
Pracownia Projektowa Firmy Oświetleniowej“WIS” 64-100 Leszno  ul. Unii Europejskiej 3

Opis techniczny

do projektu instalacji elektrycznych związanych z przebudową części pomieszczeń  oddziału

ginekologiczno-położniczego w szpitalu SZOZ w Kościanie

1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie i zgodnie z następującymi materiałami :

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczny,

- projekt instalacji sanitarnych,

- ustalenia z Inwestorem,

- uzgodnienia,

- obowiązujące przepisy i normy,

- wizja lokalna obiektu w dniu 24.02.10,

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje :

- oświetlenie podstawowe,

- oświetlenie bezpieczeństwa,

- oświetlenie ewakuacyjne,

- obwody gniazd 230V,

- obwody technologiczne sieci IT,

- obwody dedykowane,

- instalacja przywoławcza

- rozdzielnice,

- instalacja uziemiająca,

- połączenia wyrównawcze.

3. Dane techniczne podstawowe.

Napięcie zasilania 3x230/400 V

Częstotliwość 50 Hz

Projektowany remont instalacji powoduje zmianę mocy zainstalowanej zgodnie z podanymi poniżej

wartościami :

Moc zainstalowana demontowana 2,3 kW

Moc zainstalowana zamienna 3,42 kW

Razem wzrost mocy 0,72 kW

Projektowany wzrost mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej nie powoduje konieczności zmian

warunków zasilania.
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4. OPIS PRAC.

4.1. Zasilanie.

Istniejąca w chwili obecnej rozdzielnica podtynkowa, ze względu na kolizję  z projektowaną

komunikacją,  musi zostać  przeniesiona na nowe miejsce – pokazane na rysunkach numer 1 i 2.

Jednocześnie ulega ona kompleksowej przebudowie. Istniejący kabel zasilający rozdzielnicę zostaje

tymczasowo  wykorzystany  w  celu  zasilenia  rozdzielnicy  projektowanej.  W  tym  celu  należy

wprowadzić  go  w  posadzce  do  ściany  pozostałej  po  demontażu.  W  ścianie  osadzić  puszkę

montażową  do  #25mm2  podtynkowo,  w  której  połączyć  kabel  z  odcinkiem  przedłużającym

doprowadzonym  do nowej  tablicy  rozdzielczej.  Przekrój  i  materiał  kabla  pozostaje  bez  zmian.

Docelowo do tablicy rozdzielczej zostaną doprowadzone kable zasilające :

– część rezerwowaną,

– część nierezerwowaną,

– część oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego

4.2. Demontaże.

Demontażowi podlegają  wszystkie obwody zasilające urządzenia i oprawy oświetleniowe w

objętych  opracowaniem  pomieszczeniach.  Demontażowi  podlega  istniejąca  rozdzielnica  (jak

opisano  powyżej)  w  pomieszczeniu  przygotowania  pacjenta.  Zabezpieczenia  obwodów  z

demontowanej  rozdzielnicy  przenieść  do  nowo  projektowanej  rozdzielnicy  “RGS”.  W  trakcie

demontażu  zwrócić  szczególną  uwagę  na  utrzymanie  ciągłości  zasilania  pomieszczeń
zasilanych  z  przenoszonej  rozdzielnicy  a  nie  ulegających  przebudowie  oraz  na  sieci

niskoprądowe.

4.3.   Rozdzielnice.

W  celu  zasilenia  nowo  projektowanych  obwodów  oraz  obwodów  przeniesionych  z

demontowanej  rozdzielnicy  przewiduję  budowę  nowej  tablicy  rozdzielczej,  oznaczonej  na

rysunkach i schemacie jako “RGS”. Rozdzielnicę wykonać jako podtynkową, metalową w oparciu

o  osprzęt  i  obudowę  firmy  “Hager”o  minimum IP43.  Obudowa  pełna,  zamykana  na  kluczyk.

Rozdzielnicę wykonać zgodnie i na podstawie rysunków numer 3 i 4. Rozdzielnicę podzielić na 4

podtablice: 

tablicę obwodów rezerwowanych “RGS-R”, 

tablice obwodów nierezerwowanych “RGS-N”, 

tablice obwodów zasilanych z centralnej baterii “RGS-B”,

tablice obwodów sieci separowanej “RGS-IT”

Tablice  “RGS-R”,  “RGS-N”,  “RGS-B”  wykonać  we  wspólnej  obudowie  ZP13S,  a  tablice

“RGS-IT”  w oddzielnej  obudowie  ZP013S.  Przenoszone obwody z  demontowanej  rozdzielnicy

przydzielić  zgodnie  z  przeznaczeniem do  tablic  “RGS-R”  i  “RGS-N”.  Do  czasu  zmiany  kabli

zasilających na docelowe wszystkie tablice zasilić z istniejącego zasilania.
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4.4. Instalacje oświetlenia.

