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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza 
przebudowy budynku Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w ramach zadania:  
"Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w 
Katowicach ". 

1.2 Cel opracowania 
Celem opracowania jest modernizacja wewnątrz budynku według obowiązujących norm i 
przepisów oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Opracowanie 
przedstawia i opisuje zakres robót remontowo-budowlanych dla danej części budynku 
poprawiający własności użytkowe oraz przystosowujące obiekt zgodnie z wytycznymi 
Inwestora. 

1.3 Zakres opracowania 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje , prace konstrukcyjno-budowlane, instalacje 
elektryczne, teletechniczne oraz komputerowe jak również instalacje sanitarne wewnątrz 
budynku. 

1.4 Podstawa opracowania 
• Umowa z inwestorem 
• Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne 
• Mapa zasadnicza 
• Obowiązujące normy i normatywy do projektowania 

1.5 Normy i rozporządzenia 
• PN-82/B-2000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
• PN-82/B-2001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
• PN-82/B-2003  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
• PN-82/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
• PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 

   (zmiana). 
• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie  wiatrem. 
• PN-77/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

   (zmiana). 
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

    Obliczenia statyczne i projektowanie.  
• PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia   

    statyczne i projektowanie. 
• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

    i projektowanie. 
• PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156, 

poz. 1118 z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 
75, poz. 690)  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1126). 

2. DANE OGÓLNE 

2.1 Lokalizacja inwestycji 
Inwestycja zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. Książęcej 27 na działce nr 19. 

2.2 Stan istniejący 
Planowana inwestycja położona jest na terenach pod trwałym zarządem Zespół Szkół 
Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach. 
Teren działki posiada drogi dojazdowe, place i parkingi utwardzone. Na działce występuje 
roślinność uporządkowana niska oraz wysoka. 

2.3 Ocena stanu technicznego 
Przedmiotowy budynek jest o konstrukcji murowanej. Prace remontowo-budowlane obejmują 
piętro oraz parter budynku.  
Konstrukcja budynku przenosi obciążenia pochodzące od jej ciężaru własnego, obciążenia 
śniegiem, obciążeń użytkowych, parciem i ssaniem wiatru. 
Budynek ma nadal pełnić swą dotychczasową funkcję, w związku z czym nie zwiększają się 
obciążenia użytkowe budynku. 
Dokonane oględziny i ocena techniczna poszczególnych elementów konstrukcyjnych 
budynku pozwalają na stwierdzenie, że obiekt znajduje się w ogólnym stanie technicznym 
dobrym i nadaje się w pełni do projektowanej przebudowy. 
W trakcie oględzin istniejącej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci 
odkształceń, ugięć, zniszczeń mechanicznych, czy objawów intensywnej korozji. 
Dla przyjętych schematów i założeń projektowych, konstrukcja budynku spełnia warunki 
zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności i użytkowania dla wszystkich 
elementów istniejącej konstrukcji. 

2.4 Istniejące zagospodarowanie terenu 
Nieruchomość, na której zlokalizowana jest inwestycja zlokalizowana jest  
w Katowicach na działce 19, na terenach Miasta Katowice oddanych w trwały zarząd na rzecz 
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach. 
Przedmiotowe działki zabudowane są budynkami. Oprócz budynków na działce znajdują się 
boiska, drogi dojazdowe i parkingi utwardzone. Na działce występuje roślinność 
uporządkowana niska oraz wysoka. 
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3. STAN PROJEKTOWANY, ZAKRES ROBÓT 

3.1 Prace przygotowawcze 
Prace przygotowawcze mają na celu przygotowanie terenu budowy  
w zakresie obejmującym co najmniej: 

• Wyznaczenie stref niebezpiecznych, oznakowanie terenu. 
• Zapewnienie dostępności do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, socjalnych 

i administracyjno-biurowych. 
• Zapewnienie oświetlenia, doprowadzenia mediów, odprowadzenia ścieków itp. 
• Zapewnienie punktów ochrony ppoż. wyposażonych w sprzęt gaśniczy. 

3.2 Zakres robót remontowo-budowlanych 
Zakres projektowy nie ingeruje w elementy dotyczące zagospodarowania terenu. 
Przewiduje się wykonanie następujących prac remontowo-budowlanych w części budynku: 
- W5 (Pracownia technik multimedialnych) 

• remont / wykonanie instalacji elektrycznej i sieciowej 
• malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu po remoncie elektryki 

- W8 (Pracownia drukowania cyfrowego) 
• remont / wykonanie instalacji elektrycznej i sieciowej 
• cyklinowanie i lakierowanie podłogi 
• naprawa pęknięć widocznych na ścianie działowej 
• malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu 

 
- W11 (Pracowania poligraficznych procesów przygotowawczych) 

• remont / wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia i sieciowej 
• malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu 

- W42 (Pracownia mechatroniki) 
• demontaż instalacji wod-kan wraz z sanitariatami 
• skucie płytek ze ściany 
• wykonanie ścianki działowej g-k do wysokości 1,2m na konstrukcji stalowej 
• zamurowanie kanałów wentylacyjnych 
• wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, sieci informatycznej 
• uzupełnienie tynków 
• wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z przekuciami 
• wykonanie sufitu podwieszanego panelowego, pola 60x60 
• wykonanie instalacji pneumatycznej stanowisk z kompresorem 
• malowanie ścian  

- W43 (Pracownia fotograficzna) 
• remont / wykonanie instalacji elektrycznej i sieciowej 
• montaż rolet okiennych o 100% zaciemnieniu 
• wykucie otworów wentylacyjnych w istniejące z W42 i montaż kratek 

- W45 (Pracownia technologii drukowania i planowania produkcji poligraficznej)  
• remont / wykonanie instalacji elektrycznej i sieciowej 
• montaż rolet okiennych 

- W27 (Pracownia technologii mechanicznej) 
• wykonanie fundamentu pod ściankę 
• wykonanie ściany działowej 
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• montaż nadproży prefabrykowanych 
• montaż bramy 
• remont / wykonanie instalacji elektrycznej 
• tynkowanie ściany działowej 
• malowanie ścianki działowej 
• montaż mechanicznej instalacji wentylacyjnej stanowisk spawalniczych 
• przełożenie umywalki wraz z instalacjami 
• położenie nowych płytek gresowych przy ścianie działowej oraz ceramicznych wokół 

umywalki. 
• wymiana włazu na nieczynnym kanale 
• montaż kurtyn spawalniczych na stanowiskach oraz urządzeń wyciągowych 
• przekucie otworów instalacyjnych 
• montaż rolet okiennych 

- W28 (Zaplecze) 
• wykonanie fundamentu pod ściankę 
• wykonanie ściany działowej 
• montaż bramy 
• wykonanie ścianki z płyt g-k nad bramą 
• tynkowanie ściany działowej 
• malowanie ściany działowej 

3.3 Opis robót remontowo-budowlanych 
• W5 Pracownia technik multimedialnych 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych w sali należy zabezpieczyć istniejącą podłogę. 
W Sali należy przeprowadzić remont instalacji elektrycznej zgodnie z częścią elektryczną 
projektu. W sali wykonać malowanie ścian po robotach elektrycznych. 

• W8 Pracownia drukowania cyfrowego 
W pomieszczeniu należy przeprowadzić cyklinowanie istniejącego parkietu oraz 
lakierowanie. Należy przeprowadzić remont ściany działowej na której pojawiły się po 
obwodzie pęknięcia, poprzez wtopienie siatki i zagipsowanie. 
W sali należy wykonać remont instalacji elektrycznej zgodnie z częścią elektryczną projektu. 
W ostatniej fazie wykonać malowanie ścian i sufitów. 

• W11 Pracowania poligraficznych procesów przygotowawczych 
W sali należy wykonać remont instalacji elektrycznej zgodnie z częścią elektryczną projektu. 
W po przeprowadzeniu prac elektrycznych należy wykonać malowanie ścian i sufitów. 

• W45 Pracownia technologii drukowania i planowania produkcji poligraficznej 
W sali należy wykonać remont instalacji elektrycznej zgodnie z częścią elektryczną projektu. 
Podczas prowadzenia prac elektrycznych należy uważać aby nie ingerować w wykończoną 
salę. Po przeprowadzeniu prac elektrycznych należy naprawić uszkodzenia. 

• W42 Pracownia mechatroniczna 
W pierwszej kolejności należy przeprowadzić roboty rozbiórkowe tj.: skucie istniejących 
płytek na ścianie, demontaż umywalki wraz z instalacją wod-kan, uzupełnić tynki. Należy 
wykonać ściankę działową po środku sali z płyt g-k na konstrukcji stalowej do wysokości 
1,2m zakotwioną do podłogi oraz pomalować. Wykonać instalację wentylacji mechanicznej, 
wykonać przekucia przez strop i przejścia przez dach które należy uszczelnić obróbką 
blacharską. Wykonać podwieszany sufit panelowy kotwiony do stropu oraz ścian.  
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Wykonać instalację pneumatyczną oraz elektryczną, oświetlenia, automatyki, . 
W pomieszczeniach wykonać instalacje elektryczne oraz sanitarne, wentylacyjne zgodnie z 
niniejszym projektem.  
Po robotach budowlanych pomieszczenia pomalować zgodnie z wytycznymi inwestora. 

