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CZĘŚĆ OPISOWA
1.
1.1.

Dane wstępne
Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania projektu jest instalacji elektrycznych dla rewitalizacji terenu

zielonego przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 przy ul. Zawiszy 13 w
Warszawie.
Celem opracowania jest rewitalizacja terenu zielonego.
1.2.

Zakres opracowania
- modernizacja rozdzielnic w budynku w celu zasilenia oświetlenia zewnętrznego
-zasilanie opraw oświetleniowych

1.3.

Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie następujących założeń:


zlecenia Inwestora,



podkładów geodezyjnych– mapa do celów projektowych,



projektu zagospodarowania terenu,



inwentaryzacji istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego,



wizji lokalnej w terenie i pomiarów własnych,



obowiązujących przepisów i norm, w szczególności,



N SEP-E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z dnia
15.06.2002 nr 75),



ułożenie sieci oświetleniowej – kablowej 0,4 kV.

2. Rozdzielnice elektryczne
W celu zasilenia oświetlenia terenu należy zmodernizować rozdzielnice elektryczne w budynku.
Rozbudowa polega na doposażeniu rozdzielnic w odpowiedni osprzęt wg schematów.
3. Demontaże
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zdemontować słupy żelbetowe wraz z
oprawami oraz sieć kablową pomiędzy demontowanymi słupami.
4. Oświetlenie terenu
Instalacja oświetlenia terenu (oprawy montowane w ziemi, na słupach i naświetlacze) zasilona
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będzie z rozdzielnicy zlokalizowanej w budynku. Instalację należy zasilić kablami YKY5x4mm ,
2

2

YKY3x4mm i YKY3x2,5mm układanymi częściowo w ziemi i częściowo w rurach ochronnych.
Oświetlenie sterowane będzie za pomocą zegara astronomicznego.
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Do oświetlenia koron drzew należy zastosować oprawy gruntowe LED, 1x27W, z możliwością
zmiany konta świecenia, IP67. Do doświetlenia elewacji naświetlacze LED 30W IP65. Do oświetlenia
chodników oprawy oświetleniowe ISLA LED 28W IP66 montowane na słupie aluminiowych h=4,0, na
fundamencie. Słupy należy wyposażyć w złącza słupowe zamykane na drzwiczki/klapy.
Projektowane kable należy układać w ziemi zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E w rowie
o głębokości 0,6m (kable nN) na 10 cm warstwie piasku i przykrywać również 10 cm warstwą piasku i
15 cm warstwą gruntu rodzimego, na której układać folię ostrzegawczą na całej długości
i szerokości o kolorze niebieskim (kable nN). Kabel w rowie układać linią falistą z zapasem 1 - 3%
długości wykopu. Kable układać na dnie wykopu z zachowaniem następujących odstępów : pomiędzy kablami 0,4 kV – 10 cm. Na skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi, ulicami,
wjazdami kable układać w rurach ochronnych w zależności od rodzaju krzyżowanego obiektu oraz
tam gdzie nie można zachować wymaganej odległości pionowej zgodnie z N SEP-E. Projektowane
kable należy układać pod chodnikami, ternami zielonymi, trawnikami w rurach DVR. Pod jezdniami
kable układać w rurach SRS. Otwory przepustów rurowych z ułożonymi w nich kablami uszczelnić na
długości 10cm. np. pianką poliuretanową. Kable układane w wykopach ciągnięte mechanicznie i
ręcznie powinny być przesuwane po powierzchni rolek kablowych przelotowych, kontowych i
ochronnych, rozstawionych na trasie linii na długości nie mniejszej niż długość układanego kabla.
Promień łuku załomów dla kabli wielożyłowych 15 krotna zewnętrzna średnica kabla. Na całej trasie
linii kablowej przy przepustach, umieścić znaczniki kablowe zawierające : rok budowy, typ kabla,
oraz właściciela.

