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II. PODSTAWA OPRACOWANIA
• Zlecenie pracowni architektonicznej
• Podkłady rysunkowe pracowni architektonicznej
• Obowiązujące przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.
• Uzgodnienia z inwestorem.
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III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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IV. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogólne:
Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejności określonej w
rozporządzeniu.

2. Przeznaczenie i program użytkowy budynku.
Przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie wybranych pomieszczeń budynku z
przeznaczeniem na magazyn akt.
Projekt niniejszy obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne w projektowanym
budynku tj.
-

instalacje oświetleniowe obiektu,

-

instalacje gniazd wtykowych,

-

rozdzielnice elektryczne,

-

instalację systemu sygnalizacji pożaru.

UWAGA: W treści niniejszego opracowania użyto nazwy własne producentów oraz nazwy
katalogowe konkretnych typów zastosowanych materiałów. Ma to na celu jednoznaczne
określenie intencji projektanta oraz zawartości projektu budowlanego.
Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie są wiążące
i istnieje możliwość zamiany przyjętych rozwiązań przy zachowaniu właściwości przyjętych
rozwiązań - tak by parametry alternatywnych materiałów, rozwiązań projektowych były
niegorsze

od

tu

przedstawianych.

Wykonawca

winien

przedstawić

Inwestorowi

dokumentację zamienną dla alternatywnych rozwiązań, które proponuje i uzgodnić
warunki zamiany przed przystąpieniem do prac z jednostką projektową.
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3. Charakterystyka techniczna zasilania budynku.
Napięcie zasilania

–

Un=230/400V

Moc przyłączeniowa

–

Pp=11,00kW

Rodzaj zasilania

–

istniejące

System ochrony od porażeń

–

uziemienie ochronne

Układ sieci nN 3~50Hz 400/230V

–

TN-S

System ochrony od porażeń

–

samoczynne wyłączenie zasilania

Środki ochrony przeciwporażeniowej

–

izolacja ochronna, samoczynne szybkie

wyłączenie zasilania wyłącznikami różnicowoprądowymi oraz wyłącznikami instalacyjnymi
o charakterystyce czasowo-prądowej typu B i C, połączenia wyrównawcze, II klasa izolacji
Środki ochrony przeciwprzepięciowej

–

ochronniki przepięciowe klasy B+C w TB-1.

W odniesieniu do całości instalacji elektrycznej należy przestrzegać każdorazowo
obowiązujących przepisów, technicznych warunków przyłączenia oraz zaleceń niniejszego
projektu.

4. Instalacje wewnętrzne - zasilanie
Dla omawianego budynku, ze względu na przekroczenie kubatury 1 000 m3 i
przeznaczenia budynku należy zastosować przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odetnie dopływ prądu do wszystkich obwodów, z
wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest
niezbędne podczas pożaru, jeśli nie posiadają własnych zespołów akumulatorowych.
Wykonanie niniejszego wyłącznika prądu nie jest tematem opracowania i winno się go
wykonać w oparciu o odrębną dokumentację.

5. Rozdzielnie obiektowe.
Istniejące zasilanie podrozdzielni oraz same podrozdzielnie występujące w
opracowywanym zakresie remontu pomieszczeń należy unieczynnić i zdemontować.
Projektowaną podrozdzielnie obiektu (TB-1) należy wykonać w formie dwóch obudów typu
RN55 3x18mod prod. Legrand w wersji natynkowej, montując je w miejscu wskazanym na
planach budynku oraz wyposażyć w aparaturę modułową zgodnie ze schematem ideowym
E-4.
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6. Instalacje oświetleniowe wewnętrzne.
Rozmieszczenie opraw oraz ich proponowane typy przedstawiono w załączonym
planie instalacji rys. nr E-1. Instalacje oświetleniowe projektuje się wykonać przewodami
YDYżo 3,4 i 5 x1,5mm2 układanymi w rurkach ochronnych i/lub przewodami płaskimi
podtynkowo na uchwytach typu USMP, układanymi w taki sposób ażeby w każdym
miejscu grubość tynku nad przewodem wynosiła min. 0,5cm. Należy pamiętać o
doprowadzeniu faz dozorowych do wszystkich opraw oświetlenia ogólnego wyposażonych
w moduły zasilania awaryjnego z przed lokalnych łączników lub z rozdzielni danych
obwodów. Łączniki należy zamontować na wysokości ok. 1,2m. Należy zwrócić uwagę aby
osprzęt montowany w pomieszczeniach wilgotnych miał wartość ochrony co najmniej
IP44.