Instalacje  oświetleniowe układać  przewodami YDYp o Un=750V o przekroju żył  1,5mm2.

Obwody  układać  jako  podtynkowe  w  bruzdach  w  ścianach  pełnych  oraz  w  wężu  Peschla  w

przestrzeniach  pustych  ścian  warstwowych.  Jako  puszki  rozdzielcze  stosować  puszki  fi80mm

wyposażone w szybkozłączki. Jako osprzęt  montażowy stosować  puszki aparatowe fi60mm pod

osprzęt  przykręcany.  Jako  osprzęt  łączeniowy  stosować  łączniki  antybakteryjne  z  aktywnymi

jonami  srebra  np.  seria  Fashion  antybakteryjny  firmy Elso.  W nowo zabudowanych  oprawach

stosować źródła światła jarzeniowe  T5 oraz kompaktowe zintegrowane i niezintegrowane o barwie

światła  840.  Typy  dobranych  i  zaprojektowanych  opraw  oświetleniowych  podano  na  rysunku

numer 1.

W opracowaniu przewiduje się zastosowanie oświetlenia ewakuacyjnego. Jest ono realizowane

przy pomocy inwerterów montowanych w wybranych oprawach oświetlenia ogólnego zasilanych

bezprzerwowo z rozdzielnicy “RGS-R”o czasie pracy 3 godziny.

W  pomieszczeniu  sali  operacyjnej  i  resustytacji  noworodka  zabudować  prócz  oświetlenia

podstawowego  i  ewakuacyjnego  oprawy  tzw.  Oświetlenia  bezpieczeństwa.  Oprawy  te  mają

zapewnić  minimum 20% oświetlenia podstawowego przez czas do 2 godzin. Docelowo zasilone

zostaną  z  centralnej  baterii.  Do czasu  jej  zabudowy podłączyć  je  do  zasilania  z  wolnego  pola

rozdzielnicy “RGS-R”. Oprawy zasilane z centralnej baterii wyposażyć w stateczniki EVG AC/DC.

4.5. Instalacja gniazd 230V.

Instalację gniazd 230V układać przewodami YDYp 3x2,5mm2 o Un=750V w sposób opisany

w punkcie 4.4 opracowania (jak instalację oświetleniową). 

 Po  wykonaniu  instalacji,  w  trakcie  dokonywania  podłączeń,  należy  wykonać  trwałe

oznaczenie każdego z gniazd numerem obwodu i kolejnym numerem gniazda w obwodzie.  Dla

wszystkich  instalacji  prowadzonych  w  budynku  staje  się  normą  oznakowanie  prowadzonych

przewodów  oznacznikami  opaskowymi  lub  zaciskowymi  z  opisem  wykonanym  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami. Kolor osprzętu jak dla instalacji oświetlenia przyjęto jako biały.

   Jako proponowany osprzęt projektant przyjmuje serię antybakteryjną  z aktywnymi jonami

srebra np. seria Fashion antybakteryjny firmy Elso” w wykonaniu IP20 i IP44.

4.6.Instalacja gniazd separowanych (IT).

       W  pomieszczeniu  sali  operacyjnej  układać  przewodami  YDYp  3x2,5mm2  instalacje

technologiczne zasilania urządzeń medycznych oraz lampy bezcieniowe w postaci izolowanej sieci

elektrycznej  systemu  IT.  Ponieważ  w  szpitalu  sieć  elektryczna  pracuje  w  układzie  dla  części

rezerwowanej  za  układem  SZR   dlatego  dla  zasilenia  obwodów  użyto  zestawu  zasilająco-

kontrolnego produkcji firmy np. “Elhand” z Lublińca typu  HE103. Zestaw ten :

– doprowadza energię z co najmniej dwóch niezależnych źródeł (rozwiązanie zasilania)

– posiada zainstalowane urządzenie do ciągłej kontroli stanu izolacji 

– posiada zainstalowane urządzenia do ciągłej kontroli oraz sygnalizacji temperatury i obciążenia

transformatora separacyjnego

– umożliwia wykonanie i podłączenie systemu uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych

                Poza zestawem przewiduje się zamontowanie kasety sygnalizacyjnej typu np. HE 010 dla

monitorowania stanu urządzeń i obwodów.
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                 Gniazda wtyczkowe w obwodach należy montować na wysokościach jak podano na

rysunku numer 2. Stopień  ochrony IP44, wykonanie podtynkowe, osprzęt  antybakteryjny.  Bolce

zorujące gniazd podłączyć bezpośrednio pod szynę wyrównawczą. Po uzgodnieniach z Inwestorem

nie przewiduje się sieci separowanej w pomieszczeniu pacjentki z dzieckiem.

