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I. OPIS TECHNICZNY
1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 144
Konieczność wykonania robót wynika ze złego stanu istniejącej instalacji , konieczności
dostosowania instalacji do zwiększonych obciEŻeń oraz nowych przepisów w zakresie
ochrony przeciw porażeniowej i wymagań normy PN-IEC-60364-L.

2. Podstawa opracowanie
Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:
- zakres projektu ustalony z inwestorem
- o ględziny i stniej ącej instalacj i elektrycznej
_ obliczenia zapottzebowania mocy i prądów roboczych
- obowi%ujące przepisy i normy w zakresie bodowy utządzenelektrycznych.

3. Stan istniejący
Budynki objęte remontem są budynkami 1_klatkowymi, 8_cio kondygnacyjnymi,
podpiwniczonymi. W każdej klatce znajduje się22 mieszkania, po 3 na każdej kondygnacji .

BudyŃi posiadają instalację: elektryczną, wod.-kan., C.o. . Zasilanyjest z osiedlowych
stacji transformatorowych linią kablową YAKY 4xl2Omm2.

4, Zakres Remontur-" Zakres remontu obejmuje l dlakuŻdego bloku/.

- montaŻwyłącznika głównego typu Dilos 160 A, pełniącego rclęwyłącznika p-poz.
zainstalowanego na płycie rozdzielni głównej. Wymianę naleŻy przeprowadzić po
stwierdzen iu zuży cia styków względnie męchanizmu istniej ące go wyłącznika.

- montaŻnowych tablic głównych z zabezpielczeniami instalacji w poszczególnych pionach,
zabudowa ograniczników przepięciowych
- montaż zestawów tablic piętrowych składających się z tablicy zabezpieczeft
przed licznikowychTZP _rozłączników bezpiecznikowych o wartości 50 A oraztablic
pomiarowych T-P, zabudowa ograniczników mocy o wartości 25 Adlaposzczególnych
mieszkań, Zasilartie mieszkań tr ójfazow e napięciem 4 0 0V.



- montaż wewnętrznych linii zasilających i pionów

- wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych,

- wykonanie trwĄch opisów tablic,

- wykonanie pomiarów ochronnych orazprzedłożenie pozytylvnych protokołów ztych
pomiarów _ dotyczy nowych instalacji .

- współpracę z TAURON DYSTRYBUCJA w zakresie ew. terminów wyłączeń, załączeń,
plombowania itp.

5. Złącza kablowe
KuŻdy budynek zasilany jestze złączakablowego ZK-4 umieszczonego w klatce
schodowej.

Linia zasilająca od złączakablowego ZK-4 do vłyŁącznika głównego pozostajębaz zmian.

Przewody istniejącej wewnętrznej linii zasilającej naleĘ odłączyć od zacisków
i zdemontowaó.

ó. Wyłącznik główny W_G @._Poż.)
Jako wyłącznik główny zastosowano wyłącznik typu DILos 160A zabudowany w tablicy
TG. Drzwiczki skrzynki wyposażone są w szybkę .

Zbicie szybki umożliwia wyłączenie wyłącznikagłównego iwyłączenie energii elektrycznej
w budynku.

7. Tablice rozdzielcze
7.1. Tablica główna T-G, tablica pomiarowa TL_A i tablica administracyjna T_AI.
Zestaw tablic T-G, TL-A i T-AI jest wykonany w postaci jednej zespolonej konstrukcji
Na tablicy T-G zamontować, lwymienió/: zabezpieczenia główne (rozłącznik'l
bezpieczrukowe RBK lub RP00 pionów zas\lających mieszkania, ochronniki przepięciowe
DEHN port4x255, zabezpieczeniaprzed,licznikowe instalacji administracyjnej _ rozłącznik
bezpiecznikoovy z wkładką 50 A.. W rozłącznikach RBK zastosowaó wkładki
bezpiecznikowe o wartości 63A zwłocz-ne. Na tablicy pomiarowej TL-A zamontowaó tablicę
licznikową TL-3f znadbudową wyposażoną w ogranicznik mocy ETIMAT o wartości 25 A,
stanowiące zabezpieczenia obwodów zasilających tablicę administracyjną.Na tablicach
administracyjnych T-AI zamontowane są urządzeniazabezpieczającei sterujące dla
obwodów zasilanych z tej tablicy. Rodzaj wządzei,ich rozmies zczenieoraz schemat
połączeńpozostaje zgodnie z istniejącym układem poŁączei, obudowa zblachy stalowej..
Poszczególne komory tablicy oddzielone od siebie przegrodami.Drzwiczki wyposażone w
zamkj zkluczemNr 9081 lub 1333 lab na kłódki NSM dla konserwatora i energetyki.
oprzewodowanie i wszystkie elementy pod napięciem winny znajdować się pod płytą
osłonową. Rozłączniki na tablicy głównej przystosować do plombowania. Drzwiczki opisać



zgodnie Ze schematem i zaopatrzyó w tablicz|ł ostrzegawcze. Zestavł tablic T-G, TL-A,
zlokalizowany jest na parterze budynku..