• W27 Pracownia technologii mechanicznej 
Należy wydzielić pracownie poprzez wymurowanie w hali ściany działowej z bloczków 
gazobetonowych (gr 18cm) na wykonanej wcześniej ławie żelbetowej (30x30cm) którą 
należy wykonać w wyciętej posadzce betonowej, ścianę należy otynkować a w niej 
zamontować nadproża L oraz dwuskrzydłową bramę wejściową. Przeprowadzić remont 
posadzki poprzez skucie istniejących i położenie nowych płytek gresowych. Należy wykonać 
instalację elektryczną oraz wentylacyjną zgodnie z niniejszym projektem, a stanowiska 
spawalnicze wyposażyć w wyciągi przenośne wyciągi spalin oraz parawany spawalnicze. 
Projektuje się również przeniesienie umywalki na ścianę obok i wykończenie płytkami wokół 
ściany. Po wykonaniu prac pracownię pomalować. Na oknach zamontować rolety. 

• W28 Zaplecze 
Należy wydzielić zaplecze poprzez wymurowanie w hali ściany działowej z bloczków 
gazobetonowych (gr 18cm) na wykonanej wcześniej ławie żelbetowej (30x30cm) zbrojoną 
prętami 4Ø12 oraz strzemionami Ø6 co 20cm , którą należy wykonać w wyciętej posadzce 
betonowej, ścianę należy otynkować i pomalować. Dwuskrzydłową bramę wejściową osadzić 
pomiędzy istniejącymi słupami a nadproże nad ścianą wykończyć płytami g-k na stelażu.  
W pomieszczeniu należy wykonać instalację wentylacji zgodnie z częścią instalacyjną 
projektu. 

4. INSTALACJE WENTYLACJI I SANITARNE 

4.1 INSTALACJE SAL 27 i 28 

4.1.1 Instalacja wentylacji mechanicznej – pracownia technologii mechanicznej nr 
W27      wraz z zapleczem nr W28 

Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej jest doprowadzenie/odprowadzenie 
odpowiedniej ilości świeżego/zużytego powietrza do pomieszczenia pracowni technologii 
mechanicznej (nr W27) oraz zaplecza (nr W28). Układ wentylacji zapewnia wymianę 
powietrza dla celów higienicznych w ilości 5 wymian powietrza w ciągu godziny dla 
pomieszczenia nr W27 i 2 wymian powietrza w ciągu godziny dla pomieszczenia nr W28. 
Powietrze nawiewane/wywiewane w ilości VN=2200 m3/h; VW=2200 m3/h 
dostarczane/usuwane będzie do/z pomieszczeń poprzez podwieszaną centralę wentylacyjną 
typu SPS-3 zlokalizowaną w korytarzu. W skład centrali wentylacyjnej wchodzą: 
przepustnice, króćce elastyczne, filtry powietrza, wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica 
elektryczna oraz wentylator nawiewny i wywiewny.  
Zakłada się współpracę wentylacji z centralnym ogrzewaniem, które pokrywa straty ciepła 
pomieszczeń przez przenikanie (poza zakresem). 
W pomieszczeniu nr W27 zgodnie z ustaleniami powstanie 8 stanowisk uczniowskich do 
spawania. Do oczyszczania powietrza z dymów spawalniczych powstających przy spawaniu 
przewidziano odciągi miejscowe – urządzenia filtrowentylacyjne typu RAK-2000-R 
wyposażone w ramiona ssące typu ERGO-L/Z/2-R oraz ssawkę. 
  Układ wentylacji mechanicznej będzie pracować ze stałą ilością powietrza 
zewnętrznego. W okresie zimowym powietrze zewnętrzne ogrzewane będzie do temperatury 
nawiewu 20°C w nagrzewnicy elektrycznej. Wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej 
obniżać się będzie moc nagrzewnicy. Pracą centrali sterować będzie fabryczna automatyka 
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urządzenia wyposażona w sterownik oraz pozostałe elementy automatyki tj. czujniki, 
presostaty i siłowniki. Wentylatory w centrali wentylacyjnej wyposażone będą w falowniki. 
Powietrze zewnętrzne do centrali wentylacyjnej dostarczane będzie poprzez ścienną czerpnię 
powietrza typu CWP zlokalizowaną w ścianie zewnętrznej budynku zgodnie z rysunkami.  
Powietrze usuwane będzie na zewnętrz poprzez ścienną wyrzutnię powietrza typu CWP 
zlokalizowaną w ścianie zewnętrznej budynku zgodnie z rysunkami.  
  Powietrze nawiewane/wywiewane będzie do/z pomieszczeń poprzez 
nawiewniki/wywiewniki wirowe typu NS8 wyposażone w skrzynki rozprężne oraz 
przepustnice regulacyjne. 
 Zastosowany system rozdziału powietrza realizowany będzie za pomocą 
prostokątnych i okrągłych przewodów wentylacyjnych wg PN-EN 1505:2001. Kanały 
zamontowane będą pod stropem pomieszczeń.  
Instalacja nawiewna od czerpni powietrza do centrali wentylacyjnej oraz instalacja wywiewna 
od centrali wentylacyjnej do wyrzutni powietrza, zaizolowana będzie izolacją z wełny 
mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej o gr. 80 mm, pozostała część nawiewna i 
wywiewna prowadzona wewnątrz pomieszczeń zaizolowana będzie izolacją z wełny 
mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej o gr. 20 mm. 
Instalacja zostanie wyregulowana przy użyciu przepustnic powietrza zamontowanych na 
głównych przewodach wentylacyjnych oraz przy nawiewnikach i wywiewnikach. 
Dla ochrony pomieszczeń przed hałasem, wywołanym pracą wentylatorów,  
w projektowanych instalacjach zastosowano kanałowe tłumiki akustyczne prostokątne typu 
TAP.  
Instalacje wentylacji mechanicznej nie przechodzą przez strefy oddzielenia pożarowego w 
związku z czy nie ma konieczności zabudowywania na nich klap p. poż. 

Zestawienie wentylowanych pomieszczeń: 

L.p. Nr pomieszczenia Kubatura, m3 
Ilość powietrza 

nawiewanego, m3 
Ilość powietrza 

nawiewanego, m3 
1 W27 360 1800 1800 
1 W28 180 400 400 

 
Całość robót wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II Instalacje sanitarne  
i przemysłowe, Wyd. Arkady W-wa 1988  oraz normami: 
-PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze”. 
-PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją” 
-BN-84/8865-40 „Wentylacja. Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania  
i badania”. 
Montażu centrali wentylacyjnej należy dokonać zgodnie z wytycznymi producenta przez 
odpowiednio przeszkolonych pracowników.  
Instalację wentylacji należy po jej uruchomieniu wyregulować za pomocą przepustnic 
powietrza zamontowanych na głównych przewodach wentylacyjnych oraz przy 
nawiewnikach i wywiewnikach. Wydajność wentylatorów w centrali ustawić za pomocą 
falowników zamontowanych przy centrali wentylacyjnej. 
UWAGA. Przed wykonaniem instalacji wentylacji w korytarzu należy częściowo 
zdemontować instalację elektryczną (oświetlenie). Po wykonaniu instalacji wentylacji należy 
ponownie zamontować zdemontowaną instalację elektryczną.  
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4.1.2 Instalacja wod-kan. 
 Skropliny z centrali wentylacyjnej należy podłączyć do instalacji kanalizacji sanitarnej 
poprzez syfon wg rysunku.  
 W pomieszczeniu W27 należy zdemontować istniejącą umywalkę wraz z baterią, a 
następnie zamontować ją ponownie zgodnie z nową lokalizacją wg rysunku. Do umywalki 
należy doprowadzić instalację wodną i kanalizacyjną.  

4.1.3 Wytyczne instalacyjne, budowlane i elektryczne. 
a) zamontować projektowany układ wentylacji mechanicznej 
b) kanały prostokątne łączyć ze sobą śrubami poprzez kołnierze i wzmacniać klamrami 

zaciskowymi, powierzchnie łączone kołnierzy należy uszczelnić uszczelką 
samoprzylepną 

c) przewody okrągłe typu spiro należy łączyć nasuwkowo za pomocą blachowkrętów 
d) wykonać izolację kanałów wentylacyjnych  
e) zamontować na instalacji wentylacji kanałowe tłumiki akustyczne 
f) zapewnić sterowanie i automatykę układów  
g) wykonać otwory w ścianach dla prowadzenia projektowanych instalacji 
h) czerpnie i wyrzutnie powietrza zabudować w miejscu istniejących okien wg rysunku – 

wymiary czerpni i wyrzutni dopasować do otworów okiennych 
i) doprowadzić energię elektryczną do zasilania szafy zasilająco sterowniczej centrali 

wentylacyjnej: moc 10,0 kW; napięcie 400 V 
j) doprowadzić energię elektryczną do zasilania urządzeń filtrowentylacyjnych:                 

moc 1,1 kW, napięcie 230 V – 8 szt. 
k) wykonać okablowanie i podłączyć wszystkie elementy układu automatyki. 
l) zdemontować istniejącą umywalkę wraz z baterią, a następnie je ponownie 

zamontować wg rysunku  
m) doprowadzić instalację wodną i kanalizacyjną do umywalki 
n) podłączyć instalacje skroplin z centrali wentylacyjnej do instalacji kanalizacji 

