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1. Opis techniczny
1.1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje modernizację instalacji elektrycznych dla istniejącego budynku
Urzędu Pocztowego UP Łódź 17 w Łodzi tj:
• Instalacje elektryczną zasilającą podgrzewacze przeciwoblodzeniowe
zlokalizowane na dachu budynku,
• Instalację odgromową budynku.
1.2. Lokalizacja, dane dotyczące ochrony terenu
Budynek wchodzi w skład kompleksu budynków o różnych wysokościach
wzajemnie przylegających do siebie, zabezpieczonych wspólną instalacją
odgromową.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w m. Łódź przy ul. Moniuszki 4 dz. nr
ewid. 153/1, 111/10, obr. S-6. Przedmiotowy obiekt jest wpisany do rejestru
zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.
1.3. Zasilanie instalacji
Zasilanie budynku odbywa się istniejącym przyłączem kablowym. Nie
przewiduje się przebudowy istniejącego przyłącza energetycznego.
1.4. Instalacje odbiorcze.
Projektowanymi instalacjami odbiorczymi są:
•
instalacja zasilania podgrzewaczy przeciwoblodzeniowych
Zabezpieczeniem obwodu jest wyłącznik nadmiarowo-różnicowo-prądowy serii
P310 o charakterystyce B i prądzie różnicowym ∆I=30mA.
Instalacje elektryczne wykonane będą z kabli i przewodów z trzema żyłami
miedzianymi. Przekroje poszczególnych przewodów oraz kabli szczegółowo opisane
na schemacie.
1.5. Ochrona przeciwprzepięciowa
Dla ochrony przepięciowej projektuje się zastosowanie w rozdzielnicach
ochronników przepięciowych firmy Legrand:
•
w rozdzielnicy głównej klasy B+C dobezpieczonych wyłącznikami
S304-C40A,
•
w rozdzielnicach oddziałowych klasy C dobezpieczonych wyłącznikami
S302-C20A,
Ochronniki uziemić przyłączając je do instalacji połączeń wyrównawczych,
R<10Ω.
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1.6. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym
Dla projektowanej instalacji przyjęto układ sieci TN-S, a wiec o niezależnym
przewodzie neutralnym N i ochronnym PE. Rozdzielenie funkcji przewodu PEN na N
i PE (TN-C na TN-S) dla budynku wykonano w tablicy WG (zgodnie z dokumentacją
powykonawczą) zlokalizowanej w piwnicy. Punkt rozdziału uziemić, R<10Ω.
Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosowano szybkie
wyłączanie zasilania, wykorzystując wyłącznik typu P312 z członem różnicowoprądowym ∆I=30mA.
We wszystkich instalacjach elektrycznych prowadzić przewód ochronny PE,
poza wyłącznikami. Zasilanie obwodów 1-fazowych wykonać jako 3-żyłowe w
układzie – L,N,PE.
1.7. Instalacja odgromowa istniejąca
Obecnie istniejąca instalacja odgromowa wykonana jest zwodami niskimi z
drutu DFeZnΦ6mm oraz na części dachu wykorzystano obróbki blacharskie jako
zwody poziome niskie. Na kominach wykonana jest instalacja odgromowa połączona
ze zwodami niskimi i przewodami odprowadzającymi DFeZnΦ6mm wykonanymi
podtynkowo w rurkach instalacyjnych oraz metodą naciągową na budynku sąsiednim
zwodem prowadzonymi na wspornikach. Przewody odprowadzające połączone są z
przewodami uziemiającymi (bednarką FeZn) poprzez złącza kontrolne zlokalizowane
na elewacji.
Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować.
1.8. Instalacja odgromowa projektowana
Ze względu na remont elewacji i dachu budynku projektuje się nową instalację
odgromową.
Instalację odgromową wykonać zgodnie z wymaganiami klasy III ochrony
odgromowej (obliczenia techniczne dołączono do projektu). Na dachu ułożyć siatkę
zwodów poziomych niskich z drutu DFeZnΦ8mm na wspornikach izolacyjnych.
Przewody odprowadzające wykonać z drutu DFeZnΦ8mm i prowadzić w rurkach
instalacyjnych niepalnych PVC o grubości ścianki min. 5mm pod tynkiem. Złącza
kontrolne montować na elewacji. Złącza kontrolne przyłączyć do przewodów
odprowadzających a także do uziomu budynku za pomocą płaskownika FeZn
30x4mm.
Odkopać i sprawdzić stan istniejącego uziomu otokowego. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω. W przypadku nie osiągnięcia takiej
rezystancji należy wbić dodatkowe uziomy szpilkowe.
W przypadku znacznej korozji uziomu wymienić uziom na nowy. Uziom
układać w odległości nie mniejszej niż 1m od budynku na głębokości, co najmniej
0,6m.
