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III. SPIS RYSUNKÓW 

 

1. Plan sytuacyjny,      skala 1:500   

2. Rzut parteru - instalacja gniazd 230V, WLZ   skala 1:100 

3. Rzut parteru - instalacja oświetleniowa    skala 1:100 

4. Rzut piętra - instalacja gniazd 230V, WLZ   skala 1:100 

5. Rzut piętra - instalacja oświetleniowa    skala 1:100 

6. Rzut piwnic - instalacja gniazd 230V, WLZ   skala 1:100 

7. Rzut piwnic - instalacja oświetleniowa    skala 1:100 

8. Rzut dachu - Instalacja odgromowa     skala 1:100 
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9. Schemat tablicy TG 

10. Schemat tablicy piętra TP-1 

11. Schemat tablicy piwnicy TP-0 

12. Schemat tablicy kotłowni TKo 

13. Schemat oddymiania klatki schodowej 

14. Schemat instalacji domofonowej 
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IV. INSTALACJIE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWY , PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

P o d s t a w a m i  o p r a c o w a n i a  s ą  :  

• projekt architektoniczny, 

• wizja lokalna,  

• uzgodnienia technologii  z użytkownikiem obiektu, 

• uzgodnienia międzybranżowe , 

• Aktualne Normy  

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych, 

P r z e d m i o t e m  o p r a c o w a n i a  j e s t  :   

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół w 

Waleńczowie przy ul. Częstochowskiej 8 na budynek mieszkalny spełniający warunki określone 

w art. 37 ust.2 Ustawy z dnia 9.czerwca 2011r o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

o Parametry wymiarowe budynku 

długość (wzdłuż ulicy Częstochowskiej)   -15,44m 

szerokość (prostopadle do ulicy)    – 11,38 – 13,16m 

wysokość maksymalna (ściana frontowa)  – h =8,0m 

 
W  z a k r e s  o p r a c o w a n i a  w c h o d z ą  :  

Demontaże: 

- Demontaż istniejącej instalacji w całości 

- demontaż istniejących zwodów odprowadzających oraz złącz kontrolnych instalacji odgromowej  

Budowa 

- linia zasilająca z zestawu pomiarowego TAURON DYSTRYBUCJA S.A. zlokalizowanego na 

elewacji budynku zasilająca tablicę główną 

- wewnętrzne linie zasilające z tablicy głównej  budynku do tablic  rozdzielczych  

- zasilanie wentylatorów lokalnych, 

- instalacja siłowa, 

- instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, 

- instalacja  połączeń  wyrównawczych głównych i miejscowych , 

- instalacja  oświetlenia  awaryjnego, 

- wykonanie zasilania kotłowni, 

- instalacja domofonowa 

- instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa 

- wykonanie nowych zwodów odprowadzających w oraz złącz kontrolnych instalacji odgromowej 

- wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej 

- ułożenie rury DVK 75 dla przyłączy technicznych 
- ułożenie rury 2xRL28 na dach dla przyłączy technicznych drogą radiową 
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Ponadto budynek mo że być wyposa żony w nast ępujące instalacje, które obj ęte niniejszym 

opracowaniem: 

 

• instalacja sygnalizacji włamania 

• instalacja telewizji obserwacyjnej 

• Instalacja antenowa dla odbioru programów telewizji naziemnej i satelitarnej.  

• Instalacja okablowania strukturalnego umożliwiająca podłączenie komputera(ów) do internetu.  

 

2. DOPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  DO OBIEKTU  

Moc przyłączeniowa Pp:       32kW 

Moc zainstalowana dla całego obiektu:     40,0kW 

Moc szczytowa        32,0kW 

Współczynnik jednoczesności wykorzystania mocy kj   0,8 

 

Układ  sieciowy –TN 

 

Projektuje się zalicznikową linię zasilającą typu YKXS4x25mm2, kabel ten należy wprowadzić do 

Tablicy głównej budynku zlokalizowanej na parterze. 

Budynek posiada istniej ący r ęczny przeciwpo żarowy wył ącznik pr ądu zlokalizowany na 

elewacji budynku przy szafce pomiarowej. Wył ącznik główny pr ądu pozostawia si ę bez zmian.  

. 

3. OPIS WYKONANIA ZASILANIA INSTALACJI ODBIORCZYCH OŚWIETLENIA  
POMIESZCZEŃ, GNIAZD WTYKOWYCH 

Główne ciągi przewodów zasilających prowadzonych z poszczególnych tablic należy układać w 

bruździe pod tynkiem. Rozgałęzienia przewodów wykonywać w puszkach głębokich 60mm pod 

osprzętem a także w puszkach na korytach kablowych.  

Wszystkie przewody i kable elektryczne układane z koryt kablowych do gniazd wtykowych projektuje 

się w podwójnej izolacji 450/750V. Rozgałęzienia przewodów wykonywać w puszkach pod osprzętem 

elektrycznym. Rozdzielnice wyposażyć w zabezpieczenia różnicowo-prądowe i nadmiarowo-prądowe 

wg załączonych rysunków. 

Do poszczególnych wypustów osprzętu oświetleniowego w pomieszczeniach  przewody prowadzić 

jako wtynkowe, podtynkowe w bruzdach, na korytach w przestrzeni międzystropowej, oraz pod 

posadzką. Dla sterowania instalacją oświetleniową w miejscach zaznaczonych na rysunkach należy 

zabudować osprzęt podtynkowy stosując ramki 1,2,3,4 pozycyjne (wg rysunków) po uprzednim 

przygotowaniu podłoża. Rozgałęzienia przewodów wykonywać w puszkach głębokich 60mm pod 

osprzętem a także w puszkach na korytach kablowych. 