l.Z.Tablice pomiarowe mieszkań T_P i tablice zabezpieczeń przelicznikowych TZP.
Zestaw tablic TZP i T-P nalezy umieśció w istniejących wnękach.. W górnej części komory
na|eĘ umieścić rozgałęźnikLZG 5x35ll6. Przewody pionu połączyć narozgałęźnikuLZG
5x35/I6 zamontowanym pod płytą osłonową przystosowaną do plombowania. W komorach
TL dla układów pomiarowych energii elektrycznej lokali mieszkalnych, odrębnie dla kazdego
lokalu' naIeĘ zabudowaó tablicę licznikową 3- faz. pod licznik energii elektrycznej
rozłącznikbezpiecznikowy z wkładką o wartości 50 A oraz ogranicznik mocy o wartości
wynikającej z rrmowy o dostarczenie energii elektrycznej , w kierunku odbiorcy _ aktualnie
wszyscy odbiorcy majązabudowane zńezpieczenia o wartości 25A.l rys4l..

Oprzewodowanie tablic pomiarorvych wykonać linką LgY 10mm2, zastosować
przedłużone końcówki kablowe, umożliwiające rvykonanie styku przez dokręcenie
dwóch śrub w obwodach licznika energii elektrycznej.

Rozdzielnice zamontowaó na kłŻdej kondygnacji w istniejących wnękach.Drz:wiczki opisaó
zgodnie ze schematemizaopatrryć w tabltczki ostrzegawcze..Dtzwiczkzalnykane Są na
kłódki NSM.

7.3. Tablice rozdzielcze w mieszkaniach.

Inwestor nie przewiduje wymiany tablic rozdzielczych w mieszkaniach.

UWAGA: do czasu prrystosowania wewnętrznej instalacji do systemu ochronny
v wyłącznikami ochronnymi (dodatkorvy przewód PE w instalacji), rvyłączników P302 w

mieszkaniach nie należy montować.

Jeżeli skrrynki montowane będą na ścianie sąsiadującej z korytanzemrnalery
zastosować skrzynki na tynkowe, aby nie powodować zmniejszenie przegrody
pożarowej.

7.4. Tablice administraryjne T-A.
Tablica administracyjna T-A pozostaje bezzmian, zgodnie z aktualnym układem połączeń
- wszystkie zastosowane lrządzenia i aparaty winny posiadaó atest/ lub aprobatę
techniczną/ dopuszczający do stosowania w budownictwie.



8.wLZ, piony i linie zasilające mieszkania

WLZ (piony) zasilaniamieszkń odrozłącznika bezpiecznikowego RBK do 8 piętra
wykonaó przewodami 5xlgY25mm2 w rurze Peschlaizolacyjtej giętkiej typu RVKL36 .

Piony ptowadzić w istniejących wnękach, zatablicami TZP iTP.

Linie zasilaj ące poszczególne mięszkania, na odcinku od tablic T-P do rozdzielnic w
mięszkaniach nie podlegaj ą wymianie.

10. Instalacja oświetlenia administraryjnego
Inwestor nie przewiduję zmian w obwodach administracyjnych.

11. Ochrona od porażeń elektrycznych i przepięó łączeniowych
Do ochrony od porazeń elektrycznych zastosowano system,,szybkiego wyłączenianapięcia''
wyłącznikami ochronnymi w postaci:
- wyłączników nadprądowych S300 i rozłącznikówbezpiecznikowych RP00, RBK dla
ochrony od zvvaró i przecięeń,
- wyłączników różnicowo-prądowych P302 dla ochrony od upływności.
Całą instalację w projektowanym zakresie wykonać z zastosowaniem dodatkowego przewodu
ochronnego PE. Izolacja przewodu ochronnego winna być koloru Żóho-zielonego. Na1ezy
bezwzględnie zac,hować, ciągłośó przewodu ochronnego. Połączenie przewodu PE wykonaó z
użyciem śrub z podkładkami sprężynującymi. Do przewodu ochronnego należy przyŁączyć,
bolce uziemiające gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy lamp i urządzeńelektrycznych,
na których może pojawió się napięcie. Przewodu ochronnego nie należy łączyćz przewodem
neutralnym zawyłącznikami różnicowo-prądowymi. Połączenie to wykonać na tablicy
głównej.

