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I. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 

Budowa fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu o pojemności 11 000 litrów 

na potrzeby 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy 
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II. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

budowy fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu o pojemności 11 000 litrów 

na potrzeby 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany fundamentu pod instalację 

zbiornikową składającą się z: 

- zbiornika na gaz płynny o pojemności 11 000 litrów, 

- parownicy atmosferycznej stojącej 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

- wytyczne producenta osprzętu i dostawcy gazu, 

- obowiązujące przepisu w zakresie prawa budowlanego. 

 

3. INWESTOR / WŁAŚCICIEL. 

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy 

85-681 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5 

 

4. LOKALIZACJA. 

85-681 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5 

działka nr ewid. 3/4 obręb 0120 Miasto Bydgoszcz. 

 

5. DANE TECHNICZNE. 

 

Podstawowe dane techniczne 

■ Powierzchnia terenu objęta opracowaniem: 20,64 m2 

■ Powierzchnia fundamentu pod zbiornik: 12,54 m2 

(obszar bloku fundamentowego pod zbiornikiem i parownicą) 

 

Planowane urządzenia posadowione na fundamencie 

- zbiornik ciekłego tlenu medycznego 

Pojemność: 11 000 litrów brutto (+/- 500 litrów) 

Ciśnienie: 18,5 bar 

Wysokość: 6250 mm 
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Średnica: 2200 mm 

Waga: 6275 kg (+/- 20 kg) 

Materiał wewnętrzny: Stal nierdzewna 

Materiał zewnętrzny: Stal węglowa 

Izolacja: Próżnia/perlit 

Rodzaj zbiornika: pionowy 

 

- parownica atmosferyczna stojąca 

THERMAFIN™ - HI-FLUX (HF), 

SG 50 HF dla LOX 118 Nm3/godz.; ciężar 180 kg 

Parownice składają się z aluminiowych profili uporządkowanych szeregowo i równolegle w taki 

sposób, by można było osiągnąć wymagane parametry, a ponadto z rurowych przewodów 

łączących, zbiorników, króćców, nóg i ramy z pętlami. 

Poszczególne parownice dostarczane są w stanie w pełni skompletowanym. Poszczególne 

parownice można włączać do szeregu lub równolegle według potrzeby. 

 

6. OPIS BUDOWLANY. 

6.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe 

• Rozebranie nawierzchni wokół zbiornika z płyt chodnikowych betonowych 

• Wykonanie wykopu pod fundament zbiornika ciekłego tlenu i pod fundament 

ogrodzenia 

6.2. Projektowane roboty budowlane 

• wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej pod zbiornik i parownice o 

wymiarach 3,30 x 3,80 m 

• wykonanie betonowego muru fundamentowego pod ogrodzenie 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podziemnych części fundamentów z masy 

bitumicznej 

• wykonanie instalacji odgromowej i uziemienia fundamentu zgodnie z 

obowiązującymi normami 

• wykonanie systemowego ogrodzenia z siatki stalowej lakierowanej proszkowo, z 

furtką systemową 

• wykonanie wewnątrz ogrodzonej przestrzeni nawierzchni utwardzonej z kostki 

betonowej 
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• wpięcie w istniejącą instalację tlenu zgodnie z instrukcją montażu zbiornika wg 

oddzielnego opracowania 

• w przypadku wystąpienia kolizji należy zabezpieczyć istniejącą instalację przed 

uszkodzeniem 

 

6.3. Blok fundamentowy. 

Płyta fundamentowa o grubości 1100 mm wykonana z betonu klasy C30/37, zbrojona w dolnej 

i górnej strefie. Siatki zbrojeniowe należy wykonać ze prętów stali o średnicy 12 mm klasy 

RB500W w rozstawie co ok. 150 mm w obu kierunkach. 

Minimalna otulina prętów konstrukcyjnych powinna wynosić 70 mm. 

W przypadku zestawu zbiornik + parownica, posadowionych na wspólnym fundamencie 

zastosować beton C30/37 W8 (klasa wodoszczelności). 

Beton w trakcie układania należy zawibrować. Powierzchnię betonu zatrzeć z dodatkiem 

środków utwardzających i uszczelniających (np. firmy Remmers). Zatarcie powierzchni betonu 

winno być wykonane z minimalnym spadkiem w kierunku zewnętrznym – dotyczy powierzchni 

pod parownicami. 

Fundament posadowić na warstwie betonu podkładowego klasy C7/10 grubości uzależnionej 

od lokalnej strefy przemarzania. 