Oprawy oświetleniowe głównie projektuje się jako nastropowe i naścienne .  
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Gniazda wtykowe ogólnego  stosowania oznaczone na rysunkach montować jako "zintegrowane" w 

podwójnej lub pojedyńczej ramce zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowo prądowymi i 

różnicowoprądowymi w tablicy rozdzielczej. Gniazda wtykowe montować na wysokości 0,3m nad 

posadzką natomiast w pomieszczeniach technicznych na wysokości 1,2m nad posadzką. Wszystkie 

gniazda z blokadą styków 

 

W kuchni  Projektuje się gniazd wtykowe 3-fazowe 16A oraz 32A wyposażone w wyłącznik pakietowy 

zał.-wył. (0-1) gniazda wtykowe montować na wysokości 1,2m nad posadzką. wszystkie gniazda z 

blokadą styków 

 

Łączniki montować na nie dalej niż 10cm od ościeżnicy drzwi, na wysokości 1,25m(spód ramki) nad  

posadzką, zabudować łączniki i gniazda wtykowe szczelne (dokładne miejsce lokalizacji ustalić z  

Inwestorem  na  etapie  wykonawstwa).  

Na planach została pokazana lokalizacja gniazd wtykowych z ich numerami przyporządkowanymi do 

danej rozdzielnicy, jeżeli w trakcie prac montażowych będzie zachodzić potrzeba zmiany 

przyporządkowania gniazda do innego obwodu należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie 

następujących zasad ,które obowiązują przy wykonywaniu instalacji w całym obiekcie : 

-równomierne obciążenie poszczególnych faz, 

-maksymalnej liczby gniazd ogólnego przeznaczenia w obwodzie – 5 szt. 

-wszystkie gniazda w tym samym pomieszczeniu zasilane z tej samej fazy i z tej samej tablicy 

rozdzielczej. 

-przewody w gniazdach łączyć „nie odwracając fazy” tzn zachowując jednakowy system 

biegunowości  we wszystkich gniazdach (L , N,  PE). 

Przewody układa ć stosuj ąc nast ępujące strefy ich układania : 

• strefa górna pozioma o szerokości do 30 cm  w odległości 15 cm od sufitu, 

• strefa dolna pozioma o szerokości do 30 cm  w odległości 15 cm od podłogi , 

• strefa pionowa o szerokości do 20 cm  w odległości 10 cm  od krawędzi wewnętrznych i 

zewnętrznych ścian , ościeżnic okien , futryn drzwiowych lub innych otworów w ścianie. 

• Instalując przewody w danych strefach należy stosować zasadę prowadzenia ich w środku 

strefy. Przy obliczaniu odległości od podłogi należy uwzględnić wysokość wylewki, parkietu lub 

terakoty. 

• Wymagania dotyczące lokalizacji: 

• łączniki umieszczać obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej tak ,aby środek łącznika 

znajdował się na wysokości ok.115 cm  ponad podłogą(spód ramki) oraz 15 cm od krawędzi 

futryny(przy obliczaniu odległości od podłogi należy uwzględnić wysokość wylewki, parkietu 

lub terakoty (dokładne miejsce lokalizacji ustalić z Inwestorem na  etapie  wykonawstwa). 
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• w pomieszczeniu hali magazynowej gniazda wtyczkowe należy umieszczać na wysokości 

ok.125 cm od podłogi , lecz nie mniej niż 20 cm od powierzchni roboczej (dokładne miejsce 

lokalizacji ustalić z Inwestorem na  etapie  wykonawstwa). 

Zastosowany osprzęt i przewody powinny  posiadać certyfikat bezpieczeństwa  . 

Warto ści  nat ężenia  o świetlenia  w  polu zadania przyj ęto  zgodnie  z  PN-EN_12464-1-o św-

miejsc pracy: 

• Kuchnia       Em =  500x,UGRL≤22 ; Ra≥80 

• strefy komunikacji      Em =  100x,UGRL≤25 ; Ra≥80 

• schody       Em =  150x,UGRL≤25 ; Ra≥80 

• szatnie, umywalnie, toalety    Em =  200x,UGRL≤25 ; Ra≥80 

• pomieszczenie  biurowe     Em = 300lx,UGRL≤19 ; Ra≥80 

• pomieszczenia techniczne ( kotłownia )  Em = 200lx,UGRL≤25 ; Ra≥60 

Gdzie: 

Em – eksploatacyjne natężenie oświetlenia na odniesieniowej powierzchni 

UGRL – ujednolicona ocena olśnienia przykrego  

Ra – wskaźnik oddawania barw 

Dla przeprowadzenia obliczeń i oświetlenie projektuje się w oparciu o oprawy  Firmy Luxiona  

Do oświetlenia pomieszczeń Inwestor może wybierać oprawy oświetleniowe dostosowane do 

charakteru pomieszczeń innej firmy niż wskazane w projekcie jednak wyroby winny zapewnić 

oświetlenie zgodne z zamieszczonym wyżej wykazem wartości. 

Po zabudowaniu i uruchomieniu oświetlenia należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. 

Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomoc ą luksomierzy z aktualnym 

świadectwem wzorcowania . 

Pomiary natężenia oświetlenia wnętrz wykonuje się w warunkach eksploatacyjnych po zapadni ęciu 

zmroku (bez udziału światła dziennego)  po ustabilizowaniu się strumienia świetlnego źródeł 

światła. Oznacza to, że przed pomiarem należy załączyć oświetlenie w danym obiekcie i odczekać co 

najmniej 30 min. 

Opisy , oznaczenia , numeracja  

Rozdzielnice : 

• stosować rozdzielnice przystosowane do zabudowania natynkowego. Obudowy metalowe w II 

klasie ochronności przystosowane do zabudowy aparatury modułowej z 20% rezerwą miejsca 

.Preferuje się obudowy produkowane przez firmę Sypniewski . 