 

4.7.Instalacja połączeń wyrównawczych.

Instalacje  połączeń  wyrównawczych  prowadzić  przewodem  LYg6mm2  i  łączyć  do  niej

metalowe  obudowy  stałych   urządzeń  medycznych,  obudowę  lampy  operacyjnej,  gniazda

wyrównywania potencjału. Rezystancja uziemienia instalacji nie powinna przekraczać 10 om.

W  pomieszczeniu  gdzie  przewidziano  separację  odbiorników  wszystkie  metalowe  masy

znajdujące  się  w  pomieszczeniu,  które  w  czasie  normalnej  pracy  pozostają  w  stanie  bez

napięciowym, gniazda połączeń uziemiająco-wyrównawczych, bolce gniazd wtyczkowych, lampę

bezcieniową podłączyć przewodami Lyg6mm2 do szyny wyrównawczej znajdującej się w tablicy

“RGS-IT”. Szynę uziemić łączą ją z uziomem budynku.

4.8.Instalacja przywoławcza.

         Instalację przywoławczą wykonać w oparciu o urządzenia i osprzęt np. systemu “Sigma”

firmy “Elso”.Wykorzystać  w  tym  celu  typowy  zestaw  do  pomieszczeń  dla  niepełnosprawnych

produkowany przez tą firmę.

4.9.Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

       W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi instalacja wentylacji i klimatyzacji zgodnie z

oświadczeniem projektanta instalacji sanitarnych pana Aleksandra Hellera.

4.10.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  rozdzielnicach  zabudowano  wyłączniki  ochronne  różnicowoprądowe  oraz  wyłączniki

samoczynne,  których  zadaniem  jest  dostatecznie  szybkie  odłączanie  zasilania.   Dla  sieci  IT

instalacje  wykonywane  są  jako  dwu  i  czterożyłowe  plus  dodatkowy  przewód  PE.  Obwody

zabezpieczane  są  poprzez  bezpieczniki  topikowe  dobrane  dla  zasilanych  urządzeń  o  czasie

zadziałania zgodnym z zaleceniami PN.

Oświetlenie ewakuacyjne.

W  obiekcie  zabudowano  oprawy  oświetlenia  ewakuacyjnego  zasilane  poprzez  wydzielony

obwód. Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlać drogi ewakuacyjne i wyjścia przy zaniku

napięcia zasilania.

 Natężenie oświetlenia na płaszczyźnie podłogi w korytarzach części socjalnej nie może być

mniejsze jak 1lx na drogach ewakuacyjnych. Załączanie opraw automatyczne po zaniku zasilania.

Kontrola  sprawności  oprawy  poprzez  przycisk  “Tester”  zabudowany  w  oprawie  lub  poprzez

“Autotester” oprawy.  

 Natężenie oświetlenia na płaszczyźnie podłogi w sali operacyjnej nie może być mniejsze jak
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200lx dla oświetlenia bezpieczeństwa i utrzymywać się przez okres 2 godzin.

Należy zaznaczyć, że 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 pomieszczeniach objętych opracowaniem sieć elektryczna pracuje w układzie TN-S oraz w

sali operacyjnej dla obwodów technologicznych w układzie IT.

Instalacja  w  budynku  w  części  objętej  opracowaniem  jest  chroniona  od  przepięć.  Należy

pamiętać  o  zabudowie  ochronników  przepięciowych  na  przewodach  telekomunikacyjnych

doprowadzonych do budynku – pozostaje to w gestii właściciela sieci.

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. W sali operacyjnej ochrona dodatkowa realizowana jest

poprzez seperację odbiornika.

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 . 

5.Projektowane rozdzielnice wykonać z osprzętu zaprojektowanego.

6.Zachować zgodność producenta i serii dla całego osprzętu montowanego w  budynku.

Opracował

  mgr inż. Jerzy Woźniak
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CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy instalacji

oświetleniowej, oświetlenia awaryjnego, gniazd 230V, połączeń wyrównawczych, rozdzielnicy

w zamierzeniu budowlanym pn  .     „Instalacje elektryczne przebudowy oddziału ginekologiczna-  

położniczego”.

Zakres robót instalacyjnych branży elektrycznej dla całego zamierzenia budowlanego oraz

kolejność realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :

- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym 

- wizja lokalna w terenie i w obiekcie

- zwiezienie materiału 

- uzgodnienie tras instalacji z branżą budowlaną i sanitarną

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystąpieniu do robót elektrycznych.

2. Roboty montażowe:

- demontaż instalacji,

- wykonanie rozdzielnicy,

- odbiór wykonanych prac,

- 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 silno prądowych,
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- 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

- 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
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