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1.Przedmiot i cel opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest modernizacja energetyczna  budynku głównego i budynku 
chirurgii Szpitala  im Św.Jadwigi  Śląskiej w Trzebnicy. Budynki zlokalizowane są w Trzebnicy, powiat 
Trzebnica, przy ulicy Prusickiej, działka nr 1/1,9/1 AM-40. 

 Celem opracowanie jest projekt techniczny ocieplenia ścian , stropodachu budynków , wymiany 
stolarki z zastosowaniem nawiewników higrosterowalnych oraz modernizacja systemu grzewczego i ciepłej 
wody użytkowej z zastosowaniem instalacji kolektorów słonecznych i  instalacji pomp ciepła . 
Zmodernizowany obiekt w oparciu o niniejsze opracowanie spełni wymagania izolacyjności, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dania 12 kwietnia 2002r., wraz z późniejszymi zmianami – WT-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.Opis techniczny budynku głównego 

A.1. Dane ogólne 

Budynek objęty opracowaniem jest  jednym z budynków znajdujących się na działce nr 1/1 

 w Trzebnicy. Główna bryła budynku złożona  jest z dwóch prostopadłościanów ułozonych 
względem siebie pod koąrtem prostym. Główny dach jest  dachem płaskim o nachyleniu do 10 
stopni. Częściwo budynek jest przykryty dachem dwuspadowym / o pochyleniu 100%/ 
niesymetrycznym – w częściach skrajnych budynku. Obiekt, podlegający termomodernizacji, jest 
budynkiem czterokondygnacyjnym. Budynek pełni funkcję budynku szpitalnego. 

Wysokość budynku wynosi  17,27-23,81 m / attyka /. 

Ściany zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej: trójwarstwowa:  

pustak ceramiczny 25 cm,  

styropian 8 cm, 

 cegła elewacyjna 12 cm.   

Częściowo ściany sa otynkowane, częściowo wykończone cegła klinkierowa częściowo płytkami 
klinkierowymi.   

Dach został wykonany w formie stropdachu z pustką powietrzną:  

-Papa  

-Gładź cementowa 2cm 

-1xpapa 

-płyty korytkowe betonowe, 

- pustka powietrzna śr 150 cm 

-wełna mineralna  20 cm 

- strop Teriva 34 cm 

-Tynk cementowo-wapienny 1,5cm.                                                                                                . 

Ogólna charakterystyka budynku 

Powierzchnia zabudowy – 983,36 m2. 

Powierzchnia całkowita -4012 m2. 

kubatura – 12637,804 m3. 

Wysokość ścian budynku –20,69 m – 16,41 m., attyka- 23,81 m. 

 

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Charakterystyka budynku: 

-Fundamenty: ławy betonowe, ściany fundamentowe\: bloczki betonowe, ściany żelbetowe. 

-Ściany kondygnacji wyższych: pustak ceramiczny o gr 25 cm, ocieplonych warstwą styropianuo grubości 8 
cm, warstywa elewacyjna z cegły pełnej o gr 12 cm. 

-Ścianki działowe: cegła ceramiczna dziurawka lub cegła pełna o grubość ścian 6cm, 12cm. 

-Stropy:  stropy Teriva o wysokości 34 cm z pustakami żużlo-betonowymi. 



-Stropodach: strop Teriva o wysokości 34 cm z warstwą ocieplającą z wełny mineralnej o gr 20 cm, izolacją 
, kryty papą lub płyty korytkowe z ociepleniem wełną mineralną o gr 20 cm. 

-Stolarka: okna i drzwi – PCV, Al. 

-Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne, w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2 m płytki 
glazurowane. 

-Elewacje zewnętrzne: tynki cementowo-wapienne, cegła klinkierowa lub płytki klinkierowe. 

-Instalacje: wodno-kanalizacyjna – podłączenie do sieci miejskiej, instalacja c.o. z indywidualnej 
kotłowni,instalacje gazu ziemnego, instalacja elektryczna, oświetleniowa i odgromowa. 

-Izolacje przeciwwilgociowe: na ławach fundamentowych 2x papa na lepiku, pionowa dwuwarstwowy lepik 
ze smoła. 

-Pokrycie dachu: papa wierzchniego krycia. Powierzchnie pochyłłe dachu- dachówka ceramiczna , matowa. 

Aktualny stan techniczny elewacji i elementów związanych z elewacją. 

Elewacje budynku proste, z elementami dekoracyjnymi. Okna w budynku  wykonane  

z PCV i Al. Przed wykonaniem docieplenia należy odbić tynk i sprawdzić stan techniczny istniejącego 
ocieplenia naściasnie szczytowej- elewacja zachodnia z wizerunkiem Św Jadwigi: jego wytrzymałość. 

Ogólny stan techniczny elewacji – dobry. 

Zakres prac do wykonania 

-Ocieplenie ścian budynku  styropianem o gr. 10cm z wyprawą elewacyjną imiptującą płytki 
ceramiczne w miejscu cegły elewacyjnej/ np Ceresit/. Elementy dekoracyjne na elewacji wykonane 
zostaną z tynku w innym kolorze.   

-Ocieplenie stropodachu styropapą o grubości 5 cm  i wełną mineralną o takich samych 
parametrach w częściach ukośnych dachu. Dach ukośny- docieplenie wraz z  demontażem 
dachówki i wymianie dachówki na karpiówkę podwójnie lub  zakładkową . 

-Częściowa wymiana opierzeń, całkowita wymiana rynien, rur spustowych na elementy z blachy 
tytanowo-cynkowej o grubości 0.7mm, 

- wymiana parapetów na parapety z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm bez zaślepek bocznych, 

- demontaż i montaż elementów mocowanych do elewacji z zastosowaniem kotew pianowych.  

