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OPIS TECHNICZNY 

Rozbudowa Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Krapkowicach, Oś. XXX-Lecia 23 

 

1. Podstawa opracowania: 

• Zlecenie inwestora  

• Plany sytuacyjno-wysokościowe 

• Inwentaryzacje 

• Uzgodnienia 

• Obowiązujące normy i przepisy 

 

2. Zakres opracowania: 

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje: 

• Wewnętrzną Linią Zasilającą (WLZ), 

• Tablicę Bezpiecznikową TB nowoprojektowanej części budynku, 

• Instalacje wewnętrzne, 

• Instalację odgromową. 

 

3. Układ zasilania, Wewnętrzne Linie Zasilające: 

Do zasilania budynku należy wyprowadzić nową linię kablową przewodem typu 

YKY-żo 5x16 mm2 z rozdzielnicy głównej istniejącego budynku, w której 

projektowany przewód podłączyć pod istniejące niewykorzystane gniazda 

bezpiecznikowe i zabezpieczyć wkładkami topikowymi 35A gG/gL. 

W istniejącym budynku przewód należy prowadzić pod tynkiem, natomiast na 

zewnątrz przewód sprowadzić po elewacji (podtynkowo w rurze ochronnej), a 

następnie ułożyć w rowie kablowym w rurze ochronnej AROT DVK 50 na 

głębokości 60 cm na 20 cm podsypce z piasku. 

 

4. Tablica rozdzielcza  TB 

Zasilanie tablicy rozdzielczej TB nowoprojektowanej części budynku odbywać 

się będzie kablem typu YKY-żo 5x16 mm2 z rozdzielnicy głównej istniejącego 

budynku. Tablicę rozdzielczą należy wyposażyć w aparaty i modułowy osprzęt 

elektryczny niskiego napięcia zgodnie ze schematem ideowym oraz dokonać 

uziemienia szyny PE o wartości rezystancji uziemienia nie przekraczającej 10Ω. 
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5. Instalacje wewnętrzne budynku 

Obwody gniazd, oświetlenia oraz zasilania odbiorników stałych wykonać 

przewodami i kablami zgodnie ze schematem ideowym tablicy rozdzielczej TB.  

We wszystkich pomieszczeniach instalację wykonać jako podtynkową. W 

trakcie układania przewodów należy unikać wykonywania instalacji na ścianach, w 

których prowadzone są kanały kominowe i wentylacyjne. W pomieszczeniach o 

zwiększonej wilgotności (pom. sanitarne) należy instalować osprzęt 

elektroinstalacyjny hermetyzowany o IP44. Gniazda wtyczkowe instalować na 

wysokości h=0,3 m, zaś wyłączniki h=1,1 m nad posadzką.  

W pracowni ceramicznej włączenie pieca do wypalania ceramiki musi 

spowodować załączenie wentylatora wyciągowego połączonego z okapem pieca.  

 

6. Instalacja oświetlenia 

Obwody oświetlenia należy wyprowadzać bezpośrednio z tablicy 

bezpiecznikowej TB budynku. Do zasilania opraw oświetlenia stosować przewody 

typu YDYżo 3(4) x 1,5 mm2 450/750 V. 

Na rzucie przyziemia pokazano rozmieszczenie poszczególnych punktów 

świetlnych, lokalizację, typ opraw oświetlenia i włączników. 

W pomieszczeniach gospodarczych oraz sanitariatach projektowane 

wentylatory wyciągowe należy połączyć z instalacją oświetlenia danego 

pomieszczenia. 

 

7. Oświetlenie awaryjne 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, 

zapobieganiu powstawania paniki w przypadku zaniku napięcia zasilającego oraz 

umożliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu przez przebywające w nim osoby, 

zaprojektowano oświetlenie awaryjne. 

Przyjęto system bezpieczeństwa realizowany za pomocą opraw oświetlenia 

awaryjnego oraz podświetlanych znaków wskazujących wyjścia ewakuacyjne oraz 

kierunek ewakuacji. 

Oświetlenie awaryjne powinno załączyć się automatycznie po zaniku napięcia 

dochodzącego z sieci zasilającej oraz wyłączyć się samoczynnie po powrocie 

napięcia podstawowego. Oświetlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o normę 

PN-EN 1838: 2005. Na drogach ewakuacji należy zapewnić minimalne natężenie 

oświetlenia awaryjnego o wartości 1 lx . 
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Oprawy oświetlenia awaryjnego opatrzone piktogramem „wyjście ewakuacyjne” 

zabudowane nad drzwiami wyjściowymi oraz oprawy kierunkowe wskazujące 

kierunek ewakuacji będą pracowały jedynie w trybie pracy awaryjnej, po zaniku 

zasilania z sieci energetycznej. Czas działania opraw po zaniku napięcia nie 

powinien być krótszy niż 1h. 

Zastosowane moduły oraz oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzyć 50 

% wymaganego natężenia oświetlenia a w ciągu 60 s pełny poziom wymaganego 

natężenia oświetlenia. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego, moduły, akumulatory stale monitorowane będą 

przez indywidulny system kontroli oświetlenia awaryjnego oparty na układach 

wyposażonych w AUTOTEST. W/w system automatycznie będzie kontrolował stan 

opraw, akumulatorów, oraz okresowo wykonywał testy funkcjonalne urządzeń 

związanych z oświetleniem awaryjnym. 

 

8. Instalacja piorunochronna LPS 

Dla projektowanego budynku przyjęto IV poziom ochrony odgromowej, obiekt 

chroniony będzie instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym. 

Jako zwody poziome na dachu ułożyć drut FeZn o średnicy Ø 8mm, z którym 

należy połączyć w sposób trwały przewody odprowadzające. Dla przedmiotowego 

budynku minimalny odstęp izolacyjny wynosi s ≥ 0,6 m. 

Jako przewody odprowadzające należy wykorzystać zbrojenie słupów 

konstrukcyjnych budynku. Na poziomie 0,00 m przewody odprowadzające 

wyprowadzić na zewnątrz budynku i połączyć (poprzez złącze kontrolne) z 

uziomem fundamentowym budynku. 

Uziom fundamentowy wykonać z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm, którą 

należy ułożyć w fundamentach budynku. Rezystancja uziomu nie powinna być 

większa niż 10 Ω. 

Jako złącza kontrolne zastosować studnie typu Galmar, w których należy 

połączyć przewody odprowadzające z uziomem fundamentowym. Połączenie 

wykonać za pomocą 2 śrub o gwincie M 6 lub jednej o gwincie M 10. 

 

9. Ochrona przeciwporażeniowa: 

Jako środek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano 

samoczynne wyłączenie napięcia. 
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10. Uwagi końcowe: 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi 

normami i przepisami. 

We wszystkich instalacjach należy stosować tylko przewody kabelkowe o 

izolacji 450/750V. 

Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać wymagane stosownymi 

przepisami atesty i certyfikaty. 

 

          

Opracował: 

 

        mgr inż. Tomasz Hudala 


