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I. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane oświadczamy, 

że projekt wykonawczy modernizacji klimatyzacji w pomieszczeniach laboratorium WSM im. J. 

Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, 

Sporządzony w dniu: 26.02.2021. 

dla Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym. 

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, 61 – 285 Poznań, ul. Szwajcarska 3. 

został opracowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 1994r. z późniejszymi zmianami, Art. 34 ust. 3a. 

nie sporządza się projektu zagospodarowania terenu.  

 

1. Przedmiot i zakres inwestycji  

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji klimatyzacji 

obsługującej pomieszczenia laboratorium WSM im. J. Strusia w Poznaniu, zlokalizowane 

na I piętrze segmentu  „B” budynku szpitala.  

Zakres inwestycji obejmuje kompleksową realizację zamierzenia budowlanego 

począwszy od wykonania robót przygotowawczych, prace montażowe, instalacyjne oraz 

roboty budowlane. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Obecnie na terenie lokalizacji inwestycji nie istnieją obiekty budowlane, ani elementy 

uzbrojenia terenu, które przewiduje się do rozbiórki.  

Budynek powstał w latach 80-tych XX w.  

Szpital podzielony jest na bloki: A, B, C, D, H jako osobne budynki połączone łącznikami. 

Blok A to zespół oddziałów szpitalnych. Blok B ma 3 kondygnacje na których mieszczą 

się: apteka szpitalna – parter, laboratorium – I piętro, rehabilitacja – II piętro. 

Dwupiętrowy blok C przeznaczony jest dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Blok D 

zawiera zespół poradni i pracowni oraz pomieszczenia administracji i dyrekcji szpitala. 

W bloku E na 2 piętrach mieszczą się: izba przyjęć, Oddział Intensywnej Opieki 

Medycznej oraz blok operacyjny. W dwupiętrowym bloku H znajdują się 2 oddziały 

szpitalne. Osobny budynek stanowi Oddział Zakaźny. 

Przedmiotowe pomieszczenia objęte zakresem projektu znajdują się na I piętrze 

segmentu  „B” budynku szpitala. W celu realizacji inwestycji nie przewiduje się zmian w 

obecnym stanie zagospodarowania terenu, ani zmian w ukształtowaniu terenu.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

W wyniku realizacji inwestycji, z uwagi na jej specyfikę ograniczającą się do ingerencji w 

pomieszczenia  segmentu B oraz dachu segmentu B projekt zagospodarowania działki 

nie ulegnie zmianie.  

 

4. Zestawienie powierzchni  

Powierzchnie poszczególnych części zagospodarowania działki nie ulegną zmianie. 

 

5. Dane o obszarze o oddziaływaniu obiektu  

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się na istniejącej działce inwestora. Nie powoduje 

zwiększonego zanieczyszczenie powietrza, hałasu, nie ograniczenia dopływu światła 
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dziennego, a także nie spowodowuje ograniczenia w sposobie użytkowania lub 

zagospodarowania sąsiednich działek. Przedmiotowa roboty budowlane nie 

wprowadzają uciążliwości w zagospodarowaniu terenu.  

 

6. Dane  o wpisie  do rejestru  zabytków, ochronie terenu i obiektów 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie znajduje się w strefie ochrony 

terenów. 

 

7. Wpływ eksploatacji górniczej  

Teren, na którym projektuje się zrealizować inwestycje, nie znajduje się w granicach 

terenów górniczych, a zatem nie ma wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 

budowlanego.  

 

8. Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników  

Projektowana inwestycja nie wpływa na zmianę istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu.  

 

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy  

9.1. Dane ogólne 

Celem niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest 

zapewnienie bezpiecznych warunków pracy ludzi, środowiska naturalnego oraz mienia 

przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która 

mogłaby nastąpić podczas realizacji zadania. Każda praca musi być wykonana zgodnie z 

przepisami bezpieczeństwa pracy, nawet gdyby to wydłużyło czas jej trwania.  

9.2. Zakres robót oraz kolejność realizacji zadania  

Zakres robót obejmuje kompleksową realizację zamierzenia inwestycyjnego. 

Przedsięwzięcie inwestycyjne zakłada wykonanie następujących prac budowlanych:  

• roboty przygotowawcze  

• prace rozbiórkowe 

• prace montażowe  

• prace izolacyjne i instalacyjne  

• prace wykończeniowe  

9.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

W terenie lokalizacji inwestycji nie stwierdza się występowania żadnych obiektów, które 

projektuje się rozebrać.  

9.4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

W terenie lokalizacji inwestycji nie stwierdza się elementów potencjalnie zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.  
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9.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

Podczas realizacji robót budowlanych nie stwierdza się czynników niebezpiecznych, 

szkodliwych lub uciążliwych dla pracowników.  

9.6. Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Projektowana inwestycja nie wymusza realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  

9.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonania robót bud. w strefach zagrożenia zdrowia.  

Projektowana inwestycja nie zakłada realizacji robót w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia. 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 
I. ARCHITEKTURA 

 
1. Dane o przedmiocie inwestycji 

• Nazwa :  Modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniach laboratorium WSM im. J. Strusia 

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. 

• Lokalizacja : 61 – 285 Poznań, ul. Szwajcarska 3. 

• Inwestor : Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – 

Leczniczym. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej. 61 – 285 Poznań, ul. Szwajcarska 3. 

 

2. Podstawy prawne i dokumenty źródłowe 

 
• Umowa o prace projektowe; 

• Uzgodnienia z Inwestorem; 

• Inwentaryzacja pomieszczeń; 

 

3. Obowiązujące przepisy i normatywy projektowania: 

 

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. 2020 poz. 1333), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U. 2020 poz. 293), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 

poz. 2351), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (tj. Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719 z pózn. zm. Dz.U. 2019 poz. 67), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (t.j. Dz. U. nr 

124 z 2009r,  poz. 1030), 

• Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. 2013r. 

poz. 1129), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. nr 169, poz.1650 z 

pozn. zm. Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 266), 
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• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 

1396), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701), 

 
4. Temat  i  zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji klimatyzacji we wskazanych 

pomieszczeniach laboratorium. 

Zakres prac obejmuje: 

• demontaż istniejących jednostek wewnętrznych,  

• demontaż istniejących jednostek skraplających z konstrukcjami wsporczymi, 

• demontaż istniejącej instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilającej i 

sterowniczej, wraz  przewodami zasilającymi, 

• demontaż paneli aluminiowych sufitu technicznego oraz ich ponowny montaż po 

zakończeniu prac, 

• zabezpieczenie przepustów ściennych i dachowych, 

• montaż 2 układów klimatyzacyjnych z jednostkami wewnętrznymi ściennymi, 

• montaż skraplaczy na dachu, 

• wykonanie zabudowy pionów chłodniczych w szatni męskiej B.229 II piętra 

budynku. 

 

5. Spełnienie wymagań podstawowych w zakresie wymienionym w art. 5 ust. 1 prawo 

budowlane. 

Bezpieczeństwo konstrukcji: wszystkie elementy konstrukcji zaprojektowano na 
podstawie Polskich Norm, z materiałów dopuszczonych do stosowania na podstawie 
aprobat lub deklaracji zgodności. 

Bezpieczeństwo pożarowe: wszystkie elementy budowlane zaprojektowano zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ppoż. oraz wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego.  