- Wymiana stolarki z zastosowaniem nawiewników higrosterowalnych, 

- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacji ogromowej. 

Podstawowe zasady termomodernizacji 

Termomodernizacja jest procesem, który ma na celu ograniczenie wydatków energii na ogrzewanie obiektów 
budowlanych już istniejących. Przynosi ona wymierne korzyści, jednorazowe, znaczne nakłady finansowe 
zwracają się w postaci dużo niższych kosztów ogrzewania budynków. Dodatkową korzyścią jest również 
korzystny wpływ termomodernizacji budynków na środowisko naturalne, poprzez mniejsze zużycie energii. 

Zakres prac termomodernizacyjnych zależy od: 

-wieku budynku, 

-technologii, w jakiej budynek został zrealizowany, 

-aktualnego statu technicznego elewacji. 

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów w oszczędności energii cieplnej budynek powinien być poddany 
kompleksowo termomodernizacji polegającej na wykonaniu następujących robót: 



-ocieplenie przegród zewnętrznych, 

-modernizacji instalacji grzewczej. 

A.2.Obliczanie współczynników przenikalności ciepła U – stan istniejący 

A.2.1 Ściany zewnętrzne 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – ściana osłonowa 

Warunki eksploatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 

Warstwy w przegrodzie: 

-tynk cementowo-wapienny 1,5cm 

-cegła pełna 12 cm 

-styropian gr. 8 cm. 

- cegła pełnas 25 cm lub bwton 25 cm 

- tynk cem-wap 1.5 cm 

 

Warstwa di λi Ri=di/λi 

[m] [W/mK] [m2K/W]  
- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,130 

1 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
2 Cegła pełna 25cm 

lub beton 25 cm 
0,25 

lub0,25 
0,770 

lub1,300 
0,325 

lub0,192 
3 styropian gr.8 cm. 0,08 0,042 1,905 
4 Cegła pełna 12 cm 0,12 0,77 0,155 

5 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

 RT= 2,588 
Lub 2,7475 

 

Współczynnik przenikania ciepła Umax=1/RT = 1 / 2,7475 m2K/W = 0,364 W/(m2K) 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody  

Umax=0,23 W/(m2K) 
Ściany wymagają docieplenia. 

 

A.2.2 Stropodach 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – stropodach. 

Warunki ekspoatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 



 

Warstwy w przegrodzie: 

-Papa  

-Gładź cementowa 2cm 

-1xpapa 

-płyty korytkowe betonowe, 

- pustka powietrzna śr 150 cm 

-wełna mineralna  20 cm 

- strop Teriva 34 cm 

-Tynk cementowo-wapienny 1,5cm. 

 

Warstwa di λi Ri=di/λi 

[m] [W/mK] [m2K/W]  
- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,100 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,018 0,820 0,018 
2 Strop Teriva  0,34 1,7 0,200 
3 Wełna mineralna 0,20 0,045 4,444 
4 Papa - - 0,000 
5 Pustka powietrzna  1,5 0,02 75 

6 Płyty korytkowe 0,10 1,7 0,059 
7 Gładź cementowa 0,02 1,050 0,019 
6 Papa - - 0,000 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

 RT= 79,88 
 

Współczynnik przenikania ciepła U=1/RT = 0,,0125 W/(m2K) 

JEDNAK POMIJAJĄC PUSTKĘ POWIETRZA U= 0,208 W/(m2K) 

 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody Umax=0,18 W/(m2K) 

Stropodach wymaga docieplenia. 

A.3.Obliczanie współczynników przenikania ciepła – stan projektowany 

A.3.1 Ściany zewnętrzne 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – ściana osłonowa 

Warunki ekspoatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 

  

 



Warstwy w przegrodzie: 

-tynk cementowo-wapienny 1,5cm 

-cegła pełna 12 cm 

-styropian gr. 8 cm. 

- cegła pełnas 25 cm lub bwton 25 cm 

- tynk cem-wap 1.5 cm 

-Styropian PS-E FS 15 gr. 10 cm 

-Tynk strukturalny 0,5cm 

 

Warstwa di λi Ri=di/λi 
[m] [W/mK] [m2K/W]  

- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,130 

1 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
2 Cegła pełna 25cm 

lub beton 25 cm 
0,25 

lub0,25 
0,770 

lub1,300 
0,325 

lub0,192 
3 styropian gr.8 cm. 0,08 0,042 1,905 
4 Cegła pełna 12 cm 0,12 0,77 0,155 

5 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
6 izolacja-styropian FS-15 0,10 0,031 3,226 
7 tynk strukturalny 0,002 0,85 0,002 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

 RT= 5,819  
lub 5,686 

 

Współczynnik przenikania ciepła U=1/RT = 0,172 W/(m2K) 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody 

 Umax=0,23 W/(m2K) 

Zmiana w stosunku do pierwotnego współczynnika przenikania ciepła: -55%. 
 

A.3.2 Stropodach 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – dach płaski 

Warunki ekspoatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 

 

Warstwy w przegrodzie (od góry): 

 -Papa  

-Gładź cementowa 2cm 

-1xpapa 

-płyty korytkowe betonowe, 

- pustka powietrzna śr 150 cm 



-wełna mineralna  20 cm 

- strop Teriva 34 cm 

-Tynk cementowo-wapienny 1,5cm. 

- Styropapa 10 cm. 