Zgodnie z normą PN-IEC 62305-4:2009, zaprojektowano ochronę przepięciową w zakresie
ochrony przecivłprzepięciowej od wyładowań atmosferyc znych i przepięć, Łączetiowych. Na
tablicach głównych: TG zaprojektowano ogranicznikiprzepięć klasy B+C DEHN port
4x255. ograniczniki nalezy zainstalować zgodnie z zaleceniarti producenta .

Lokatorom posiadającym zainstalowane cenne wządzeniaelektroniczne zaleca się
zamontowanie na instalacji wewnętrznej- w TM lub bezpośredniow gnieźd zie zasilającym
dodatkowo ochronnik klasy D.

Dla wyrównania potencjałów elektrycznych i eliminacji napięcia dotykowego, w piwnicach
budynku naleĘ wykonaó główną szynę ochronną i połączenia wyrównawcze.

Szynę wykonaó płaskownikiemFelZn 30x3mm ipołączyć jązzaciskjem ochronnym tablicy
T-G a następnie z uziomem zewnętrznym. Do szyny ochronnej naleĘ przyłącryć instalację



wod.-kan., c.o.' cwrl i konstrukcję metalową budynkt/jeżeli jest to możliwe. Połączenia
wyrównawcze wykonać drutem stalowym ocynkowanym śr.7mm względnie linką
LY 16 mmz zzastosowaniem zacisków obchwyowych na rury. Szyna winna byó
pomalowana na kolor żoho-zie|ony. W pomieszczeniachprzyłącza wod. i c.o. zamontowaó
szynę zaciskową K12 DEHN. Jako uziom wykorzystaó istniejący uziom przewodu zerowego
przy złączukablowym lub uziom instalacji odgromowej po uprzednim sprawdzeniu jego
oporności, która nie powinna przeL<raczać wartości R:t0 oma. W przypadku braku
istniejącego uziomu lub oporności wyższej niż podana, naleĘ wykonaó uziom
powierzchniowy na zewnątrzbudynku, płaskownikiemFelZn 30x4mm, z dodatkowymi
sondami punktowymi. Przed uruchomieniem instal acji naleĘ wykonaó pomiaru oporności
uziemienia, skuteczności działaniavłyłączników ochronnych i ciągłości przewodu
ochronnego w całej instalacji.
Do czasu przystosowania wewnętrznych instalacji w mieszkaniach do nowego s}'stemu
ochrony (dodatkowy przewód ochronny PE) w skrzynkach TM. nie naleąv montować

..zerowanie".



Obliczenia techniczne .

Zestawienie mocy instalowanych urządzeń:

Do obliczenia mocy zapotrzebowanej i doboru przekrojów przewodów i wietkości
zabezpieczeń przyjęto następujące założen ia :

- moc obliczeniowa odbiorów bytowych12,5 kw l mieszkanie,

- moc odbiorów administracyjnych 0,5 kW / klatkę,

- moc windy 20 kW,

- k; - współczynnik jednoczesności wg normy N sEP-E-oo2

Suma mocy zalnstalowanych urządzeń:

Pl= Ęx n x P'1+ P.+ P*;n = 0,276x24xL2,5+O,5+20,00= 1o3,3o kW,

P' = 103,30 kW

Przekrój przewodów zasilających budynek SxLgY 70 mm2.

Linia WLZ zasilająca 6 mieszkań - klasa 81.

Pi = 12,5 kW

P' = 12,5 kW

Pwo\z,s,o= Ę x n X P.1 = 0,547x 6x 12.5 = 41,025 kW

Przekrój przewodów zasilających 6 mieszkań 5xLgY 25 mmz.



Dobór linii zasilającej .