Bezpieczeństwo użytkowania: wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 
zaprojektowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 12 marca 2009r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2351), 

Warunki higieniczne i zdrowotne, ochrona środowiska: budynek zaprojektowano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 

marca 2009r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2351), 

 

6. Ocena stanu technicznego 

Konstrukcja budynku żelbetowa szkieletowa, stropy monolityczne, ściany murowane, na 
zewnątrz ocieplone. Stropodach wentylowany, kryty papą termozgrzewalną. Stan 
techniczny ścian oraz stropu oraz dachu brak widocznych uszkodzeń i odkształceń. Nie 
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przewiduje się zmiany sposobu użytkowania oraz wzrostu obciążeń. Nie przewiduje się 
ingerencji w konstrukcję budynku. 

 

7. Opis projektowanych elementów budowlanych 

7.1. Roboty demontażowe: 

• demontaż istniejących jednostek wewnętrznych,  

• demontaż istniejących jednostek skraplających z konstrukcjami wsporczymi, 

• demontaż istniejącej instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilającej i 

sterowniczej, wraz  przewodami zasilającymi, 

• demontaż paneli aluminiowych sufitu technicznego. 

 

Po wykonaniu w/w prac wykonać należy wykonać niezbędne zabezpieczenia 

przepustów ściennych i dachowych instalacji chłodniczej zaprawą na bazie cementu, 

ognioodporną w stropach i ścianach, w przypadku większych otworów za pomocą wełny 

mineralnej o gęstości minimum 150 kg/m3 oraz wyrównać zaprawą. 

 

7.2. Roboty montażowe: 

• Montaż skraplaczy za pośrednictwem ocynkowanych systemowych konstrukcji 

wsporczych o wysokości min 400 mm w systemie np. BIS Yeti. Po wyborze 

dostawcy systemu klimatyzacyjnego, należy przeliczyć konstrukcję dla znanych 

ciężarów i wymiarów jednostek skraplających. Obliczenia i dobór konstrukcji 

wykonuje jej producent i dostawca. 

• Projektowane jednostki ścienne montować należy do ścian pomieszczeń za 

pośrednictwem fabrycznych wieszaków i kołków rozporowych M8. 

• Instalacja chłodnicza prowadzona będzie w obrębie korytarzy w przestrzeni 

sufitu technicznego na trasach z koryt siatkowych podwieszanych do stropu 

kondygnacji.  

• Po zakończeniu montażu instalacji chłodniczej należy ponownie zamontować 

panele aluminiowe sufitu technicznego. 

• Instalacja chłodnicza prowadzona będzie na dach budynku w zabudowie GKBI 

przez pomieszczenie szatni męskiej II piętra. W pomieszczeniu B.229 szatni 

męskiej wykonać należy zabudowę pionów chłodniczych układu KL1, KL2. 

Zabudowa 2x płyta GKBI na systemowych profilach. W obrębie pomieszczenia 

technicznego na III piętrze budynku instalacja prowadzona będzie na trasach z 

koryt siatkowych podwieszanych do stropu kondygnacji.  

Po wykonaniu zabudowy w ww pomieszczeniach, ściany GKBI wykończyć 

szpachlą wykończeniową; malowanie farbą lateksową klasy I i II, (kolor biały); 

Farby powinny posiadać ocenę higieniczną PZH. 
 

 Wymagania dla farb lateksowych: dyspersyjna (lateksowa) farba na żywicy PVA  

• Gęstość: 1,39 kg/l 

• Połysk: 7 satyna 
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• Zawartość części stałych: % wag. - 61, % obj. - 46 

• Wydajność: 4-8 m2/l, w zależności od podłoża 

• Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80% 

• również podczas schnięcia i utwardzania 

• Czas schnięcia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk      1 h 

• następne malowanie  6 h 

• całkowicie utwardzona - kilka dni 

• Całkowita emisja: <15 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009 

• Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002 

 

W trakcie realizacji należy przepusty instalacyjne z pomieszczeń wydzielonych pożarowo 

(strop III piętra) zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI120 przez ściany orz EI60 

przez strop uszczelnieniem pianą ogniochronną np. Hilti CFS – F FX. Kondygnacja 

techniczna jest strefą wydzielenia pożarowego. 

 

8. Warunki posadowienia obiektu  

Projektowana inwestycja nie wpływa na zmianę obciążeń przekazywanych na podłoże 
gruntowe, zatem przeprowadzanie oceny technicznej obejmującej aktualne warunki 
geotechniczne i stan posadowienia obiektu jest bezzasadne.  

 

9. Charakterystyka energetyczna  

Projektowana inwestycja nie wpływa na zmianę właściwości energetycznych obiektu, 
zatem sporządzanie charakterystyki energetycznej oraz analizy środowiskowo-
ekonomicznej jest bezzasadne.  

 

10. Dane techniczne obiektu i wpływ obiektu na środowisko  

Projektowana inwestycja nie zmienia wpływu obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

  

11. Warunki ochrony przeciwpożarowej  

Projektowana inwestycja nie zmienia klasy odporności pożarowej przyporządkowanej dla 
budynku kategorii zagrożenia ludzi, a także nie wpływa na zmianę właściwości 
pożarowych budynku i jego poszczególnych elementów, w tym klasy odporności 
ogniowej. 

 

12. Uwagi 

• Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, zasadami sztuki budowlanej i z 

przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracowników, pod stałym 

nadzorem technicznym. 
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• Wszystkie materiały budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe muszą posiadać 

obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty 

zgodności. 

• Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom 

technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich. 

• Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w czasie 

realizacji należy wyjaśnić z autorami projektu przed wykonaniem robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

IV. INSTALACJE SANITARNE 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Dane o przedmiocie inwestycji ........................................................................................ 16 

2. Podstawa opracowania .................................................................................................... 16 

3. Obowiązujące przepisy ..................................................................................................... 16 

4. Cel i zakres opracowania .................................................................................................. 17 

5. Stan istniejący .................................................................................................................. 17 

6. Prace demontażowe ........................................................................................................ 17 

7. Parametry obliczeniowe projektowanej instalacji ........................................................... 18 

8. Opis rozwiązań projektowych .......................................................................................... 18 

9. Wykonanie prac ............................................................................................................... 20 

10. Wytyczne branżowe ......................................................................................................... 21 

11. Uwagi końcowe ................................................................................................................ 22 

 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 

 Nr rysunku Skala Tytuł rysunku 

INSTALACJE SANITARNE 

1. ISK-01 skala 1:100 Rzut I piętra. Poziom +3,3 m. Instalacja klimatyzacji 

2. ISK-02 skala 1:100 Rzut II piętra. Poziom +9,9 m. Instalacja klimatyzacji 

3. ISK-03 skala 1:100 Rzut I piętra. Poziom +3,3 m. Instalacja odpływu skroplin 

4. ISK-04 skala 1:100 Rozwinięcie instalacji odpływu skroplin 

5. ISK-05 skala 1:100 Schemat instalacji klimatyzacyjnej ukłądu KL1 

6. ISK-06 skala 1:100 Schemat instalacji klimatyzacyjnej ukłądu KL2 
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1.  Dane o przedmiocie inwestycji 

 

Nazwa :  Modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniach laboratorium WSM im. J. Strusia 

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. 
 

Lokalizacja : 61 – 285 Poznań, ul. Szwajcarska 3. 
 

Inwestor : Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo 

Leczniczym. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej. 61 – 285 Poznań, ul. Szwajcarska 3. 

 

2.  Podstawa opracowania 

- Umowa na prace projektowe z WSM im. J. Strusia w Poznaniu; 

- Wizja lokalna obiektu; 

- Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem; 

 

3.  Obowiązujące przepisy 

 

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (J.t. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.) 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r  (Dz.U. 