5. Uziemienie
Instalację oświetlenia (słupy) nalży uziemić. Wzdłuż linii kablowej należy ułożyć płaskownik
2

stalowy FeZn30x4mm . Przy latarniach należy wykonać uziom szpilkowy, zgodnie ze schematem.
Rezystancja uziemienia nie może być większa niż 10Ω.
6. Ochrona przeciwporażeniowa, zagadnienia BHP
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną
kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia elektroenergetyczne rozdzielnic będą dostępne tylko dla
upoważnionych osób obsługi i pracowników Zakładu energetycznego. Dodatkowo tablice będą
zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się w
urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA , realizowane
za pomocą rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników nadmiarowych.
Układ sieci po stronie Zakładu Energetycznego TN-C, po stronie użytkownika TN-S. We wszystkich
rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe
zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem.
W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na
wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp.
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Prace elektryczne może wykonywać pracownik, który ma aktualne uprawnienia zawodowe,
potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym „E”, ukończył 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i
został zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien być
wyposażony w odpowiednią odzież roboczą, rękawice ochronne oraz torbę narzędziową. Osoby
zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny ściśle przestrzegać wszelkich przepisów bhp,
obowiązujących przy danych urządzeniach elektrycznych.
Przed rozpoczęciem pracy należy:
- Zapoznać się z dokumentacją i zaplanować kolejność poszczególnych etapów pracy.
- Przygotować konieczne narzędzia z izolowanymi uchwytami, chroniącymi przed bezpośrednim
porażeniem.
- Przygotować konieczny sprzęt pomiarowy oraz niezbędny sprzęt izolacyjny, jak: rękawice
dielektryczne, zabezpieczające przed skutkami przypadkowego dotknięcia dwóch przewodów o
różnych potencjałach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary
ochronne w zależności od charakteru prowadzonych prac.
Przy układaniu instalacji tymczasowych, jak i stałych w budynkach należy:
- zwracać uwagę na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Przy kuciu bruzd i otworów stosować okulary ochronne i rękawice.
Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.
- Prace na linii należy wykonywać po wyłączeniu napięcia.
- Sprawdzić przy pomocy wskaźnika czy w odłączonym odcinku sieci nie występuje napięcie.
- Przed przystąpieniem do przecinania kabli elektrycznych należy wyłączyć je spod napięcia;
niezależnie od tego po zdjęciu z kabla pancerza i powłoki powinno się sprawdzić (wskaźnikiem
neonowym) czy rzeczywiście napięcie zostało wyłączone, następnie kabel rozładować przez
połączenie wszystkich żył z pancerzem.
- Do przecinania kabla stosować piłę z izolowaną rączką i uziemiona oprawą piłki.
PRACA NA WYSOKOŚCI.
a. Stosować pasy bezpieczeństwa, których linki należy umocować do stałych części budynku, klamer,
słupów itp.
b. Stosować drabiny linowe tylko dopuszczone do użytku o pełnej sprawności technicznej.
c. Mocować drabinę tylko w obecności majstra lub brygadzisty.
d. Sieci i instalacje należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, powstałe uszkodzenia
usuwać niezwłocznie.
e. Po zakończonej pracy należy usunąć tablice ostrzegawcze.
ZABRANIA SIĘ:
a. użytkowania urządzeń z uszkodzoną izolacją np. przewody do urządzeń ręcznych i ruchomych oraz
gniazda wtyczkowe i wtyczki,
b. naprawy bezpieczników poprzez drutowanie,
c. pracy na liniach w czasie burzy i opadów atmosferycznych,
d. podrzucania przedmiotów, osobom pracującym na wysokości,
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e. powtórnego włączania linii po samoczynnym wyłączeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii przed
wyłączeniem pracowali ludzie,
f. mocowania drabin linowych do kominów, rynien, masztów telewizyjnych, ław kominiarskich,
stojaków elektrycznych itp.

UWAGI KOŃCOWE.
a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urządzenia należy niezwłocznie
zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania oraz powiadomić bezzwłocznie swojego
przełożonego
b. Wszystkie urządzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mieć aktualne
protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, z których jeden egzemplarz powinien znajdować się
u kierownika budowy.
c. Każdy z elektryków winien bezwzględnie znać i umieć stosować praktycznie podstawowe zasady
ratownictwa porażonych prądem elektrycznym, które polegają na:
-usunięciu porażonego możliwie szybko spod działania prądu,
-stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywać aż do chwili przybycia lekarza),
inż. Wiesław Giziński
nr upr. 64/Wa/73
w specj. inst. elektr
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W czasie wykonywania robót budowlano – montażowych objętych zawartością niniejszego
opracowania, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono w w
oparciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia”.
1. Zakres robót obejmuje:
Instalacji elektrycznej w budynku
-

Rozdzielnie i tablice 0,4 kV .