 

Warstwa di λi Ri=di/λi 

[m] [W/mK] [m2K/W]  
- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,100 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,018 0,820 0,018 
2 Strop Teriva  0,34 1,7 0,200 
3 Wełna mineralna 0,20 0,045 4,444 
4 Papa - - 0,000 
5 Pustka powietrzna  1,5 0,02 75 

6 Płyty korytkowe 0,10 1,7 0,059 
7 Gładź cementowa 0,02 1,050 0,019 
6 Papa - - 0,000 
7 Styropapa –styropian EPS 0,05 0,035 1,429 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

  81,309 
 

Współczynnik przenikania ciepła U=1/RT =0,012 W/(m2K) 

JEDNAK POMIJAJĄC PUSTKĘ POWIETRZA U= 1/6,309 W/(m2K)=0,158 W/(m2K) 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody Umax=0,18 W/(m2K) 

W celu zapewnienia wymaganego współczynnik przenikania ciepła dla przegrody należy zastosować 5 
cm styropianu EPS-STYROPAPA. 

W częściach ukośnych dachu należy zastosować wełnę mineralną o takich samych współczynnikach.  

A.4.Technologia docieplenia ścian budynku oraz przyjęte rozwiązania projektowe 

Zaprojektowano ocieplenie przy zastosowaniu metody lekko-mokrej według rozwiązań systemowych 
producentów styropianu. Wybór systemu pozostawia się do dyspozycji inwestora. 

W oparciu o dokonane obliczenia współczynnika przenikania ciepła „U” przyjęto docieplenie ścian 
osłonowych styropianem FS-15 o grubości 10cm, stropodach – styropianem o grubości 5 cm. Płyty 
styropianowe mocować klejem „na placki” i kołki z tworzywa sztucznego w ilości 6 sztuk na metr 
kwadratowy powierzchni ściany. 

W wyniku ocieplenia budynku otrzymano następujące współczynniki przenikalności ciepła 

-dla ścian osłonowych – U = 0,172 W/(m2K) 

-dla stropodachu – U =  0,158/(m2K) 

Wymagania systemu dociepleń: 

-Do poziomu okien parteru siatkę zbrojeniową kłaść podwójnie. 

 

Materiały budowlane 



Materiały podstawowe 

-styropian samogasnący fasadowy 
-zaprawa klejowa 
-siatka zbrojąca z włókna szklanego 
-podkład tynkarski 

Materiały pomocnicze 

-zaprawa tynkarska 
-zaprawa wyrównująca 
-emulsja do gruntowania 

Elementy uzupełniające 

-listwy cokołowe 
-listwy narożne 
-kołki z tworzywa sztucznego 

Uwagi końcowe 

 Wszystkie materiały stosowane do docieplenia budynku muszą posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie, wykonawca powinien mieć świadectwo autoryzacji 
producenta systemu ociepleniowego, a prace winny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia. 

 

 

 

 



INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
I   OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1. Zlecenie Inwestora. 
2. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja dokonana przez autorów opracowania. 
3. Robocze uzgodnienia z Inwestorem. 
4. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń. 
5. PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne. 
6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
7. Warunki techniczne i umowy na dostarczenie mediów. 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budowy i przebudowy instalacji elektrycznych budynku 
Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
W ramach inwestycji planuje się: 

 przebudowę rozdzielnicy głównej RG –  dostosowanie do nowych warunków pracy; 
 budowę WLZ pomiędzy istniejącą rozdzielnicą główną RG, a projektowaną rozdzielnicą pomp ciepła 

RPC 
 budowę rozdzielnicy pomp ciepła kotłowni 
 przebudowę instalacji odgromowej; 

 
 
 



II   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

1. Charakterystyka stanu istniejącego 
Istniejący budynek główny Szpitala w Trzebnicy jest zasilany ze złącza kablowego ZK. Docelowa moc 
zapotrzebowana dla nowych pomp ciepła określono na poziomie 2x15 kW.  
Układ zasilania docelowy 
Dla zasilania nowoprojektowanych pomp ciepła projektuje się dedykowaną rozdzielnicę kotłowni RPC, którą 
należy zasilić obwodem wyprowadzonym z rozdzielnicy głównej RG kablem YKYżo 5x25mm2 
 

2. Rozdzielnice 
Rozdzielnice główną RG należy przebudować tj. wyprowadzić nowy obwód z wolnego pola rezerwowego 
Q14-TSR1 w kierunku rozdzielnicy kotłowni RPC. 
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano rozdzielnicę RPC 0,4 kV w obudowie metalowej,  
o stopniu ochrony IP44. W rozdzielnicy należy zabudować aparaturę kompaktową, modułową na szynie TH-
35. Na schemacie rozdzielnicy RPC podano wyliczone bilanse mocy dla poszczególnych obwodów. Z 
rozdzielnicy RPC zasilić należy urządzenia pompy ciepła wraz z automatyką sterowania. 
 

3. Instalacja oświetleniowa kotłowni 
Pomieszczenie kotłowni posiada obecnie instalacje oświetleniową 
 

4. Oprzewodowanie  
Instalacje elektryczne wykonane będą kablami i przewodami miedzianymi o izolacji na napięcie 
750V w I grupie obciążeń jako natynkowe. 
Poszczególne ciągi przewodów i kabli prowadzić maksymalnie po wspólnych trasach w korytkach  
i drabinkach, listwach, rurkach instalacyjnych zachowując wypełnienie do 75% w stosunku do 
teoretycznej pojemności. Kabel zasilający rozdzielnicę RPC ułożyć w istniejących korytkach 
kablowych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym w pomieszczeniu piwnicznym. 
Podejścia przewodów do urządzeń instalacji sanitarnych wykonać w rurkach instalacyjnych. 
 

5. Instalacja ochrony od porażeń 
W projektowanym pomieszczeniu kotłowni instalacja wykonana będzie w układzie sieciowym TN-S 
co oznacza, że począwszy od rozdzielnicy głównej nN przewód neutralny „N" będzie izolowany na 
całym swym przebiegu od przewodu ochronnego „PE". Ochrona od porażeń będzie zapewniona 
przez samoczynne wyłączenie zasilania uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizację 
wszystkich elementów metalowych i konstrukcji budynku. 
Zapewni to zastosowanie w instalacji wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych  
w połączeniu z wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30 mA i ekwipotencjalizację 
zapewniają połączenia wyrównawcze. 
 

6. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Miejscowe połączenia wyrównawcze przewidziano przewodem LY16 (DY16) Do instalacji połączeń 
wyrównawczych należy przyłączyć stalowe elementy pomieszczenia kotłowni wszystkie piony 
instalacji wodnych, c.o., parowych, kanały wentylacji mechanicznej, ciągi drabinek i korytek 
kablowych, przewody ochronne „PE". Magistralę połączeń wyrównawczych przyłączyć do 
istniejącego GPW.  
 

7. Instalacja przeciwprzepięciowa 
W rozdzielnicy RPC zaprojektowano ochronniki przeciwprzepięciowe stopnia 2 (klasy C). 
 

8. Instalacja odgromowa 
Istniejący budynek posiada instalację odgromową. W związku z projektowanym ociepleniem 
należy istniejące przewody instalacji odgromowej zdemontować a po zakończeniu prac 
zamontować ponownie. Przewody odprowadzające prowadzić w warstwie ocieplenia w rurkach 
ochronnych do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu. Dla złącza kontrolnego należy 
wykonać skrzynki kontrolne. 
Instalację odgromową wykonać drutem FeZn 8. Siatkę zwodów na dachu wykonać zgodnie  



z rysunkiem. Zwody poziome mocować do dachu za pomocą typowych wsporników (uchwytów). Wsporniki 
powinny być rozstawione w odległości 1m. W celu uniknięcia niebezpiecznych naprężeń wywołanych przez 
zmiany temperatury, należy zastosować elastyczne elementy łączące przewody pomiędzy sobą lub z 
przewodzącymi elementami konstrukcji dachu. Ze zwodem poziomym należy połączyć wszystkie metalowe 
elementy konstrukcyjne dachu. Należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów. 
Na ścianach przewody odprowadzające ułożyć w bruzdach pod ociepleniem ścian zewnętrznych  
w rurkach izolacyjnych o wysokiej wytrzymałości termicznej mocowanych na wspornikach (uchwytach na 
ścianach obiektu). Uchwyty rozmieszczać w odległościach 1m. Zaprojektowane przewody odprowadzające 
zapewniają wieloprzewodową drogę dla przepływu prądu piorunowego od punktu uderzenia do ziemi. 
Przewody odprowadzające należy instalować wzdłuż prostych i pionowych tras po możliwie najkrótszej 
drodze pomiędzy zwodem a uziomem fundamentowym. Należy zachować odległości nie mniejsze niż 2 
metry pomiędzy nieizolowanym przewodem odprowadzającym a: 

 Przejściami dla pieszych i wejściami do budynków, 
 Oknami, 
 Ogrodzeniami metalowymi przylegającymi do dróg publicznych. 

 
Uziom budynku istniejący. Należy dokonać pomiaru rezystancji uziomu. Jeżeli po zmierzeniu 
rezystancji istniejącego uziomu parametry nie będą spełniały wymagań należy uziom rozbudować 
o następne elementy pionowe.  
W miejscach połączenia przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z przewodami 
uziemiającymi powinny znajdować się zaciski kontrolne. Zaciski te powinny znajdować się na 
wysokości 0,3 m nad powierzchnią ziemi. 

 
9. Anteny na dachach obiektu 
Antenę umieszczona na maszcie należy chronić w następujący sposób: 

 antena powinna znajdować się w przestrzeni chronionej tworzonej przez konstrukcje budowlane na 
dachu obiektu, przez metalowy maszt antenowy lub metalowy maszt  
z dodatkowym zwodem pionowym połączonym z konstrukcją tego masztu lub dodatkowy zwód 
pionowy mocowany do masztów nieprzewodzących, 

 metalowy maszt antenowy należy połączyć u podstawy z najbliższym zwodem lub przewodem 
odprowadzającym urządzenia piorunochronnego, 

 łącząc antenę z urządzeniem wewnątrz budynku należy stosować kabel koncentryczny antenowy 
oraz ochronę przepięciową. 

 
 
9. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie instalacji elektrycznych 
a) Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń p.poż. należy 

uszczelnić masami pęczniejącymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa elementów 
budowlanych, 

b) Przepusty przez ściany zewnętrzne budynku poniżej poziomu terenu zabezpieczyć przed 
możliwością wnikania gazów palnych do wnętrza budynku, 
 
 

10. Bilans mocy 
RK 

Ilość moc 
zainst. 

współcz. 
jednocz. 

moc 
oblicz. Odbiory 

szt. kW - kW 
Pompa ciepła 2 15,0 0,7 21 
Pompa sterowanie 2 0,3 1,0 0,6 
Suma    21,6 

 
 



 
11. Obliczenia 

 
Wyliczenie spadku napięcia od ZK do RPC 
 
ΔU = 100 x P (kW) x l (m) /  x s (mm2) x Un

2 (V) 
ΔU2 = 100 x 30 x 50 / 56 x 25 x 4002 = 0,66% 
Maksymalny spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego 
 

 
12. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawstwo instalacji elektrycznej winno być zlecone firmie posiadającej właściwe doświadczenie oraz 
uprawnienia do realizacji tego typu robót i gwarantującemu odpowiednią jakość robót. 
 
 

13.  Wykaz norm i przepisów  
 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie 
ogólnych charakterystyk, definicje 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-HD 60364-4-443:2006  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-HD 60364–5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 
PN-HD 60364–5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Oprzewodowanie 
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 
PN-HD 60364-5 559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic 
PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona 
przeciwpożarowa 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 



elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
P SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
PN 90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne  
w obiektach 
P SEP E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia Ochrona przeciwporażeniowa 
P SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania wyznaczanie mocy 
zapotrzebowanej. 
PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 
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B.Opis techniczny budynku chirurgii. 