2003 Nr 80 poz. 717). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 

1065) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U., 2010 nr 109, poz.719),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, (Dz.U. 2009 nr 124 

poz. 1030) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169, poz.1650), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016, nr 0, poz. 1570), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 nr 0, poz. 519) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016 nr 0, poz. 1987) 

- Polska norma PN-ISO 9836 Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych  

i kubaturowych, 

- Obowiązujące Aprobaty i Polskie Normy przywołane w Załączniku nr 1 do rozporządzenia w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 

Dz. U. 2019, poz. 1065). 
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4.  Cel i zakres opracowania 

 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji klimatyzacji 

obsługującej pomieszczenia laboratorium WSM im. J. Strusia w Poznaniu, zlokalizowane na II 

piętrze segmentu  „B” budynku szpitala. Poziom + 3,3 m. 

 

5.  Stan istniejący 

 

Wybrane pomieszczenia laboratorium zlokalizowane na I piętrze segmentu „B” budynku 

szpitala, poziom + 3,3 m wyposażone są w urządzenia klimatyzacyjne typu Split. Stan 

techniczny urządzeń klimatyzacyjnych jest zróżnicowany i uzależniony od daty montażu 

instalacji.  

 

6.  Prace Demontażowe 

 

Istniejące urządzenia klimatyzacyjne należy zdemontować. Po wykonaniu przeglądu 

technicznego i czyszczenia, urządzenia przekazać należy Inwestorowi. Zakres prac obejmuje: 

 demontaż jednostek wewnętrznych,  

 demontaż jednostek skraplających z konstrukcjami wsporczymi, 

 demontaż instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilającej i sterowniczej, 

 przegląd i czyszczenie urządzenia, 

 sporządzenie protokołu z demontażu urządzenia zgodnie z ustawą, 

Po wykonaniu w/w prac wykonać należy niezbędne zabezpieczenia przepustów ściennych i 

dachowych instalacji chłodniczej. Przewody zasilające urządzeń należy zdemontować wraz z 

zabezpieczeniami nadprądowymi. Legendy w poszczególnych rozdzielniach należy 

zaktualizować. Zakres prac obejmuje demontaż urządzeń w pomieszczeniach: 

 B.103 Pracownia Biochemii, 

 B.104 Pracownia Analityki, 

 B.110 Pracownia Podstawowa, 

 B.111 Pracownia Parazytologii, 

 B.113 Sterylizatornia, 

 B.135 Pomieszczenie Szaf Chłodniczych, 

 B.137 Pokój Aparatury Specjalnej, 

 B.138 Pracownia Jednostek Laboratoryjnych, 

 B.141 Pracownia Serologii, 

 B.142 Pracownia Hematologii, 

 B.146 Pracownia Badań Pilnych, 

 B.149 Pracownia Jednostek Laboratoryjnych 

Z uwagi na charakter wykonywanych prac, których przebieg nie może zaburzać pracy 

laboratorium, wymagana jest wizja lokalna. 
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7.  Parametry Obliczeniowe Projektowanej Instalacji 

 

Dobór urządzeń klimatyzacyjnych poszczególnych układów wykonano dla parametrów 

powietrza określonych w katalogach technicznych urządzeń: 

 lato : tz = 35 0C, tp = 27 0C 

 zima : tz = 7 0C, tp = 20 0C 

W dokumentacji projektowej podano wydajności chłodnicze i grzewcze urządzeń zgodnie z 

katalogami technicznymi urządzeń. Obciążenia cieplne pomieszczeń uwzględniają zyski ciepła 

wprowadzane z strumieniem powietrza świeżego nawiewanego przez układy N11, N12, N13, 

N28, N29. Projektowana instalacja klimatyzacyjna ma za zadanie utrzymać temperaturę 

powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych na poziomie +22 ÷ 24 0C w okresie letnim. 

 

8.  Opis Rozwiązań Projektowych 

 

Układ KL1, KL2 

Dla potrzeb chłodzenia pracowni laboratorium oraz pomieszczeń magazynowych projektuje się 

dwa niezależne układy klimatyzacyjne typu VRF o mocy chłodniczej 45,0 kW każdy z 

jednostkami wewnętrznymi ściennymi o mocy chłodniczej poddanej na rysunkach ISK – 01, ISK 

– 02, ISK – 05, ISK – 06. Skraplacze układu KL1, KL2 zaprojektowano na dachu budynku 

segmentu „B”. Montaż skraplaczy za pośrednictwem ocynkowanych systemowych konstrukcji 

wsporczych o wysokości min 400 mm w systemie np. BIS Yeti. Po wyborze dostawcy systemu 

klimatyzacyjnego, należy przeliczyć konstrukcję dla znanych ciężarów i wymiarów jednostek 

skraplających. Obliczenia i dobór konstrukcji wykonuje jej producent i dostawca. 

Projektowane jednostki ścienne montować należy do ścian pomieszczeń za pośrednictwem 

fabrycznych wieszaków i kołków rozporowych M8. 

Sterowanie pracą jednostek ściennych z pilotów przewodowych montowanych przy 

włącznikach oświetleniowych pomieszczeń. 

Instalacja chłodnicza prowadzona będzie w obrębie pomieszczeń klimatyzowanych w korytach 

systemowych elektroinstalacyjnych PCV z systemowymi kształtkami. 

Instalacja chłodnicza prowadzona będzie w obrębie korytarzy w przestrzeni sufitu technicznego 

na trasach z koryt siatkowych podwieszanych do stropu kondygnacji. Montaż instalacji 

chłodniczej wymaga demontażu paneli aluminiowych sufitu technicznego oraz ich ponowny 

montaż po zakończeniu prac. 

Instalacja chłodnicza prowadzona będzie na dach budynku w zabudowie g – k przez 

pomieszczenie szatni męskiej II piętra. W pomieszczeniu B.229 szatni męskiej wykonać należy 

zabudowę pionów chłodniczych układu KL1, KL2. Zabudowa g – k na systemowych profilach. W 

obrębie pomieszczenia technicznego na III piętrze budynku instalacja prowadzona będzie na 

trasach z koryt siatkowych podwieszanych do stropu kondygnacji.  

Instalacja chłodnicza prowadzona będzie na dachu budynku na trasach z koryt siatkowych z 

maskownicami stalowymi. Montaż trasy za pośrednictwem systemowych podpór klejonych do 

połaci dachu budynku. 
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Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych wykonać należy zgodnie z dokumentacją 

projektową w układzie pompowo – grawitacyjnym do najbliższych pionów kanalizacji sanitarnej 

lub syfonów umywalek i zlewozmywaków w pomieszczeniach. Pompy skroplin montować 

należy z pływakami w korytach elektroinstalacyjnych PCV. Każdy odpływ przez wpięciem w pion 

należy zasyfonować. 

Zestawienie pomieszczeń klimatyzowanych oraz obliczeniowe zyski ciepła przedstawiono w 

tabeli. 