sanitarnej  

4.1.4 Zestawienie podstawowych materiałów. 
 

Lp. 
Nazwa materiału / 

urządzenia 
Jedn. Ilość Producent 

1 

Centrala wentylacyjna podwieszana 
 nawiewno wywiewna typu SPS-3  

z odzyskiem ciepła  
wymiennik przeciwprądowy  
i nagrzewnicą elektryczną  

+ automatyka 
Vn=2200 m3/h, dp=250 Pa 
Vw=2200 m3/h; dp=250 Pa 

kpl. 1 
VBW Engineering 
lub równoważne 

2 

Urządzenie filtrowentylacyjne  
typu RAK-2000-R  

+ ramiona typu ERGO-L/Z/2-R 
+ ssawki 

(ustalić z Inwestorem) 

kpl. 4 
Klimawent 

lub równoważne 
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3 

Nawiewnik wirowy kwadratowy 
NS8-K1Z-500-24; kolor RAL 9010 
 ze skrzynką rozprężną izolowaną 

z położeniem bocznym króćca  
przyłączeniowego o średnicy fi 160 

przepustnica z blachy pełnej 

szt. 6 
Smay 

lub równoważne 

4 

Nawiewnik wirowy kwadratowy 
NS8-K1Z-400-16; kolor RAL 9010 
 ze skrzynką rozprężną izolowaną 

z położeniem bocznym króćca  
przyłączeniowego o średnicy fi 160 

przepustnica z blachy pełnej 

szt. 2 
Smay 

lub równoważne 

5 

Wywiewnik wirowy kwadratowy 
NS8-K1A-500-24; kolor RAL 9010 
 ze skrzynką rozprężną izolowaną 

z położeniem bocznym króćca  
przyłączeniowego o średnicy fi 160 

przepustnica z blachy pełnej 

szt. 6 
Smay 

lub równoważne 

6 

Wywiewnik wirowy kwadratowy 
NS8-K1A-400-16; kolor RAL 9010 
 ze skrzynką rozprężną izolowaną 

z położeniem bocznym króćca  
przyłączeniowego o średnicy fi 160 

przepustnica z blachy pełnej 

szt. 2 
Smay 

lub równoważne 

7 
Czerpnia powietrza CWP 1300x400 

(wymiar ustalić na budowie) 
kolor wg RAL 

szt. 1 
Smay 

lub równoważne 

8 

Wyrzutnia powietrza CWP 
1300x400 (wymiar ustalić na 

budowie) 
kolor wg RAL 

szt. 1 
Smay 

lub równoważne 

9 
Tłumik akustyczny prostokątny TAP 

630x400; L=1500  
szt. 2 

Smay 
lub równoważne 

10 
Przepustnica prostokątna  

jednopłaszczyznowa  
200x200  

szt. 8 
Smay 

lub równoważne 

11 
Kanały wentylacyjne prostokątne 

wraz z kształtkami 
m2 100 

Berliner Luft 
lub równoważne 

12 

Kanały wentylacyjne okrągłe  
wraz z kształtkami 

- fi 160 
- fi 200 

 
 

mb 
mb 

 
 

50 
30 

Berliner Luft 
lub równoważne 

13 
Izolacja termiczna z wełny  

mineralnej w płaszczu z folii  
aluminiowej gr. 20 mm 

m2 105 
Rockwool 

lub równoważne 
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14 
Izolacja termiczna z wełny 

mineralnej w płaszczu z folii  
aluminiowej gr. 80 mm 

m2 40 
Rockwool 

lub równoważne 

15 
Rura kanalizacyjna wewnętrzna  

wraz z kształtkami PVC HT;  
- fi 32 

 
 

mb 

 
 

12 

Wavin 
lub równoważne 

Uwaga.  
Dopuszcza się zamianę materiałów i armatury pod warunkiem zachowania 
parametrów technicznych, przyjętego standardu oraz otrzymania zgody 
Inwestora oraz Projektanta. 

4.2 INSTALACJE SALI W42 

4.2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej – pracownia mechatroniczna nr W42 
Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej jest doprowadzenie/odprowadzenie 

odpowiedniej ilości świeżego/zużytego powietrza do pomieszczenia pracowni 
mechatronicznej nr W42. Układ wentylacji zapewnia wymianę powietrza dla celów 
higienicznych w ilości 4 wymian powietrza w ciągu godziny.  

Powietrze nawiewane w ilości 880 m3/h dostarczane będzie do pomieszczenia poprzez 
układ w skład którego wchodzą: kanałowy filtr powietrza typu DF 315, wentylator 
kanałowy nawiewny typu TD-2000/315 SILENT HS oraz elektryczna nagrzewnica 
kanałowa typu DH-315/120.  

Powietrze wywiewane będzie z pomieszczenia w ilości 880 m3/h poprzez wentylator 
kanałowy wywiewny typu TD-2000/315 SILENT HS. 

Urządzenia zlokalizowane są pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu 
podwieszanego zgodnie z rysunkami.  

Zakłada się współpracę wentylacji z centralnym ogrzewaniem, które pokrywa straty 
ciepła pomieszczeń przez przenikanie (poza zakresem). 

W pomieszczeniu nr W42 zgodnie z ustaleniami powstanie 16 stanowisk 
uczniowskich do lutowania. Do odprowadzania oparów powstających przy lutowaniu 
przewidziano odciągi miejscowe dla każdego stanowiska typu WSA350EU z filtrem z 
węglowym.  
 Układ wentylacji mechanicznej będzie pracować ze stałą ilością powietrza 
zewnętrznego. W okresie zimowym powietrze zewnętrzne ogrzewane będzie do 
temperatury nawiewu 20°C w nagrzewnicy elektrycznej. Wraz ze wzrostem temperatury 
zewnętrznej obniżać się będzie moc nagrzewnicy.  

Urządzenia wyposażono w regulatory prędkości obrotowej oraz regulator temperatury 
wraz z czujnikiem. Zakłada się pracę równoległą układu nawiewnego i wywiewnego. 
Układem wentylacyjnym: nagrzewnica kanałowa, wentylator nawiewny i wywiewny 
steruje szafa zasilająco sterownicza  – poza zakresem niniejszego opracowania – część 
elektryczna. Układ uruchamiany będzie poprzez włącznik zabudowany przy drzwiach – 
poza zakresem niniejszego opracowania – część elektryczna. 

Powietrze zewnętrzne do układu dostarczane będzie poprzez czerpnię powietrza 
dachową typu A zlokalizowaną na dachu budynku zgodnie z rysunkami.  

Powietrze usuwane będzie na zewnętrz poprzez wyrzutnię powietrza dachową typu E 
z pionowym wyrzutem powietrza zlokalizowaną na dachu budynku zgodnie z rysunkami. 
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 Powietrze nawiewane/wywiewane będzie do/z pomieszczenia poprzez 
nawiewniki/wywiewniki wirowe typu NS8 wyposażone w skrzynki rozprężne oraz 
przepustnice regulacyjne. 

Zastosowany system rozdziału powietrza realizowany będzie za pomocą 
prostokątnych i okrągłych przewodów wentylacyjnych wg PN-EN 1505:2001. Kanały 
zamontowane będą pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszanego.  

Instalacja nawiewna od czerpni powietrza do kanałowej nagrzewnicy elektrycznej oraz 
instalacja wywiewna prowadzona na poddaszu do wyrzutni powietrza, zaizolowana będzie 
izolacją z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej o gr. 80 mm, pozostała część 
nawiewna prowadzona wewnątrz pomieszczeń zaizolowana będzie izolacją z wełny 
mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej o gr. 20 mm. 

Instalacja wywiewna prowadzona wewnątrz pomieszczeń bez izolacji. 
Instalacja zostanie wyregulowana przy użyciu przepustnic powietrza zamontowanych 

na głównych przewodach wentylacyjnych oraz przy nawiewnikach i wywiewnikach. 
Dla ochrony pomieszczeń przed hałasem, wywołanym pracą wentylatorów,  

w projektowanych instalacjach zastosowano kanałowe tłumiki akustyczne prostokątne 
typu TAP.  

Instalacje wentylacji mechanicznej nie przechodzą przez strefy oddzielenia 
pożarowego w związku z czy nie ma konieczności zabudowywania na nich klap p. poż. 

 
 
Zestawienie wentylowanych pomieszczeń: 

L.p. Nr pomieszczenia Kubatura, m3 
Ilość powietrza 

nawiewanego, m3 
Ilość powietrza 

nawiewanego, m3 
1 W42 204 880 880 

 
Całość robót wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II Instalacje sanitarne  
i przemysłowe, Wyd. Arkady W-wa 1988  oraz normami: 

-PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze”. 

-PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją” 
-BN-84/8865-40 „Wentylacja. Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania  

i badania”. 
Montażu wentylatorów oraz nagrzewnicy elektrycznej należy dokonać zgodnie z 

wytycznymi producenta przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.  
Instalację wentylacji należy po jej uruchomieniu wyregulować za pomocą przepustnic 

powietrza zamontowanych na głównych przewodach wentylacyjnych oraz przy 
nawiewnikach i wywiewnikach. Wydajność wentylatorów ustawić za pomocą regulatorów 
tyrystorowych zamontowanych przy urządzeniach.  