B.1. Dane ogólne 

Budynek objęty opracowaniem jest  jednym z budynków znajdujących się na działce nr 9/1. Główna bryła 
budynku jest kształtu prostopadłościanu w formie zabudowy atrialnej o zróżnicowanej wysokości ścian, 
zasadniczy dach jest  dachem płaskim o nachyleniu do 10stopni. Wzdłóż krawędzi wschodniej i północnej 
wykonano daszki strome /o pochyleniu 100%/ dwuspadowe niesymetryczne. Rynna prostokątna osłonięta 
jest listwami, które przeznaczono do demontażu.  Obiekt, podlegający termomodernizacji, jest budynkiem 
dwukondygnacyjnym. Budynek pełni funkcję budynku odziału chirurgii szpitala. 

Wysokość budynku wynosi 7 m. Ściany zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej waestwowe z 
pustaków typu max, pustka powietrzna i cegła modularna .  

Ogólna charakterystyka budynku 

Powierzchnia zabudowy - 2305 m2. 

Powierzchnia całkowita - 4610 m2. 

kubatura – 12637,80 m3. 

Wysokośc ścian budynku -7 m. 

 

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Charakterystyka budynku: 

-Fundamenty: ławy żelbetowe 

- Ściany fundamentowe – żelbetowe o gr 25 cm. 

-Ściany zewnętrzne warstwowe z pustaków typu max o grubości 29 cm, 

 Styropian 8 cm, cegła modularna 9 cm, 

- ściany wewnetrzne nosne – cegła pełna. 

-Ścianki działowe: cegła ceramiczna dziurawka, grubość ścian: 24,12cm 

-Stropy:  kanałowe 

-Stropodach: strop DZ-3/WPS z warstwą żużlobetonu, izolacją żużlem, kryty papą 

- stopodach płaski – wełna mineralna 24 cm, paroizolacja 1xpapa, płytki kprytkowe pokryte 3xpapa na 
wylewce betonowej o gr 3cm 

-Stolarka: Okna i drzwi – PCV STAL. 

-Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne. 

-Elewacje zewnętrzne: tynki cementowo-wapienne, crgła , płytki klinkier. 

-Instalacje: wodno-kanalizacyjna – podłączenie do sieci miejskiej, instalacja elektryczna, oświetleniowa i 
odgromowa. 

-Izolacje przeciwwilgociowe: na ławach fundamentowych 2x papa na lepiku, pionowa dwuwarstwowy lepik 
ze smoła. 

-Pokrycie dachu: papa wierzchniego krycia nad cześciami płaskimi dachu, dachówka nad częściami 
ukośnymi. 



 

Aktualny stan techniczny elewacji i elementów związanych z elewacją 

Elewacje budynku proste, z elementami dekoracyjnymi. Okna w budynku  wykonane  

z PCV. Przed wykonaniem docieplenia należy odbić tynk i sprawdzić stan techniczny istniejących ścian, ich 
wytrzymałość. 

Ogólny stan techniczny elewacji – dobry. 

Zakres prac do wykonania 

-Ocieplenie ścian budynku  styropianem o gr 10 cm (λ= 0,031 ) FS15, 

-ocieplenie stropodachu styropapa lub wełną mineralną o gr 5 cm (λ= 0,035), 

-częściowa wymiana opierzeń, rynien, rur spustowych wraz z demontażem bez odtwarzania listew 
osłonowych na elewacji, 

-modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

-wymiana stolarki okiennej w 100% wraz  z wymianą podokienników. Zastosować stolarkę PCV z 
nawiewnikami. 

Podstawowe zasady termomodernizacji 

Termomodernizacja jest procesem, który ma na celu ograniczenie wydatków energii na ogrzewanie obiektów 
budowlanych już istniejących. Przynosi ona wymierne korzyści, jednorazowe, znaczne nakłady finansowe 
zwracają się w postaci dużo niższych kosztów ogrzewania budynków. Dodatkową korzyścią jest również 
korzystny wpływ termomodernizacji budynków na środowisko naturalne, poprzez mniejsze zużycie energii. 

Zakres prac termomodernizacyjnych zależy od: 

-wieku budynku, 

-technologii, w jakiej budynek został zrealizowany, 

-aktualnego statu technicznego elewacji. 

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów w oszczędności energii cieplnej budynek powinien być poddany 
kompleksowo termomodernizacji polegającej na wykonaniu następujących robót: 

-ocieplenie przegród zewnętrznych, 

-naprawy lub wymiany zużytej stolarki okiennej, 

-modernizacji instalacji grzewczej. 

B.2.Obliczanie współczynników przenikalności ciepła U – stan istniejący 

B.2.1 Ściany zewnętrzne 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – ściana osłonowa 

Warunki ekspoatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna I – temperatura obliczeniowa: -18°C 

Warstwy w przegrodzie: 

Rodzaj przegrody – ściana osłonowa 

Warunki eksploatacji – średnio wilgotne 



Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 

Warstwy w przegrodzie: 

-tynk cementowo-wapienny 1,5cm 

-cegła pełna 12 cm 

-styropian gr. 8 cm. 

- pustaski max 29 cm 

- tynk cem-wap 1.5 cm 

 

Warstwa di λi Ri=di/λi 

[m] [W/mK] [m2K/W]  
- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,130 

1 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
2 Pustak typu max 0,29 0,56 0,518 
3 styropian gr.8 cm. 0,08 0,042 1,905 
4 Cegła pełna 12 cm 0,12 0,77 0,155 

5 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

 RT= 2,784 
 

Współczynnik przenikania ciepła Umax=1/RT = 1 / 2,784 m2K/W = 0,359 W/(m2K) 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody  

Umax=0,23 W/(m2K) 
Ściany wymagają docieplenia. 

