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E1- Projekt zagospodarowania terenu
podziemnej instalacji elektrycznej oraz monta
elektryczna
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E

trznej
a

1. O wiadczenie Projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst
niejszymi zmianami)
O wiadczam
i projekt instalacji elektrycznej oraz monta

trznej podziemnej
a elektryczna

sporz dzono zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INFORMACJA BEZPIECZE STWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

trznej podziemnej instalacji elektrycznej oraz
a elektryczna

monta

ul. 3 Maja 60

mgr. in . Bartosz Lewo
nr upr. MAZ/0583/PWBE/16

Informacja bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (wg Dz.U. z 10.07.2003 nr 120 poz. 1126) :
1
1.2. Roboty wyko czeniowe :
wykonanie instalacji elektrycznej (monta rozdzielnic)
monta
czenie osprz tu elektrycznego (opraw o wietleniowych, itp.)
monta
tu w rozdzielniach
monta o wietlenia zewn trznego
wietleniowych
gni
wietleniowych

2.

dkowe
wykonanie zasilania rozdzielni
WYKAZ ISTNIEJ
Istniej
Istniej ce uzbrojenie podziemne terenu.
Istniej ca instalacja elektryczna w budynku

STWARZA
ZAGRO ENIE
BEZPIECZE
E
Instalacja elektryczna
Uwaga. Wszelkie prace monta owe osprz tu i urz dze elektrycznych wykonywa w stanie
bez napi ciowym.
4.
WSKAZANIE
DOTYCZ CE
PRZEWIDYWANYCH
ZAGRO E
WYST PUJ
OKRE LAJ CE SKAL I RODZAJE ZAGRO EN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYST PIENIA
a/ upadek z wysoko ci :
enia praktycznie mo liwa - kilka razy na dzie
miejsca wyst powania zagro enia: prace na wysoko ciach
zagro enie wyst puje do 6 godz. dziennie
b/ pora enie pr dem elektrycznym :
enia praktycznie mo liwa - kilka razy na dzie
miejsca wyst powania zagro enia: elektronarz
ce energi
elektryczn
zagro enie wyst puje do 3 godz. dziennie
c/ skaleczenia :
enia b. du
miejsce wyst pienia zagro enia: ostre kraw dzi detali
zagro enie wyst puje 7,5 godz. dziennie
d/ uderzenie i przygniecenie :
enia b. du
stwo niewielkie
miejsce wyst pienia zagro enia: przy robotach monta owych, transporcie r cznym,
s
enie wyst puje 7,5 godz. dziennie

f/ spadaj ce przedmioty :
miejsce wyst pienia zagro enia: rusztowania, przenoszenie, demontowane
oprawy
enie wyst puje 7,5 godz. dziennie
g/ pochwycenia przez ruchome elementy maszyn:
enia praktycznie mo liwa - kilka razy na dzie
miejsce wyst pienia zagro enia: wiertarki
zagro enie wyst puje do 3 godz. dziennie
h/ urazy oczu :
enia praktycznie mo liwa - kilka razy na dzie
miejsce wyst pienia zagro
zagro enie wyst puje 7,5 godz. dziennie
5. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si przed rozpocz
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
b) zapewnienia o wietlenia,
c) urz
T
w miar potrzeby skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.
r cznego przenoszenia
ci

kszych ni 10%.

Przej cia i strefy niebezpieczne powinny by
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

o wietlone i oznakowane znakami

Przej cia o pochyleniu wi kszym ni 15 % nale y zaopatrzy w listwy umocowane
poprzecznie, w odst pach nie mniejszych ni 0,40 m lub schody o szeroko ci nie mniejszej
ni 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrad .
B
z deski kraw nikowej o wysoko ci 0,15 m i por czy ochronnej
umieszczonej na wysoko ci 1,10 m.
Woln przestrze pomi dzy desk kraw nikow a por cz nale
zabezpieczaj
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i u
s
enia po
rzed
pora eniem pr dem elektrycznym.
Roboty zwi
czeniem, sprawdzaniem, konserwacj i napraw instalacji i
urz dze elektrycznych mog by
cznie przez osoby posiadaj ce
odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pr du elektrycznego znajduj ce si na terenie budowy nale y
zabezpieczy przed dost
nionych.
Rozdzielnice powinny by
ci nie wi kszej ni 50,0 m
Przewody elektryczne zasilaj ce urz dzenia mechaniczne powinny by zabezpieczone
p
czenia z urz dzeniami mechanicznymi
w
cy bezpiecze
cych takie
urz dzenia.
Nale y zapewni dostateczn ilo wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
n
arowych.