4.2.2 Instalacja sprężonego powietrza – pracownia mechatroniczna nr W42 
W pomieszczeniu nr W42 zgodnie z ustaleniami powstanie 16 stanowisk 

uczniowskich do których należy doprowadzić instalację sprężonego powietrza w ilości ok. 
2 l/min na 1 stanowisko o ciśnieniu 6 bar. W tym celu układ wyposażono w sprężarkę 
powietrza o wydajności 31 l/min o maksymalnym ciśnieniu tłocznym 8 bar i  poziomie 
hałasu 40dB. Urządzenie zlokalizowano w obsługiwanym pomieszczeniu zgodnie z 
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rysunkiem. Przed urządzeniem należy zabudować zawór kulowy odcinający. Instalację 
sprężonego powietrza zaprojektowano z rur ciśnieniowych poliamidowych PA-6. 
Instalacja prowadzona będzie natynkowo przy posadzce oraz przy ścianach pomieszczenia 
z podejściami do góry do stanowisk uczniowskich zgodnie z rysunkami. Instalację należy 
wyposażyć w zawory kulowe odcinające oraz szybkozłączki do podłączenia urządzeń 
przy każdym stanowisku uczniowskim. Dokładną lokalizację oraz średnicę i typ 
zakończenia instalacji należy uzgodnić z Inwestorem.      

Po wykonaniu instalację sprężonego powietrza poddać próbie powietrzem do wartości 
1,5 ciśnienia roboczego przez 2 godz. 

4.2.3 Wytyczne instalacyjne, budowlane i elektryczne. 
a) zamontować projektowany układ wentylacji mechanicznej 
b) zamontować projektowany układ instalacji sprężonego powietrza 
c) kanały prostokątne łączyć ze sobą śrubami poprzez kołnierze i wzmacniać klamrami 

zaciskowymi, powierzchnie łączone kołnierzy należy uszczelnić uszczelką 
samoprzylepną 

d) przewody okrągłe typu spiro należy łączyć nasuwkowo za pomocą blachowkrętów 
e) wykonać izolację kanałów wentylacyjnych  
f) zamontować na instalacji wentylacji kanałowe tłumiki akustyczne 
g) wykonać otwory w ścianach, stropach i dachu dla prowadzenia projektowanych 

instalacji 
h) czerpnie i wyrzutnie powietrza dachowe zamontować na podstawach oraz cokołach 

dachowych 
i) doprowadzić energię elektryczną do urządzeń:  

- wentylator nawiewny TD-2000/315 Silent HS – 300 W, 230 V 
- nagrzewnica elektryczna DH-315/120 – 12,0 kW, 400 V 
- wentylator wywiewny TD-2000/315 Silent HS – 300 W, 230 V 

j) zapewnić sterowanie i automatykę układu wentylacyjnego, wykonać okablowanie i 
podłączyć wszystkie elementy układu automatyki. 

k) doprowadzić energię elektryczną do zasilania pochłaniaczy oparów powstających przy 
lutowaniu: moc 20 W, napięcie 230 V – 16 szt. 

l) zapewnić zasilanie sprężarki powietrza moc 0,34 kW, napięcie 230 V  

4.2.4 Zestawienie podstawowych materiałów.  

Lp. 
Nazwa materiału / 

urządzenia 
Jedn. Ilość Producent lub Dostawca 

1 

Wentylator kanałowy  
TD-2000/315 SILENT HS 
V=880 m3/h, dp=250 Pa 

+ regulator tyrystorowy REB 2,5 

kpl. 2 
Venure Industries 
lub równoważne 

2 

Nagrzewnica kanałowa elektryczna 
DH-315/120 

+ regulator TTC 2000 
+ kanałowy czujnik temperatury 

kpl. 1 
Venure Industries 
lub równoważne 

3 Filtr kanałowy DF-315 kpl. 1 
Venure Industries 
lub równoważne 
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4 
Pochłaniacz oparów lutowniczych  

z filtrem węglowym  
typ WSA350EU 

szt. 16 
Weller 

lub równoważne 

5 

Nawiewnik wirowy kwadratowy 
NS8-K1Z-594-24; kolor RAL 9010 
 ze skrzynką rozprężną izolowaną 

z położeniem bocznym króćca  
przyłączeniowego o średnicy fi 160 

przepustnica z blachy pełnej 
(płytę czołową nawiewnika  

dopasować do konstrukcji sufitu 
podwieszanego) 

szt. 4 
Smay 

lub równoważne 

6 

Wywiewnik wirowy kwadratowy 
NS8-K1A-594-24; kolor RAL 9010 
 ze skrzynką rozprężną nieizolowaną 

z położeniem bocznym króćca  
przyłączeniowego o średnicy fi 160 

przepustnica z blachy pełnej 
(płytę czołową wywiewnika  

dopasować do konstrukcji sufitu 
podwieszanego) 

szt. 4 
Smay 

lub równoważne 

7 

Czerpnia powietrza dachowa  
prostokątna typ A; 315x315  

+  podstawa dachowa prostokątna 
typu A/II 

+ cokół dachowy do dachu skośnego 
dla podstawy dachowej 

kpl. 1 
Berliner Luft 

lub równoważne 

8 

Wyrzutnia powietrza dachowa  
prostokątna typ E (wyrzut pionowy); 

315x315  
+  podstawa dachowa prostokątna 

typu A/II 
+ cokół dachowy do dachu skośnego 

dla podstawy dachowej 

kpl. 1 
Berliner Luft 

lub równoważne 

9 
Tłumik akustyczny prostokątny TAP 

315x250; L=1000 
szt. 2 

Smay 
lub równoważne 

10 
Przepustnica okrągła  

jednopłaszczyznowa; fi 200 
szt. 4 

Smay 
lub równoważne 

11 
Przewód elastyczny izolowany 

 typu flex fi 160  
mb 4 

WKT/Rockwool 
lub równoważne 

12 
Przewód elastyczny nieizolowany 

 typu flex fi 160  
mb 4 

WKT/Rockwool 
lub równoważne 

13 
Kanały wentylacyjne prostokątne 

wraz z kształtkami 
m2 35 

Berliner Luft 
lub równoważne 
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14 

Kanały wentylacyjne okrągłe  
wraz z kształtkami 

- fi 160 
- fi 200 
- fi 315 

 
 

mb 
mb 
mb 

 
 

25 
25 
3 

Berliner Luft 
lub równoważne 

15 
Izolacja termiczna z wełny  

mineralnej w płaszczu z folii  
aluminiowej gr. 20 mm 

m2 20 
Rockwool 

lub równoważne 

16 
Izolacja termiczna z wełny 

mineralnej w płaszczu z folii  
aluminiowej gr. 80 mm 

m2 35 
Rockwool 

lub równoważne 

18 
Sprężarka tłokowa olejowa BAMBI 

BB24V 
Q=31 l/min, 8 bar, 40 dB 

 
szt. 

 
1 

Pneumat System 
lub równoważne 

19 

Rura ciśnieniowa poliamidowa PA-6  
wraz z kształtkami;  

- fi 15 
- fi 22 

 
 

mb 
mb 

 
 

40 
15 

Gudepol 
lub równoważne 

20 

Zawór kulowy odcinający  
do sprężonego powietrza  

- Dn 15 (ustalić z Inwestorem) 
- Dn 20 

 
 

szt. 
szt. 
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1 

Gudepol 
lub równoważne 

21 
Szybkozłączka do podłączenia  

urządzeń  
(typ i średnicę ustalić z Inwestorem) 

 
 

szt. 
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Gudepol 
lub równoważne 

Uwaga.  
Dopuszcza się zamianę materiałów i armatury pod warunkiem zachowania 
parametrów technicznych, przyjętego standardu oraz otrzymania zgody 
Inwestora oraz Projektanta. 

4.3 Uwagi końcowe. 
Całość robót, próby i odbiór instalacji, należy wykonać zgodnie z przepisami 

zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 
(COBRTI Instal, Zeszyt 5) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wszystkie prace należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ujętych w “Zbiorze przepisów ochrony pracy” 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa  dn. 28.03.1972r  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych  
i rozbiórkowych. 

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiały  
i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne 
atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczeństwa i pożarowe. 
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5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

5.1 Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

• proj. budowy nowych, przebudowy lub rozbudowy istniejących tablic rozdzielczych TK 
w objętych projektem salach. 

• proj. instalacji wewnętrznych linii zasilających 
• proj. instalacji siłowych 230/400V 
• proj. instalacji oświetlenia w salach i dostosowania do norm istn. oświetlenia. 
• proj. instalacji dedykowanej 230V 
• proj. instalacji komputerowej 
• proj. instalacji odgromowej 
• proj. instalacji połączeń wyrównawczych 
• proj. instalacji ochrony przepięciowej 

5.2 Opis instalacji.    

A/ Istniejący stan.  

 W budynku warsztatów szkolnych w salach lekcyjnych istniejąca instalacja 
elektryczna jest w dobrym stanie w systemie TN-C-S.  

B/ Projektowany stan.  
Istniejące obwody elektryczne w części objętej przebudową i remontem wykonane są 

w systemie TN-S tak jak i wszystkie przeznaczone do zachowania oraz projektowane 
instalacje elektryczne.  Zakres przeprowadzonych zmian związanych z przebudową 
budynku nie powoduje zwiększenia mocy szczytowej dla obiektu jako całości.  