 

B.2.2 Stropodach 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – sropodach. 

Warunki ekspoatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 

Warstwy w przegrodzie: 

-Papa  

-Gładź cementowa 2cm 

-1xpapa 

-płyty korytkowe betonowe, 

- pustka powietrzna śr 150 cm 

-wełna mineralna  20 cm 

- strop kanałowy 34 cm 

-Tynk cementowo-wapienny 1,5cm. 

 



 

 

Warstwa di λi Ri=di/λi 

[m] [W/mK] [m2K/W]  
- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,100 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,018 0,820 0,018 
2 Strop kanałowy  0,34 1,7 0,200 
3 Wełna mineralna 0,20 0,045 4,444 
4 Papa - - 0,000 
5 Pustka powietrzna  1,5 0,02 75 

6 Płyty korytkowe 0,10 1,7 0,059 
7 Gładź cementowa 0,02 1,050 0,019 
6 Papa - - 0,000 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

 RT= 79,88 
 

Współczynnik przenikania ciepła U=1/RT = 0,,0125 W/(m2K) 

JEDNAK POMIJAJĄC PUSTKĘ POWIETRZA U= =0,208 W/(m2K) 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody Umax=0,18 W/(m2K) 

Stropodach wymaga docieplenia. 

B.3.Obliczanie współczynników przenikania ciepła – stan projektowany 

B.3.1 Ściany zewnętrzne 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – ściana osłonowa 

Warunki ekspoatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 

Warstwy w przegrodzie: 

-tynk cementowo-wapienny 1,5cm 

-cegła pełna 12 cm 

-styropian gr. 8 cm. 

- cegła pełnas 25 cm lub bwton 25 cm 

- tynk cem-wap 1.5 cm 

-Styropian PS-E FS 15 gr. 12 cm 

-Tynk strukturalny 0,5cm 

 

 

 

 



 

 

Warstwa di λi Ri=di/λi 
[m] [W/mK] [m2K/W]  

- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,130 

1 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
2 Pustak typu max 0,29 0,56 0,518 
3 styropian gr.8 cm. 0,08 0,042 1,905 
4 Cegła pełna 12 cm 0,12 0,77 0,155 

5 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
6 izolacja-styropian FS-15 0,10 0,031 3,226 
7 tynk strukturalny 0,002 0,85 0,002 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

 RT= 6,012 
 

Współczynnik przenikania ciepła U=1/RT = 0,166 W/(m2K) 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody 

 Umax=0,23 W/(m2K) 

Zmiana w stosunku do pierwotnego współczynnika przenikania ciepła: -55%. 
                                                                                                                                                                                                                                                

B.3.2 Stropodach 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – dach płaski 

Warunki ekspoatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 

 

Warstwy w przegrodzie (od góry): 

-Papa  

-Gładź cementowa 2cm 

-1xpapa 

-płyty korytkowe betonowe, 

- pustka powietrzna śr 150 cm 

-wełna mineralna  20 cm 

- strop kanałowy 34 cm 

-Tynk cementowo-wapienny 1,5cm. 

- Styropapa 10 cm. 

 

 

 

 



 

 

Warstwa di λi Ri=di/λi 

[m] [W/mK] [m2K/W]  
- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,100 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,018 0,820 0,018 
2 Strop kanałowy  0,34 1,7 0,200 
3 Wełna mineralna 0,20 0,045 4,444 
4 Papa - - 0,000 
5 Pustka powietrzna  1,5 0,02 75 

6 Płyty korytkowe 0,10 1,7 0,059 
7 Gładź cementowa 0,02 1,050 0,019 
6 Papa - - 0,000 
7 Styropapa –styropian EPS 0,05 0,035 1,429 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

  81,309 
 

Współczynnik przenikania ciepła U=1/RT =0,012 W/(m2K) 

JEDNAK POMIJAJĄC PUSTKĘ POWIETRZA U= 1/6,309 W/(m2K)=0,158 W/(m2K) 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody Umax=0,18 W/(m2K) 

W celu zapewnienia wymaganego współczynnik przenikania ciepła dla przegrody należy zastosować 5 
cm styropianu EPS-STYROPAPA. 

Wczęściach ukośnych dachu należy zastosować wełnę mineralną o takich samych współczynnikach.  

4.Technologia docieplenia ścian budynku oraz przyjęte rozwiązania projektowe 

Zaprojektowano ocieplenie przy zastosowaniu metody lekko-mokrej według rozwiązań systemowych 
producentów styropianu. Wybór systemu pozostawia się do dyspozycji inwestora. 

W oparciu o dokonane obliczenia współczynnika przenikania ciepła „U” przyjęto docieplenie ścian 
osłonowych wełną mineralną grubości 14cm i stropodachu – 18 cm wełny mineralnej. Płyty wełny 
mineralanej mocować klejem „na placki” i kołki z tworzywa sztucznego w ilości 6 sztuk na metr 
kwadratowy powierzchni ściany. 

W wyniku ocieplenia budynku otrzymano następujące współczynniki przenikalności ciepła 

-dla ścian osłonowych – U = 0,166 W/(m2K) 

-dla stropodachu – U =  0,158 W/(m2K) 

Wymagania systemu dociepleń: 

Do poziomu okien parteru siatkę zbrojeniową kłaść podwójnie 

Materiały budowlane 

Materiały podstawowe 

-styropian,wełna mineralna 
-zaprawa klejowa 
-siatka zbrojąca z włókna szklanego 
-podkład tynkarski 



Materiały pomocnicze 

-zaprawa tynkarska 
-zaprawa wyrównująca 
-emulsja do gruntowania 

Elementy uzupełniające 

-listwy cokołowe 
-listwy narożne 
-kołki z tworzywa sztucznego 

Uwagi końcowe 

 Wszystkie materiały stosowane do docieplenia budynku muszą posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie, wykonawca powinien mieć świadectwo autoryzacji 
producenta systemu ociepleniowego, a prace winny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia. 