1. ze wzgledu na obciażenie dluqotni'ałe
P;-moc umowna
P. - moc szczytowa

l.śl.

l, _ obliczeniowy prąd obciążenia przewodu
l' _ wymagana minimalna długotrwata obciążalność prądowa przewodu

2. ze wzgledu na dobór zabezpieczeń
lsŚlBŚl.
],>lz/L.45 gdzie l2=ftrx 1,

l,- obliczeniowy prąd obciążenia przewodu
l' - wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu
Is- Prąd znamionowy |ub prąd nastawienia zabezpieczenia przewodu
Ir Wartość prądu obciążenia powodująca zadzlałanie zabezpieczenia w określonym

umownym czasie
k2- wspótczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie zabezpieczenia w określonym

umownym czasie
(kz=1,6 dla wkładek bezpiecznikowych !ub k2=t,45 dla wyłączników nadprądowych o
charakterystyce B,C,D)

3. ze wzqledu na spadek napiecia
LU%o=2oo/U^t X lg x (RLx cosO +XLslnO) dla obwodówjednofazowych
LU%o= V3x100/U" x lg x (RL x cosO + x,- sinO) dla obwodów trójfazowych

gdzie lg[A] - obliczeniowy prąd obciążenia przewodu lub kabla
Un1 [V]- znamionowe napięcie fazowe
U^ [V] - znamionowe napięcie międzyfazowe
cos}- współczynnik mocy
S[mm2]- przekrój przewodu
L[m]- długość linii
y[m/om m2]- konduktywność materiału żył
X, [O]- reaktancja przewodu
R[o]- rezystancja przewodu, wyrażone wzorami

XL=x'x L



R=L/VxS
gdzie

x'-reaktancja jednostkowa przewodów, dla linii kablowych x' = 0,08[ o/km]

Można skorzystać z wzorów uproszczonych , gdy s cu ś 50 mm2 lub Snl Ś 70 mm2:

AUo/o= 200 x I(PxL)/ y x U2 x s dla obwodów jednofazowych
AUo/o= 100 x E(PxL)/ y x U2 x s dla obwodów trójfazowych

(k x S)2> l2*1

|2*t[ A2s] - całka Joule'a bezp.mocy / podana przez producenta/.

k I A/mm'z] = 115 dla przewodu Cu w izolacji pCV

S I mm2 ]_ przekrój żyły.

Dobór liniizasilającej rozdzielnicę RG .

ad l.obliczeniowy prąd obciążenia linii zasilającej rozdzielnię RG l,= 164,04 A.

l. ś l. ; 164,04 Ś L7t- warunek jest spełniony.

Dobrano 5 x LgY 70 mm2, którego obciążalność długotrwata dla podanych warunków wynosiv lz= L7L A-

ad.Z ls < lB Ś l,

Ia- wartość znamionowa zabezpieczenia przeciążeniowego obwodu, a ten by spełnić warunki
selektywności , powinien, być większy lub równy od obliczeniowego prądu obciążenia
przewodu 1..

l,>lJL.45 gdzie l2=t1ry 1,

l. =1,6x 2OO/L,45 = 220 A



Wartość zabezpleczenia lg = 200 A - bezpieczniki mocy o charakt.gG , zabudowane W

miejscu podłączenia.

220A> 200> L64,4A

L7L A> L64,o4 A - warunek jest spełniony.

ad.3 (k x S)'z> l s,2xT1

l2*t = 1o4o00 Azs - całka Joule'a bezp.mocy o charakt. $G lg = 2oo A.

K = 115 - dla przewodu Cu w izolacji PCV

702xLL52 > 1o4oOO

64,8o25x 106 > o,1o4 x 1o5 - Warunek jest spełniony.

ad.4 Sprawdzenie doboru kabla ze względu na spadek napięcia

AU%o= L73/4oo x 200 x 42,!L x 10-6 = o,34o/o warunek jest spełniony.

Linię zasilającą i zabezpieczenia dobrano prawidłowo.

Dobór linilWLZ zasilającej 6 mieszkań .

Dla obliczeń przyjęto moc szczytową zainstatowanych urządzeń o wartości 41,025 kW,
długość przewodów zasilających ostatnie piętro 37 m.

Przyięto 5 x ĘY 25 mm2.

ad 1. ze wzg!ędu na obciążenie długotrwałe-przewód układany pod tynkiem W rurze
elektroizolacyjnej - klasa 81. w RG -zabezpieczenie bezpiecznikiem mocy gG ls =g3 4.