5.2.1 Tablice rozdzielcze  
a) Sala W5. Istniejąca tablica rozdzielcza TK-W5 (36 polowa) natynkowa zasilana 
jest jednofazowo jak pokazano na schemacie ideowym rys E-06. Istn. TK05 w 
obecnym układzie zabezpieczeń posiada jedynie 6 wolnych pól co jest za mało w 
stosunku do zakresu zmian w instalacji odbiorczej dedykowanej 230V. Projektuje się 
demontaż tablicy i montaż w jej miejsce tablicy TK-W5 typu VA48K - rozdzielnia nt, 
Volta, IP30, 4x12mod. 
Całość przebudowy wykonać zgodnie ze schematem rys nr E-06.   
b) Sala W8. W Sali tej brak jest tablicy rozdielczej dla obwodów dedykowanych 
230V. Projektuje się w miejscu jak na rys E-01 zabudowanie tablicy rozdzielczej pod 
tynkowej TK-W8  typu FW41US1 - Rozdzielnica p/t polowa, univers, IP44, 
650x300x110. Wyposażenie tablicy wykonać zgodnie ze schematem rys E-07. 
  c) Sala W11. Istniejąca tablica TK12 (36 polowa) natynkowa zasilana jest 
jednofazowo jak pokazano na schemacie ideowym rys E-08 i jest zbyt mała do 
pomieszczenia wszystkich projektowanych obwodów. Projektuje się demontaż tablicy 
i montaż w jej miejsce tablicy TK-W11 typu VA48K - rozdzielnia nt, Volta, IP30, 
4x12mod.  Całość wykonać zgodnie ze schematem ideowym rys nr E-08. 
d) Sala W45. W projektowanej sali W45 brak jest tablicy dla obwodów 
dedykowanych.  Projektuje się nową tablicę rozdzielczą - usytuowaną jak na rys E-02-  
TK-W45  FW41US1 - Rozdzielnica p/t polowa, univers, IP44, 650x300x110. Tablicę 
wyposażyć zgodnie ze schematem ideowym tablicy jak na rys nr E-09. 
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 e) Sala W27. W Sali istnieją 2 tablice rozdzielcze. Tablica na 
tynkowa 4x24 polowa ma zbyt mało wolnych pól by ją 
wykorzystać jako tablicę rozdzielczą dla projektowanych 
obwodów. Obok tej tablicy istniejąca tablica wykonana wg 
katalogu ET -60 nadaje się do przebudowy. W miejsce istn. do 
demontażu starej tablicy T WG + TB-15x63A, zabudować we 
wnęce rozdzielnicę natynkową T-wlz FWB41S - Rozdzielnica 
polowa, univers, IP44, 650x300x160.  
O ile są istniejące czynne obwody demontowanej tablicy 
należy przenieść je do projektowanej tablicy T-wlz dobierając 
dla tych obwodów stosowne zabezpieczenia z wyłącznikami typu S montowane na 
szynie DIN35. Dla projektowanego zasilania tablicy TRS27 wyposażyć proj. T-wlz w 
elementy jak na schemacie ideowym rys E-10. W miejscu jak na rys. E-03 projektuje 
się tablicę TRS27 na tynkową typu FWB52S - Rozdzielnica polowa, univers, IP44, 
800x550x160. Tablicę wyposażyć jak na rys. E-10.  
f) Sala W42. W sali W42 projektuje się w miejscu jak na rys. E-04 nową tablicę 
rozdzielczą TK-W42  FW41US1 - Rozdzielnica p/t polowa, univers, IP44, 
650x300x110 dla obwodów dedykowanych 230V oraz tablicę rozdzielczą TS-W42  
FW41US1 - Rozdzielnica p/t polowa, univers, IP44, 650x300x110 dla obwodów 
siłowych 230/400V. 
Tablice wyposażyć jak na schemacie ideowym rys nr E-11, E-12 i E-13. 
g) Sala W43. Pracownia fotograficzna została przeniesiona z pomieszczenia W42 do 
W43. W istniejącej tablicy TR-13 z której zasilana była pracownia w poprzedniej 
lokalizacji nie przewiduje się zmian, jedynie należy unieczynnić istniejące odbiory do 
Sali W42 a przepiąć projektowane z Sali W43.  

5.2.2 Instalacja wewnętrznych linii zasilających – wlz 

Dla zasilania projektowanych tablic projektuje się ułożenie nowy wewnętrznych linii 
zasilających.  

Dla zasilenia TK-W5 projektuje się ułożenie wlz YDY5x10mm2 w kanale 
instalacyjnym n/t od istniejącej tablicy TR-17. Istn. wlz 3x4mm2 należy w miarę możliwości 
zdemontować lub unieczynnić na tablicach. Wlz prowadzić jak na rys E-01. 

Dla zasilenia TK-W8 projektuje się ułożenie wlz YDY5x10mm2 w kanale 
instalacyjnym n/t od istniejącej tablicy TR-18. Wlz prowadzić jak na rys E-01. 

Dla zasilenia TK-W11 projektuje się ułożenie wlz YDY5x10mm2 w kanale 
instalacyjnym n/t od istniejącej tablicy TR-09. Istn. wlz 3x4mm2 należy w miarę możliwości 
zdemontować lub unieczynnić na tablicach. Wlz prowadzić jak na rys E-02. 

Dla zasilenia TK-W45 projektuje się ułożenie wlz YDY5x10mm2 w kanale 
instalacyjnym n/t od istniejącej tablicy TR-15. Wlz prowadzić jak na rys E-02. 

Zasilenie projektowanej tablicy TRS27 projektuje się jak na rys. E-03 ułożenie wlz 
pomiędzy proj. T-wlz a TRS27 wlz YKY5x25mm2 układanym w projektowanych kanałach 
elektroinstalacyjnych  bezhalogenowych  LFH60090 na tynkowo. 

Dla zasilenia TK-W42 i TRS42 projektuje się ułożenie wlz YDY5x16mm2 od 
istniejącej rozdzielni głównej z pola nr 1doposażając je w rozłącznik  RBK00 z wkładką 
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3x40A. Wlz od RG układać jak na planie rys  nr E-04 i E-05 na istniejących drabinkach i w 
istniejących kanałach elektroinstalacyjnych. Przejście przez strop z parteru na 1 piętro 
wykonać w rurze ochronnej RL37 pod tynkiem.  

5.2.3 Instalacja siłowa i automatyki wentylacji.  

W salach W27 i W42 projektuje się rozprowadzenie instalacji siłowych dla poszczególnych 
stanowisk uczniowskich jak i do zasilania obwodów wentylacji mechanicznej.  

W sali W27 projektuje się rozprowadzenie do każdego z 7 stanowisk jak na rys E-03 
przewodów YDY5x4mm2 w kanałach elektroinstalacyjnych LF 60090 „TEHALIT” n/t. 
Obwody zgodnie z ustaleniami z inwestorem projektuje się 
zakończyć zestawem gniazd wtyczkowych 2 x 230 + 1 
gniazdo 400V 16A z wyłącznikiem NR kat. PCE 96062542W 
firmy PCE Polska. Całość łączyć zgodnie ze schematem 
ideowym rys E-10. 

W sali W42 do każdego z 16 stanowisk uczniowskich 
projektuje się doprowadzenie przewodów siłowych 
YDY5x4mm2. Przewody układać we wspólnych kanałach 
elektroinstalacyjnych  firmy „TEHALIT” typ BRN70210 i BRN70170 w oddaleniu od 
instalacji słaboprądowych i informatycznych. Obwody zgodnie z ustaleniami z inwestorem 
projektuje się zakończyć zestawem gniazd wtyczkowych 2 x 230 + 1 gniazdo 400V 16A z 
wyłącznikiem firmy PCE Polska. Całość łączyć zgodnie ze schematem ideowym rys E-12. W 
Sali W42 została zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej. Dla zapewnienia 
poprawności działania wentylacji zaprojektowano układ automatyki sterowania wentylacją 
wykorzystując typowe elementy sterowania takie jak termostat TK1 i regulator REB dla 
dobranej nagrzewnicy 3 fazowej DH-315/120. Całość układu łączyć zgodnie ze schematem 
ideowym rys. E-13. 

5.2.4 Instalacja sterownicza bezpieczeństwa.  

Zgodnie ze wskazaniami inwestora w Sali W42 w tablicy TS-W42 zaprojektowano 
układ automatyki umożliwiający  awaryjne wyłączenie napięcia 230/400V na stanowiskach 
uczniowskich jak pokazano na schemacie ideowym rys. nr E-12. Na każdym 
stanowisku uczniowskim i na stanowisku nauczycielskim projektuje się 
zamontować na stałe przyciski awaryjne dłoniowe tzw. Grzybkowe 
bistabilne, które po naciśnięciu powodują poprzez styczniki wyłączenie  
napięcia. Odblokowanie „grzybka” możliwe jest tylko poprzez ręczne 
pociągnięcie. Z uwagi na małe prądy sterowania stycznika projektuje się przewody 
sterownicze LiYY2x0,5mm2 układane w korytkach instalacyjnych jak na rys E-04. 