• każda rozdzielnica powinna być opisana od zewnątrz i od wewnątrz nazwą , symbolem , 

numerem oraz oznaczeniem  

„UWAGA URZ ĄDZENIE ELEKTRYCZNE”,  

• w rozdzielnicy powinna być umieszczona informacja o linii ją zasilającej (nr wlz, przekrój, 

relacja, rodzaj i wielkość zabezpieczenia oraz układ pracy sieci  

• umieścić opisy wyposażenia (np. wyłącznik główny tablicy ) 
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• każdy obwód odpływowy winien mieć swój numer  

• opisy winny być wykonane w sposób czytelny i trwały drukowanymi oznaczeniami -nie 

dopuszcza się opisów wykonywanych ręcznie jakimikolwiek pisakami. 

• wszystkie tablice w obiekcie  należy wyposażyć w zamki zamykane na kluczyk  

Łączenie opraw oświetleniowych zasilanych przelotowo winno odbywać się bezpośrednio w oprawie. 

Łączenie obwodów gniazd wtykowych winno odbywać się w puszkach na korycie. 

Tablice rozdzielcze winny posiada ć drzwiczki metalowe "pełne", tablica w II klasie 

ochronno ści  z wyposa żeniem wg schematu oraz zamykane na kluczyk. 

wlz-ty:  

• projektuje się przyjęcie w całym systemie sieci jednakowych barw poszczególnych faz : 

L1     szary 

L2     czarny 

L3      brązowy 

N       niebieski 

PE     żółto-zielony 

• wiązki kabli należy oznaczyć na trasie ich ułożenia opaskami identyfikacyjnymi 

gniazda  wtykowe :  

• należy oznaczyć numerycznie 3 cyframi 

• wszystkie gniazda z blokadą styków 

• pierwszy człon oznacza nr gniazda w obwodzie 

• drugi nr obwodu w rozdzielnicy zasilającej  

• trzeci nr rozdzielnicy  

4. AWARYJNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE. 

Wykonać zgodnie z PN-EN 1838:2005 - Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne  

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej.  Oświetlenie wykonać w oparciu o wydzielone oprawy 

oświetleniowe o czasie podtrzymania świecenia 1 godzina. Zasilanie opraw wykonać dodatkowymi 

przewodami fazowymi z obwodów oświetlenia ogólnego włączając przed łącznikiem oświetleniowym. 

Miejsca zabudowania opraw zostały pokazane na rysunkach i oznaczone indeksem AW1, AW2, 

EW1, EW2. 

• oświetlenie ewakuacyjne - praca na „ciemno" 

• znaki bezpieczeństwa  - praca na „ ciemno” 

Dla realizacji oznaczenia dróg ewakuacyjnych przewidziano znaki ewakacyjne  oświetlone wewnętrznie 

źródłem typu LED  ,wyposażone w  piktogramy zapewniające wizualną informację o przebiegu drogi 

ewakuacyjnej . 

Należy stosować oprawy z autotestem. 

Oprawy stosowane dla oświetlenia awaryjnego powinny posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające 

wykorzystanie opraw dla celów oświetlenia awaryjnego. 
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Średnie natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej  nie może być mniejsze jak 1lx , a w miejscach 

usytuowania urządzeń przeciwpożarowych 5lx , mierzone przy podłodze  

W cytowanej normie przedstawiano wymagania ogólne, które musi spełniać każde oświetlenie 

awaryjne: 

• wysokość montażu znaków ewakuacyjnych  h=2,2 m, 

• znaki instalowane wzdłuż drogi musza jednoznacznie wskazywać kierunek ewakuacji do 

bezpiecznego miejsca, 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy instalować: 

• przy każdych drzwiach stanowiących wyjście ewakuacyjne oraz na zewnątrz i w pobliżu 

każdego wyjścia końcowego (w odległości nie większej niż 2 m mierzone w poziomie) 

• w pobliżu schodów tak by zapewniały oświetlenie każdego stopnia 

• w odległości nie większej jak 2 m od każdego miejsca zmiany poziomu 

• przy znakach bezpieczeństwa 

• przy zamianie kierunku drogi ewakuacyjnej 

• przy skrzyżowaniu korytarzy dróg ewakuacyjnych 

• po zewnętrznej stronie wyjścia z każdego budynku 

• w pobliżu punktu pierwszej pomocy 

• w pobliżu każdego urządzenia ppoż. oraz przycisku alarmowego ( w tym Głównego 

Wyłącznika Prądu). 

Certyfikaty i aprobaty techniczne 

Urządzenia i materiały zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urządzenia 

przeciwpożarowe,  muszą posiadać deklaracje  zgodności. Certyfikaty, aprobaty techniczne powinny 

być wydane przez uprawnione placówki naukowo – badawcze, a w szczególności przez Instytut 

Techniki Budowlanej dla materiałów i elementów budowlanych oraz Centrum Naukowo – Badawcze 

Ochrony Przeciwpożarowej dla urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego lub inne notyfikowane przez 

Komisję Europejską. 

5. SYSTEM OCHRONY DODATKOWEJ PRZED PORA ŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. 

Projektowane instalacje pracowa ć będą w układzie sieciowym   TN   

Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń 

prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie 

zasilania, które winno być zapewnione w czasie 0,4 sekundy.  

W  celu  zapewnienia  skuteczności  ochrony  dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym 

urządzeń I klasy ochronności projektuje się  wyłączniki  różnicowoprądowe  o różnicowym  prądzie  

wyłączalnym  30mA (typ AC wg schematów) , zastosowanie obudów tablic rozdzielczych w 

wykonaniu II klasy ochronności .  

Całość instalacji winna być wykonana z przewodem ochronnym jako piątym w instalacji 3-fazowej 

oraz trzecim w instalacji 1-fazowej. 
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Przewody ochronne i uziemiające winny posiadać barwę kombinacji kolorów żółtego i zielonego 

natomiast przewód neutralny kolor jasnoniebieski.  

Obudowy wszystkich tablic rozdzielczych winny posia dać wykonanie w II klasie ochronno ści. 

Jako zabezpieczenia przeciążeniowe  na obwodach  odbiorczych  zabudować wyłączniki  

samoczynne nadmiarowo-prądowe  wielkościach i charakterystykach dostosowanych do 

poszczególnych  odbiorów (wg schematu ideowego instalacji ).  

