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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że
projekt budowlany wykonawczy wymiany instalacji oświetlania auli A0 Politechniki Częstochowskiej
w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 73
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

….................................
mgr inż. Szymon Szmidt
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1.Wstęp
Tematem opracowania jest projekt wymiany oświetlenia w auli A0 Politechniki Częstochowskiej w
Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 73. Inwestorem przedsięwzięcia jest: Politechnika Częstochowska,
ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa.
Podstawa opracowania projektu:
-zlecenie inwestora,
-wizja lokalna i inwentaryzacja,
-obowiązujące normy i przepisy.
1.2.Zakres opracowania
Zgodnie ze zleceniem (umową), opracowanie obejmuje wymianę oświetlenia w auli A0, znajdującej
się na II piętrze Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej.
Uwaga: opracowanie obejmuje remont instalacji oświetlenia, tj. demontaż istniejących i
zainstalowanie w ich miejsce nowych opraw oświetleniowych z uzupełnieniem oświetlenia w celu
doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami. W zakres opracowania wchodzi
uzupełnienie odcinków instalacji oświetleniowej auli. Pozostałe instalacje w auli nie wchodzą w
zakres opracowania.
1.3.Zasilanie w energię elektryczną
Zasilanie instalacji pomieszczenia objętego opracowaniem pozostaje bez zmian. Istniejące obwody z
tablicy rozdzielczej do auli oraz odcinki od łączników do sufitu podwieszanego pozostaje bez zmian.
Ze względu na zastosowanie opraw oświetleniowych wyposażonych w źródła LED łączna moc
obwodów oświetleniowych nie ulegnie zwiększeniu. Stan techniczny obwodów pozwala na ich dalsze
użytkowanie. Oświetlenie auli zasilane jest trzema obwodami z zabezpieczeniami 16A. Obwody
wyposażone są w dodatkową ochronę przeciwporażeniową realizowaną przez wyłączniki ochronne
różnicowoprądowe o prądzie I∆=30 mA.
1.4. Instalacja oświetleniowa
1.4.1. Oświetlenie podstawowe
Oświetlenie auli wykonane jest za pomocą opraw modułowych wbudowanych w sufit wyposażonych
w raster paraboliczny, dla świetlówek T8 4x18W. Oświetlenie awaryjne zrealizowane poprzez moduły
awaryjne w prawach oświetlenia podstawowego. Istniejące oprawy oświetleniowe zdemontować.
Łączniki oświetlenia pozostawić.
Oświetlenie auli zaprojektowano za pomocą opraw LED przystosowanych do montażu w suficie
modułowym, z kloszem. Ze względu na utrudniony dostęp i ograniczone możliwości konserwacji
przyjęto oprawy z kloszem, o stopniu szczelności IP44, pozwalające na dłuższe zachowanie
parametrów świetlnych oprawy.
Oprawy instalować w rozmieszczeniu wg rysunku. W przypadku kolizji z elementami istniejącymi
zainstalowanymi na/w suficie, jak głośniki, czujki dymu, anemostaty instalacji wentylacyjnej dokonać
przesunięcia o jeden moduł oprawy, co z uwagi na parametry pomieszczenia nie wpłynie na
pogorszenie parametrów świetlnych. W przypadku konieczności przesunięcia o więcej niż 1 moduł
skonsultować się z projektantem.
Do obliczeń założono zgodnie z godnie z PN-EN 12464-1, wartość średniego natężenia oświetlenia
500 lx.
Przyjęto zastosowanie opraw o parametrach:
Oprawa oświetleniowa LED posiadająca bezpośredni DI rozsył światła , podział światła
szerokostrumieniowy. Materiałem obudowy jest aluminium w kolorze białym. Elementem układu
optycznego jest klosz mikropryzmatyczny. Materiałem, z którego wykonano klosz jest tworzywo
sztuczne. Oprawa o temperaturze barwowej 4000K. Całkowita moc oprawy to maksymalnie 34 W
przy znamionowym napięciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V.
Zużycie energii spełnia klasę energetyczną: A+. Klasa ochronności: I. Oprawa charakteryzuje się
strumieniem świetlnym o wartości nie niższej niż 3440 lm, skutecznością świetlną na poziomie 101
lm/W, niskim poziomem spadku strumienia świetlnego i niską degradacją źródeł światła L80, B10
przy żywotności > 36000 h. Powyższe parametry zapewniają poziom strumienia początkowego po
czasie 60 000h (LLMF) dochodzący do 78 %. Właściwości oprawy dotyczące poziomu oddawania
barw przyjmują wartość CRI 84,. Oprawa posiada stopień ochrony IP44 . Montaż uniwersalny.
Wymiary oprawy wynoszą: H = 10 mm F = 595 mm W = 595 mm.
Nad sufitem podwieszanym wykonać instalację oświetleniową łącząc oprawy wg oznaczeń grup