 



INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
I   OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
8. Zlecenie Inwestora. 
9. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja dokonana przez autorów opracowania. 
10. Robocze uzgodnienia z Inwestorem. 
11. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń. 
12. PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne. 
13. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
14. Warunki techniczne i umowy na dostarczenie mediów. 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budowy i przebudowy instalacji elektrycznych budynku 
Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
W ramach inwestycji planuje się: 

 przebudowę rozdzielnicy głównej R-ka–  dostosowanie do nowych warunków pracy; 
 budowę WLZ pomiędzy istniejącą rozdzielnicą główną R-ka, a projektowaną rozdzielnicą pomp 

ciepła RPC 
 budowę rozdzielnicy pomp ciepła kotłowni, 
 przebudowę instalacji odgromowej; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

14. Charakterystyka stanu istniejącego 
Istniejący budynek Szpitala w Trzebnicy jest zasilany ze złącza kablowego ZK. Docelowa moc 
zapotrzebowana dla nowych pomp ciepła określono na poziomie 2x7kW.  
Układ zasilania docelowy 
Dla zasilania nowoprojektowanych pomp ciepła projektuje się dedykowaną rozdzielnicę kotłowni RPC, którą 
należy zasilić obwodem wyprowadzonym z rozdzielnicy R-ka kablem YKYżo 5x10mm2 
 

15. Rozdzielnice 
Rozdzielnice R-ka należy przebudować tj. wyprowadzić nowy obwód z wolnego pola w kierunku rozdzielnicy 
kotłowni RPC. 
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano rozdzielnicę RPC 0,4 kV w obudowie metalowej,  
o stopniu ochrony IP44. W rozdzielnicy należy zabudować aparaturę kompaktową, modułową na szynie TH-
35. Na schemacie rozdzielnicy RPC podano wyliczone bilanse mocy dla poszczególnych obwodów. Z 
rozdzielnicy RPC zasilić należy urządzenia pompy ciepła wraz z automatyką sterowania. 
 

16. Instalacja oświetleniowa kotłowni 
Pomieszczenie kotłowni posiada obecnie instalacje oświetleniową 
 

17. Oprzewodowanie  
Instalacje elektryczne wykonane będą kablami i przewodami miedzianymi o izolacji na napięcie 
750V w I grupie obciążeń jako natynkowe. 
Poszczególne ciągi przewodów i kabli prowadzić maksymalnie po wspólnych trasach w korytkach  
i drabinkach, listwach, rurkach instalacyjnych zachowując wypełnienie do 75% w stosunku do 
teoretycznej pojemności. Kabel zasilający rozdzielnicę RPC ułożyć w istniejących korytkach 
kablowych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym w pomieszczeniu piwnicznym. 
Podejścia przewodów do urządzeń instalacji sanitarnych wykonać w rurkach instalacyjnych. 
 

18. Instalacja ochrony od porażeń 
W projektowanym pomieszczeniu kotłowni instalacja wykonana będzie w układzie sieciowym TN-S 
co oznacza, że począwszy od rozdzielnicy głównej nN przewód neutralny „N" będzie izolowany na 
całym swym przebiegu od przewodu ochronnego „PE". Ochrona od porażeń będzie zapewniona 
przez samoczynne wyłączenie zasilania uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizację 
wszystkich elementów metalowych i konstrukcji budynku. 
Zapewni to zastosowanie w instalacji wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych  
w połączeniu z wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30 mA i ekwipotencjalizację 
zapewniają połączenia wyrównawcze. 
 

19. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Miejscowe połączenia wyrównawcze przewidziano przewodem LY16 (DY16) Do instalacji połączeń 
wyrównawczych należy przyłączyć stalowe elementy pomieszczenia kotłowni wszystkie piony 
instalacji wodnych, c.o., parowych, kanały wentylacji mechanicznej, ciągi drabinek i korytek 
kablowych, przewody ochronne „PE". Magistralę połączeń wyrównawczych przyłączyć do 
istniejącego GPW.  
 

20. Instalacja przeciwprzepięciowa 
W rozdzielnicy RPC zaprojektowano ochronniki przeciwprzepięciowe stopnia 2 (klasy C). 
 

21. Instalacja odgromowa 
Istniejący budynek posiada instalację odgromową. W związku z projektowanym ociepleniem należy 
istniejące przewody instalacji odgromowej zdemontować a po zakończeniu prac zamontować ponownie. 
Przewody odprowadzające prowadzić w warstwie ocieplenia w rurkach ochronnych do prowadzenia 
instalacji odgromowej w ociepleniu. Dla złącza kontrolnego należy wykonać skrzynki kontrolne. 
Instalację odgromową wykonać drutem FeZn 8. Siatkę zwodów na dachu wykonać zgodnie  



z rysunkiem. Zwody poziome mocować do dachu za pomocą typowych wsporników (uchwytów). Wsporniki 
powinny być rozstawione w odległości 1m. W celu uniknięcia niebezpiecznych naprężeń wywołanych przez 
zmiany temperatury, należy zastosować elastyczne elementy łączące przewody pomiędzy sobą lub z 
przewodzącymi elementami konstrukcji dachu. Ze zwodem poziomym należy połączyć wszystkie metalowe 
elementy konstrukcyjne dachu. Należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów. 
Na ścianach w istniejących miejscach przewody odprowadzające ułożyć w bruzdach pod ociepleniem ścian 
zewnętrznych w rurkach izolacyjnych o wysokiej wytrzymałości termicznej mocowanych na wspornikach 
(uchwytach na ścianach obiektu). Uchwyty rozmieszczać w odległościach 1m. Zaprojektowane przewody 
odprowadzające zapewniają wieloprzewodową drogę dla przepływu prądu piorunowego od punktu 
uderzenia do ziemi. Przewody odprowadzające należy instalować wzdłuż prostych i pionowych tras po 
możliwie najkrótszej drodze pomiędzy zwodem a uziomem fundamentowym. Należy zachować odległości 
nie mniejsze niż 2 metry pomiędzy nieizolowanym przewodem odprowadzającym a: 

 Przejściami dla pieszych i wejściami do budynków, 
 Oknami, 
 Ogrodzeniami metalowymi przylegającymi do dróg publicznych. 