Wszystkie tablice projektowane w niniejszym opracowaniu winny mieć wykonanie  "izolowane' - II 

klasa ochronności. kolorów żółtego i zielonego. 

UWAGA :  Odbiory włączane za  wyłącznikiem  różnicowoprądowym winny być zasilane przewodami 

posiadającymi oddzielną żyłę ochronną zaznaczoną kolorem o kombinacji kolorów żółtego i 

zielonego. Wszystkie  gniazda  wtykowe  winny  posiadać  bolec  ochronny wszystkie  oprawy  

wykonane w I klasie  ochronności  winny  być  przyłączone do przewodów ochronnych PE. Przewody 

ochronne PE i uziemiające winny posiadać barwę kombinacji kolorów żółtego i zielonego natomiast 

przewód neutralny N kolor jasnoniebieski. 

Urządzenia klasy ochronności I, w tym oprawy oświetleniowe klasy I, muszą mieć części 

przewodzące dostępne przyłączone do przewodu ochronnego PE przy zastosowaniu samoczynnego 

wyłączenia zasilania jako środka ochrony przed dotykiem pośrednim. 

Dla połączeń wyrównawczych dodatkowych oraz we wszystkich przypadkach budzących wątpliwość 

co do wartości napięcia dopuszczalnego długotrwale, należy sprawdzać czy rezystancja połączeń 

wyrównawczych R między częściami przewodzącymi jednocześnie dostępnymi, spełnia następujący 

warunek   

                                                               Z <
aI

U 0       

gdzie:  U0 - napięcie  

Ia - prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego w wymaganym 

czasie. 

Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny być dopuszczone do 

powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodności i posiadać znak 

bezpieczeństwa. 

Wszystkie części przewodzące urządzeń powinny być połączone z uziemionym punktem sieci za 

pomocą przewodów ochronnych PE. 

Przed oddaniem instalacji do użytkowania należy wykonać pomiary ochronne .  

Badanie odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6 Sprawdzenie . 

Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie  zrealizowana przez zastosowanie urządzeń 

zabezpieczających: 

• różnicowoprądowych. 

• zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności 
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Przewody  ochronne i  uziemiające  winny  posiadać  barwę  kombinacji  kolorów  żółtego i  zielonego  

natomiast  przewód  neutralny  kolor  jasnoniebieski.  

W  tablicach  rozdzielczych (w  miejscu  wskazanym  na  schemacie  ideowym ),  należy  zabudować  

wyłączniki  różnicowo-prądowe o  prądzie  wyzwalającym 30mA  oraz  In- wg schematu posiadające 

świadectwo dopuszczenia do stosowania . Każdy obwód odbiorczy lub grupy obwodów winny 

posiadać zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym realizowane za pomocą 

wyłączników różnicowo-prądowych  o parametrach podanych na schematach ideowych. 

Jako zabezpieczenia zwarciowo-przeciążeniowe  na obwodach  odbiorczych  zabudować wyłączniki  

samoczynne nadmiarowo-prądowe  , rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami topikowymi , a jako 

ochronę uzupełniająca przed porażeniem prądem elektrycznym wyłączniki ochronne 

różnicowoprądowe  o  wielkościach  i  charakterystykach  dostosowanych  do poszczególnych  

odbiorów (wg schematu ideowego instalacji ).  

Wszystkie tablice projektowane w niniejszym opracowaniu winny być wykonane z jako "izolowane' - II 

klasa ochronności zamykane na zamek. 

Przewody ochronne PE i  uziemiające winny posiadać barwę kombinacji  kolorów żółtego i zielonego 

natomiast  przewód  neutralny  N  kolor  jasnoniebieski.  

6. ELEMENTY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

• oprawy  oświetlenia ewakuacyjnego z  własnym  1 godzinnym   źródłem  zasilania i 

autotestem.  

• wyłącznik  główny  prądu  odcinający  dopływ  prądu   

• instalacja  odgromowa  

• instalacja przeciwprzepięciowa   wg  opisu  .  

• Jako dodatkowe zabezpieczenie przed pożarem należy traktować zastosowane wyłączniki 

różnicowo-prądowe w poszczególnych tablicach 

• Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego winny posiadać  klasę 

odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. 
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7. INSTALACJA  ODGROMOWA  

Poziom ochrony-IV (promień kuli-60m, oko siatki-20x20m, średnia odległość między przewodami 

odprowadzającymi-20m). W projekcie przyjmuje się następujące parametry oko siatki-15x15m, 

średnia odległość między przewodami odprowadzającymi-20m. Instalację odgromową 

zaprojektowano w oparciu o aktualne normy, a składać się będzie z dwóch zasadniczych części: 

- nadziemnej tj. zwody i przewody odprowadzające 

- odziemnej tj. przewody uziomowe i uziom odgromowy. 

Na dachu  krytym papą  należy wykonać zwody poziome drutem  Fe/Zn 8mm na podstawach 

betonowych, odległość zwodu od wierzchniej części dachu nie powinna być mniejsza niż 10cm. 

Konstrukcje świetlików należy połączyć ze zwodami na poziomymi. 

Zwody odprowadzające - istniejące 

Do zwodów na dachu należy łączyć za pomocą złącz śrubowych wszystkie elementy metalowe 

wystające ponad dach takie jak:  

• obróbki blacharskie,  

• kominki wentylacyjne. 

Na kominach wykorzystać ich zabudowy wykonane z blachy lub w razie ich braku wykonać również 

zwody poziome niskie. Odległość zwodu od wierzchniej części komina nie powinna być mniejsza niż 

2cm.  

Projektuje wykorzystanie istniejącego uziomu budynku, którego wartość rezystancji uziemienia (wg 

pomiarów) spełnia wymagania norm. 