Na terenie budowy powinny by

wyznaczone oznakowane, utwardzone i

o
dze technicznych nale y wykona
wykluczaj cy mo liwo
cia, rozsuni cia si lub spadni cia
s
dze .
M
one w stosy o wysoko ci nie wi kszej ni 2,0
m
one w warstwach krzy owo do wysoko ci nie
przekraczaj
O
mniejsza ni :
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowa ,
5
ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Teren budowy powinien by wyposa ony w sprz t niezb dny do gaszenia po
zgodnie z
arowych.
Ilo i rozmieszczenie ga nic przeno nych powinno by zgodne z wymaganiami
p
arowych.
6. Maszyny i urz dzenia techniczne u ytkowane na placu budowy
a) Maszyny i inne urz dzenia techniczne oraz narz dzia zmechanizowane powinny by
m
producenta oraz
s
wymagania okre lone w przepisach dotycz cych systemu oceny zgodno ci.
b) Maszyny i inne urz dzenia techniczne, podlegaj ce dozorowi technicznemu, mog by
u
eli wystawiono dokumenty
uprawniaj ce do ich eksploatacji.
c)
y
wyznaczy i oznakowa miejsca postojowe na terenie budowy.
k

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA
PRZED PRZYST
NIEBEZPIECZNYCH
Nie wolno dopu ci do pracy pracownika nie posiadaj cego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiej tno ci do jej wykonania, a tak e dostatecznej znajomo
oraz zasad bezpiecze stwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowi zany zapewni
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkole w tym zakresie. Szkolenia odbywaj si
w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny
pracy jest prowadzone jako szkolenie wst pne i szkolenie okresowe. Szkolenie wst pne
obejmuje: instrukta
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie
przez pracownika instrukta
u stanowiskowego powinno by
potwierdzone przez pracownika na pi mie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by zako czone egzaminem sprawdzaj cym. Szkolenie
okresowe obowi zuje osoby obj te szkoleniem podstawowym.
Pracownicy do zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodz szkolenie okresowe (w
formie instrukta u) nie rzadziej ni
puj
s
e zagro enia dla zdrowia oraz zagro enia wypadkowe- nie rzadziej ni raz do
roku. Pracodawcy, inne osoby kieruj ce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)

podlegaj szkoleniom nie rzadziej ni co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by zako czone
egzaminem sprawdzaj cym. Spraw niezwykle wa n jest, aby wszystkie rodzaje szkole w
dziedzinie bezpiecze
udowlanych
dem formy i tre ci do
p
, specyfiki zagro e i uci liwo ci na okre lonym
stanowisku czy grupie stanowisk.
8. WSKAZANIE
ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZE STWOM
WYNIKAJ CYM
Z
W
ZAGRO ENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ CYCH
BEZPIECZNA
I
SPRAWN
KOMUNIKACJ
UMO LIWIAJ C
SZYBK
EWAKUACJ NA WYPADEK PO ARU, AWARII I INNYCH ZAGRO E
a) instrukta
b) rozmieszczenie urz dze przeciwpo arowych
c) rozmieszczenie sprz tu ratunkowego (apteczki i inne)
d)
trznych i zewn trznych
stref pracy sprz tu zmechanizowanego i pomocniczego.
9. ZASADY BEZPO
NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZONE W TYM CELU OSOBY.
d pod nadzorem kierownika budowy lub
m
odpowiednio przeszkolonego pracownika.

5. Cz
5.1. Inwestor i Zleceniodawca dokumentacji:
5.2. Podstawa opracowania dokumentacji
Podstaw do opracowania niniejszego projektu stanowi :
a) dane inwentaryzacyjne zebrane przez projektanta;
c) aktualnie obowi zuj ce przepisy i normy;
d) zalecenia inwestora;
f) obowi zuj ce przepisy i normatywy
6. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem elektryczne instalacje
o wietlenia zewn trznego ci
wietlenia iluminacyjnego, rozbudow
istniej
wskiego ul. 29 listopada
Projektuje si rozbudow istniej cej rozdzielni instalacji wewn trznych budynku
(rozdzielnia natynkowa, RN-8 (N+PE) Trasy projektowanych instalacji zewn trznych
wkre lono na rysunku nr E1. Przed budynkiem zgodnie z planem zagospodarowania rys.
nr E1 nale y wybudowa kablow doziemn lini o wietleniow
wraz z dwiema
latarniami stylowymi oraz sze cioma oprawami montowanymi w gruncie do iluminacji ,
wyeksponowania elewacji istniej cego budynku. Na projektowanych latarniach nale y
przy pomocy obejm monta owych zainstalowa na wietlacze/projektory umo liwiaj ce
pod wietlenia frontowej cz
ciem nale y
wymieni istniej c kloszow opraw o wietleniow na opraw stylow . Typ i rodzaj
o
d zmian osprz tu elektrycznego nale y
uzgodni z inwestorem i projektantem.
6.1. Zasilanie rozbudowywanej rozdzielni.
Zasilanie projektowanej rozdzielnicy nale y wykona w nast puj
istniej cej wn ce rozdzielni elektrycznej nale y zamontowa rozdzielni natynkow typu
RN-8 (N+PE). Projektowan rozdzielni nale y zasili przewodami kabelkowymi typu LgY
6mm2 wykonuj c mostki kablowe z istniej
Rozdzielni (rozdzielnia natynkowa, zewn trzna, RN-8 (N+PE) wyposa y zgodnie
z schematem.
6.2. Instalacja o wietlenia zewn trznego.
Instalacje o wietleniowe projektuje si przewodami YKY 3x4mm2 (wyj cie z budynku)
o
dzie w budynku
prowadzone w rurach RL37 i listwach instalacyjnych na cianach i nad sufitami lub w
o
w
r
Przed budynkiem zgodnie z planem zagospodarowania rys. nr E1 nale y wybudowa
kablow doziemn lini o wietleniow wraz z dwiema latarniami stylowymi z oprawami
w klasie ochronno ci I, P44-cz
elektryczna, IP65-cz
o wysoko ci 4m z wyko
O
RAL z maskownic spodni z odlewu eliwnego i maskownic redukcji z odlewu
aluminium na fundamentach F100A. W gruncie nale y zamontowa oprawy iluminacyjne
6
mo liwo ci dostosowania k
nieniowego odlewu
aluminium, szklanym kloszem, szczelno komory optycznej IP 67, wraz z zestawem
monta owym w celu wyeksponowania elewacji istniej cego budynku. Na projektowanych
latarniach nale y przy pomocy obejm monta owych zainstalowa na wietlacze/projektory