 

Nr pom. Pomieszczenie Pow. Wys. Kub. Wymiany Nawiew Wywiew 
Zyski 
ciepła Uwagi 

[ - ] [ - ] [ m 2 ] [ m ] [ m3 ]  [ - ] [ m3/h ] [ m3/h ] [ kW ] [ - ] 
B.101 Poczekalnia 48,65 3 145,95 - graw graw 5108 KL1 
B.101a Rejestracja 26,28 3 78,84 - - - 2759 KL1 
B.101a Przedsionek Wc 2,46 3 7,38 - - - - - 
B.101b Wc męskie 5,13 3 15,39 5,2 z B.101 80 - - 
B.101c Wc damskie 3,04 3 9,12 5,5 z B.101 50 - - 
B.102 Sekretariat 19,88 3 59,64 13,9 830 z B102a 3715 KL1 
B.102a Pok. pob. prób 19,95 3 59,85 12,5 z B.102 750 3506 KL1 
B.102b Boks zabiegowy 7,35 3 22,05 5,9 130 130 - - 
B.102c Boks zabiegowy 6,76 3 20,28 6,4 130 130 - - 
B.102d Korytarz 22,68 3 68,04 - graw graw - - 
B.102e Wc 3,64 3 10,92 4,6 B.102c 50 - - 
B.103 Prac. Biochemii 19,89 3 59,67 - graw graw 2088 KL1 
B.104 Prac. Analityki 20,74 3 62,22 5,9 370 430 2547 KL1 
B.105 Boks biurowy 10 3 30 5,0 150 z B.106 1152 KL2 
B.106 Boks aparaturu 10,21 3 30,63 4,6 z B.105 140 1141 KL2 
B.107 Prac. jedn. lab. 20,6 3 61,8 9,7 600 600 3153 KL2 
B.108 Prac. Hematologii 16,09 3 48,27 5,2 250 300 1877 KL2 
B.108a Chemia hematologiczna 3,03 3 9,09 - graw graw - - 
B.109 Prac. mykologiczna 16,38 3 49,14 5,1 250 300 1898 KL2 
B.110 Prac. podstawowa 20,32 3 60,96 5,1 310 370 2355 KL2 
B.111 Prac. Parazytologii 20,72 3 62,16 5,0 310 370 2385 KL2 
B.112 Prac. Podłoży 20,7 3 62,1 5,0 310 370 2383 KL2 
B.113 Steryzliatornia 12,06 3 36,18 6,6 240 200 1548 KL2 
B.113a Boks jałowy 4,12 3 12,36 8,1 100 80 - - 
B.113b Śluza 2,95 3 8,85 - graw graw - - 
B.113c Korytarz 7,53 2,4 18,072 - - - - - 
B.114 Prac. Covid 22,21 3 66,63 4,7 310 400 2496 KL2 
B.114a Zaplecze prac. Covid 8,06 3 24,18 - graw graw - - 
B.115 Korytarz 44,14 2,4 105,936 - graw graw - - 
B.116 Pok. Personelu 21,05 3 63,15 - graw graw 2210 KL2 
B.117 Szatnia brudna 9 3 27 4,8 130 160 - - 
B.118 Szatnia 6,76 3 20,28 - graw graw - - 
B.119 Wc personelu 4,47 3 13,41 3,7 z B.115 50 - - 
B.120 Skład porządkowy 3,8 3 11,4 - graw graw - - 
B.121 Pom. szaf chłodzących 9,45 3 28,35 - graw graw - - 
B.122 Mag. porządkowy 12,03 3 36,09 - graw graw - - 
B.123 Korytarz 31,85 2,4 76,44 - graw graw - - 
B.124 Magazyn 20,6 3 61,8 - graw graw 5600 KL1 
B.125 Korytarz 9,9 2,4 23,76 - graw graw - - 
B.126 Skład porządkowy 6,27 3 18,81 - graw graw - - 

B.127 Korytarz 115,27 2,4 276,648 1,2 330 
z pom. 

Wc - - 
B.128 Archiwum 10,2 3 30,6 - graw graw - - 
B.129 Magazyn 13,88 3 41,64 - graw graw - - 
B.130 Magazyn 18,2 3 54,6 - graw graw 5600 KL1 
B.131 Korytarz 15,84 2,4 38,016 - graw graw - - 
B.132 Przedsionek Wc 2,28 3 6,84 - - - - - 
B.132a Wc personelu 2,59 3 7,77 6,4 z B.127 50 - - 
B.132b Wc personelu 5,19 3 15,57 5,1 z B.127 80 - - 
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B.133 Archiwum 11,81 3 35,43 - graw graw - - 
B.134 Magazyn 11,2 3 33,6 - graw graw - - 
B.135 Pom. szaf chłodzących 12,07 3 36,21 - graw graw 5600 KL2 
B.136 Szatnia czysta 12,64 3 37,92 4,7 180 215 - - 
B.136a Natryski 11,16 3 33,48 5,4 180 215 - - 
B.137 Pok. apar. spec. 20,39 3 61,17 4,9 300 360 2333 KL2 
B.138 Prac. jedn. lab. 20,02 3 60,06 11,3 680 680 3324 KL2 
B.139 Boks aparatury 10,89 3 32,67 4,6 z B.140 150 1219 KL2 
B.140 Boks biurowy 9,96 3 29,88 5,4 160 z B.139 1176 KL2 

B.141 
Prac. serologii 
transuzjologicznej 20,15 3 60,45 5,0 300 360 2315 KL2 

B.142 Prac. hematologii 20,35 3 61,05 4,9 300 360 2330 KL2 
B.143 Boks aparatury 10,9 3 32,7 4,6 z B.144 150 1219 KL2 
B.144 Boks biurowy 9,91 3 29,73 5,4 160 z B.143 1172 KL2 

B.145 
Prac. hematologii i 
koagulacji 20,31 3 60,93 4,9 300 360 2327 KL2 

B.146 Prac. badań pilnych 20,36 3 61,08 4,9 300 360 2331 KL2 
B.147 Boks aparatury 10,59 3 31,77 4,7 z B.148 150 1196 KL1 
B.148 Boks biurowy 9,71 3 29,13 5,5 160 z B.147 1157 KL1 
B.149 Prac. jedn. lab. 20,38 3 61,14 11,1 680 680 3351 KL1 
B.150 Prac. odczynników 22,2 3 66,6 10,5 700 700 3541 KL1 
B.151 Zmywalnia 18,45 3 55,35 5,1 280 330 2134 KL1 
B.152 Pok. zast. kierownika 20,24 3 60,72 - graw graw 2125 KL1 
B.153 Pok. Kierownika 20,37 3 61,11 - graw graw 2139 KL1 

 

Z uwagi na charakter wykonywanych prac, których przebieg nie może zaburzać pracy 

laboratorium, wymagana jest wizja lokalna. Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwości 

transportu pionowego agregatów skraplających na dach kondygnacji technicznej, która stanowi 

III piętro budynku.  

 

9.  Wykonanie prac 

 

Rurociągi chłodnicze ( gazowe i cieczowe ) wykonać należy z rur miedzianych o średnicach 

przedstawionych na rysunkach i schematach instalacji freonowej. Rury miedziane powinny 

odpowiadać normie PN – EN 12735 – 1 ( miedź klasy Cu – DHP ). Połączenie rurociągów z 

urządzeniami odbywa się poprzez połączenia kielichowe i lutowane. W celu zabezpieczenia 

połączeń kielichowych przed poluzowaniem zaleca się użycie kleju do gwintów. Połączenia 

lutowane wykonać należy przy użyciu lutu spełniającego wymogi producentów urządzeń. 

Rurociągi chłodnicze zaizolować należy na całej długości izolacją chlorokauczukową o grubości 

zgodnie z WT: 

 

Lp. 
Średnica wewnętrzna przewodów  

[mm] 
Minimalna grubość warstwy izolacyjnej [mm] 

1. 
Do 22 

rury preizolowane z fabryczną izolacją 

producenta 

2. Powyżej 22 do 35   19 

 

Po wykonaniu czynności montażowych przystąpić należy do próby szczelności poszczególnych 

instalacji z wykorzystaniem azotu technicznego. Ciśnienie próbne w instalacji – 40 bar, czas 

próby 24 h. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przystąpić należy do  wykonania próżni w 

układzie rurociągów. Następnie przystąpić należy do napełnienia poszczególnych układów 
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czynnikiem chłodniczym i ich uruchomienia zgodnie z DTR producentów. Dodatkowa ilość 

czynnika chłodniczego podana została w zestawienie materiałów dla projektowanych długości 

rurociągów. Po wykonaniu instalacji wykonać należy obliczenia uwzględniające rzeczywistą 

długość instalacji chłodniczej. 