7. Instalacje oświetleniowe zewnętrzne budynku.
Oświetlenie zewnętrzne terenu przy budynku nie jest tematem niniejszego
opracowania.

8. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
W obiekcie projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – oprawy
zaznaczone na planach symbolem AW i pogrubioną kropką oraz oprawy ewakuacyjne (na
planie pokazana w kolorze zielonym z piktogramami wskazującymi drogę ewakuacji).
Oprawy z symbolem AW należy wyposażyć w inwertery podtrzymujące zasilanie, 2
godzinne. Oprawy zasilić z tych samych obwodów co oprawy ogólne, zwracając
szczególną uwagę na konieczność doprowadzenia dodatkowej żyły fazy dozorowej z
przed łącznika oświetleniowego danego obwodu. Ponadto należy zwrócić uwagę na
konieczność zamontowania przy wyjściach z budynku opraw ewakuacyjnych z
piktogramem „WYJŚCIE EWAKUACYJNE” oraz opraw wskazujących kierunek ewakuacji
– patrz rys. E-1. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne winno zapewnić poziom natężenia
oświetlenia - min. 1 lux na posadzce w ciągu drogi ewakuacyjnej.

9. Instalacja gniazd wtykowych
W pomieszczeniach projektowanego budynku należy zamontować gniazda
wtykowe zgodnie z planem E-1. Gniazda 230V należy zasilić przewodami YDYżo
3x2,5mm2 układanymi w rurkach ochronnych pod tynkiem lub w przestrzeniach ścian
PROJEKT BUDOWLANY
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kartonowo-gipsowych i/lub przewodami płaskimi podtynkowo na uchwytach USMP –
zgodnie ze schematami ideowymi.
Gniazda należy montować zgodnie z rysunkami i ogólnie przyjętymi zasadami
montażu osprzętu elektroinstalacyjnego. W pomieszczeniach „biurowych” na wysokości
0,3m nad poziomem posadzki, w części socjalnej i WC na wysokości ok. 1.2m – 1,4m nad
poziomem posadzki (w zależności od układu np. płytek ceramicznych) chyba, że podano
konkretną wysokość na rzutach.
UWAGA: Oprócz zasilenia gniazd wtykowych oraz urządzeń technologicznych
pokazanych w niniejszym projekcie, należy na etapie wykonawstwa skoordynować prace
elektryczne z pozostałymi branżami i ich projektami a w razie stwierdzenia obecności w
projektach branżowych urządzeń koniecznych do zasilenia a nie ujętych na załączonych
rzutach w poniższym opracowaniu, należy takowe urządzenia zasilić z wolnych
(rezerwowych) lub dedykowanych im pól w rozdzielnicach obiektu lub poprzez dobudowę
stosownych zabezpieczeń w wolnych częściach szyn TH35 projektowanych rozdzielnic.
Istniejące gniazda występujące w pomieszczeniach projektowanych magazynów akt
należy zdemontować wraz z przewodami zasilającymi.

10. Instalacja odgromowa
Instalację odgromowa nie jest tematem niniejszego opracowania.

11. Instalacja kontroli dostępu
W budynku na obecnym etapie nie projektuje się zabudowy systemu kontroli
dostępu.

12. Instalacja SSWiN
W budynku na obecnym etapie nie projektuje się zabudowy systemu SSWiN
(system sygnalizacji włamania i napadu).

13. Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru
W budynku projektuje się zabudowę systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.
Projektowane pętle detekcyjne i sygnałowe należy wpiąć do projektowanej centralki
pożarowej POLON ALFA serii 4200 – rys. E-2 oraz schemat E-3.
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UWAGA: W pomieszczeniach, gdzie pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem

rzeczywistym powstanie przestrzeń ponad 50cm wysokości, na stropie rzeczywistym
należy zamontować dodatkową czujkę dymu, umieszczając pod nią na stropie
podwieszanym dodatkowy wskaźnik zadziałania.
W przypadku powstania pożaru przewiduje się następujący sposób postępowania :
- zadziałanie systemu sygnalizacji pożarowej (wykrycie pożaru przez systemu
sygnalizacji pożarowej lub zauważenie pożaru przez osoby przebywające na kondygnacji i
uruchomienie systemu poprzez wciśnięcie przycisku ROP (przy wyjściu z budynku).
- uruchomienie urządzeń powiadamiających (w sposób określony w instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego celem podjęcia czynności ewakuacyjnych,

zgodnie z

procedurami określonymi w IBP).
- odblokowanie ewentualnych rygli elektromagnetycznych w drzwiach stanowiących
urządzenia kontroli dostępu oraz zwolnienie trzymaczy drzwiowych, celem zapobiegnięcia
zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych – jeśli takowe zostaną zabudowane.
- odłączenie układów wentylacji i klimatyzacji w budynku.
- uruchomienie systemów oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych – jeśli
takowe zostaną zabudowane.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa
pożarowego centrala sygnalizacji pożarowej powinna pełnić funkcje nadrzędne nad
centralami innych systemów i urządzeń bezpieczeństwa pożarowego a systemy i
urządzenia przeciwpożarowe powinny mieć priorytet zadziałania przed innymi systemami i
urządzeniami np. kontroli dostępu.