sterowaniem . Instalację wykonać przewodami typu YDYżo 3(4)x1,5 mm2 i układać ją na uchwytach
n/t nad sufitem podwieszanym.
Podczas wykonywania instalacji i montażu opraw stosować odpowiednie dla charakteru robót środki
techniczne, np. rusztowania, a prace prowadzić zgodnie z zasadami BHP.
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Oprawy ścienne wnękowe, doświetlające drogi komunikacyjne (mont. przy schodach na wys. ok. 25
cm) zdemontować, przekazać Inwestorowi, a w ich miejsce zainstalować nowe. Stosować oprawy
LED, wg cz. rysunkowej. Stosować oprawy możliwie dostosowane do istniejących wnęk. W
przypadku konieczności powiększenia wnęki wykonać niezbędne rozkucia, w przypadku
konieczności pomniejszenia wnęki, domurować oraz uzupełnić tynki ścian, odtwarzając stan
istniejący.
1.4.2. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wykonać zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.
Oprócz oświetlenia ogólnego na drogach ewakuacyjnych w auli zainstalować oprawy wyposażone w
moduł 1 godzinnego zasilania rezerwowego, pełniące funkcję opraw awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego. Instalację wykonać z dodatkowym czwartym przewodem (czwarta żyła) do każdej
oprawy sygnalizującym zanik napięcia. Instalację wykonać w sposób pozwalający na uzyskanie
minimalnego natężenia oświetlenia o wartości 1 lx na drogach ewakuacji oraz 5 lx w pobliżu
urządzeń ochrony p.pożarowej, tj. ręcznych przycisków oddymiania – RPO i gaśnic.
Wszystkie oprawy z autotestem. Oprawy ewakuacyjne pracujące w trybie awaryjnym. Wszystkie
oprawy posiadające aktualne dopuszczenia CNBOP.
Istniejące oprawy kierunkowe pozostawić.
1.5.Ochrona od porażeń
Ochrona dodatkowa od porażeń – samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie TT w
instalacji za pomocą wyłączników ochronnych różnicowoprądowych o prądzie wyłączenia 30 mA.
Ochronie podlegają wszystkie dostępne części maszyn i urządzeń mogące znaleźć się pod
napięciem oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Do ww. urządzeń prowadzić dodatkowy przewód
ochronny (trzecia żyła w instalacji 230V i piąta żyła w instalacji 400V), który od pozostałych powinien
odróżniać się żółto-zielonym kolorem izolacji.
1.6.Prace demontażowe
W pomieszczeniu objętym opracowaniem zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe oraz
odcinki instalacji oświetleniowej – materiały z demontażu zutylizować. Oprawy ścienne oświetlające
drogę komunikacyjną (6 szt.) zdemontować i przekazać Inwestorowi do ewentualnego
wykorzystania.
1.7.Wytyczne budowlane
W związku z projektowanym remontem instalacji elektrycznych należy wykonać uzupełniające prace
budowlano-remontowe:
-zdemontować elementy modułowe sufitu podwieszanego w miejscu instalowania projektowanych
opraw oświetleniowych,
-zdemontowane element modułowe sufitu podwieszanego zamontować w miejscu zdemontowanych
opraw oświetleniowych,
-elementy sufitu podwieszanego oczyścić, w przypadku uszkodzonych wymienić na nowe.
Zaleca się wraz z remontem instalacji oświetlenia przeprowadzić prace czyszcząco-konserwacyjne
sufitu (oczyścić z widocznego kurzu elementy sufitu, oczyścić anemostaty instalacji wentylacyjnej).
1.8.Bilans mocy
Moc obliczona oświetlenia projektowanego wynosi 2,03 kW. Moc umowna i przyłączeniowa obiektu
pozostają bez zmian.
1.9.Uwagi końcowe:
1.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych zeszyt D – Roboty instalacyjne elektryczne :„Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach użyteczności publicznej” z 2007 r.
2.Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia i protokoły przekazać
inwestorowi.
3.Wszystkie propozycje zmian rozwiązań projektowych, materiałów oraz sposobu wykonania
instalacji należy konsultować z projektantem i inwestorem.
4.Przed zamówieniem materiałów i rozpoczęciem prac przeprowadzić szczegółowa wizję lokalną na
obiekcie. Zaleca się przeprowadzenie wizji przed złożeniem oferty na wykonanie robót.
5.Przed zakupem materiałów proponowane rozwiązania produktowe (karty katalogowe, DTRki,
certyfikaty, itp.) należy przedstawić Inwestorowi do akceptacji.
6.Dla całości wykonywanych instalacji wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację
powykonawczą, dostarczyć wszelkie wymagane przez przepisy szczegółowe oraz przez
Inwestora atesty, dopuszczenia, certyfikaty, itp. oraz udzielić wymaganej gwarancji.
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2.Wyniki obliczeń oświetlenia
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Temat:

Wymiana instalacji oświetlania auli A0
Politechniki Częstochowskiej
w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 73

Inwestor:

Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

Opracował:

mgr inż. Szymon Szmidt
upr. nr: SLK/5430/PWOE/14
Czł. Śl.O.I.I.B.: SLK/IE/8806/14
42-200 Częstochowa, ul. Sieradzka 3
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów.
1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej umożliwiającej
pracę urządzeń elektrycznych i zapewnienie oświetlenia sztucznego.
1.2.Demontaż istniejących opraw i odcinków instalacji oświetleniowej.
1.3.Montaż opraw oświetleniowych i wykonanie odcinków instalacji elektrycznych w pomieszczeniu
objętych opracowaniem.
1.4.Wykonanie pomiarów i podłączenie do zasilania.
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
2.1.Na terenie objętym inwestycją znajduje się istniejący budynek.
3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.
Na terenie objętym budową brak elementów zagospodarowania /urządzeń elektrycznych/
stwarzających bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Zagrożenia jw. pojawią się dopiero podczas realizacji robót budowlanych.
4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych elektrycznych.
4.1.W trakcie prowadzenia robót budowlanych i elektrycznych:
−prowadzenie prac w pobliżu czynnych kabli i urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia,
−przy wykonywaniu instalacji (układanie przewodów, mocowanie opraw oświetleniowych) w
występuje ryzyko upadku z wysokości
5.Sposób prowadzenia szkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie
niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować
instrukcję ich bezpiecznego wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych
przez nich robót. Pracownicy powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia szkoleń
oraz badaniami lekarskimi.
Dodatkowo pracownicy przed przystąpieniem do robót w warunkach szczególnie niebezpiecznych
powinni przejść szkolenie zapewniające im wiedzę i umiejętności do wykonywania robót zgodnie z
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
6.1.W trakcie prowadzenia robót elektrycznych przy których występuje ryzyko upadku z wysokości :
-zabezpieczyć stanowiska pracy na wysokości przez zastosowanie rusztowań z odpowiednimi
barierkami oraz zastosować siatki ochronne przed przypadkowym uderzeniem upadających narzędzi
i innych przedmiotów,
-stosować odpowiednie do pracy na wysokości środki techniczne i zabezpieczenia.
6.2.W trakcie prowadzenia robót budowlanych i elektrycznych w pobliżu czynnych kabli, urządzeń i
instalacji 0,4 kV:
-należy zachować szczególną ostrożność;
-prace w pobliżu urządzeń i instalacji należy wykonywać ręcznie;
-podczas prowadzenia prac w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy zapewnić
ich wyłączenie spod napięcia.
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