kompaktowe min 20W o szerokim rozsyle i barwie
liwiaj ce
pod wietlenia frontowej cz
ciem nale y wymieni
istniej c kloszow opraw o wietleniow na opraw stylow .
Dopuszcza si inne alternatywne rozwi zania w porozumieniu z projektantem lub
inspektorem nadzoru inwestorskiego bior c pod uwag
ciwe o
odpowiedni ich szczelno .
Wszelkie zmiany wykonywane na etapie realizacji inwestycji nale y dokona w
porozumieniu z inwestorem i projektantem.
Dopuszcza si inne alternatywne rozwi zania.
Wszystkie przej cia przez granice stref po arowych nale y zabezpieczy
w
.
6.3. Instalacja uziemiaj ca
Dla wykonania uziemie zastosowa bednark stalow ocynkowan 25x4mm oraz
wykona uziom pionowy przy projektowanych latarniach. Bednarka ocynkowana powinna
wymagania PN-67/H-92325.
6.4. Ochrona przeciwpora eniowa i przeciwpo arowa.
Jako ochron przeciwpora eniow dla zapewnienia bezpiecze stwa przed pora eniem
elektrycznym przyj to nast puj ce rodzaje ochrony:
-ochron podstawow ,
-ochron przy uszkodzeniu
Dla ochrony podstawowej rodkiem ochrony jaki przyj to jest izolacja podstawowa
cz ci czynnych i obudowy, natomiast dla ochrony przy uszkodzeniu rodkiem ochrony
j
w czenie zasilania przez zabezpieczenia nadmiarowo pr
nicowopr dowe.
6.5. Uwagi ko cowe
Wszelkie roboty wykona zgodnie z niniejszymi wytycznymi oraz obowi zuj cymi
n
Monta owych" oraz sztuk budowlan
Przed oddaniem do eksploatacji wykona niezb dne pomiary tj. rezystancji izolacji
p
ci
ci ochrony przeciwpora
rezystancji uziemie itp. i sporz dzi
U
dzenia powinny posiada odpowiednie atesty lub
opinie badawcze wydane przez upowa nione jednostki badawcze
Uwaga: przed przyst pieniem do realizacji projektu nale y dokona jeszcze raz
uzgodnie z u ytkownikiem obiektu w sprawie ko cowego rozmieszczenia gniazd
wtyczkowych, opraw o wietleniowych jak i doboru ich typu i stylu.
Instalacj w budynku wykona
osob upowa nion przez zleceniodawc /inwestora.
Instalacje w obiekcie nale y wykona zgodnie z przepisami i normami, m.in.:
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-EN 50522 Instalacje elektroenergetyczne pr du przemiennego o napi ciu wy szym
od 1 kV
PN-EN 12464-1
wietlenie. O wietlenie miejsc pracy. Cz
1: Miejsca
pracy we wn trzach.
PN-EN 52305 Ochrona odgromowa

L.p

Oprawa -100W Klasa ochronno ci I, P44-cz
elektryczna,IP65-cz
optyczna

Fundament betonowy typu F100A
dopuszczalny nacisk statyczny 4000 kg z
mo liwo ci dostosowania k
LED, korpus z ci nieniowego odlewu aluminium,
szklanym kloszem, szczelno komory optycznej IP
67, wraz z zestawem monta owym
Na
Stylowa oprawa -Lampa wisz ca na zewn trz
cze bezpiecznikowe IZK-4-01
cze zerowe IZK-4-03

Zegar astronomiczny
cznik nadpr dowy 1P B 10A 6kA AC S301
nicowopr dowy Ex9CL-H 2P 25A 30mA
czeniowa 1P 80A 16mm2

Rozdzielnia natynkowa Rozdzielnica natynkowa RN8 (N+PE) IP40

Odcinek

odcinka monta

odcinka monta

elem uszczelniaj cym lub ywic
Palczatka termokurczliwa AK3 1,5-16
Rura RL37monta
czki
(strych)
Koryto instalacyjne 30X30MM 2M PVC kolor drewno
ciemne

Ko
Uchwyt krzy owy
Uziom pionowy pr
1,5m/szt.
Bednarka