 

6.4. Posadowienie zbiorników i parownic na bloku fundamentowym. 

Prace związane z montażem i kotwieniem rozpocząć po uzyskaniu przez beton normowej 

wytrzymałości (28 dni). Przewidziano zastosowanie kotwienia zbiorników w systemie Hilti za 

pomocą prętów kotew i żywic iniekcyjnych, pręt HAS-E-R M27x240/60 przy użyciu we 

wszystkich przypadkach żywicy iniekcyjnej HIT-HY 150. 

Jeśli dostawca nie określił w karcie technicznej rodzaju kotwy, w przypadku parownic stosować 

zakotwienie w systemie Hiltiza pomocą prętów kotew i żywic iniekcyjnych: pręt HAS-E-R 

M20x170/108, żywica iniekcyjna HIT-HY 150. 

 

6.5. Urządzenie terenu wokół instalacji zbiornikowej. 

Ogrodzenie projektuje się z siatki stalowej ocynkowanej wysokości min 1,8 m na słupkach z rur 

stalowych d=51 mm osadzonych w stopach fundamentowych 25x25 cm. W ogrodzeniu 

wykonać bramkę wejściową o szer. 100 cm, jak pokazano w części rysunkowej. 

Nawierzchnię wokół płyty fundamentowej wykonać z kostki brukowej, ażurowych płyt 

betonowych lub kruszywa gruboziarnistego. 
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6.6. Wytyczne branżowe. 

W trakcie wykonywania zbrojenia ułożyć wokół fundamentu płaskownik ocynkowany 5x30 z 

wyprowadzeniem ponad poziom terenu jako przyszła instalacja uziemiająca zbiornik. Szczegóły 

wykonania wg projektu branży elektrycznej. 

 

7. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA. 

Należy przyjąć poziom posadowienia fundamentu poniżej normowej strefy przemarzania dla 

strefy klimatycznej obowiązującej w strefie lokalizacji zbiornika. 

Kategorię obiektu budowlanego określa Projektant wykonujący przystosowanie, w zależności 

od stopnia skomplikowania warunków gruntowych. 

 

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA. 

- Zapotrzebowanie na wodę, potrzeba odprowadzenia ścieków nie występuje. 

- Emisja zanieczyszczeń gazowych, zanieczyszczenia pyłowe, płynne i 

zapachowe nie występują. 

- Odpady stałe nie występują. 

- Hałas - nie przewiduje się emisji hałasu, wibracji, a także promieniowania. 

- Charakter, program użytkowy i wielkość budowli oraz sposób jego 

posadowienia nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię 

ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

- Wody opadowe rozprowadzone będą po terenie działki, będącej przedmiotem 

opracowania. 

- Gospodarka gruntem odspajanym. Ściągnięty humus rozplantować po terenie 

zielonym działki Inwestora. Grunt z wykopów zagospodarować zgodnie z opisem 

przystosowania. 

 

Planowana inwestycja nie powoduje zapotrzebowania na wodę oraz energię cieplną  

i elektryczną, ani nie generuje ścieków i odpadów stałych, hałasu oraz emisji zanieczyszczeń 

gleby, wód i powietrza. Przedsięwzięcie nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. 

 

 

9. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE - KOLORYSTYKA. 

- Płyta fundamentowa - betonowa, zatarta na gładko. 
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- Instalacje i urządzenia - kolor biały i stalowy. 

- Ogrodzenie - kolor RAL 7016 (szary antracytowy).  

- Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym 

 

10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

• Lokalizacja zbiornika i postój cysterny do napełniania nie powoduje blokowania 

dróg ewakuacyjnych 

• Odległości zbiornika od innych obiektów budowlanych i elementów istniejącego 

zagospodarowania terenu są zgodne z wymaganiami 

 

11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania projektowanej przebudowy mieści się w całości w granicach terenu 

inwestycji. 

 

12. UWAGI: 

Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty, czy świadectwa dopuszczenia do 

stosowania. Z obowiązku powyższego wyłączone są materiały powszechnie znane  

i stosowane. Prace należy prowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych" oraz obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. 

 

 

Opracował: 
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III. PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA 

budowy fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu o pojemności 11 000 litrów 

na potrzeby 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy 

 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania: 

a) Projekt powtarzalny fundamentu typu F130+2P opracowany przez 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane GRAFION Dariusz Bińkowski, Tychy, 

kwiecień 2018 r. 

b) Opinia  geotechniczna  określająca  geotechniczne warunki posadowienia,  

 

1.2. Zakres opracowania 

Część konstrukcyjną opracowano w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowlanego dla 

uzyskania pozwolenia na budowę. Jest jednocześnie podstawą do sporządzenia projektu 

wykonawczego konstrukcji niezbędnego do realizacji obiektu. 