Do uziomu podłączyć szynę wyrównawczą zlokalizowaną w kotłowni budynku. Oporność uziomu nie 

powinna przekroczyć wartości 10 Ω. Przewody uziomowe należy prowadzić w odległości nie 

mniejszej niż 1,0m od kabli elektrycznych 1,0 kV ułożonych w ziemi. 

W sąsiedztwie klapy oddymiającej oraz paneli solarnych należy zabudować zwody odgromowe 

pionowe wys.3,0m posadowione na stopie betonowej. 

 

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, wykonawca obowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy 

dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego, a w szczególności: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami, 

 metrykę urządzenia piorunochronnego  

 protokół badań urządzenia piorunochronnego dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi 

kontroli robót międzyoperacyjnych, 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane dla wyrobów stosowanych  

w urządzeniach piorunochronnych. 

Instalacje solarne oraz centrale wentylacyjne zabudowane na dachu chronić przez zwody 

nieizolowane pionowe mocowane na uchwyty do kominów oraz do ściany budynku. 
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8. INSTALACJE W KOTŁOWNI 

 
Projektuje się zabudowę głównego wyłącznika prądu dla kotłowni zlokalizowanego przed drzwiami do 

kotłowni. Do wyłącznika głównego kotłowni z szafki TG należy doprowadzić kabel YKXS 5x6,0mm2. 
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Kabel układać w ziemi oraz w posadzce w rurze ochronnej DVK 50. Zasilanie tablicy kotłowni TKo 

wykonać przewodem YDY 5x6,0 mm2 z szafki WG TKo.  

W kotłowni cały osprzęt winien posiadać obudowy szczelne mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych na wysokości od posadzki: 

• wyłączniki 1,4 m 

• gniazda wtykowe 1,2 m 

Pozostawia się istniejącą tablicę kotłowni. 

Projektuje sie dobudowę w tablicy kotłowni wyłączników nadmiarowo-prądowych 2x S301 B16 oraz 

wyłącznika różnicowo-prądowego P304 In=40A, Idn=30mA 

Projektuje się wykonanie głównej szyny wyrównawczej wykonać z płaskownika Fe/Zn 30x4mm, do 

której należy podłączyć wszystkie metalowe elementy znajdujące się w kotłowni tzn.:  

• wody ciepłej i zimnej,  

• konstrukcję pieca c.o.,  

• rury c.o.,  

• ciągi wentylacyjne,  

• wkład kominowy  

• zacisk ochronny tablicy TKo. 

 

Główną szynę wyrównawczą połączyć z wyprowadzeniami Fe/Zn 30x4mm połączyć z istniejącym 

uziomem. 

Przed wejściem zewnętrznym do kotłowni należy zabudować  Wyłącznik Główny kotłowni WG TKo , 

który służył będzie do awaryjnego odłączenia zasilania odbiorów kotłowni z zewnątrz pomieszczenia. 

W/w wyłącznik winien być oznakowany w sposób trwały i łatwo czytelny z napisem  umieszczonym 

nad nim: 

"AWARYJNY WYŁ ĄCZNIK PRĄDU W KOTŁOWNI"  

 

9. INSTALACJA PRZECIWPRZEPI ĘCIOWA 

Projektuje się wykonie instalacji przeciwprzepięciowej 

I i II STOPIEŃ - poziom ochrony < 1,5 kV Lokalizacja w tablicy TG  wg zał ączonych schematów  

                                                 -   np. ochronnik   DEHN ventil DV M TN-C 255  

II STOPIEŃ - poziom ochrony < 1,5 kV Lokalizacja w tablicach rozdzielczych  wg zał ączonych 

schematów  

                                                 -   np. ochronnik   DEHN guard DG M TN-C-S 275  

10. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 

 
Zasilanie projektowanego obwodu oświetlenia  zewnętrznego należy wykonać kablem 1,0kV YKY 

3x4,mm2  Ww DVK 50 z tablicy głównej. W tablicy TG należy zabudować  zegar astronomiczny oraz 

zabezpieczenia obwodu. W terenie kabel układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m . W 
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pogłębionym rowie kablowym ułożyć płaskownik Fe/Zn 30x4mm , który połączyć z zaciskiem 

ochronnym  słupa oświetleniowego. Słup  należy  lokalizować w miejscu wskazanych na mapie . 

Projektuje się słupy montaż  słupów wnękowych cylindryczno-stożkowych  o wysokości 4,0m 

wykonany z aluminium w wersji anodowanej w kolorze Inox ..Słup należy posadowić na  fundamencie 

prefabrykowanym. Słup w wykonaniu ze stopą i otworem na wejście kabli , wyposażony w izolowaną 

tabliczkę bezpiecznikową TB-1  

Oprawa oświetleniowa LED typu parkowego o następujących parametrach : 

• korpus oprawy—wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, daszek—ukształtowana blacha 

aluminiowa, klosz – mrożony cylindryczny Ø 200 mm (PMMA)  

• oprawa w  II klasie izolacji  

• Stopień  ochrony IP dla układu optycznego i zasilacza  IP65 

• korpus oprawy - malowany, czarny RAL 9005  ,daszek - malowany, czarny RAL 9005  

pokrywa górna - anodowana czarna .  

• montaż bezpośrednio na wierzchołku słupa 

• temperatura barwowa światła    3500K 

• współczynnik oddawania barw CRI >90  

• moc diod LED  – 38W 

• strumień świetlny diod LED- 4000 lm 

• moc całkowita oprawy -43W 

 

 

Podłączenie słupa należy  wykonać  we  wnęce  słupa  w  tabliczce  zaciskowej  „izolowanej typu TB1 

z  zabezpieczeniem lampy bezpiecznikiem topikowym 2A .Oprawę oświetleniową  z  tabliczką  

połączyć przewodem  YKY 2x2,5 mm2 w rurce karbowanej fi 22mm  w rurze słupa. 