P' = 41,025 kW

|, -59,28 A Ś l.= $4 A warunek spełniony.



ad.2 dobórzabezpieczeń

lsślgśl,

l.> 69,51A

l,= 94 A> 1,6 x63/L,45 = 69,51A

|. =59,28 A ś l' = 53 Aś l,= 69,51 A

Warunek spełniony.

ad.3 (k x s)2> t2*t

|2*t = 23700 As2 - całka Joule'a dla zabezpieczenia o charakterystyce

gG.lr=634

S=25mmz

252x 1152 > 23700

8 265 x 103 ) 23,7 x Lo3 warunek spełniony.

Ad .4 sprawdzenie doboru przewodów ze wzgIędu na spadek napięcia.

LUo/o= 100 x E(pxL)/ y x U2 x s

AUo/o= 100 x 41025 x 37/55 x 4002 x 25

AU%o= ą689

AUo/o= 
^Uoń 

( linil zasilającej ) + 0,689 = o,34 + 0,689 =!,o29

warunek spełniony.

Obliczenia wykonat:

cHRzANoW grudzleń 2o2or
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12. Uwagi końcowe

12.1Uwagiogólne

a) Instalację elektryczną naleĘ wykonaó zgodnie z projektem, postanowieniami Norm
Polskich, przepisów i tozporządzeń, fiycznych do projektowaria oraz zgodnie z
szęroko rozumianą wiedzą techniczną i sztuką inĄmierską.

b) Wykonawca jest zobowiązarry do nealizowaria wszystkich brakujących i
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem

koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i
zapewnienia j ej pełnej funkcj onalności.

c) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnió w swoim zakresie robót wszelkię

niezbędne drobne konstrukcje wsporcze pod kable, rozdzielnice, osprzęt i vrządzenia,

wszelkie konstrukcje które nie są ujęte w rozwiązartiach systemowych.

d) Wykonawca j est równi eŻ zobowiązany do koordynacj i i wykonanta połączefi instalacj i
elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż.

e) Wykonawca moze zastosowaó elementy i vrządzenia zamienne pod warunkiem

zachowaria parametrów co najmniej równoważnych oraz uzyskania pozytywnej opinii
inwestora i projektanta.

D Rysunki, schemaĘ, opisy i zestawienia uwzględniają oczekiwany ptzez Inwestora

standard dla materiałów, lxządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponowaó

rozv,łiązanie alternatywne ale zobowiryarry jest uzyskaó jego pisemne zatwierdzenie.

Na rozwiązanie zamienne zobowirydrry będzie również opracować i przedstawić do

zatwierdzenia dokumentacj ę zamiewtq skoordynowaną z innymi branżami.

g) Rysunki i część opisowa projektu są elementami wzajemnie uzupełniającymi się.

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz

pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej należry traktowaó, tak jakby były
ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.

h) Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim
Normom i posiądaó stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację

zgodności Z nofinami ńarmonizowanymi oraz posiadaó niezbędne atesty tak aby

speŁniać zobowipuj ące przepisy.

i) Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby vrządzeń i instalacji wg

obowipujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności' wskazanego

przez Inwestora, przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć

również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem.



j) W okresię gwarancyjnym, Wykonawca robót elektrycznych ma obowipek zapewnić
I00% serwis wszystkich systemów - szczegóły wg umowy z Inwestorem.

k) Przed zakupem osprzętu ęlektrotechnicznego, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić
z Inwestorem proponowane materiały i uzyskaó ich akceptację.

l) Zestawienie materiałów, przewodów i osprzętu elektroenergetycznego naleĘ
wykonać na podstawie opisu technicznego, schematów ideowych oraz planów
instalacj i elektrycznych.

m) Wykonawca zobowiązany jest wykonaó instalacje zgodnie z dokumentacją projektową
a na wszelkie odstępstwa i zmiany winien uzyskać zgodę projektanta i Inwestora.

n) Prace rwiązane z podŁączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji
elektrycznej mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia. Ponadto wskazane jest przeprowadzarlie bieżących przegĘdów dla
ręcznych vrządzeń elektryczny ch, kużdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

o) Po wykonaniu instalacji elektrycznych, naleĘ wykonaó pomiary odbiorcze w tym
między innymi:

skuteczności szybkieg o wyłączenia (ochrony przeciwporazeniowej),

rezystancji izolacji kabli i przewodów,

działania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych'

rezystancj i uziemienia.