Konstrukcję zaprojektowano według metody stanów granicznych nośności i użytkowania  

w oparciu o normy:  

PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości  

PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe  

PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.  

PN-B-02010:1980/Az1:2006 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.  

PN-77/B-02011/Az1:2009 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03264.2002 - Konstrukcje betonowe,  żelbetowe sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

 

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

2.1. Opis budowy geologicznej 

Przyjęto dla omawianego terenu – I kategorię geotechniczną oraz warunki gruntowo-wodne 

proste. Fundamenty przyjęto dla gruntu jednorodnego o wartości jednostkowego oporu 

granicznego 150kPa. 
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2.2. Opis warunków wodnych: 

Generalnie należy stwierdzić, iż przy typowej głębokości posadowienia obiektu, poziom wody 

gruntowej będzie kształtował się trwale poniżej poziomu potencjalnego posadowienia. 

 

2.3. Wnioski 

Grunt dostarczany do budowy wszelkich nasypów winien charakteryzować się korzystnymi 

własnościami do budowy korpusów nasypów budowlanych - najlepiej grunty piaszczyste, 

różnoziarniste, bez domieszek organicznych i zawartości frakcji pylastej bądź ilastej (< 2%). 

Przy planowaniu zagospodarowania pozwoli to uniknąć zmiany stosunków wodnych (kierunki 

spływu wód po opadowych). W warstwach nasypu nie powinny występować gniazda gruntów 

zasadniczo różnych od gruntów je otaczających, o czym należy pamiętać zwłaszcza przy 

zasypywaniu lokalnych zaklęsłości terenu; nasyp powinien być sypany warstwami z gruntów 

jednorodnych, o grubości dostosowanej do sprawności maszyn zagęszczających. 

Posadowienie w sposób płaski bezpośredni po pominięciu 0,5/0,6 m pokrywy nasypów (nN Mg), 

a zalegające niżej ZWG pozwala przeprowadzić prace ziemno-fundamentowe bez konieczności 

zastosowania robót odwodnieniowych. Wg „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych" - na opiniowanym terenie występują „proste 

warunki gruntowe". 

 

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH: 

Zaprojektowano płytę fundamentową (330x380x110cm) pod zbiornik. Płytę należy wykonać  

z betonu C30/37 o stopniu wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150. Zbrojenie stalą A-IIIN 

(BSt500S). Przy wykonywaniu płyty należy zwrócić uwagę aby była posadowiona na gruncie 

rodzimym. Bezwzględnie należy usunąć warstwę nasypów oznaczonych w dokumentacji 

geotechnicznej symbolem Nn. Jeżeli po wykonaniu wykopu pod fundament stwierdzi się w 

wykopie grunt nasypowy, oznaczony w dokumentacji geotechnicznej symbolem Nn, to należy 

go usunąć i poziom posadowienia regulować warstwą chudego betonu (C8/10). Fundament 

należy posadowić na warstwie chudego betonu C7/10. Izolacje fundamentu wykonać zgodnie 

z projektem architektury. 

UWAGA: Należy dokonać komisyjnego - z udziałem geologa - odbioru podłoża gruntowego  

w poziomie posadowienia, wraz z wykonaniem badań kontrolnych. 
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4. UWAGI KOŃCOWE 

1) Podstawą do realizacji konstrukcji mogą być jedynie projekty wykonawcze, 
opracowane na podstawie projektu budowlanego przez uprawnionych 
projektantów i uzgodnione z autorami projektu. 

2) W przypadku odkrycia podczas robót ziemnych instalacji istniejących, należy je 
zinwentaryzować, zabezpieczyć i powiadomić Inwestora oraz odpowiednie 
branże instalacyjne. 

3) Prace budowlane należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby 
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", Warszawa, 
2004 oraz z zachowaniem zasad BHP i z zastosowaniem sprzętu i materiałów 
ochrony osobistej każdego pracownika. 

4) W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli są przedmiotem norm państwowych - 
zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. 

5) Kierownik budowy powinien sporządzić szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia na budowie oraz opracować technologię wykonania robót 
budowlanych. 