 
Uziom budynku istniejący. Należy dokonać pomiaru rezystancji uziomu. Jeżeli po zmierzeniu 
rezystancji istniejącego uziomu parametry nie będą spełniały wymagań należy uziom rozbudować 
o następne elementy pionowe.  
W miejscach połączenia przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z przewodami 
uziemiającymi powinny znajdować się zaciski kontrolne. Zaciski te powinny znajdować się na 
wysokości 0,3 m nad powierzchnią ziemi. 

 
9. Anteny na dachach obiektu 
Antenę umieszczona na maszcie należy chronić w następujący sposób: 

 antena powinna znajdować się w przestrzeni chronionej tworzonej przez konstrukcje budowlane na 
dachu obiektu, przez metalowy maszt antenowy lub metalowy maszt  
z dodatkowym zwodem pionowym połączonym z konstrukcją tego masztu lub dodatkowy zwód 
pionowy mocowany do masztów nieprzewodzących, 

 metalowy maszt antenowy należy połączyć u podstawy z najbliższym zwodem lub przewodem 
odprowadzającym urządzenia piorunochronnego, 

 łącząc antenę z urządzeniem wewnątrz budynku należy stosować kabel koncentryczny antenowy 
oraz ochronę przepięciową. 

 
 
22. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie instalacji elektrycznych 
c) Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń p.poż. należy 

uszczelnić masami pęczniejącymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa elementów 
budowlanych, 

d) Przepusty przez ściany zewnętrzne budynku poniżej poziomu terenu zabezpieczyć przed 
możliwością wnikania gazów palnych do wnętrza budynku, 
 
 

23. Bilans mocy 
RK 

Ilość moc 
zainst. 

współcz. 
jednocz. 

moc 
oblicz. Odbiory 

szt. kW - kW 
Pompa ciepła 2 7,0 0,7 9,8 
Pompa sterowanie 2 0,3 1,0 0,6 
Suma    10,4 

 
 



 
24. Obliczenia 

 
Wyliczenie spadku napięcia od ZK do RPC 
 
ΔU = 100 x P (kW) x l (m) /  x s (mm2) x Un

2 (V) 
ΔU3 = 100 x 14x 10 / 56 x 10 x 4002 = 0,04% 
Maksymalny spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego 
 

 
25. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawstwo instalacji elektrycznej winno być zlecone firmie posiadającej właściwe doświadczenie oraz 
uprawnienia do realizacji tego typu robót i gwarantującemu odpowiednią jakość robót. 
 

26.  Wykaz norm i przepisów  
 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie 
ogólnych charakterystyk, definicje 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-HD 60364-4-443:2006  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-HD 60364–5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 
PN-HD 60364–5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Oprzewodowanie 
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 
PN-HD 60364-5 559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic 
PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona 
przeciwpożarowa 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 



PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
P SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
PN 90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne  
w obiektach 
P SEP E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia Ochrona przeciwporażeniowa 
P SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania wyznaczanie mocy 
zapotrzebowanej. 
PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 
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Zakres robót całego przedsięwzięcia 

techniczny ocieplenia ścian , stropodachu budynków , wymiany stolarki z zastosowaniem nawiewników 
higrosterowalnych oraz modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem 
instalacji kolektorów słonecznych i  instalacji pomp ciepła .  

Kolejność wykonywania robót: 

-Ustawienie rusztowań 

-Roboty budowlane 

-Roboty wykończeniowe 

-Zdjęcie rusztowań 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, podlegającego termomodernizacji znajdują się inne budynku, które 
nie stanowią jednak niebezpieczeństwa dla prac budowlanych. Należy zabezpieczyć teren prac budowlanych 
w celu ochrony użytkowników budynków. 

Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót 

Roboty ziemne 

-nie przewiduje się zagrożenia 

Roboty dociepleniowe i wykończeniowe 

-ryzyko upadku z wysokości 

-potknięcia 

-uderzenie o nieruchome przedmioty 

-kontakt z przedmiotami szorstkimi 

-uderzenie spadającymi przedmiotami osoby postronnej 

Inne zagrożenia 

-kontakt z przedmiotami ostrymi – teren budowy oraz składowiska materiałów 

-kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – miejsce obsługi pilarek oraz elektronarzędzi, 

-obrażenie wskutek zimna – otwarta przestrzeń placu budowy, 

-obrażenie wskutek gorąca, niebezpieczeństwo udaru słonecznego – otwarta przestrzeń placu budowy 

-porażenie prądem elektrycznym – plac budowy w miejscach wykonywania robót spawalniczych, obsługi 
pilarek i elektronarzędzi, 

-zaprószenie oczu – obsługa pilarki, szlifowanie, rozerwanie się tarczy – przy obsłudze szlifierki, 

-hałas – prace rozbiórkowe, 

-spaliny –wykonywanie izolacji 

-promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naświetlenie oczu – miejsce wykonywania prac 
spawalniczych. 

 

 



Szkolenia pracowników 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
· szkolenie wstępne, 
· szkolenie okresowe. 
 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
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