 

 

Podstawowe dane charakterystyczne które powinien sp ełniać słup o świetleniowy 

� Słup aluminiowy anodowany, wysokość słupa nad ziemią -4,0m ,cylindrycznie stożkowy bez 
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szwu o przekroju kołowym o stałej .Słup mocowany do typowego betonowego 

prefabrykowanego fundamentu. Stopa słupa oraz część nadziemna do wysokości 0,5m 

zabezpieczona elastomerem poliuretanowym. 

� słup winien posiadać Certyfikat  Zgodno ści (CE) z norm ą europejsk ą PN-EN 40-6 

� wysokość słupa nad ziemią -4,0m  

� średnica wierzchołka dla osadzenia wysięgnika - 60mm  

� spód otworu wnęki bezpiecznikowej na wysokości ok.600mm od terenu 

� wielkość otworu wnęki bezpiecznikowej wys.600mm szer.100mm  

� wnęka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi  w kolorze i o wymiarach 

dostosowanych do słupa 

� słup anodowany w kolorze Inox lub w kolorze oprawy 

Słup należy posadowić na trylince lub płycie stopowej 50x50x10 ułożonej a dnie wykopu. 

Wykop zasypywać zagęszczając warstwami mieszaniną cementu , pasku i żwiru do poziomu terenu. 

Stożki słupów wykonywane ze stopu aluminium EN A W 6060 (zgodnie z norma PN EN 573-3), 

natomiast podstawy słupów  tłoczone  z blachy aluminiowej ze stopu aluminium EN A W 5754. 

 

11. SZCZEGÓŁY TECHNICZNE UKŁADANIA LINII KABLOWEJ 1 ,0 KV 

 
Kabel układany w ziemi należy umieścić w wykopie kablowym na głębokości 0,7m (skrzyżowanie z 

jezdnią na głębokości 1,0m) na podsypce z piasku grubości 10cm. Kabel zasypywać warstwą piasku 

grubości 10cm i gruntem rodzimym grubości 15cm, a następnie przykryć folią tworzywa sztucznego 

koloru niebieskiego, która stanowi oznakowanie trasy.  

Folię zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając warstwami. Kabel oznaczyć opaskami kablowymi po 

wprowadzeniu do złącza oraz co ok. 10m. Opaska po winna zawierać informacje o typie, ilości 

przekroju żył ułożonego kabla, o trasie wykonanej linii kablowej, właścicielu i roku jej wykonania. 

Kabel zasilający na całej długości osłonić rurą dwuścienną RHDPE-50.  Do słupów kable wprowadzać 

w osłonie RHDPE-50.  . Rura ochronna winna wystawa min.0,5m poza krzyżującą się przeszkodę. Przy 

wprowadzeniu kabli do rur należy zostawić zapas c’a 1,5m. Przy skrzyżowaniach zbliżeniach linii 

kablowych z innymi urządzeniami podziemnymi należy przestrzegę minimalnych odległości podanych w 

normie SEP. Projektowane kable 1,0kV prowadzić w sposób zapewniający zachowanie normatywnych 

odległości – zgodnych z normą N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Wykop zasypać kolejnymi warstwami ziemi po 20cm ubijanymi mechanicznie. Stopień zagęszczenia 

gruntu powinien być potwierdzony badaniami.  

12. UWAGI KOŃCOWE. 

1.Po zakończeniu robót przeprowadzić wymagane pomiary elektryczne. 

2.Po zakończeniu robót instalacyjnych  w  tablicach  rozdzielczych  należy umieścić  opisy - adresy  

poszczególnych  zabezpieczeń  oraz  opisać  relacje  obwodów 
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3. Wszystkie  tablice  zasilające winny posiadać obudowy izolowane w II klasie  ochronności. 

Drzwiczki  tablic głównych i złącza zaopatrzyć w trwałe oznaczenie z napisem  

"Nie dotykać!  Urządzenie elektryczne" oraz numerem ewidencyjnym. 

4.Gniazda  wtykowe powykonawczo numerować na dokumentacji powykonawczej oraz bezpośrednio 

na obudowie gniazda zachowując następujące zasady : 

numer kolejny gniazda/numer obwodu w rozdzielni/numer rozdzielni z której zasilane jest dane 

gniazdo np. 1/3/TG. 

5.Sprawdzenie odbiorcze wykonać w oparciu o normę PN-HD 60364-6 Sprawdzenie . 

6.Wykonano niezbędne obliczenia .Wyniki obliczeń zachowano w projekcie archiwalnym . Wyniki są 

pozytywne. 

6.Uszczegółowienia techniczne należy ująć w projekcie wykonawczym.  
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13. INSTALACJE ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ 

Charakterystyka systemu oddymiania 

Centrala oddymiania pracować będzie jako niezależna instalacja w obiekcie. 

Okna oddymiaj ące  

System umożliwia automatyczne lub ręczne (za pomocą przycisku awaryjnego) otwarcie okna 

oddymiającego w celu usunięcia nadmiaru dymów i toksycznych gazów oraz ciepła wydzielającego 

się podczas pożaru. Pozwala to przede wszystkim na zachowanie wolnych od dymu dróg 

ewakuacyjnych w budynku, co ułatwia ewakuację ludzi z zagrożonej strefy, przyspiesza 

zlokalizowanie źródła pożaru oraz szybsze ugaszenie ognia. Dym powstający podczas pożaru w 

pomieszczeniu oddziaływuje na czujnik dymu, który wysyła sygnał do centrali oddymiania, która z 

kolei uruchamia siłownik elektryczny otwierający okno. Jeśli pożar zostanie zauważony przez kogoś 

wcześniej niż zareaguje czujnik dymu, to może on ręcznie uruchomić system poprzez naciśnięcie 

przycisku alarmowego. Ponadto system umożliwia codzienną wentylację pomieszczenia poprzez 

otwieranie okna specjalnym przyciskiem do wentylacji. System automatycznie zamyka okno po 

upłynięciu ustawionego czasu wentylacji.  

Centrala steruj ąca oddymianiem  

Centrale RZN przeznaczone są do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. 

Centrale sterują i zasilają elektromechaniczne urządzenia D+H stosowane w systemach oddymiania. 

