o.k. ! 3,2
27 RG Blok rozdz. - - - - - 8,2 - - 3,2
28 RG bezp. instal. gG - 35 1,00 35 8,2 o.k. ! - 3,2
29 ........... - - - - - - 8,2 - - 3,2
34 L.Z. D(L)Y Cu 16 56 1,00 56 8,2 o.k. ! o.k. ! 3,3
35 ........... - - - - - - 8,2 - - 3,3
36 R3.1 (PODD.) Rozł.izolac. FR - 100 1,00 100 8,2 o.k. ! - 3,3
37 R3.1 (PODD.) Blok rozdz. - - - - - 8,2 - - 3,3
38 R3.1 (PODD.) wył.instal. B - 16 1,00 16 15,6 o.k. ! - 3,3
39 ........... - - - - - - 15,6 - - 3,3
44 L.Z. YD(L)Y Cu 2,5 18,5 1,00 19 15,6 o.k. ! o.k. ! 4,2
45 magiel elektr. Zac. 4mm2 - - - - - 15,6 - - 4,2

TAB.NR: 2,3 SPRAW. SKUTECZNOŚCI SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZANIA
L.P. MIEJSCE ZWARCIA OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZANIA OCENA SKUTECZNOŚCI

w g.w ykazu Zpętli zw . Ibn Typ zab. Izw Izw  / Ibn tmaxw ył

elementów 1-faz 1-faz (w g ch-tyki) tdop ocena Uw agi

/A/ /A/ /-/ /s/ /s/ skuteczności 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 system energet. - - - - - - - - -
9 ZK 0398 NH 1 122,3 200,0 gL 1511,2 7,6 2,61 - - Ob.izolac.
10 linia kablowa  4x120 YAKY 163,4 125,0 gL 1130,9 9,0 1,09 - -
11 ZK 0395 NH 1 163,4 125,0 gL 1130,9 9,0 1,09 - - Ob.izolac.
12 "TL"; nad ZK D(L)Y 165,7 80,0 gL 1114,9 13,9 0,33 - -
13 "TL"; nad ZK wył.instal. 169,9 80,0 gL 1087,7 13,6 0,36 - - Ob.izolac.
14 "TL"; nad ZK D(L)Y 171,1 63,0 C 1080,1 17,1 0,05 - -
25 RG Rozł. izolac. 213,3 63,0 C 866,0 13,7 0,07 5 SKUTECZNA! obud.met.
26 RG D(L)Y 214,6 63,0 C 860,8 13,7 0,07 - -
36 R3.1 (PODD.) Rozł.izolac. 277,1 35,0 gG 666,7 19,0 0,20 5 SKUTECZNA! obud.met.
37 R3.1 (PODD.) Blok rozdz. 277,1 35,0 gG 666,7 19,0 0,20 - -

45 magiel elektr. Zac. 4mm2 392,0 16,0 B 471,3 29,5 0,03 5 SKUTECZNA! obud.met.

/mΩ/ /mΩ/

Δ u%

/mΩ/
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1. Zakres robót.
Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje rozbudowę, przebudowę, budowę elementów 

urządzeń i instalacji elektrycznych przedmiotowej rozbudowy budynku użyteczności publicznej.

2. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Budynek położony jest rejonie pasów drogowych ulic Rybaki i Bulwary Nadnarwiańskie z 

podziemną infrastrukturą techniczną.
Na  etapie  realizacji  przedmiotowych  prac  elektrycznych  nie  wystąpi bezpośrednie 

zagrożenia  dla  pracowników  realizujących  prace  elektroinstalacyjne  pochodzące  od  konstrukcji 
realizowanego budynku. W innym przypadku kierownik winien ująć to w planie i szkoleniu.

3. Zagrożenia przy realizacji robót montażowych:
1) praca na wysokości (prace na na ścianach i stropach w pomieszczeniach o wys. >3m,
2) praca w pobliżu czynnych, nie wyłączonych z ruchu drogach publicznych (pasy drogowe 

ulic Rybaki i Bulwary Nadnarwiańskie z podziemną infrastrukturą techniczną),
3) prac w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych nn,
4) praca wirujących części maszyn i urządzeń (bruzdownice, wiertarki, …),
5) praca przy wykorzystaniu sprzętu ręcznego (młotki, przecinaki, ….),
6) zagrożenia powstałe w wyniku działalności pozostałych brygad budowlano-instalacyjnych 

prowadzących równolegle prace w obszarze inwestycji,
7) prace ziemne przy montaż uziomu i przebudowie linii kablowych.

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót  kierujący zespołem lub kierownik robót,  winien 

udzielić instruktażu dla pracowników. Instruktaż powinien składać się z:
1) wymienienia rodzaju wykonywanych robót z dokładnym określeniem ich kolejności,
2) omówienie  rodzaju  zagrożeń dla  zdrowia  i  życia  występujące  przy  wykonaniu  tych 

czynności,
3) omówienie sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji  na czas 

robót,
4) omówienia  środków ochrony osobistej  i  sprzętu  bhp jaki  należ  użyć przy wykonywaniu 

zaplanowanych robót.

5. Środki techniczne i organizacja pracy przy wykonywanych pracach.
1) Organizacja  prac  na  wydzielonym  terenie  przy  uzgodnieniu  z  pozostałymi  brygadami 

według harmonogramu robót.
2) Wskazanie bezpiecznych dróg komunikacji.
3) Lokalizacja środków pierwszej pomocy – apteczka.
4) Sposób prowadzenia prac - prace ręczne z użyciem sprzętu mechanicznego.
5) Usytuowanie barierek, znaków ostrzegawczych , pomostów.
6) Bezpieczeństwo w pracach transportowych - ręczne przemieszczanie materiałów.
7) Zastosowanie sprzętu ochronnego przy pracach elektroenergetycznych i mechanicznych oraz 

na wysokości.
8) Prace pomiarowe (oględziny, pomiary).
9) Prace na wysokości (sposób zabezpieczenia).
10) Praca na rusztowaniach /(odbiór konstrukcji rusztowania , przeglądy).
11) Praca sprzętu transportowego, mechanicznego (zagrożenia od części wirujących, wolnych 

elementów ciężkich).

6. Podstawa wykonania opracowania.
1) Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, 

j.t. z późniejszymi zmianami).
2) Przepisy bhp branżowe:
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.  z 2003 NR 47 poz. 401).

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  30.10.2002  w  sprawie  minimalnych  wymagań 
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie  użytkowania  maszyn  przez 
pracowników podczas pracy. Dz. U. 191/2002 póz. 1596.

• Rozporządzenie  Ministrów  Komunikacji  oraz  Administracji,  Gospodarki  Terenowej  i 
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U. z 1977 r.poz. 30).

3) Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych.

Opracował:................................................
mgr inż. Ryszard Piórkowski.
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