Po uruchomieniu poszczególnych układów obserwować należy odpływ kondensatu z jednostek 

wewnętrznych. Przelać należy tace ociekowe każdej jednostki wewnętrznej w celu sprawdzenia 

poprawności odprowadzenia kondensatu przez układ pompowy. 

Odpływ skroplin wykonać w układzie pompowym i grawitacyjnym z rur i kształtek PCV oraz 

węży zbrojonych do najbliższych pionów ks lub przyborów sanitarnych zgodnie z projektem 

instalacji odpływu skroplin.   

Wszelkie prace montażowe i rozruchowe wykonywać należy zgodnie z dołączoną do urządzeń 

instrukcją montażu oraz DTR. 

Całość procedur odbiorowych należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal – Zeszyt nr 5. 

 

10. Wytyczne Branżowe 

 

Wytyczne branży budowlanej 

Dla projektowanych urządzeń klimatyzacyjnych na zewnątrz budynku wykonać należy 

systemowe konstrukcje wsporcze o wysokości 400 mm np. system BIS Yeti. Rozwiązania 

konstrukcyjne odpowiadać muszą wymaganym punktom podparcia urządzeń określonych w 

DTR producentów. Projekt systemowej konstrukcji wsporczej wykonuje jej producent i 

dostawca. 

Dla potrzeb prowadzenia instalacji chłodniczej przez szatnię męską B.229 na II piętrze budynku 

wykonać należy zabudowę pionów chłodniczych w systemie g – k na systemowych profilach.   

 
Wytyczne branży ppoż 

Przejścia rurociągów chłodniczych przez strop III piętra wykonać należy z uszczelnieniem pianą 

ogniochronną np. Hilti CFS – F FX. Kondygnacja techniczna jest strefą wydzielenia pożarowego. 

 

Wytyczne branży elektrycznej 

 

Do jednostek skraplających i wewnętrznych układów klimatyzacyjnych KL1, KL2 doprowadzić 

należy przewody zasilające z uwzględnieniem zapotrzebowania urządzeń na energię 

elektryczną. Okablowanie sterownicze urządzeń wykonać należy zgodnie z DTR producentów.  

Urządzenia klimatyzacyjne wyposażone są w sprężarki z przetwornicami częstotliwości, które 

zapewniają pracę urządzeń ze zmienną wydajnością. Zapotrzebowanie urządzeń na energię 

elektryczną przedstawiono w tabeli. 

 

LP. URZĄDZENIE TYP UKŁAD LOKALIZACJA ZASILANIE MOC 
ELEKTRYCZNA 

[ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ V ] [ W ] 
1 Agregat skraplający Qch=45,0 kW, Qg=45,0 kW KL1 Dach 400 13640 
2 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW KL1.B.101 B.101 230 45 
3 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.101a B.101a 230 28 
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4 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.102 B.102 230 28 
5 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=4,5 kW, Qg=5,0 kW KL1.B.102a B.102a 230 40 
6 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.103 B.103 230 28 
7 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.104 B.104 230 28 
8 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW KL1.B.124 B.124 230 45 
9 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW KL1.B.130 B.130 230 45 
10 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,4 kW KL1.B.147 B.147 230 28 
11 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,4 kW KL1.B.148 B.148 230 28 
12 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.149 B.149 230 28 
13 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.150 B.150 230 28 
14 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.151 B.151 230 28 
16 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,4 kW KL1.B.152 B.152 230 28 
16 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,4 kW KL1.B.153 B.153 230 28 
17 Agregat skraplający Qch=45,0 kW, Qg=45,0 kW KL2 Dach 400 13640 
18 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,4 kW KL1.B.105 B.105 230 28 
19 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,4 kW KL1.B.106 B.106 230 28 
20 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.107 B.107 230 28 
21 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,4 kW KL1.B.108 B.108 230 28 
22 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,4 kW KL1.B.109 B.109 230 28 
23 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,4 kW KL1.B.110 B.110 230 28 
24 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.111 B.111 230 28 
25 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.112 B.112 230 28 
26 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,4 kW KL1.B.113 B.113 230 28 
27 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.114 B.112 230 28 
28 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,4 kW KL1.B.116 B.116 230 28 
29 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW KL1.B.135 B.135 230 45 
30 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.137 B.137 230 28 
31 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.138 B.138 230 28 
32 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,4 kW KL1.B.139 B.139 230 28 
33 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,4 kW KL1.B.140 B.140 230 28 
34 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.141 B.141 230 28 
35 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.142 B.142 230 28 
36 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,4 kW KL1.B.143 B.143 230 28 
37 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,4 kW KL1.B.144 B.144 230 28 
38 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.145 B.145 230 28 
39 Jednostka wewnętrzna ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW KL1.B.146 B.146 230 28 
40 Pompy skroplin 37 szt   KL1, KL2 jed. wew. 230 518 

     suma 28914 

 

11. Uwagi Końcowe 

Całość prac wykonać zgodnie z: 

• dokumentacją techniczną, 

• Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część 

II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

• zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń zawartych w kartach katalogowych 

i instrukcjach obsługi, 

 

12. Zestawienie materiałów 

UKŁAD KLIMATYZACYJNY KL1 

Lp. Oznaczenie 
urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 
jedn. 

Materiał Norma, katalog, 
wytwórca, rysunek, 

itp. Nazwa Wymiar 

1 KL1 Jednostka skraplająca 
Qch=45,0 / Qg=45,0 kW 

1340 x 790 x 1635, 
masa 297 kg 

kpl 1 - Parametry techniczne 
wg STWiORB 
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2 KL1 Jednostka wewnętrzna 
ścienna Qch=5,6 / Qg=6,3 kW 

990 x 223 x 315, 
masa 12,8 kg 

kpl 3 - Parametry techniczne 
wg STWiORB 

3 KL1 Jednostka wewnętrzna 
ścienna Qch=4,5 / Qg=5,0 kW 

990 x 223 x 315, 
masa 12,8 kg 

kpl 1 - Parametry techniczne 
wg STWiORB 

4 KL1 Jednostka wewnętrzna 
ścienna Qch=2,8 / Qg=3,2 kW 

835 x 203 x 280, 
masa 9,5 kg 

kpl 7 - Parametry techniczne 
wg STWiORB 

5 KL1 Jednostka wewnętrzna 
ścienna Qch=2,2 / Qg=2,4 kW 

835 x 203 x 280, 
masa 8,4 kg 

kpl 4 - Parametry techniczne 
wg STWiORB 

6 - Pilot przewodowy  - kpl 15 - - 

7 - Trójnik instalacyjny DIS – 371 
– 1B 

- szt 1 - - 

8 - Trójnik instalacyjny DIS – 180 
– 1B  

- szt 2 - - 

9 - Trójnik instalacyjny DIS – 22 – 
1B 

- szt 11 - - 

10 - Ilość dodatkowego czynnika 
chłodniczego R 410A 

- kg 7,98 - - 

11 - Rurociąg chłodniczy z otuliną 
chłodniczą  

6,35 mm  mb 25 - PN – EN 12735 – 1 
miedź klasy Cu – DHP 

12 - Rurociąg chłodniczy z otuliną 
chłodniczą  

9,52 mm  mb 65 - PN – EN 12735 – 1 
miedź klasy Cu – DHP 

13 - Rurociąg chłodniczy z otuliną 
chłodniczą  

12,7 mm  mb 25 - PN – EN 12735 – 1 
miedź klasy Cu – DHP 

14 - Rurociąg chłodniczy z otuliną 
chłodniczą  

15,9 mm  mb 75 - PN – EN 12735 – 1 
miedź klasy Cu – DHP 

15 - Rurociąg chłodniczy z otuliną 
chłodniczą  

22,2 mm  mb 15 - PN – EN 12735 – 1 
miedź klasy Cu – DHP 

16 - Rurociąg chłodniczy z otuliną 
chłodniczą  

28,6 mm  mb 25 - PN – EN 12735 – 1 
miedź klasy Cu – DHP 

17 - Pompy skroplin. Wydajność 
20 l. Max. wys. podnoszenia 
na ssaniu 3,0 m. Max. wys. 
podnoszenia na tłoczeniu 10 
m ( 4 l/h ). 230 V AC, Pe=14W. 