W stan alarmu pożarowego wprowadzane są przez zadziałanie automatycznych czujek, ręczne 

uruchomienie przycisku oddymiania lub wysterowanie sygnałem zewnętrznym np. z centrali 

sygnalizacji pożaru (jeżeli w obiekcie będzie zabudowana ). Centrale kontrolują ciągłość linii 

napędów, czujek i przycisków oddymiania oraz posiadają optyczną sygnalizację uszkodzenia, alarmu 

i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na płycie głównej centrali. Informacje dotyczące stanu 

systemu (obecności zasilania, stan gotowości, uszkodzenia) są także dostępne na płycie przycisków 

ręcznych oddymiania typu RT. 

Czujnik dymu OSD 

 

Optyczna czujka dymu OSD 23 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w 

bezpłomieniowym, początkowym stadium pożaru, wtedy gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół 

długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. Czujka jest 

przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie 

występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Jednak dzięki wprowadzeniu analogowej kompensacji 
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zmian środowiskowych, cechuje się podwyższoną odpornością na zmiany ciśnienia, temperatury i 

kondensację pary wodnej.  

Zadziałanie systemu oddymiania zachodzić może w dwojaki sposób: 

• automatyczny, sterowany za pomocą czujek dymowych, 

• ręczny, za pomocą przycisków oddymiania  

Na klatce system oddymiania składał si ę będzie z: 

• projektowanej centrali oddymiania 16 A typu RZN 4416-K wyposażonej w akumulatory 

• optycznej czujki dymowej (1 szt.) typu OSD (1szt.) 

• RT 42-ST Przycisk oddymiania (pomarańczowy) z funkcją kasowania alarmu (2szt.) 

• SLT 42A – SD przycisk przewietrzania (1szt) 

• Projektowanej klapy oddymiającej z siłownikiem (1szt.) (wg części budowlanej) 

• Projektowanych drzwi napowietrzających (1szt.) (wg części budowlanej) 

System pełnił będzie dodatkowo funkcję przewietrzania. 

Opis pracy systemu 

Zaprojektowano system uruchamiany automatycznie w przypadku wykrycia dymu przez  optyczną 

czujkę dymu lub ręcznie poprzez wciśnięcie przycisku RT 42-ST Przycisk oddymiania. Uruchomienie 

systemu oddymiania spowoduje otwarcie za pomocą siłowników elektrycznych klapy oddymiającej  

oraz drzwi napowietrzających. Optyczną czujkę dymu zainstalować należy na najwyższej 

kondygnacji, ręczne ostrzegacze pożarowe . RT 42-ST Przycisk oddymiania zainstalować należy na 

każdej kondygnacji klatce schodowej zgodnie z załączonymi rysunkami. 

Zastosowano centralę oddymiania (CD) wyposażoną we własne akumulatory, co umożliwi pracę 

systemu pomimo odłączenia napięcia w całym budynku. Siłowniki pracują na napięcie 24V. Centralę 

oddymiania instalować w miejscu wskazanym na rysunkach na klatce schodowej najwyższej 

kondygnacji. Dla sterowania instalacji wykonać linię dozorową optycznych czujek dymowych. W linię 

włączyć czujki zainstalowane na najwyższej kondygnacji. Czujkę instalować na suficie, w miejscu 

wskazanym na rysunku. Ręczne uruchomienie systemu odbywało się będzie za pomocą przycisków 

alarmowych. Przyciski instalować w miejscach wskazanych na rysunku na wysokości 140 cm od 

podłogi. 

Oprzewodowanie i zasilanie elektryczne 

Instalację zasilającą urządzenia wykonawcze w przypadku powstania pożaru, tj. siłowniki otwierające 

okna dymowe, drzwi i naświetla napowietrzające wykonać przewodami HLGs 3x2,5 mm2 o ciągłości 

dostawy energii przez co najmniej 30 min. 

Linię dozorową czujek wykonać przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Linię dla przycisków wykonać 

przewodem typu HTKSH PH90 4x2x0,8, przewód układać w bruzdach pod tynkiem na uchwytach 

p.poż w klasie odporności ogniowej E30. Przycisk przewietrzania połączyć z centralą przewodem 

YnTKSYekw 3x2x0,8 mm. Całą instalację układać pod tynkiem.  Przykrycie przewodów tynkiem w 

każdym miejscu nie powinno być mniejsze niż 5 mm tynku. Centralę oddymiania należy zasilić z 

rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na piętrze 1 przewodem YDY 3x1,5 mm2. Przewód należy 
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układać pod tynkiem o grubości min. 5mm z mocowaniem na uchwytach. Przejścia przez ściany w 

klasie odporności ogniowej należy uszczelnić używając materiałów o tej samej klasie odporności 

ogniowej.  

V. INSTALACJE TECHNICZNE 

14. INSTALACJA DOMOFONOWA  

W budynku projektuje się zabudowanie instalacji domofonowej. Projektuje się system domofonowy 

cyfrowy. Szafkę domofonową projektuje się zlokalizować na korytarzu przy tablicy głównej. Przewody 

w topologii gwiazdy należy układać w rurce ochronnej RL.18 pod posadzką lub pod tynkiem.  

• YTDY 20x0,5mm2 relacji szafka domofonowa - kaseta wywoławcza 

• YTDY 8x0,5mm2 relacji szafka domofonowa - unifon 

W  miejscu wskazanym na rysunkach zabudować unifony cyfrowe  Zasilacz zamontować szafce 

domofonowej.  
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VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 
PLACU BUDOWY 

 
                  

INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY 
ZDROWIA  NA PLACU BUDOWY 

 
Zakres: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE 
Nazwa inwestycji: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY ZMIANY SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA Zespołu Szkół w Waleńczowie przy ul. 
Częstochowskiej 8 (nr ewid.działki 268/10, 702 obręb Waleńczów)   
NA BUDYNEK MIESZKALNY  spełniający warunki określone w art. 37 
ust.2 Ustawy z dnia 9.czerwca 2011r o wsparciu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej 
KATEGORIA OBIEKTU XI  lub XIII  

Branża: Elektryczna 
Inwestor: POWIAT KŁOBUCKI  

reprezentowany przez: 

ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO   z siedzibą w Kłobucku 

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 
Data opracowania: kwiecień 2016r.. 
 