12.2 Wytyczne wykonania i odbioru robót elektrycznych

Wykonawca robót elektrycznych powinien przed przystąpieniem do prac ópracować:

a) harmonogram wykonywanychrobót'

b) opracowanie planu bezpieczeitstwa i ochrony zdrowia dla osób wykonujących roboty
instalacyjne oraz innych osób zatrudnionych na placu robót.

c) na okoliczność wejścia wykonawcy na teren robót naleĘ spisaó odpowiedni protokół.

d) materiały elektryczne dostarczone przez wykonawcę powinny posiadać aprobaty
tęchniczne krajowe lub europejskie. Przed zabudowaniem tych materiałów taleĘ
uzyskaó akceptacj ę inspek1ora nadzoru inwestorskiego.

12.3 Wficzne odbioru

Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przekazać do odbioru robót następujące dokumenty:



a) projekt powykonawczy,

b) dziennik budowy l jeŻelibył przez Inwęstora wymagany/ )

c) protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

d) protokół zpomiarow ciągłości przewodów ochronnych w tym połączefl
wyrównawczych,

e) protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

0 protokół z pomiarów instalacji uziemiającej i odgromowej,

g) pisemne potwierdzenie, Że zabudowane materiały ivtządzenia posiadają aprobaty
techniczne i zostały dopuszczone do zabudowy w remontowanych obięktach.

Szczegółowy zakres prób i badań odbiorczych podaje norma PN-lEc 60364_6-61.

13. lnformacje doĘczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

opracowano W oparciu o Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dn. 23.06.2003r
w sprawie informacji doĘczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10.07.2003r.Nr LzO poz. 1126). Oraz ninlejszego projektu
wykonawczego.

13.1 Zakres robót

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku
wielorodzinnym.

t3.2 Zagrożenia przy realizacji robót

W trakcie realizacji inwestycji możliwe jest wystąpienie następujących zagrożeń:
praca na drabinach,

wirujące części masąm iurządzeitypu: wiertarki, szlifierki, młoty,

zagroŻenie porażeniem prądem elektrycznym w trakcie prac na czynnych
urządzeniach elektrycznych lub w ich poblizu,

prace ziemne prry montużruuziomów,

przewrócenie się drabin,

skaleczenia, stłuczenia, zmiuŻdżelia,

upadek osób z wysokości (drabiny).



13.3 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót kierujący zespołem lub kierownik robót winien udzielić

instruktażu dla pracowników, instruktaż powinien składać się z:

wymienieniarodzajuwykonywanych robót z dokładnym określeniem ich kolejności,

omówienie rodzaju zagroŻeń dla zdrowia i Ęcia występujące przy wykonywanych
pracach

omówienia sposobu oznakowania miejsca pracy' zgodnie z projektem organlzacji na
czas robót,

omówienia środków ochrony osobistej i sprzętu BHP jakie naleĘ uĘó przł
wykonyrłanych pracach,

zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom , poszkodowanym, podczas
wypadku przy pracy.

13.4 Zagospodarowanie elektroenergeĘczne terenu budowy

Zagospodarowanie energetyczne terenu budowy, zapewniające skuteczną ochronę
przeciwporażeniową wymaga, a by:

napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale było ograniczone do wartoś ci Ż5Y
prądu zmiennego lub 60V prądu stałego,

gniazda wtyczkowe były zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi o
prądzie różnicowym nie większym niz 30mA (eden wyłącznik powinien zabezpieczać
nie więcej niz 6 gniazd wtyczkowych),

do zasilania terenu budowy był stosowany układ sieciowy TN-S,

sprzęt i osprzęt instalacyjny był o stopniu co najmniej IP44, alrządzeniarozdzie|cze o
stopniu ochrony co najmniej IP43,

stosowane na terenie budowy narzędzi orazutządzeń o II klasie ochronności,

mając na uwadze wyŻej wymienione zasady ,naleĘ w zasilaniu irozdzla|e energii
elektrycznej, na terenie budowy, wyodrębnic cztery strefu: .

Strefa 1

Teren budowy, gdzie zlokalizowano glówną rozdzielnicę zasilającą cały teren budowy.

Dostęp do tej rozdzielnicy powinno się ograniczyć osobom nieupoważnionym, należy oznakować
miejsce lokalizacji rozdzielnicy. ochronę przed dotykiem pośrednim winno zapewnić samoczynne
wyłączenie zasi]ania w czasie krótszym niż 0,2 sek. Celowe jest zabezpieczenie całego terenu budowy



wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym selektywnym o prądzie różnicowym nie większym niż

500mA.

Strefa 2

Strefa ta obejmuje linie zasilające od rozdzielnicy głównej do rozdzielnic budowlanych.

