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Remont dachu budynku oraz klatki schodowej
Opis techniczny

do projektu remontu dachu budynku ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej
– instalacje elektryczne

1. Podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie i zgodnie z następującymi materiałami :
- zlecenie Inwestora,
- ustalenia branżowe,
- projekt branży architektonicznej,
- wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowiązujące przepisy i normy,

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje :
- wymianę opraw oświetleniowych na klatce schodowej - komunikacji,
- instalacja odtworzenie instalacji odgromowej na dachu z uwzględnieniem ochrony paneli 
fotowoltaicznych.

3. Dane techniczne podstawowe.
Napięcie zasilania 3x230/400 V
Częstotliwość 50 Hz
Łączna moc zainstalowana opraw oświetleniowych w budynku zmniejszy się o 1,6kW
Warunki zasilania pozostają bez zmian.

4. Opis prac
4.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu pozostaje istniejące wymianie podlegają jedynie istniejące oprawy sztuka za
sztukę.

4.2. Instalacje oświetlenia
Przewiduje się wymianę istniejących opraw kloszowych świetlówkowych 2x36W oraz kinkietów

plafonów na nowe oprawy ze źródłami typu LED sztuka na sztukę. Przewiduje się zastosowanie
opraw natynkowych o mocy 28W i strumieniu świetlnym 3300lm barwie światła 840 oraz kloszu typu
micro-prm oraz plafonów montowanych jako kinkiety o mocy 34W i strumieniu świetlnym 3800lm.
Rozmieszczenie dobranych opraw pokazano na rysunkach nr E1-E4 

W związku z demontażem opraw posiadających inwertery przewiduje się montaż opraw
oświetlenia awaryjnego diodowych o czasie pracy 1h. Oprawy te zasilić z fazy bezprzerwowej
obwodów dotychczas zasilających oprawy z inwerterami. 

W każdym z pomieszczeń indywidualnie dobrano natężenie oświetlenia opierając się na
obowiązującej normie PN-EN 12466-1, a wyniki obliczeń stanowiły podstawę do wyboru mocy opraw.

Nie przewiduje się wykonania nowych obwodów oświetleniowych, ewentualne braki lub
konieczne zmiany w obwodach wynikłe na budowie należy wykonać zgodnie z poniższym opisem.
Ewentualne zmiany w instalacji oświetleniowej układać przewodami YDYp o Un=750V o przekroju żył
1,5mm2. Obwody układać podtynkowio w bruzdach kutych w ścianie. Stosować puszki fi80mm 
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Remont dachu budynku oraz klatki schodowej

4.3. Instalacje istniejące do schowania pod tynk
Istniejące instalacje elektryczne dotychczas prowadzone w sposób natynkowy schować pod

tynk w bruzdach kutych w ścianie.

4.4. Instalacja odgromowa i uziom
Na dachu budynku wykonać instalacje odgromową ze zwodów poziomych nienaprężanych

drutem DFe/Zn fi8mm montowanym na klockach PVC klejonych do pokrycia dachu oraz na
uchwytach do blachy. Wszystkie połączenia na dachu, wykonać przy wykorzystaniu złącz skręcanych
stosując złącza krzyżowe i rynnowe. Wykonać je zgodnie z rysunkiem numer E5. Przewody
odprowadzające, skrzynki probiercze oraz uziom wykorzystać istniejące. Rezystancja uziemienia
R<10,0om.

Dla ochrony przyszłej instalacji fotowoltaicznej przewiduje się zabudowę iglic odgromowych
rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem nr E5. Zmiana wysokości paneli, ich rozmieszczenia wiązać
się będzie z koniecznością weryfikacji przez projektanta przyjętych rozwiązań.

4.5.Zagadnienia BHP
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne są

wykonywane jako trój lub pięciożyłowe z wydzielonym przewodem zerowym „N” i ochronnym „PE”. 
W obiekcie zabudowano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy te wyposażone w

inwertery o czasie pracy 1 godzina. Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlać drogi
ewakuacyjne i wyjścia przy zaniku napięcia zasilania.

Natężenie oświetlenia na płaszczyźnie podłogi w komunikacji nie może być mniejsze jak 1lx na
drogach ewakuacyjnych. Załączanie opraw automatyczne po zaniku zasilania, 50% wymaganego
natężenia powinno być wytworzone w ciągu 5s, a pełny poziom natęznia oświetlenia w ciągu 60s.
Kontrola sprawności oprawy poprzez autotest zabudowany w oprawie. Oprawy ewakuacyjne
oznaczać żółtym paskiem na obudowie.