 
I. Zakres robót oraz kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów 

 
W  z a k r e s  o p r a c o w a n i a  w c h o d z ą  :  

Demontaże: 

- Demontaż istniejącej instalacji w całości 

- demontaż istniejących zwodów odprowadzających oraz złącz kontrolnych instalacji odgromowej  

Budowa 

- linia zasilająca z zestawu pomiarowego TAURON DYSTRYBUCJA S.A. zlokalizowanego na 

elewacji budynku zasilająca tablicę główną 

- wewnętrzne linie zasilające z tablicy głównej  budynku do tablic  rozdzielczych  

- zasilanie klimatyzatorów , central wentylacyjnych i wentylatorów lokalnych, 

- instalacja siłowa, 

- instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, 

- instalacja  połączeń  wyrównawczych głównych i miejscowych , 

- instalacja  oświetlenia  awaryjnego, 

- wykonanie zasilania kotłowni, 

- instalacja domofonowa 

- instalacja SSWiN 

- instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa 

- wykonanie nowych zwodów odprowadzających w oraz złącz kontrolnych instalacji odgromowej 

- wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej 
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II. Przeznaczenie obiektu  . 
 

Budynek mieszkalny spełniający warunki określone w art. 37 ust.2 Ustawy z dnia 
9.czerwca 2011r o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 
III. Wskazanie elementów działki ,  które  mog ą stworzy ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa  i  zdrowia: 
 

Brak jest takich zagrożeń. 
IV. Elementy  zagospodarowania  działki  lub  teren u,  które  mog ą  stwarza ć  

zagro żenie  bezpiecze ństwa  i  zdrowia  ludzi  
Brak jest takich zagrożeń 
 

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Przy pracach budowlano-montażowych , przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego , 

elektronarzędzi, a także przy pracach transportowych, rozładunkowych i pomocniczych może być 

zatrudniony tylko taki pracownik, który: 

- został przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskał orzeczenie lekarskie  

o dopuszczeniu do określonej pracy 

   -  jest pełnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla 

danego stanowiska 

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne , porażenie prądem , upadki z wysokości, oparzenia , 

zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być 

zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten powinien posiadać certyfikat. 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 

roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Na budowie powinna być wywieszona tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów: 

pogotowia ratunkowego, straży pożarnej , policji. 

VI. Wskazanie     środków     technicznych     i     organizacyjnych   ,     zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom   wynikaj ącym   z  wykonywania   robót   budowlanych   w   st refach 

szczególnego zagro żenia zdrowia. 

Na placu projektowanej budowy nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. Należy 

zwrócić uwagę na miejsca składowania materiałów budowlanych uwzględniając bezpieczną i 

sprawną komunikację i ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń. 

Sposób prowadzenia instruktażu 

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych stacyjnych  prowadzi się na 

pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonego ze strony właściciela 

obiektu Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie 

kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie 
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prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania 

przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 

-osoba odpowiedzialna za eksploatację zespołu prądotwórczego wykorzystywanego do zasilania 

urządzeń na placu budowy winna być odpowiedzialna również  za automatyczne oraz ręczne 

przełączenia zasilania  

· przed wykonaniem prac związanych z przebudową kabla ziemnego zasilającego budynek należy  

wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne 

· wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”, 

- ze względu na fakt ,że w budynku znajdują się istniejące instalacje będące pod napięciem należy 

zachować szczególną ostrożność zarówno w trakcie wykonywania nowych instalacji jak i w trakcie 

demontaży instalacji istniejących , które nie będą dalej eksploatowane .Przed demontażem takich 

instalacji należy ją wyłączyć w szafce zasilającej i uziemić. 

· egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony 

  indywidualnej – odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu, 

· ściśle stosować się do uzgodnień branżowych. 

· nie wolno pozostawiać bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielni elektrycznych. 

Prowadzić  instruktaż  pracowników  oraz szkolenie  pod  względem  BHP (Dz. U. 47/2003  poz. 401) 

przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  związanych z obsługą urządzeń elektrycznych podczas 

realizacji robót. 

Sporządzić pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej elementów instalacji zasilających 

urządzenia ,a także prowadzić  bieżące kontrole sprawności zabezpieczeń oraz ciągłości przewodów 

zasilających wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne oraz rozdzielnice w trakcie trwania budowy 

.Pomiary w trakcie trwania budowy należy wykonywać nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc. 

 

VII. Uwagi ko ńcowe 

Zgodnie z powyższą informacją kierownik budowy projektowanego obiektu ma obowiązek 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie . 

W planie należy zwrócić uwagę na: 

- przejęcie placu budowy od Inwestora protokołem przekazania 

- prawidłowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu, zachowanie stref 

   bezpieczeństwa, tablice informacyjne  

- stan i obsługę sprzętu zmechanizowanego pomocniczego i urządzeń elektrycznych 

- roboty ziemne - głębokość wykopu, skarpy i ewentualne szalunki 

- roboty montażowe z uwagi na pracę na rusztowaniach 

- roboty spawalnicze towarzyszące robotom elektromontażowym 

- roboty malarskie towarzyszące robotom elektromontażowym 
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- roboty elektromontażowe 

Kierownik budowy winien spełnić również wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, póz. 1256). 

W trakcie trwania budowy 1 raz na miesiąc należy wykonać wymagane  pomiary elektryczne . 

 

                                                                                                                      Sporządzono: 

                                                                                                                     Kwiecień 2016 
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VII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Zaświadczenie ŚOIIB  
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego - Uprawnienia Budowlane 
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3. Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej 
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