14. Instalacja oddymiająca
W

budynku

na

obecnym

etapie

nie

projektuje

się

zabudowy

systemu

oddymiającego.
Wykonanie ewentualnego oddymiania w budynku bezwzględnie należy wykonać w
oparciu o projektową dokumentację wykonawczą uzgodnioną przez uprawnionego
rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń p.poż. i wg jego wytycznych.

15. Trasy kablowe
Ze względu na stosunkowo niewielką ilość obwodów występujących w
projektowanych instalacjach nie przewiduje się montażu wydzielonych tras kablowych w
postaci koryt i/lub drabinek kablowych.
PROJEKT BUDOWLANY
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16. System przeciwoblodzeniowy
W budynku na obecnym etapie nie projektuje się wykonania instalacji systemu
przeciwoblodzeniowego rur spustowych oraz rynien.

17. Obliczenia
a) spadek napięcia wlz-tu zasilającego przy założeniu linii kablowej YAKY
4x25mm2
Dla obwodu trójfazowego:
∆ U wlz =

PS * L * 100 % 20000 * 25 * 100
=
= 0 ,36 %
γ * S * U N2
34 * 25 * 400 2

[moc 20,00kW – moc przyłączeniowa]
0,36% < 2%
b) sprawdzenie dobranego kabla przyłączeniowego na przeciążalność i obciążenie
długotrwałe:
UWAGA! Do obliczeń prądu znamionowego obciążenia została przyjęta moc
zainstalowana oraz założony został cosφ=0,96, ze względu na mało istotne dla obliczeń
obciążenie reaktancyjne.
Znamionowy prąd obciążenia dla obwodu trójfazowego:
PS
20000
IB =
=
= 30,10 A
3 * U N * cos ϕ 1,73 * 400 * 0,96

IZ ≥

1,6 * 35[ A]
= 38,62 A
1,45

Pozwala to na przyjęcie kabla YAKY 4x25mm2, dla którego wg PN-IEC 60364-5-523
oraz katalogu Telefonika Kable Id=88A.
W analogiczny sposób przeprowadzono obliczenia dla pozostałych obwodów
wewnętrznych.
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c) zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym spełniają następujące warunki :
I B ≤ I N ≤ IZ oraz I 2 ≤ 1,45 * I Z
gdzie :
I B – prąd obliczeniowy obwodzie elektrycznym
I Z – obciążalność długotrwała przewodów

I N – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego
I 2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

I2 przyjęto dla bezpieczników – 1.6×IN, a dla wyłączników instalacyjnych –
1.45×IN.
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do koordynacji przewodów
z zabezpieczeniami są spełnione dla wszystkich projektowanych obwodów.
d) sprawdzenie zabezpieczenia obwodów przed prądami zwarciowymi:
Zabezpieczenia i przekroje przewodów zostały tak dobrane, aby przerwanie prądu
zwarciowego

w

każdym

obwodzie

elektrycznym

następowało

zanim

wystąpi

niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w przewodach i połączeniach.
Czasy wyłączenia zabezpieczeń przy zwarciu są mniejsze od czasów powodujących
nagrzewanie przewodów i kabli do temperatury granicznej określonej wzorem:

t =k*

S
I

gdzie :
t – czas w sekundach,
S – przekrój przewodów w mm2,
I – wartość skuteczna prądu zwarciowego w A,
k – współczynnik zależny od rodzaju przewodu i jego izolacji,
wg obliczeń czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie
dopuszczalnej przy maksymalnym prądzie zwarciowym dla obwodów jest taki, że
zabezpieczenia zadziałają zanim nastąpi nadmierne przegrzanie przewodów. Wartości
czasów zadziałania zabezpieczeń odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych.
Sprawdzenia

dokonano

dla

wszystkich

obwodów.