Obsługę urządzeń i instalacji elektrycznych wykonywać może wyłącznie osoba do tego
przeszkolona, posiadająca odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez
osoby odpowiedzialne za pracę zakładu. W budynku sieć elektryczna pracuje w systemie TN-S.

5. OCHRONA OD PORAŻEŃ
Jako system ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym zastosowano izolację

części czynnych a jako system ochrony dodatkowej samoczynne, dostatecznie szybkie wyłączanie
zasilania w przypadku pojawienia się napięcia dotykowego o wartości przekraczającej wartości
dopuszczalne. Realizowane jest to poprzez stosowanie sieci połączeń wyrównawczych w budynku
oraz stosowanie wyłączników nadmiarowoprądowych oraz różnicowoprądowych dobranych do
zabezpieczenia poszczególnych obwodów. 

Opracował
mgr inż. Jerzy Woźniak

nr upr. 877/86/Lo
           spec. inst.-inż.

6.UWAGI
1.Po zakończeniu prac wykonać wymagane przepisami pomiary elektryczne .
2.Projektant nie dopuszcza zmian w dobranych oprawach oświetleniowych bez konsultacji.
3.Stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające certyfikat lub świadectwo zgodności .
4.Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i jakiekolwiek odstępstwa od niego
wymagają pisemnej zgody projektanta . 
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Remont dachu budynku oraz klatki schodowej
5.W zakresie pomiarów elektrycznych, wykonać pomiary rezystancji izolacji obwodów
oświetleniowych, rezystancji uziemienia instalacji odgromowej oraz skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej i natężenia oświetlenia.
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Remont dachu budynku oraz klatki schodowej
Leszno, maj 2016 r.

OŚWIADCZENIE

projektanta o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany: Jerzy Woźniak

legitymujący się AZC985638

zamieszkały 64-100 Leszno, ul. Francuska 61

oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla
Starostwo Powiatowe w Opolu

ul. 1 Maja 29
45-068 Opole

dotyczący: 

Remont dachu budynku ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej 
– instalacje elektryczne

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

             mgr inż. Jerzy Woźniak
                             nr upr. 877/86/Lo

    spec. inst.-inż. ...................
 (projektant)
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Remont dachu budynku ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu 
oraz klatki schodowej – instalacje elektryczne

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Opolu
ul. 1 Maja 29
45-068 Opole

PROJEKTANT : mgr inż. Jerzy Woźniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
64-100 Leszno
ul. Francuska 61

Leszno, maj 2016 r.
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Remont dachu budynku oraz klatki schodowej
CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie wymiany opraw
oświetleniowych na klatce schodowej - komunikacji oraz odtworzenia instalacji odgromowej
w zamierzeniu budowlanym pt. „Remont dachu budynku ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz
klatki schodowej – instalacje elektryczne”.

Zakres robót instalacyjnych branży elektrycznej dla całego zamierzenia budowlanego oraz 
kolejność realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :
- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlano-wykonawczym 
- wizja lokalna w terenie i w obiekcie
- zwiezienie materiału 
- uzgodnienie tras instalacji z branżą budowlaną 
- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystąpieniu do robót elektrycznych.

2. Roboty montażowe:
- demontaże,
- okablowanie projektowanych instalacji,
- wykonanie połączeń instalacji,
- biały montaż,
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- montaż opraw oświetleniowych,
- odbiór techniczny,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
elektrycznych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:
 zagrożenie przy robotach  związanych z montażem instalacji silnoprądowych,
 zagrożenie przy robotach związanych z uruchomieniem instalacji,
 zagrożenie przy robotach na wysokości,
 zagrożenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac równoległych przez 
pozostałe branże

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
-     przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych każdy pracownik winien być 
przeszkolony w zakresie BHP
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Remont dachu budynku oraz klatki schodowej
- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, 
zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowując wytyczne 
wykonawstwa i odbioru robót
- całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, przepisami BHP i 
p.poż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach
- w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ziemnych i
pracy na wysokości ok. 3,5 m nad posadzką, a przede wszystkim:
- bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach 
- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obsługiwać sprzęt budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

       Opracował
mgr inż. Jerzy Woźniak

nr upr. 877/86/Lo
                    spec. inst.-inż.
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