5.2.5 Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V. 

 W niniejszym projekcie dla każdego ze wskazanych pomieszczeń 
przeprowadzono obliczenia techniczne natężenia oświetlenia z uwzględnieniem istniejących 
typów opraw oraz dobrano oprawy i ich rozmieszczenie spełniające wymagania normy PN-
EN 12464-1. Typy istniejących i projektowanych dobranych opraw oznaczono na rzutach. W 
salach W5, W8, W27, W43 i W45 inwestor stwierdza że natężenia oświetlenia są 
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wystarczające. 

W Sali W11 istniejące oprawy oświetleniowe należy przełożyć zgodnie z rys. nr E-02 
dokładając do istniejących opraw oprawy tej samej firmy K418 . By uzyskać zgodne z normą 
parametry oświetlenia oprawy montować w odległościach zgodnych z przedstawionym 
wycinkiem obliczeń.  

 

W Sali W42  

Instalację oświetleniowe należy wykonać przewodami YDYżo (3-5)*1,5mm2 
układanymi pod tynkiem i na stropowo. W Sali tej przewidziano montaż stropu 
podwieszanego.  Dla uzyskania prawidłowych parametrów oświetlenia z likwidacją zjawiska 
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stroboskopowego projektuje się oprawy Luxon Smart LED  rozmieszczone jak na poniższym 
obliczeniu.  

 

Powyższe wskazuje, że oprawy i ich rozmieszczenie spełniają wymagania normy. 

Łączniki oświetlenia montować na wys. h=1,2 m od poziomu gotowej posadzki.  

Instalację gniazd wtyczkowych projektuje się wykonać przewodami kabelkowymi 
HDGs3*2,5mm2 układanymi w projektowanych kanałach elektroinstalacyjnych. Gniazdka 
wtyczkowe 230V typu Mosaic  (45x45). W pomieszczeniach gdzie nie są projektowane 
kanały elektroinstalacyjne z instalacją komputerową, instalację wykonać przewodami 
kabelkowymi YDY3*2,5mm2 układanymi pod tynkiem i z zastosowaniem gniazd 
wtyczkowych p/t  IP 20 a w pomieszczeniach wilgotnych z osprzętem i gniazdkami 
bryzgoszczelnymi IP44.  

5.2.6 Instalacja zasilania komputerów 230V. 

 Instalację gniazd wtyczkowych do poszczególnych stanowisk komputerowych 
(PEL) projektuje się wykonać w projektowanych  korytkach elektroinstalacyjnych 
przewodem kabelkowym niepalnym HDGs3x2,5mm2. Instalację gniazd wtyczkowych 230V 
prowadzić w oddaleniu od instalacji komputerowej z wydzieleniem przegrodą. 

przewód HDGs  

Gniazda 230V oraz płyta czołowa w zestawach PEL ma być zgodna ze standardem uchwytu 
typu Mosaic (45x45mm). 

5.2.7 Projektowane kanały elektroinstalacyjne kablowe 

We wszystkich pomieszczenia sal z wyjątkiem sali 
W27 - dla rozprowadzenia  instalacji teleinformatycznej i 
zasilania 230V dla stanowisk komputerowych, projektuje się 

system kanałów 
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elektroinstalacyjnych PCV firmy „TEHALIT” typ BRN70170 lub innych o podobnych 
parametrach. Pojemność kanałów to 14 przewodów o Ø11mm w komorze 1 i 14 w komorze 
2, co patrząc na projektowane instalacje w pełni zaspokaja potrzeby instalacyjne. Kanały 
prowadzić na tynkowo i pod parapetowo. Konstrukcja kanałów jak i ich elementy 
montażowe umożliwiają montaż pod parapetowy z możliwością instalacji 
modułów PEL w przestrzeniach pod okiennych. Kanały umożliwiają montaż 
stanowisk „PEL” typu Mosaic  (45x45).  

Modułowa budowa maskownic do sprzętu pozwala połączyć w jedną harmonijną 
całość wszystkie zamontowane urządzenia.  

Kanały posiadają po 2 komory z możliwością zastosowania przegród dla wydzielenia 
torów silno od słabo prądowych. Zastosowany typ kanałów umożliwia prowadzenie we 
wspólnym kanale zarówno obwodów słabo prądowych, siłowych, telefonicznych jak i sieci 
logicznych komputerowych oraz ich szybką zmianę konfiguracji w trakcie eksploatowania 
bez konieczności prowadzenia kosztownych prac remontowo modernizacyjnych całości 
instalacji elektrycznych.   

Kanały rozprowadzać jak na planie rys E-01, E-02 i E-04.  

W sali W27 projektuje się ułożenia kanałów elektroinstalacyjnych 
bezhalogenowych firmy „TEHALIT” typ LFH60090 lub innych o 
podobnych parametrach. System kanałów posiada wszelkie niezbędne 
kształtki pozwalające na wykonanie instalacji w każdych warunkach.  

5.2.8 Instalacja komputerowa. 
 W szkole w salach  W5, W8, W11,W45, W42 i W43 projektuje się rozprowadzenie 

nowej lub modernizację istniejącej sieci komputerowej. Okablowanie poziome oraz osprzęt 
wg wskazań inwestora jak dla kat 5e. Całość wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją. 

Zaprojektowano sieć spełniającą wymagania kat. 5e. Kategoria 5e (komponenty)/ 
Klasa E (wydajność całego systemu. Instalacja ma być poprowadzona we wspólnych z 
instalacjami pozostałymi korytkach elektroinstalacyjnych ekranowanym kablem konstrukcji 
F/FTP 250MHz posiadającym osłonę zewnętrzną trudnopalną (LSZH, LS0H). 

Charakterystyka kabla kat.5e ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. 
pozytywne parametry transmisyjne do min. 100MHz z przepływnością binarną do 1 Gb/s 
(transmisja dupleksowa – po czterech torach w obydwu kierunkach).  

Rozwiązania szczegółowe 
Punkt końcowy PEL oparty został na płycie czołowej skośnej (kątowej, tj z wyprowadzeniem 
na dół, na skos kabli przyłączeniowych, zaś do góry kabla instalacyjnego – w celu 
zagwarantowania najbardziej łagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli oraz 
przewodów, a także zabezpieczenia przed ich załamywaniem pod wpływem własnego ciężaru 
lub przez montera podczas instalacji). Płyta czołowa ma posiadać w celach opisowych (w 
górnej części, widocznej dla Użytkownika) dwa otwory do zamontowania oznaczeń w postaci 
kolorowych ikon opisowych (z symbolami podłączonych urządzeń: komputer, telefon, fax, 
data, itp) oraz dwa niezależne pola, pozwalające na wprowadzenie opisu każdego modułu 
gniazda (numeracji portu) oddzielnie – przy czym obydwa opisy muszą być zabezpieczone 
przeźroczystymi pokrywami (chroniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Płyta 
czołowa ma być zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak 
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największej uniwersalności i możliwości adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej 
łączników elektroinstalacyjnych dowolnego producenta. 
 

 

Rys.1. Widok płyty czołowej skośnej 2xRJ45 

 
W opisaną płytę czołową należy zamontować dwa ekranowane moduły gniazd RJ45 Kat.5e 
SL. Typ modułów RJ45 SL (SlimLine) – definiuje moduły o zmniejszonych gabarytach 
(wymagane wymiary podano na poniższym rysunku), w celu zapewnienia wymaganej jakości 
na każdym module powinien być nadrukowany nr patentu producenta. Wymaga się, aby 
każdy moduł gniazda RJ45 posiadał możliwość uniwersalnego terminowania kabli, tj. w 
sekwencji T568A lub B. 
Ekranowany moduł RJ45 został zaprojektowany do współpracy z drutem miedzianym  
o średnicy 0,50 - 0,65mm (24 - 22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie 
ekranowanego PiMF - S/FTP lub F/FTP o impedancji falowej 100 Ω. Proces zarabiania kabla 
na złączu krawędziowym wymaga zastosowania: 
- narzędzia Premium Professional z matrycą do zarabiania gniazd SL i stripperem ekranu 
- opcjonalnie narzędzia uderzeniowego 110 (ustawienie Low Impact). 

 
 

Rys.2. Moduł RJ45 typu SL (SlimLine) – gabaryty i widok (elementy składowe) 
Widok Punktów Logicznych pokazano na poniższych rysunkach. 