- szt 15  Parametry techniczne 
wg STWiORB 

UKŁAD KLIMATYZACYJNY KL2 

Lp. Oznaczenie 
urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 
jedn. 

Materiał Norma, katalog, 
wytwórca, rysunek, 

itp. Nazwa Wymiar 

1 KL2 Jednostka skraplająca 
Qch=45,0 / Qg=45,0 kW 

1340 x 790 x 1635, 
masa 297 kg 

kpl 1 - Parametry techniczne 
wg STWiORB 

2 KL2 Jednostka wewnętrzna 
ścienna Qch=5,6 / Qg=6,3 kW 

990 x 223 x 315, 
masa 12,8 kg 

kpl 1 - Parametry techniczne 
wg STWiORB 

3 KL2 Jednostka wewnętrzna 
ścienna Qch=2,8 / Qg=3,2 kW 

835 x 203 x 280, 
masa 9,5 kg 

kpl 10 - Parametry techniczne 
wg STWiORB 

4 KL2 Jednostka wewnętrzna 
ścienna Qch=2,2 / Qg=2,4 kW 

835 x 203 x 280, 
masa 8,4 kg 

kpl 11 - Parametry techniczne 
wg STWiORB 

5 - Pilot przewodowy  - kpl 22 - - 

6 - Trójnik instalacyjny DIS – 371 
– 1B 

- szt 3 - - 

7 - Trójnik instalacyjny DIS – 180 
– 1B  

- szt 2 - - 

8 - Trójnik instalacyjny DIS – 22 – 
1B 

- szt 16 - - 

9 - Ilość dodatkowego czynnika 
chłodniczego R 410A 

- kg 11,95 - - 

10 - Rurociąg chłodniczy z otuliną 
chłodniczą  

6,35 mm  mb 50 - PN – EN 12735 – 1 
miedź klasy Cu – DHP 

11 - Rurociąg chłodniczy z otuliną 
chłodniczą  

9,52 mm  mb 60 - PN – EN 12735 – 1 
miedź klasy Cu – DHP 
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12 - Rurociąg chłodniczy z otuliną 
chłodniczą  

12,7 mm  mb 60 - PN – EN 12735 – 1 
miedź klasy Cu – DHP 

13 - Rurociąg chłodniczy z otuliną 
chłodniczą  

15,9 mm  mb 75 - PN – EN 12735 – 1 
miedź klasy Cu – DHP 

14 - Rurociąg chłodniczy z otuliną 
chłodniczą  

19,1 mm  mb 15 - PN – EN 12735 – 1 
miedź klasy Cu – DHP 

15 - Rurociąg chłodniczy z otuliną 
chłodniczą  

22,2 mm  mb 10 - PN – EN 12735 – 1 
miedź klasy Cu – DHP 

16 - Rurociąg chłodniczy z otuliną 
chłodniczą  

28,6 mm  mb 50 - PN – EN 12735 – 1 
miedź klasy Cu – DHP 

17 - Pompy skroplin. Wydajność 
20 l. Max. wys. podnoszenia 
na ssaniu 3,0 m. Max. wys. 
podnoszenia na tłoczeniu 10 
m ( 4 l/h ). 230 V AC, Pe=14W. 

- szt 22  Parametry techniczne 
wg STWiORB 
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V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawy opracowania 
2. Przedmiot inwestycji. 
3. Rozwiązania projektowne 

a. Zasilanie elektroenergetyczne 
b. Trasy kablowe. 
c. Kable zasilające. 
d. Instalacje silnoprądowe 
e. Instalacja klimatyzacji 
f. Ochrona odgromowa 
g. Instalacja połączeń wyrównawczych 
h. Ochrona przeciwprzepięciowa. 
i. Odnawialne źródła energii 

4. Uwagi końcowe 
 

BILANS ELEKTROENERGETYCZNY. OBLICZENIA TECHNICZNE. 
 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 Nr rysunku Skala Tytuł rysunku 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. IEK-01 skala 1:100 Rzut poddasza - Instalacje elektryczne  

2. IEK-02 skala 1:100 Rzut I piętra - Instalacje elektryczne  

3. IEK-03 - Rozdzielnica RCH. Schemat zasilania. 

4. IEK-04 - Rozdzielnica RLAB. Schemat zasilania. cz 1 z 2 

5. IEK-05 - Rozdzielnica RLAB. Schemat zasilania. cz 2 z 2.  
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

• Umowa z Inwestorem; 

• Wytyczne i koncepcja zatwierdzona przez Inwestora; 

• Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane oraz normy. 
 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniach laboratorium 
WSM w budynku Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. 
Wszystkie zaproponowane w projekcie rozwiązania są zgodne z Polskimi Normami, 
właściwymi przepisami branżowymi i normatywami projektowymi. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje : 

• zasilania elektroenergetyczne , 

• rozdzielnice obiektowe RCH i RLAB, 

• instalację połączeń wyrównawczych, 

• zasilanie odbiorów technologicznych, 

• system ochrony przeciwprzepięciowej, 

• system ochrony przeciwporażeniowej, 

• instalacji odgromowej, 
 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  
 

a. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE 

W ramach modernizacji klimatyzacji należy w istniejącej rozdzielnicy RCH zlokalizowanej w 
pomieszczeniu wentylatorowni na poddaszu budynku zabudować w wolnych polach 
zabezpieczenia zgodnie ze schematem IEK-03 i zasilić projektowane odbiory. Z rozdzielnicy 
RCH zasilić należy jednostki zewnętrzne KL1 i KL2 oraz rozdzielnicę RLAB na poziomie I 
piętra.  

 

b. TRASY KABLOWE. 

Zaprojektowano koryta kablowe o szerokości 100 i wysokości 50 mm. Zejścia do urządzeń 
wykonywać korytami kablowymi lub profilami CW. Trasy kablowe wykonywać w oparciu o 
rozwiązania systemowe wybranego producenta tj. BAKS lub równoważne.  

Wszystkie przejścia kablowe na granicy stref pożarowych należy uszczelnić ogniowo masą o 
odporności przewidzianej dla danej przegrody pożarowej. Kabel do zasilania rozdzielnicy 
RLAB układać w istniejących szachtach i trasach kablowych.  

  

c. KABLE ZASILAJĄCE. 

Do wykonania wewnętrznych linii zasilających zostaną wykorzystane kable o przekroju 
wynikającym z obliczeń technicznych. Wszystkie linie kablowe wewnętrzne zaprojektowano 
w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym przewodem PE. 
Stosować kable na napięcie 0,6/1 kV. 

 

d. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE 

W pomieszczeniach szpitala instalację należy wykonać o stopniu ochrony min. IP4X. 
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e. INSTALACJA KLIMATYZACJI  

Zakłada się, że wyposażenie jednostek klimatyzacji w dedykowany układ sterowania 
dostarczony zostanie wraz z urządzeniami przez producenta. 