Linie winny być zabezpieczone przed skutkami zwarć i obciążeń. Zaleca się prowadzenie linii
zasilających przewodami oponowymi na napięcie izolacji 750V i odporna na uszkodzenie
mechaniczne.

Strefa 3

Strefa ta obejmuje rozdzielnice budow|ane, dźwigowe i przystawki pomiarowe.

ochronę przed dotykiem bezpośrednim powinna zapewnić izolacja podstawowa iobudowa
izolacyjna o stopniu ochrony co najmniej lP43. ochronę przed dotykiem pośrednim powinnq

zapewnić samoczynne wyłączenie zasilania w czasie nie przekraczającym 0,2s. Dla sieci 230/400V
rozdzielnice winny być zabezpieczone przed skutkami zwarć i przeciążeń.

Strefa 4

Strefa ta obejmuje odbiornikioświetleniowe, narzędzia ręczne (ruchome), urządzenia budowlane.

Dla tej strefy do ochrony przed dotykiem pośrednim należy wykorzystać wyłączniki
różnicowoprądowe o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA lub odbiorniki, narzędzia i

urządzenia o ll klasie ochronności. Przed dotykiem bezpośrednim chroni izolacja podstawowa i

obudowy izolacyjne o stopniu ochrony co najmniej lP44. Uzupełnieniu ochrony przed dotykiem
bezpośrednim są wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o prądzie różnicowym nie większym niż
30mA.

prace mviązane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji
elektrycznej, mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Przewody elektryczne zasilające napędy urządzeń mechanicznych winny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szczególną uwagę naleĘ
zwracać, na miejsca wprowadzenia przewodu do urządzenia mechanicznego.
Urządzenia budowlane z napędem elektrycznym naleĘ poddawaó okresowym
kontrolą i przeglądom. Ponadto wskazane jest przeprowadzenie bieżących przeglądów
dla ręcznychwządzeń elektrycznych , każdorazowo przedprzystąpieniem do pracy.

podstawa prawna opracowania:

. norrna PN- IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ,

instalacje na terenie budowy i rozbiórki.



o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z ónia 17 września I999r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przł urządzeniach i, instalacjach
elektroenergetycznych (Dz. U. 80 z I999r.,poz9l}).

13.5 Podsumowanle BIOZ

Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi
normami, katalogami i rozporządzeniami m. innymi:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z I998r., rr 21, poz. 94
z późntejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r., m 207, poz. 2016
z późnejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i PoliĘki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeilstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003t., nr 1650
z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeitstwa i higieny pracy przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80' poz.9l2 z 1999r.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z200lr.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac' które
powinny byó wykonywarLę przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288
z 1996r.).

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
w sprawie bezpieczeistwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz93 z I972r.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeilstwa i higieny pracy w zakresie uĄrtkowania maszyn i urządzeń przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z 2002r).

. 
14. Wykaz norm i przepisów

Dokumentację opracowano zgodnie z obowiązującymiw Polsce norńami i przepisamiw
szczególności zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 7.07.L994r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., nr207,
poz. 2016 z późniejszymi zmianami).



2. Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. zŻo0Żr.,
nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawą z dnia 10.04.!997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2003r. nr. 153, poz. 1504,

z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzeniem Ministra Gospodarkiz dnia 25.09.2000r., w sprawie szczegółowych

wa ru n ków przyłączenia podm iotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywa n ia kosztów
przyłączenia, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych , ruchu

sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców
( Dz. U. z 2000r. nr 85. Poz. 957 z 2000r.).

5. PN- IEC 60364-1: ,, lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe".

6. PN- IEC 60364 -3: 2000,, lnstatacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogólnych charakterystyk".

7. PN- IEC 60364-4-41: 2000,, lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
za pewniająca bezpieczeństwo. och rona przeciwporażeniowa".

8. PN- IEC 50364-4-42: L999,, lnstalacje elektryczne w w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. ochrona przed skutkamioddziałwania cieplnego".

9. PN- IEC 60364-4-44221999 ,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. ochrona przed przepięciami. ochrona instalacji niskiego
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w siecj
wysokiego napięcia".

10. PN- IEC 60364-4-443:1999,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepięciami. ochrona przed przepięciamiatmosferycznymi iŁączeniowymi".

11. PN- IEC 60364-4-43:1999,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. ochrona przed prądem przetężeniowym,'.

12. PN- IEC 60364-4-46:1999,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. odłączanie izolacyjne i łączenie".

13. PN- lEc 60364-4-47,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniającej
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środkiochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym ".