1.9. Zalecenia końcowe
Całość prac powinna być wykonywana przez osoby posiadające stosowne
przeszkolenie i powinna być nadzorowana przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami.
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Roboty muszą być wykonane zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
i wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.
Zastosowane materiały muszą posiadać właściwe atesty i świadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Po wykonaniu instalacji sprawdzić pomiarami skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej, oraz dokonać pomiaru oporności izolacji i rezystancji
uziemienia.
Wszystkie połączenia wykonać zgodnie z DTR-kami zastosowanych urządzeń.
Projekt opracowano na podstawie obowiązującej normy odgromowej PN-EN 62305.
1.10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Zakres robót obejmuje:
• instalacje elektryczne wewnętrzne + instalacja odgromowa
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną i
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy informować pracowników o
etapach prowadzenia robót i obszarze prowadzenia robót wymagających
zabezpieczenia w danym etapie.
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót.
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i oznakowany zgodnie z PN. W
miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informacyjne dotyczące rodzaju
zagrożenia oraz należy stosować inne środki chroniące przed skutkami zagrożeń.
Materiały związane z prowadzonymi pracami muszą być składowane w
wyznaczonym do tego celu miejscu. Materiały palne należy składować oddzielnie w
wydzielonym miejscu. W odległości 20 m od miejsca składowania materiałów palnych
nie należy posługiwać się otwartym ogniem.
Na terenie powinien zostać urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez
wyszkolonych pracowników.
Należy zapewnić środki ochrony indywidualnej dla pracowników dostosowane do
rodzaju zagrożenia. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przy wykonywaniu prac na wysokości należy zapewnić bezpieczeństwo dla
pracowników poprzez zastosowanie odpowiednich podestów i barierek ochronnych,
zamontowanych w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Pracownicy
pracujący na wysokości muszą być zabezpieczeni za pomocą szelek BHP z linką,
przypiętą do konstrukcji budynku lub innych urządzeń gwarantujących
bezpieczeństwo.
W rejonie wykonywania robót na wysokości należy zapewnić bezpieczeństwo osób
przebywających w pobliżu poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy
niebezpiecznej, zagrożonej spadaniem przedmiotów. W wypadku prowadzenia robót
nad miejscami stanowiącymi przejścia należy wykonać zadaszenia o wys. minimalnej
2,4m i szerokości 1,0 m większej niż szerokość przejścia lub przejazdu.
Uzgodnić przebieg robót – nie wykonywać jednocześnie robót na różnych poziomach
nad sobą.
Całość prac powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie
przeszkolenie i powinna być nadzorowana przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami.
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W widocznych miejscach należy umieścić tablice informujące o prowadzonych
robotach i występującym zagrożeniu.
W razie wystąpienia wypadku, należy powiadomić natychmiast kierownictwo robót
oraz służby ratownicze. Udzielić pierwszej pomocy.
1.11. Obliczenia techniczne
1. Obliczenie Nc.
(A) Oszacowanie konstrukcji budynku.
A1. Ściany:
Mur, beton niezbrojony - 0,50
A2. Konstrukcja dachu:
Drewno - 0,10
A3. Pokrycie dachu:
Papa, beton żwirowy - 0,50
A4. Zabudowa dachu:
Nieuziemione anteny, elementy metalowe - 0,50
A = A1 x A2 x A3 x A4 = 0,01250
(B) Charakterystyka budynku.
B1. Zachowanie mieszkańców: Przeciętna możliwość paniki - 0,10
B2. Wyposażenie wnętrza:
Nie palne, trudno palne - 1,00
B3. Wartość wyposażenia:
Ubogie wyposażenie - 1,00
B4. Systemy bezpieczeństwa: Bez środków bezpieczeństwa - 1,00
B = B1 x B2 x B3 x B4 = 0,10000
(C) Skutki pożaru.
C1. Skutki dla środowiska:
Przeciętne - 0,50
C2. Wpływ na inne systemy:
Żaden - 1,00
C3. Inne szkody:
Przeciętne - 0,50
C = C1 x C2 x C3 = 0,25000
Nc = A x B x C = 0,00031
2. Obliczenie Nd.
Ng-gęstość wyładowań/km2/rok: Ng = 1,80
A – długość budynku:
A = 27m,
B – szerokość budynku:
B = 27 m,
H = 10m.
H – wysokość budynku:
Ae – powierzchnia ekwiwalentna w [m2]
Ae = A x B + 6H x (A + B) + 9 x π x H2 = 6796,43
Ce - położenie budynku.
Ce = 0,25 - Budynek otoczony obiektami o równej wysokości lub wyższymi.
Nd = Ng x Ae x Ce x 10 = 0,003058
3. Obliczenie wymaganego współczynnika skuteczności.
E > 1 - Nc/Nd = 89,78 %
Konieczna klasa ochronności:
Klasa III + ochrona przeciwprzepięciowa
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