 



 

 

22 

 
 

Rys. 3. Konfiguracja Punktu komputerowego 

 
 
Wymagania dotyczące systemu i komponentów instalowanego okablowania 
strukturalnego. 
Projektuje się rozwiązanie, które ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą  
i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie 
elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, 
wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.  
Wymaga się, aby 25-letnia gwarancja była standardowym elementem w ofercie producenta, 
nie może być oferowana „specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawcę, dostawcę, 
dystrybutora, a nawet przez producenta. 
Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, 
kable krosowe, płyty czołowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo 
lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej producenta.  
Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego muszą być opracowane (tj. 
zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne 
rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych (marginesów pracy). 
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań „składanych” od różnych dostawców 
komponentów (różne źródła dostaw kabli, modułów gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, 
itd) 
Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać najwyższe 
wymagania jakościowe potwierdzone następującymi programami i certyfikatami: Six Sigma, 
ISO 9001, GHMT Premium Verification Program.  
Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 wyd.2, EN-50173-1:2007, IEC 61156-
5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawić odpowiednie 
certyfikaty niezależnego laboratorium, np. DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO 
potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie 
normami.  
W celu zagwarantowania Użytkownikowi Końcowemu najwyższej jakości parametrów 
technicznych i użytkowych cała instalacja musi być (bezpłatnie) nadzorowana w trakcie 
budowy oraz zweryfikowana przez inżynierów ze strony producenta przed odbiorem 
technicznym.  
Wydajność komponentów ma być potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing 
wystawionym przez niezależne laboratorium badawcze.  
System ma się składać w pełni z ekranowanych elementów, to wymaganie dotyczy zarówno 
gniazd w zestawach naściennych, jak i w panelach krosowych.  
Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4 – parowy kabel ma być w całości (wszystkie pary)  
i trwale zakończony na 8-pozycyjnym złączu modularnym – w tym przypadku na 
ekranowanym module gniazda RJ45 umieszczonym w zestawie instalacyjnym naściennym od 
strony Użytkownika oraz złączu IDC na panelu krosowym w szafie. Niedopuszczalne są 
żadne zmiany w zakończeniu par transmisyjnych kabla. 
Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewniać optymalne wyprowadzenie kabla bez zagięć  
i załamań, przy pomocy prowadnicy.  
Instalacja ma być poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/FTP 250MHz 
posiadającym osłonę zewnętrzną trudnopalną (LSZH, LS0H). 
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Charakterystyka kabla kat.5e ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne 
parametry transmisyjne do min. 250MHz. Ekran takiego kabla zrealizowany jest na dwa 
sposoby: 
1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatającej każdą parę transmisyjna  
(w celu redukcji oddziaływań miedzy parami), 
2. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej okalającej dodatkowo wszystkie 
pary (skręcone razem między sobą) – w celu redukcji wzajemnego oddziaływania kabli 
pomiędzy sobą..  
W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, a przede wszystkim powtarzalnych 
parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach, muszą być 
zarabiane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem 
złącza 110 lub LSA+. Proces montażu modułów gniazd RJ45 ma gwarantować najwyższą 
powtarzalność. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modułach gniazd RJ45 
montowanych zarówno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych naściennych nie może 
być większy niż 5,25 mm.  
Ze względu na wymaganą najwyższą długoterminową trwałość i niezawodność oraz 
doskonałe parametry kontaktu należy stosować kable przyłączeniowe i krosowe z wtykami 
zaciskanymi mechanicznie wykonanymi i przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza 
się kabli z wtykami tzw. zalewanymi. 
Struktura systemu okablowania 

OKABLOWANIE POZIOME 
Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych 
poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 5e (wymóg Użytkownika końcowego). 
Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje w każdej sali 19 ekranowanych torów 
logicznych kat.5e rozmieszczonych w salach jak na rzutach rys E-01, E-02 i E-04.  

Prowadzenie okablowania poziomego. 
Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych – LSZH (LS0H). Przy prowadzeniu tras 
kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie 
kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie na przestrzeni 
dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie 
zasilającą i logiczną), co najmniej 50mm lub stosować metalowe przegrody. 

Medium transmisyjne miedziane. 

Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty 
prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium 
transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,5mm. Nie dopuszcza się kabli  
o większej średnicy zewnętrznej. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom 
Kategorii 5e przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną 
zgodność z niższymi kategoriami okablowania.  

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: 

Opis konstrukcji:: 

Opis: Kabel F/FTP (PiMF) Kat 5e 250MHz 

Zgodność z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd.II, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 
50173-1:2007, EN 50288-3-1, TIA/EIA 568-B.2 (parametry 
kategorii 6), 
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IEC 60332-3 Cat. C (palność), 

IEC 60754 część 1 (toksyczność), 

IEC 60754 część 2 (odporność na kwaśne gazy), 

IEC 61034 część 2 (gęstość zadymienia) 

Średnica przewodnika: drut 23 AWG (Ø 0,52mm) 

Średnica zewnętrzna kabla 7,4 mm 

Minimalny promień gięcia 45 mm 

Waga 55 kg/km 

Temperatura pracy -20ºC do +70ºC 

Temperatura podczas  
instalacji 

0ºC do +70ºC 

Osłona zewnętrzna: LSZH, kolor biały 

Ekranowanie par: laminowana plastikiem folia aluminiowa  

Ogólny ekran: laminowana plastikiem folia aluminiowa 

 

Rys. 5 Przekrój kabla F/FTP (PiMF), kat.5e 250MHz 

Charakterystyka elektryczna – wartości typowe: 

Impedancja 1-450 MHz: 100 ±15 Ohm 

Pasmo przenoszenia (robocze) 250MHz 

Vp 74% 

Tłumienie: 35dB/100m przy 300MHz; 43dB/100m przy 450MHz 

NEXT 75dB przy 300MHz; 70dB przy 450MHz 

Opóźnienie: 450ns/100m przy 250MHz; 450ns/100m przy 450MHz 

RL: 18,8dB przy 250MHz 

ACR: 40dB przy 300MHz; min 27dB przy 450MHz 



 

 

25 

 
 

24 – portowy ekranowany panel krosowy kat. 5e o wysokości montażowej 1U posiada 
moduły RJ45 montowane na płytce drukowanej, co zapewnia zwartą konstrukcję, łatwy 
montaż, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. 
Panel także posiada opcję „uruchomienia inteligentnego zarządzania okablowaniem” 

 
 

Rys.6 Panel 24 port ekranowany, kat.5e 

Kable instalacyjne, zakańczane na panelu, należy – w celu zapewnienia 
optymalnego prowadzenia - wesprzeć na prowadnicy kabli, montując je za 
pomocą opasek kablowych (należy zwrócić uwagę, aby zbyt mocno nie 
zaciskać opasek; mają one tylko lekko utrzymać kabel na prowadnicy).  
W pomieszczeniu W8, W45 i W42 projektuje się nowe szafy dystrybucyjne 
wiszące stałe LCS Szafka 12U 600X400, których projektowany schemat i 
konstrukcję  przedstawiono na rys E-14 do E-17.  
 
 
ALTERNATYWNE PROPOZYCJE. 
Alternatywy są możliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są mniej kosztowne 
i co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do 
wskazanych w dokumentacji. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje 
konieczne dla kompletniej oceny przez Biuro Projektów łącznie z rysunkami, obliczeniami 
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziałem cen, proponowaną technologią 
budowy i innymi istotnymi szczegółami. 

Jeżeli oferent zdecyduje się na zastosowanie rozwiązania alternatywnego, powinien do oferty 
dołączyć pisemną zgodę od Projektanta, stwierdzającą o równoważności technicznej  
i funkcjonalnej rozwiązań. 

OBJAŚNIENIA 
PL = Punkt Logiczny 

FFTP (PiMF) = kabel skrętkowy 4 parowy z indywidualnie ekranowanymi w postaci 
jednostronnie laminowanej folii parami transmisyjnymi i wspólnym ekranem wszystkich par  
w postaci folii, 250 MHz, w powłoce zewnętrznej niepalnej LSZH 

LSZH, LS0H (ang. Low Smog Zero Halogen) = osłona zewnętrzna kabla trudnopalna  
i niewydzielająca w obecności ognia trujących substancji  

5.2.9 Instalacja połączeń wyrównawczych. 

W budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami projektuje się wykonanie 
miejscowych połączeń wyrównawczych.  

Do metalowych elementów konstrukcyjnych budynku i obudów urządzeń elektryczny 
wykonać połączenia wyrównawcze przewodem DY4mm².   
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Ponadto należy wykonać dodatkowe połączenia wyrównawcze łącząc między sobą 
wszystkie elementy przewodzące obce z przewodem  PE. 

Całość wykonać zgodnie z przepisami normy PN-IEC-60364 oraz PN-EN 
50310:2007  (Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym). 

5.3 Instalacja odgromowa 

Na budynku jest istniejąca instalacja odgromowa. W ramach niniejszego opracowania 
zachodzi konieczność dostosowania instalacji do projektowanego zakresu ze szczególnym  
uwzględnieniem projektowanych na dachu elementów instalacji wentylacji mechanicznej.  
Na rysunku E-18 – rzut dachu przedstawiono projektowany układ  elementów instalacji 
odgromowej, która wraz z istniejącą instalacją spełni wymogi ochrony.  Metalowe elementy 
wentylacji mechanicznej wystające ponad dach – czerpnia i wyrzutnia powietrza w 
połączeniu z całym projektowanym układem kanałów w znacznym stopniu ingerują w 
wewnętrzną strukturę budynku  a pomieszczenie dla którego jest przeznaczona to pracownia 
mechatroniczna  z urządzeniami komputerowymi i multimedialnymi. Zachodzi konieczność 
ochrony całości układu przy zastosowaniu masztów o wysokości jak podano na rysunku z 
iglicą odgromową  Ø10mm które połączone zostaną do istniejących przewodów 
odprowadzających przy zastosowaniu  przewodów izolowanych wysokonapięciowych  o 
izolacji HVI typ I. Iglice montować do projektowanych przez konstruktora masztów 
wsporczych z zastosowaniem uchwytów izolacyjnych. Obliczony odstęp izolacyjny iglicy od 
urządzeń na dachu wynosi minimum 66cm co ma zapobiec przypadkowemu przeskokowi 
iskry do chronionych elementów.  