Wymagania,

co

zabezpieczenia przed prądami zwarciowymi dla przewodów są spełnione.
e) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:
Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
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Ochrona przed dotykiem pośrednim – dodatkowa w sieci TN będzie zapewniona, jeżeli
zostanie spełniony warunek:

ZS * Ia ≤ U0
gdzie:
ZS – impedancja pętli zwarciowej obejmująca źródło zasilania, przewód roboczy aż do
punktu zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem zasilania;
Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie <0,4s
dla

pomieszczeń

ogólnych

i

<0,2s

w

pomieszczeniach

szczególnie narażonych

na porażenie prądem,
U0 – napięcie znamionowe względem ziemi.
Skuteczność ochrony jest spełniona dla wszystkich obwodów.
Zabezpieczenia obwodów wyłącznikami instalacyjnymi :
Zgodnie z kartą katalogową zabezpieczenia o charakterystyce „B” zadziałają z czasem
0.4s przy krotności 5 prądu znamionowego, a o charakterystyce „C” przy krotności 10.
Dla wyłącznika instalacyjnego B10A - Ia=5x10A=50A
ZS ≤

ZS ≤

U0
Ia

Z S ≤ 4,6Ω

230[V ]
50[ A]

dla wyłącznika instalacyjnego B16A - Ia=5x16A=80A
ZS ≤

U0
Ia

ZS ≤

Z S ≤ 2,9Ω

230[V ]
80[ A]

Aby skuteczność ochrony była spełniona dla wyłączników instalacyjnych B10 i B16
reaktancja pętli zwarciowych nie może być większa od obliczonych.
Skuteczność ochrony jest spełniona dla wszystkich obwodów i dla całej instalacji.
Ponadto w projekcie zastosowano urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie
wyzwalającym I=30mA dla zabezpieczenia poszczególnych obwodów.
ZS ≤

U0
Ia

ZS ≤

230[V ]
0,03[ A]

Z S ≤ 7,6kΩ

Poprawne zadziałanie zabezpieczenia jest zapewnione, jeżeli impedancja obwodu
zwarciowego nie przekroczy 7,6 kΩ dla obwodu gniazdowego lub oświetleniowego.
Oznacza to, że zabezpieczenie zadziała skutecznie przy dotyku bezpośrednim części
czynnych urządzenia (np. przewodów fazowych). Zgodnie z obliczeniami skuteczność
ochrony jest spełniona dla wszystkich
obwodów.
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f) obliczenia spadków napięć obwodów wewnętrznych:
Obliczeń spadków napięć dla obwodów dokonano na podstawie wzorów:
- dla obwodów jednofazowych:
∆ U wlz =

PS * L * 200
γ * S * U N2

- dla obwodów trójfazowych:
∆ U wlz =

PS * L * 100
γ * S * U N2

gdzie :
PS – moc elektryczna obwodu [W],
L – długość obwodu elektrycznego [m],

γ – przewodność elektryczna materiału (miedź/aluminium) z jakiego wykonany
jest obwód,
S – przekrój przewodu
UN – napięcie znamionowe
Zgodnie

z

przeprowadzonymi

obliczeniami

wymagania,

co

do

nie

przekraczania

dopuszczalnych spadków napięć dla obwodów elektrycznych i układu zasilania są
spełnione dla całego obiektu.
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V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA
Występujące zagrożenia:
- zagrożenie upadkiem z wysokości,
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,
- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub
obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,
- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,
- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogów technologicznych,
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,
- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww.
Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej
pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.
Czas zagrożenia katastrofą budowlaną - niedający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy.
Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów
technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do
intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.
Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu treści,
które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie
przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.
Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd.,
to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób
tam określony.
Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych to:
właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy,
konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na
zmieniające się okoliczności.
Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r.
Nr 47, poz. 401.
Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20
września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.
1126.
Opracował:

mgr inż. Zbigniew Szecówka

Projektował:

mgr inż. Elżbieta Perzyńska
332/74/KI
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VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Do realizacji niniejszego projektu można przystąpić po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.
2. Przy wykonywaniu poszczególnych elementów robót należy przestrzegać zasad sztuki
budowlanej, warunków BHP oraz warunków wykonania i odbioru poszczególnych
elementów robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami „Prawa budowlanego” oraz
obowiązującymi polskimi normami.
3. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogą być
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,
autorem projektu i kierownikiem budowy.
4. Do realizacji budynku należy używać materiałów budowlanych posiadających
niezbędne atesty.
5. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
6. Wykonawca

po zakończonej pracy musi

skuteczności
działania

ochrony przeciwporażeniowej,

dostarczyć
pomiaru

potwierdzone
izolacji

protokoły
przewodów,

wyłączników różnicowych, z których wynika, że instalacja odpowiada

przepisom PN, została wykonana prawidłowo, odebrana przez Inspektora Nadzoru i
nadaje się do eksploatacji. Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy dokonać
zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61.
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