 

f. OCHRONA ODGROMOWA 

Przyjęto środki ochrony odgromowej wykonane zgodnie z normą PN-EN 62305. Zewnętrzną 
ochronę odgromową tworzą przewody oraz przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu, 
których zadaniem jest odprowadzenie prądu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na 
dachu projektuje się ułożenie drutu odgromowego FeZn Ø8mm, na podstawkach 
mocujących montowanych w rozstawie co 1m. Przy jednostkach zewnętrznych klimatyzacji 
ustawić należy iglice odgromowe, które należy podłączyć do istniejącej instalacji 
odgromowej budynku.  

 

g. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH  

Wykonać połączenia wyrównawcze bezpośrednie wewnętrznych instalacji metalowych linką 
LYżo 25 mm2 w odstępach nie większych niż 25m (jeżeli nie są połączone z konstrukcją 
metalicznie).  

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać zgonie z normą PN-IEC 60364-5-54. Z 
instalacji uziemienia wyprowadzić połączenie  do szyny wyrównania potencjałów.  

Z szyn uziemiających SWP przewodami wyrównawczymi należy połączyć: koryta kablowe,  
metalowe konstrukcje na których może pojawić się niebezpieczne napięcie.  

 

h. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA. 

W celu ograniczenia poziomu przepięć dochodzących do urządzeń, w rozdzielnicy RCH 
należy zabudować ochronniki klasy B+C. W rozdzielnicy RLAB zastosować ochronniki klasy C.  

 

i. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Ze względów technicznych oraz ekonomicznych niemożliwe jest, w odniesieniu do 
zapotrzebowanej mocy zastosowanie alternatywnych odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace elektroinstalacyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami.  

Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo wraz z 
pozostałymi opracowaniami branżowymi..  

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić wszystkie niezbędne pomiary w tym. min. 
rezystancji izolacji, samoczynnego wyłączenia oraz prawidłowego działania wyłączników 
ochronnych. Wyniki pomiarów w formie protokołów przekazać Inwestorowi.  

Wszystkie przejścia przewodów i kabli przez oddzielenia przeciwpożarowe powinny być tak 
uszczelnione, aby stopień odporności przepustów był taki sam jak stopień odporności 
oddzielenia przeciwpożarowego przed wykonaniem przepustu. 

Wszystkie instrukcje, protokoły pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze 
itp. muszą być sporządzone w języku polskim. 
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Do wszystkich oryginalnych certyfikatów pochodzących z państw Unii Europejskiej musi być 
dołączone polskie tłumaczenie. 

Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach mające znaczenie dla ich obsługi oraz 
bezpieczeństwa urządzeń i personelu muszą być w języku polskim lub oznakowane 
symbolami ujętymi w Polskich Normach. 
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BILANS ELEKTROENERGETYCZNY. OBLICZENIA TECHNICZNE. 

• ROZDZIELNICA RCH 
 
Lp. 

Przeznaczenie 
obwodu 

Moc zainstalowana 
P 

Napięcie 
U 

Współczynnik 
jednoczesności 

kj 

Prąd 
obliczeniowy 

IB 

Prąd 
zabezpieczenia 

In 

Przekrój 
żyły Warunki 

[ kW ] [ V ] Pob Qob [ A ] [ A ] [ mm2 ] 

1 Istniejące 104,4 400 1,0 163,8 200 150,0 Spełnione 

2 Jednostka 13,98 400 0,70 21,93 25 6,0 Spełnione 

3 Jednostka 13,98 400 0,70 17,19 25 6,0 Spełnione 

4 
Rozdzielnica 

RLAB 
1,30 400 1,00 6,14 16 2,5 Spełnione 

PODSUMOWANIE 132,98 400 124,8 53,2 195,8 200 150,0 Spełnione 

 

Obliczenia wykonano przy cos fi = 0,92 
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ROZDZIELNICA RLAB 

 

Lp. Przeznaczenie 
obwodu 

Moc 
zainstalowana 

P 

Napięcie 
U 

Współczynnik 
jednoczesności 

kj 

Prąd 
obliczeniowy 

IB 

Prąd 
zabezpieczenia 

In 

Przekrój 
żyły 

Warunki 

[ kW ] [ V ] Pob Qob [ A ] [ A ] [ mm2 ] 

1 Jednostka 0,045 230 1,00 0,21 6 1,5 Spełnione 

2 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

3 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

4 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

5 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

6 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

7 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

8 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

9 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

10 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

11 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

12 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

13 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

14 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

15 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

16 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

17 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

18 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

19 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

20 Jednostka 0,045 230 1,00 0,21 6 1,5 Spełnione 

21 Jednostka 0,045 230 1,00 0,21 6 1,5 Spełnione 

22 Jednostka 0,045 230 1,00 0,21 6 1,5 Spełnione 

23 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

24 Jednostka 0,04 230 1,00 0,19 6 1,5 Spełnione 

25 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

 

Lp. Przeznaczenie 
obwodu 

Moc 
zainstalowa

na 
P 

Napięcie 
U 

Współczynnik 
jednoczesności 

kj 

Prąd 
obliczeniowy 

IB 

Prąd 
zabezpieczenia 

In 

Przekrój 
żyły 

Warunki 

[ kW ] [ V ] Pob Qob [ A ] [ A ] [ mm2 ] 

26 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

27 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

28 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

29 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

30 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

31 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

32 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

33 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

34 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

35 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

36 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

37 Jednostka 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 
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38 Wentylator 0,045 230 1,00 0,21 6 1,5 Spełnione 

39 Wentylator  0,018 230 1,00 0,09 6 1,5 Spełnione 

40 Wentylator 0,028 230 1,00 0,13 6 1,5 Spełnione 

41 Wentylator 0,024 230 1,00 0,11 6 1,5 Spełnione 

42 Wentylator 0,024 230 1,00 0,11 6 1,5 Spełnione 

43 Wentylator 0,045 230 1,00 0,21 6 1,5 Spełnione 

PODSUMOWANIE 1,30 230 1,30 0,55 2,04 16 6,0 Spełnione 

 

Obliczenia wykonano przy cos fi = 0,92 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów 

 

Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest modernizacja 
instalacji klimatyzacji. 

Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonania robót. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na przedmiotowej działce obecnie występują obiekty kubaturowe oraz uzbrojenie. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Ze względu na to, że realizacja prac odbywać się będzie częściowo na terenie uzbrojonym istnieje 
prawdopodobieństwo zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Z tego tytułu należy ; 
W fazie realizacji prac należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia związanych z 
wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy (przy rozbiórkach i budowie nowych obiektów) 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej l m należy 
zabezpieczyć balustradą. Nachylenie dróg dla taczek nie może być większe niż 10%. Przejścia dla 
pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w 
listwy umocowane poprzecznie, w odstępach niemniej szych niż 0,4 m lub schody o szerokości nie 
mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą. Pochylenie, po 
których dokonuje się ręcznego przenoszeni ciężarów, nie powinno mieć spadu większego niż 10%. 
Składowanie materiałów powinno się odbywać tylko w wyznaczonych miejscach   odpowiednio   
wyrównanych   do   poziomu,   utwardzonych i odwodnionych, w sposób zabezpieczający przed 
przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów. Niedozwolone jest opieranie 
składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych. 
Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące minimalne odległości: 
-   0,75 m - od ogrodzenia i zabudowań; 
-   5 m - od stałego stanowiska pracy; 
-   2 m od wykopu i jednocześnie: 
-   0,6 m - od krawędzi klina odłamu wykopu; 
-   2 m - między stosami elementów, a budynkiem, który będzie w fazie  
realizacji. 
Substancje   i   preparaty   niebezpieczne   należy   przechowywać i przemieszczać po budowie w 
opakowaniach producenta. Materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie 
przekraczającej 2 m. Prefabrykaty powinny być układane zgodni z instrukcją producenta. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów jest dopuszczalne 
wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku 
materiałów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną kierowcy jest zabronione. 
Długość linii zasilającej w energię elektryczną wykonana z przewodów ruchomych nie powinna być 
większa niż 50 m dla poszczególnych odbiorników. Ewentualna wysokość zawieszenia przewodów 
powinna być taka, by nie utrudniać prowadzenia robót budowlanych, transportu i ruchu. 
Eksploatowane urządzenia i instalację na terenie budowy należy poddawać okresowym 
oględzinom, przeglądom, pomiarom i próbom w terminach określonych przez pracowników dozoru 
w instrukcji eksploatacji. 
Zaleca się wykonywanie oględzin co najmniej raz w tygodniu, przegląd co najmniej raz na sześć 
miesięcy oraz po każdym usunięciu uszkodzeń, po przeniesieniu na inne miejsce i przed 
włączeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowanej. 
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Zabrania się urządzania stanowisk pracy i składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. 
Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego) powinny być zabezpieczone 
przed dostępem nieupoważnionych osób i rozmieszczone na terenie budowy tak, aby odległość od 
najdalszego urządzenia zasilającego nie przekraczała 50 m. Podłączeniem i konserwacją urządzeń 
elektrycznych mogą się zajmować wyłącznie osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E" - 
eksploatacja z podaniem wysokości napięcia do l kV. Kontrolę urządzeń elektrycznych pod 
względem bezpieczeństwa należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 
kontrolę stanu i oporności izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy do roku, w okresach 
najmniej korzystnych dla stanu izolacji i oporności oraz ponadto: 
-   przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części  
elektrycznych i mechanicznych 
-   przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 
-   przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
Oświetlenie stanowisk pracy powinno być, w miarę możliwości, światłem dziennym. W razie 
konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa 
oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem 
elektrycznym. Do oświetlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiększonym zagrożeniu 
porażeni prądem i we wszystkich przypadkach umieszczenia źródeł światła w zasięgu ręki, powinno 
się używać opraw zasilanych napięciem bezpiecznym (24V) za pomocą transformatorów 
bezpieczeństwa wykonanych w II klasie ochronności. Stojaki oświetleniowe mogą być zasilane 
napięciem 380/230 V pod warunkiem, że: 
-   oprawy umieszczone są powyżej 2,5 m od powierzchni, na której mogą   
znajdować się pracownicy; 
 -   mają zabezpieczenie przed dotykiem pośrednim osiągniętym przez: 
a) ograniczenie prądu do wartości bezpiecznej, 
b) samoczynne odłączenie zasilania w określonym czasie, gdy wartość   tego prądu może być równa 
lub większa od bezpiecznej. 
Ponadto sztuczne źródło światła nie może powodować w szczególności: 
-    wydłużonych cieni, 
-    olśnienia wzroku, 
-    zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz     
  znaków stosowanych w transporcie, 
-    zjawisk stroboskopowych. 

 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, z określeniem skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czasu ich  wystąpienia 

Prace na wysokości 
Zagrożenie Skala zagrożenia 

niewyposażenie pracowników, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na 
wysokości, w sprzęt chroniący przed upadkiem 

wysoka 
 

nieużywanie lub nieprawidłowe używanie przez pracowników sprzętu ochronnego średnia 

niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających średnia 

niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach, m.in. nieprowadzenie 
szkoleń

średnia 

niska świadomość zagrożenia duża 

niewłaściwa organizacja pracy duża 
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Rusztowania budowlane i drabiny 
Zagrożenie Skala zagrożenia 

upadek z wysokości wysoka 

złamanie kończyn średnia 

poślizgnięcie z powodu oblodzenia średnia 

porażenie piorunem średnia 

uderzenie w części ciała przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji duża 

 
Montaż konstrukcji 

 

 
Roboty spawalnicze 

 
Zagrożenie Skala zagrożenia 

stosowanie niewłaściwego osprzętu wysoka 

nieużywanie środków ochrony osobistej przed porażeniem wzroku lub oparzeniami 
rąk

wysoka 

lekceważenie uszkodzeń kabli elektrycznych średnia 

wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem średnia 

 

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi 
 

Zagrożenie Skala zagrożenia 

porażenie prądem wysoka 

oparzenie łukiem elektrycznym średnia 

powstanie pożaru niska 

 
Roboty malarskie 

 
Zagrożenie Skala zagrożenia 

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych średnia 

stosowanie substancji mogących spowodować alergie średnia 

wykonywanie pracy na wysokości b. wysoka 

posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi popod ciśnieniem wysoka 

niebezpieczeństwo pożaru mała 

 

 

 

 

Zagrożenie Skala zagrożenia 

możliwość popełnienia błędu wynikająca z braku znajomości organizacji montażu wysoka 

możliwość popełnienia błędu wynikająca z braku znajomości ciężaru elementów 
konstrukcji

wysoka 

wprowadzanie zagrożeń przez niestosowanie się do poleceń nadzoru montażu średnia 

możliwość urazów związanych z niewłaściwym składowaniem elementów lub ich 
przemieszczaniem 

średnia 
 

nieprawidłowe mocowanie podnoszonych elementów do zawiesi duża 

niestosowanie zabezpieczeń ochrony osobistej zwłaszcza przy pracach na 
wysokości

duża 

prac przy złych warunkach atmosferycznych duża 
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5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy winni 
mieć udzielony instruktaż, co do sposobu prowadzenia prac z uwzględnieniem przewidywanych 
zagrożeń, ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach 
pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń (kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna). Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych instruktaż winien być przeprowadzony niezależnie i 
dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat szczególnych zagrożeń i sposobu ich uniknięcia. 
Instruktażu winien udzielić kierownik robót lub mistrz budowlany (brygadzista). 

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń z zakresu bhp.; 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawować winien 
kierownik budowy. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia natychmiast należy przedsięwziąć wszystkie kroki (siły i środki) 
w celu jego usunięcia. Pracownik znajdujący się w strefie zagrożenia niezwłocznie winien ją opuścić. 
Do czasu usunięcia niebezpieczeństwa należy strefę zagrożenia wydzielić i nie pozwolić na wstęp 
osób na jej teren. Zagrożenie winna usunąć tylko osoba do tego uprawniona i posiadająca 
odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiadać stosowne zezwolenie 
(uprawnienia). 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,  

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy 
sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą! ochronną wg 
obowiązujących tabel i norm. Pracownicy w/w sprzęt winni stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby 

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych winno się odbywać tylko przy nadzorze majstra 
budowy lub kierownika budowy,   przy zastosowaniu szczególnych wymagań bezpieczeństwa. Prace 
te winni wykonywać tylko pracownicy mający do ich wykonania stosowne przygotowanie 
poświadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, świadectwami, itp). 

 

4. 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 

Podczas wykonywania prac na terenie budowy należy zabezpieczyć transport na wypadek 
konieczności ratowania zdrowia i życia. Na budowie winien się znajdować sprzęt łącznościowy (np. 
telefon komórkowy). 

Na terenie budowy winien znajdować się sprzęt p.poż. (gaśnice, koce, wiadra oraz beczki z wodą lub 
punkt czerpalny wody). 

Na wypadek skaleczeń lub drobnych urazów także na terenie budowy winien znajdować się punkt 
pierwszej pomocy medycznej, wyposażony w stosowny sprzęt i materiały. 

 