 
5.4 Instalacja ochrony przepięciowej 

Dla zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed skutkami wyładowań atmosferycznych jak 
i stanami nieustalonymi /przepięcia w sieci elektroenergetycznej/ - projektuje się w 
przedmiotowym budynku ochronę przepięciową 3 strefową.                                                                                         

       W strefie „O” ochronę spełni istniejąca na budynku instalacja odgromowa .  

       Strefę „1” zabezpieczono poprzez istniejące  na rozdzielni głównej RG odgromniki.                                                       

       Strefę „2” zabezpieczono poprzez  zainstalowanie na tablicach  rozdzielczych  

                          projektowanych ochronników  typu  4x DEHNguard T lub zamiennych.  

Odgromniki i ochronniki instalować zgodnie ze schematami ideowymi. 

 Ponadto w miejscach instalowania w budynku urządzeń komputerowych, zaleca się 
podłączanie ich poprzez dodatkowe ochronniki typu DATA-Protektor  /firmy DEHN/. 

5.5 Ochrona przeciwporażeniowa .                                                                 
Zasilanie budynku w systemie TN-C.  
Istniejąca instalacja elektryczna wewnętrznej wykonana jest w systemie TN-C-S.  
Całość projektowanej instalacji wewnętrznej budynku odpowiada systemowi TN - S .   
Dla zabezpieczenia przed porażeniem  prądem elektrycznym  jako dodatkowy środek ochrony 
zastosowano  :                                                                                

• dostatecznie szybkie wyłączenie                                                   
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• wyłączniki ochronne różnicowoprądowe                            
• połączenia wyrównawcze                
• szyny ochronne   PE .                                                                      

   Całość ochrony przed porażeniem wykonać zgodnie z przepisami  norm                  

    PN-IEC-60364 .  

5.6 UWAGI KOŃCOWE.                                                                                

       Wszelkie prace związane z projektowanymi instalacjami elektrycznymi wykonać należy 
zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami norm, P.B.U.E  i warunkami 
technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych - instalacje elektryczne, 
ze szczególnym uwzględnieniem przepisów b.h.p  i norm PN-IEC-60364.   

• Wszystkie szafki, tablice rozdzielcze i obwody na nich winny być czytelnie opisane .  
• Przewody robocze, neutralne i ochronne  winny być oznaczone odpowiednimi zgodnymi 

z normą kolorami. 
• Należy bezwzględnie zapewnić ciągłość dla przewodów ochronnych. 
• Za wyłącznikami różnicowoprądowymi  przewodów ochronnych nie wolno łączyć z 

przewodem  neutralnym. 
• Po wykonaniu instalacji  należy przeprowadzić niezbędne pomiary elektryczne,  których 

wyniki należy dołączyć do dokumentów odbioru .        
• Wszystkie prace na czynnych obwodach  elektrycznych prowadzić w stanie bez 

napięciowym 
 
Uwaga: W wykonawstwie można stosować osprzęt i urządzenia elektryczne inne niż 
dobrane w projekcie ale muszą posiadać takie same parametry techniczne. 

Wszystkie niezbędne obliczenia techniczne zostały opracowane w zakresie związanym 
z założeniami projektowymi:  

• bilans mocy zainstalowanej i szczytowej 
• dopuszczalne spadki napięć 
• skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 
• oświetlenia pomieszczeń 

  Wniosek ogólny - projektowane instalacje spełniają wymogi norm i zapewniają 
skuteczność ochrony. 

 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Zakres robót przewidzianych do wykonania 
Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji 
przedstawiono w pkt. 3 niniejszego opisu technicznego. 
Główne elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dla ludzi występują 
podczas 

• Robót rozbiórkowych, 
• Robót betoniarskich i zbrojarskich, 
• Robót naprawczych, 
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• Robót murarskich, 
• Robót montażowych, 
• Robót spawalniczych, 
• Robót wykończeniowych, 
Elementy wyposarzenia obiektu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 
• Istniejąca sieć wodociągowa 
• Istniejąca sieć C.O. 
• Istniejące sieć elektryczna 
• Istniejące pozostałe instalacje i media 

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych.  
Teren placu budowy należy wydzielić, ogrodzić i oznakowanie zgodnie  
z polskim prawem, Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót oraz planem BIOZ, które 
zostaną przekazane przez Wykonawców a akceptowane przez Inwestora. 
Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 
budowlanych. 

• Organizacja i realizacja robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

• Pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp, zapoznani z planem BIOZ, posiadający 
aktualne orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy, 

• Przestrzeganie przy realizacji robót przepisów i zasad określonych w niżej 
wymienionych przepisach: 

Rozporządzenie MG z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401) 

• Wyposażenie i stosowanie przez pracowników odzieży, obuwia i sprzętu ochronnego 
dostosowanego do warunków i występujących zagrożeń, 

• Maszyny, urządzenia i sprzęt będzie spełniał wymogi w zakresie ich bezpiecznej i 
higienicznej eksploatacji, wyposażenie w odpowiednie i sprawne urządzenia 
bezpieczeństwa, a w szczególności osłony i zabezpieczenia elementów maszyn 
stwarzających niebezpieczeństwo, 

• Wykonawca zapewni obsługę urządzeń i maszyn przez osoby o udokumentowanych 
uprawnieniach określonych w przepisach , oraz wymaganych uprawnień do obsługi 
maszyn budowlanych określonych w przepisach, 

• Wszystkie urządzenia, instalacje i maszyny po zakończeniu pracy będą zamykane 
(unieruchamiane) w celu uniemożliwienia ich nieuprawnionego użytku. 

• Składowanie w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem lub zagrażający 
bezpieczeństwu ludzi i mienia, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia lub 
spadku wyrobów i urządzeń. 

• Apteczka i instrukcja udzielania pierwszej pomocy będzie znajdować się  w 
pomieszczeniu kierownika budowy 

Postępowanie w razie wypadku przy pracy: 

• Zabezpieczenie miejsca wypadku, 

• Ostrzeżenie o wypadku innych osób, 

• Wdrożenie działań pierwszej pomocy, 
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• Wezwanie służb ratowniczych, 

• Powiadomienie kierownika budowy, 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 
Przed  przystąpieniem do realizacji projektu pracownicy zatrudnieni na budowie muszą zostać 
przeszkoleni w zakresie BHP przez osobę do tego uprawnioną.  
Fakt odbycia szkolenia musi zostać odnotowany w odpowiedniej kartotece  
i potwierdzony własnoręcznym podpisem przeszkolonego pracownika. 
Kartoteka powinna być przechowywana w biurze budowy pod nadzorem odpowiedzialnego 
pracownika i być dostępna dla organów kontrolnych. 
Szkolenie powinno uwzględniać specyfikę i rodzaj pracy jaką wykonuje dany pracownik. 
W szkoleniu należy uwzględnić warunki wykonywania robót wynikające  
z dokumentacji technicznej. 

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYKU 
Zakres projektowanych robót nie wpływa na zmianę warunków przeciwpożarowych całego 
budynku. 
Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
Na ciągach komunikacyjnych w projektowanej części zastosowano oświetlenie 
bezpieczeństwa ewakuacji.  
W omawianym obiekcie nie przewiduje się stosowania lub przechowywania substancji 
mogących stwarzać zagrożenie wybuchem. 
Podczas przebudowy zabronione jest stosowanie materiałów łatwo zapalnych, których 
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach 
komunikacji ogólnej zabrania się stosowania materiałów i wyrobów łatwo zapalnych.  
Pomieszczenia wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC (4 lub 6 kg środka 
gaśniczego) w ilości wg poniższej zasady: Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg 
zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100m2 strefy ZL. Maksymalna 
odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej 
gaśnicy nie może przekraczać 30m. Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i 
jego rozmieszczenie powinno być ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA 
POŻAROWEGO opracowanej dla obiektu. 

8. UWAGI KOŃCOWE 

• Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami               
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

• Zachować wszelkie warunki zawarte w uzgodnieniach oraz w decyzji na budowę. 
• Używać tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
• Teren inwestycji na czas realizacji należy ogrodzić, oznakować i zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 
• Z istniejących terenów utwardzonych zlokalizowanych w obrębie inwestycji należy 

wydzielić i zabezpieczyć miejsca na zaplecze techniczne budowy, parking maszyn i 
pojazdów budowlanych oraz tymczasowy skład materiałów z rozbiórki, mas ziemnych 
itp. Jako zaplecze techniczne budowy przewiduje się zastosowanie tymczasowych 
kontenerów i toalet przenośnych, które po zakończeniu realizacji inwestycji zostaną z 
terenu działki usunięte. 

• Gruz oraz materiały z rozbiórki zostaną wywiezione i zutylizowane. 
Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi: 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych  lub niewykończonych 
obiektów budowlanych,  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz.628, z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(DZ.U. Nr 112z 2001., poz.1206), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 152 z 2001r., poz.1736), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunków, w których 
uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr128 z 2004r., poz.1347). 

• Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych- montażowych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1972 (Dz.U. Nr 13, poz. 
93). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
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