 

Wszelkie zmiany projektowe należy uzgadniać z projektantem 

 

 

Opracował: 
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IV. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA ELEKTRYCZNA 

budowy fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu o pojemności 11 000 litrów 

na potrzeby 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy 

 

 

1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot opracowania 

- temat: instalacje elektryczne, 

- obiekt: budowa płyty fundamentowej pod zbiornik z tlenem, 

- adres obiektu: Bydgoszcz, dz. nr 3/4, obr. 0120, M. Bydgoszcz, 

- inwestor: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką,  

- adres inwestora: ul. Powstańców Warszawy 5, 85-915 Bydgoszcz. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora,  

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,  

- uzgodnienia z inwestorem, 

- wizja lokalna, 

- normy serii PN-HD 60364, 

- norma SEP-E-001, 

- norma SEP-E-004, 

- normy serii PN EN 32065, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), 

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

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 

listopada 2012 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 1289) zmieniające rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do 

magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, 
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- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra  Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów, 

- Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa                          

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 492), 

- „Rozporządzenie Min. Przemysłu z dnia 08.10.1990 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 

1.3. Zakres opracowania  

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji związanych z budową płyty przewidzianej do 

posadowienia zbiornika tlenu: 

- przebudowa rozdzielnicy, 

- szafka przyłączeniowa autocysterny, 

- kablowa linia zasilająca,  

- instalacje teletechniczne. 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Zasilanie 

Szpital obecnie jest wyposażony w zbiornik tlenu o pojemności 6 tys. litrów, który jest 

posadowiony na płycie fundamentowej przy budynku nr 15 (tlenownia). Z istn. rozdzielnicy 

żeliwnej na budynku tlenowni jest wyprowadzona linia kablowa nN-0,4 zasilająca instalację 

elektryczną zbiornika i zabezpieczona bezpiecznikami topikowymi 3 x 63 A. W rozdzielnicy 

znajduje się drugie, rezerwowe zabezpieczenie 3 x 63 A. 

 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Przebudowa rozdzielnicy R-15  

W istn. rozdzielnicy R-15 należy odłączyć istniejący kabel zasilający zbiornik tlenu V= 6000 l 

oraz zdemontować skrzynkę S1 z gniazdami bezpiecznikowymi 63 A. Następnie zabudową 

nową skrzynkę o stopniu ochrony IP66 typu FP4212 produkcji HENSEL z dwoma 3-bieg. 
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rozłącznikami bezpiecznikowymi NH 00C i wkładkami zwłocznymi 63 A. Pod jeden z 

rozłączniko-bezpieczników podpiąć kabel istn., a z drugiego zasilić projektowanym kablem 

rozdzielnicę przyłączeniową autocysterny. 

3.2. Rozdzielnica przyłączeniowa autocysterny 

Zaprojektowano rozdzielnicę składającą się z 12-modułowej skrzynki IP66 typu FP1105, do 

której zamontować panel przyłączeniowy IP66 typu FP CB210 z gniazdem wtyczkowym 3 x 63 

A/Z, wodoszczelnym IP66/67. Skrzynkę FP wyposażyć w wyłącznik różnicowo prądowy 3P+N 

63 A, 30 mA. Dodatkowo, w razie potrzeby będzie można doposażyć skrzynkę w inne aparaty, 

np. dla zasilania urządzeń telemetrii i automatyki.  

Rozdzielnicę zamontować na konstrukcji zakotwionej w fundamencie betonowym z daszkiem z 

blachy stalowej ocynkowanej chroniącej przed opadami. Konstrukcję połączyć metalicznie z 

uziomem otokowym i przyspawać do niej element umożliwiający zaciśnięcie klamry uziemienia 

cysterny samochodowej. W ten sposób zapewnia się bezpieczne odprowadzanie ładunków 

elektrostatycznych do ziemi                      (pkt 3.4.) 

3.3. Linia zasilająca rozdzielnicę przyłączeniową autocysterny 

Zaprojektowano linię kablową nN-0,4 kV typu YKYżo 5 x 16 mm2 o długości 50 m, 

wyprowadzoną z rozdzielnicy R-15. Kabel prowadzić po trasie jak na rys. PZT zgodnie z 

zaleceniami normy SEP-E-004 (głębokość wykopu, podsypka, zasypka, folia kablowa, promień 

skrętu, zapasy kabla). Na skrzyżowaniach z sieciami uzbrojenia podziemnego kabel układać w 

rurach ochronnych DVK 110. Wprowadzenia kabla do rozdzielnic wykonać w rurach ochronnych 

odpornych na promieniowanie UV typu SV 75. 

Trasę kabla należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z rysunkiem PZT, a następnie nanieść w 

dokumentacji powykonawczej. 

3.4. Instalacja teletechniczna 

W celu umożliwienia wykonania zasilania urządzeń telemetrii i automatyki (nie ujętych w 

niniejszym projekcie), należy ułożyć odcinek rury giętkiej (tzw. peszel) z pilotem na odcinku od 

rozdzielnicy przyłączeniowej autocysterny do zbiornika i pozostawić zapas ok. 2,0 m.  