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- budynek modernizowany
- budynki sąsiednie
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- budynek modernizowany
- budynki sąsiednie
4.
Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia :
- upadek z wysokości :
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie,
b/ miejsca występowania zagrożenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokości,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- porażenie prądem elektrycznym:
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,
b/ miejsca występowania zagrożenia to: elektronarzędzia, urządzenia elektryczne, kable
przesyłające energię elektryczną,
c/ zagrożenie występuje w czasie do 7,5 godzin dziennie,
- skaleczenia:
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: ostre krawędzi detali,
c/ zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie,
- uderzenie i przygniecenie:
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie, prawdopodobieństwo niewielkie,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia: przy robotach montażowych, przy transporcie ręcznym,
przy składowaniu materiałów,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek:
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: stanowisko pracy, plac budowy,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- spadające przedmioty:
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: rusztowania, remontowany budynek, przenoszenie,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- urazy oczu:
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: roboty montażowe
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c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych, takich jak:
· roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0 m,
· montaż, demontaż i konserwacja rusztowań,
· wykonywanie prac mogących grozić porażeniem prądem
a) pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne ogólne oraz podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez głównego specjalistę do spraw BHP, natomiast pracownik już zatrudniony
przesunięty do robót niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez
kierownika budowy,
b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
· ocena zdarzenia. podjęcie działania,
· jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego,
· ocena zaistniałego zagrożenia dla życia poszkodowanego,
· sprawdzenie tętna,
· sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych,
· ocena stanu przytomności,
· ustalenie rodzaju urazu (rany, złamania itp.,).
· zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub innego zagrożenia (np.
wyniesienie poszkodowanego z miejsca działania czynników toksycznych),
· natychmiastowe zgłoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub współpracownika o
zaistniałym zdarzeniu
· wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),
· zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jeśli nie ma możliwości szybkiego dotarcia lekarza).
· zabezpieczenie miejsca, w którym wystąpiło zagrożenie,
· kierownictwo budowy informuje dyrekcję i służby BHP o zaistniałym zdarzeniu
c) wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń takich jak:
· kaski,
· szelki przy pracach na wysokości,
· odzież roboczą i ochronną,
· sprzęt ochrony osobistej ( okulary ochronne, nauszniki, maski)
b) nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez brygadzistę
tych robót oraz majstra,
6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania
· materiały wielkie gabarytowo, paletyzowane przechowywane są na wyznaczonym do tego placu
zgodnie z planem sytuacyjnym,
· stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie przechowywane są na placu produkcji pomocniczej,
· materiały drobne oraz farby są przechowywane w podręcznych magazynach kontenerowych,
· przemieszczanie materiałów sypkich w obrębie budowy odbywa ręcznie za pomocą taczek.
7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;
a/ Odpowiednia organizacja prac
b/ Rozpoznanie lokalizacji już istniejących instalacji (elektrycznej, gazowej etc.)
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c/ Prace powinny być prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników i kierownictwo
nadzoru
d/ Używanie sprawnych i w pełni bezpiecznych narzędzi
e/ Odpowiednie przeszkolenie BHP pracowników (instrukcja BHP stanowiska pracy)
f) Aktualne zaświadczenie SEP
g) Badania lekarskie - praca na wysokości
h) Stosowanie materiałów budowlanych posiadających wszystkie wymagane atesty i aprobaty
techniczne
i/ Odpowiednio wyposażony punkt ppoż.
8. Uwagi końcowe.
a/ Wszystkie roboty budowlane winny być wykonane ściśle z odpowiednimi Polskimi Normami
Budowlanymi lub Normami Branżowymi, o ile PNB nie ujmuje jakiegoś rodzaju robót jak również
zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP. Dotyczy to również stosowanych materiałów i
warunków ich odbioru i składowania.
b) Zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu pracowników do prac instalacyjnych i do
prac w czynnych obiektach energetyki.

Projektant:
inż. Wiesław Giziński
64/Wa/73
w specj. inst. elektr.
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Warszawa, 12.2016 r.
OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r., poz.
290).
OŚWIADCZAM, że projekt budowlany instalacji elektrycznych dla rewitalizacji terenu zielonego przy
Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 przy ul. Zawiszy 13 w Warszawie,
sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzający:

inż. Wiesław Giziński

inż. Jerzy Lech

upr. nr 64/Wa/73

upr. nr St-68/90

w spec.inst.elektr.

w spec.inst.elektr.
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UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
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