14. PN- IEC 60364-4-473 ,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewn ien ia bezpieczeństwa. Stosowa nie środków och rony za pewniającej

bezpieczeństwo. środki ochrony przed prądem przetężeniowym ".



15. PN- IEC 60364-4-481:1994,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów

zewnętrznych".

16. PN- IEC 60364-4-482:1999 ,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów

zewnętrznych. ochrona przeciwpożarowa".

17. PN- lEc 60364-5-51:2000,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażen ia elektrycznego. Posta nowienia ogólne ".

18. PN-lEc 60364-5-52:2000,,lnstalacje elektryczne W obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażen ia elektrycznego. o przewodowa nie ".

19. PN-lEc 60364-5-523:2001,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. obciąża!ności prądowe długotnłale przewodów".

20. PN-lEc 60364_5_53:2000,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza ".

21. PN-lEc 60364_5-534:2003,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia przed przepięciami".

22. PN-lEc 60364-5-537:1999,,lnstalacje elektryczne W obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do
odłączania izolacyjnego i łączenia ".

23. PN-lEc 60364-5-54:1999,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne ".

24. PN-lEc 60364-5-56:1999,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażen ia elektrycznego. l nsta lacje bezpieczeństwa".

25. PN-lEC 60364-7-704:1999 ,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. lnstalacje elektryczne na

terenie budowy i rozbiórki".

25. PN- E- 05010:1991,,Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych".

27. PN- E_ 08501:1988,,Urządzenia elektryczne- tablice i znaki bezpieczeństwa".

Zespół projektowy
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Zaświadczenie
o numene weryfikaryjnym:

MAP-HU-EIF-BgX *

Pan Jerzy Bochenek o numerze ewidencyjnym MAP/IE l5t78l!t
adres zamieszkania ul. Trzebińska 23l6,32-500 Chrzanów

jest członklem Małopolskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiada Wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2o2L-t2-3L.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2o2o-t2-23 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawY z dnia 18 września 2oo1 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2ooi Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml własnoręcznymi.)

inż' JL3Z}
Uxa*. Bud. Nr

fońrłhwa''ia iki
.ri'śpcqalnoóci

32-500

* Weffikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej lzby lnżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej okręgowej lzby lnżynierów
Budownlctwa.



Załnr I Chrzanów 3l.l2.2020r.

KLAUZULA
o

KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

dofuczv: projektrr wykonawczego btanĘ elektrycznej dla inweĘcji:

'Remont 
wewnętanej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym prry ul. Szaflarskiej nr l44r 146, t48 w Nowym Tąrgu.'

Oświadczam. że:

Dokumentacja projektowa zawarta w opisie Technicznym jest kompletna w części
elektrycznej, a przyjęte rozwiązania zapewniają spełnienie swej funkcji
Zastosowane w dokumentacji projektowej materiaty i urządzenia spełniają
wymagania Polskich Norm i przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową oraz
wymagań jakościowych

Doku mentacja spełnia wymagania użytkowe
Rozwiązania techniczne zawarte w projekc|e są zgodne z dokonanymi uzgodnieniami
z lnwestorem

Dokumentacja projektowa nadaje się do prawidłowego wykonania prac

montażowych

Dokumentację projektową opracowano w trzech oryginalnych egzemplanach
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Zał. nr 2 Chrzanów 3l.l2.2020t.

oŚwrłDCzENIE PRoJEKTANTA
o sPoRzĄDZEMU PRoJEKTU ZGoDNIE Z oBowIĄzUJĄcYMI PRZEPISAMI

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHMCZNEJ

dotvczv: projektu wykonawc zego btanĘ elektrycznej dla inwestycji:

,rRemont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym prry ul. Szaflarskiej nr 144,146,148 w Nowym Targu.'

Po zapozraniu się z przepisami ustawy z dnla7 lipca t994t. _ Prawo budowlane (Dz.U. z
2003r. w 207 , poz. 2016 z póź'ruejszymi zrnianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy,

oświadcza m, że w/w projekt, którego Inwestorem jest:

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu ul. Kopernika 12.

został sporzadzonv zgodnie z obowiązuiacYmi przepisami oraz zasadami wiedzny

technicznei w zakresie instalacii elektrvcznei.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwośó złożonego oświadczenia.

mt-zf

tcsołlipłnds ,,ł
Iu[nłłil.{rd ol:

i'ł!l 'rtł.!11
?t/(