3.5. Instalacja odgromowa, instalacja uziemiająca 

Zgodnie z wymaganiami normy odgromowej stacja magazynowania gazów technicznych (azot, 

argon, tlen) nie zalicza się do obiektów wymagających wykonywania instalacji odgromowej. 

Tym niemniej, biorąc pod uwagę konstrukcję zbiorników kriogenicznych do magazynowania 

gazów (dwupłaszczowa, z próżnią pomiędzy płaszczami), zewnętrzny płaszcz zbiornika można 

traktować jako naturalny ekran zapobiegający powstawaniu przepięć atmosferycznych. 

Połączenie zewnętrznego płaszcza z instalacją uziemiającą jest skutecznym zabezpieczeniem 
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zbiornika przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz umożliwia odprowadzenie ładunków 

elektrostatycznych (pkt 3.2.) 

W celu odprowadzenia ładunków z wyładowań atmosferycznych zaprojektowano instalację 

uziemienia w postaci bednarki stalowej ocynkowanej 30 x 4 mm ułożonej na głębokości ok. 

0,6m. Połączenia uziomu ze zbiornikiem wykonać w dwóch miejscach przez złącza kontrolne 

uziemienia. 

Wykonać połączenia spawane uziomu projektowanego z istniejącym przy zbiorniku V=6000 l. 

Miejsce spawu zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie lakierem bitumicznym. Należy 

sprawdzić rezystancję uziemienia, która musi mieć wartość R ≤ 10 Y.  

Z uziomu otokowego wyprowadzić bednarkę do konstrukcji rozdzielnicy przyłączowej. 

 

4. OCHRONA OD PORAŻEŃ, POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 

Instalacja elektryczna pracuje w systemie TN-S. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim 

podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez 

odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. 

Uzupełnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o 

prądzie zadziałania 30 mA. W ochronie przed dotykiem pośrednim dodatkowo zastosowano 

szybkie wyłączanie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych. Ochrona przez 

zastosowanie szybkiego wyłączania jest realizowana  przez: urządzenia  ochronne  

przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi i bezpieczniki z wkładkami 

topikowymi), urządzenia ochronne różnicowoprądowe i sieć uziemień wyrównawczych. 

W układzie TN-S należy bezwzględnie przestrzegać rozdzielenia w całej instalacji uziemionego 

przewodu ochronnego PE i neutralnego N. Przewody te nie mogą być nigdzie ze sobą 

połączone. Nie wolno też za wyłącznikiem różnicowoprądowym uziemiać przewodu 

neutralnego N. Do styków i zacisków ochronnych urządzeń elektrycznych powinien być 

przyłączony tylko przewód PE. Przewód N winien posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, 

natomiast ochronny PE koloru zielono-żółtego. To samo dotyczy instalacji uziemiającej. Ze 

względu na ważność ww. przewodów, należy zwrócić szczególną uwagę na staranność 

połączeń wzdłuż całej trasy prowadzenia przewodów.  

 

5. UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.                                                

Po zakończeniu prac przeprowadzić obligatoryjne pomiary i próby, sporządzić stosowne 
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protokoły, skompletować świadectwa zgodności użytych materiałów. Całość dokumentów 

przekazać komisji odbiorowej. 

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i/lub certyfikaty dopuszczające 

do ich stosowania. Przy wykonywaniu robót należy ściśle stosować się do postanowień 

zawartych w obowiązujących przepisach, normach i zarządzeniach. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na bezpieczeństwo pracy w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych. 

Nazwy własne produktów, materiałów, systemów, technologii użytych w projekcie                                

są rozwiązaniami przykładowymi określającymi oczekiwany standard, wymagania techniczne, 

wymagane właściwości i cechy produktu, które muszą być spełnione dla właściwego 

funkcjonowania instalacji zaprojektowanej w niniejszej dokumentacji.           

Dopuszcza się zastosowanie zamienników innych producentów o parametrach technicznych 

równoważnych z parametrami urządzeń zastosowanych w projekcie lub wyższych. Stosowanie 

zamienników nie może powodować zmian odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę. W razie zamiaru zmiany 

przyjętych rozwiązań (urządzeń, materiałów) na inne, proponujący musi udowodnić, że 

zamienniki spełniają warunki techniczne nie gorzej niż przyjęte w dokumentacji oraz, że 

posiadają aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.  

Wprowadzenie zamienników wymaga odpowiednich wpisów do dziennika budowy, 

wprowadzenia niezbędnych zmian do projektu budowlanego i powinno być potwierdzone przez 

projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. 

 

                                                                                              Opracował: 

 

               ……………………… 

          (Grzegorz Dyrka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


