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OPINIA TECHNICZNA

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzam bardzo dobry stan techniczny istniejącej
podkonstrukcji stalowej na której rozmieszczone są litery obecnego oznakowania banku.
Krótki okres eksploatacji pozwala na założenie, że miejsca styków elementów nie uchwytne
wizualnie również nie wykazują jakichkolwiek śladów korozji chociażby powierzchniowej.
Brak praktycznie możliwości skontrolowania pod konstrukcji mocowanej do dachu
kopulastego.
Ewentualne punktowe skorodowania należy oczyścić i zabezpieczyć malowaniem farbami
ftalowymi..
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I.

OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ ARCHTEKTONICZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy konstrukcyjny
dostosowania (przebudowy) podkonstrukcji stalowej wsporczej istniejącej
pod rozmieszczenie reklamy literowej logo Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
przy ulicy Al. Jerozolimskie 7 zgodnie z obecnie obowiązującą Księgą Znaku BGK.
Historia obiektu
Budynek Banku Gospodarstwa krajowego, położony przy skrzyżowaniu ulic: al.
Jerozolimskie i Nowy Świat, wybudowano w okresie od 21 maja 1928r. do 6 grudnia
1931r., na podstawie projektu konkursowego autorstwa inżyniera architekta Rudolfa
Świerczyńskiego, Profesora Politechniki Warszawskiej, Dziekana Wydziału Architektury.
Budowę rozpoczęto 21 maja 1928 r. od wykopu olbrzymiego dołu głębokości 3 m (od
strony Al. Jerozolimskiej – tak wówczas brzmiała nazwa ulicy) do 6 m od strony istniejącej
wówczas zabudowy aktualnie ul. Mysiej). Warszawskie „Przedsiębiorstwo Robót
Budowlanych H. Sosonko i W. Wojciechowski inżynierowie” w ciągu trzech i pół roku
postawiło gmach o kubaturze 105,7 tys. m3.
Gmach został całkowicie oddany do użytku 6 grudnia 1931 roku.
Budynek – jeden z największych i najbardziej monumentalnych obiektów ówczesnej
Warszawy otrzymał niezwykle wysmakowaną i ekskluzywną oprawę architektoniczną
zarówno elewacji jaki i wnętrz. Zastosowano w nim także nowoczesne, a w wielu
wypadkach nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne.
Na elewację gmachu wybrano andezyt małopolski, kamień pochodzenia wulkanicznego o
twardości granitu, bardzo odporny na korozję, całkowicie mrozoodporny i mało nasiąkliwy.
Płaskorzeźby w olbrzymich polach ryzalitu zostały wykonane, podobnie jak cała elewacja, z
andezytu. Projekt płaskorzeźb powstał w drodze konkursu, jego autorem był prof. Jan
Szczepkowski z Warszawy. Konkurs rozstrzygnięto w październiku 1929 roku.
We wnętrzach zastosowano szeroki wachlarz kamieni ozdobnych (m.in. alabaster)
okładziny ze stali chromowanej oraz po raz pierwszy na większa skalę stal nierdzewną.
Doskonale rozplanowano wnętrza, szczególną uwagę zwracając na naturalne oświetlenie
pomieszczeń biurowych i korytarzy.
W trakcie wojny najtragiczniejszy dla budynku był 26 września 1939 roku, kiedy w prawe
skrzydło trafiła półtonowa bomba niemiecka, niszcząc dach i żelbetowe konstrukcje aż do
3. piętra. Łącznie na budynek spadło 9 bomb. Po upadku Warszawy zajęli go Niemcy,
zgadzając się na przeprowadzenie w nim przez polskich specjalistów robót remontowobudowlanych, mających na celu usunięcie skutków bombardowań. Po wybuchu
Powstania Warszawskiego w 1944 roku gmach nie uległ zniszczeniom, jakie spotkały
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okoliczną zabudowę, a jedynie w znacznym stopniu zdewastowane zostały jego wnętrza.
Wiosną 1945 r. gmach BGK został przejęty przez Zarząd Miejski m. st. Warszawy, a
później Prezydium Rady Narodowej. Przystąpiono wtedy do remontu pomieszczeń i po
zakończeniu działań wojennych powrócono do pomysłu rozbudowy gmachu. Zatwierdzony
został projekt rozbudowy arch. Hipolita Rutkowskiego, przewidujący dodanie 12 przęseł o
7 kondygnacjach naziemnych od strony Al. Jerozolimskich oraz połączonego z nimi
skrzydła od ul. Brackiej i z tyłu (aktualnie ul. Mysiej). Rozbudowę rozpoczęto dopiero w
kwietniu 1949 r., a zakończono w 1956 r.
W wyniku reformy systemu bankowego w 1948 r. działalność operacyjna BGK została
przerwana.
W okresie powojennym wśród wielu użytkowników gmachu dominowały banki: Bank
Inwestycyjny, Narodowy Bank Polski, Powszechna Kasa Oszczędności, Powszechny Bank
Kredytowy, Bank Przemysłowo-Handlowy. Wyjątek stanowiła od 1957 r. Polska Agencja
Prasowa, która funkcjonowała w tym budynku przez ponad 40 lat.
Reaktywacja banku BGK nastąpiła w 1989 roku a w 1997 r formalnie odzyskano gmach w
Al. Jerozolimskich.

Fot. 1 Widok budynku od Al. Jerozolimskich – lata 30-te.

Informacje ogólne – opis budynku
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Budynek na całej powierzchni w rzucie, łącznie ze wszystkimi skrzydłami i trzema salami
operacyjnymi jest podpiwniczony. Część wysoką, a zarazem główną budynku stanowi
skrzydło przy Al. Jerozolimskich, w którym mieści się główne wejście do budynku. Elewacja
tego skrzydła jest elewacją centralną i reprezentacyjną. Skrzydło ma parter, sześć pięter i
poddasze użytkowe, stanowiące 7 piętro. Układ konstrukcyjny skrzydła jest szkieletowo –
ramowy, żelbetowy, monolityczny. Część centralna skrzydła – główny hall, schody główne i
dwie windy – mają zróżnicowany układ konstrukcji żelbetowej, natomiast boki skrzydła poza
częścią centralną – reprezentacyjną mają konstrukcję szkieletową, dwunawową. Ściana
frontowa posiada występ, stanowiący obudowę schodów reprezentacyjnych i sali
konferencyjnej ponad tymi schodami, biegnący do 3 piętra włącznie. Elewacja tej ściany na
całej długości wzdłuż Al. Jerozolimskich ma lico cofnięte trzykrotnie: pierwsze cofnięcie jest
nad 3 piętrem; drugie nad 4 piętrem, a trzecie nad 5 piętrem. Lica 6 piętra i poddasza są w
tej samej płaszczyźnie pionowej. Drugim skrzydłem z elewacją w ulicy jest skrzydło wzdłuż
ul. Nowy Świat. Skrzydło ma parter, cztery piętra i poddasze z dostępem. Jest ono
jednotraktowe o żelbetowej konstrukcji szkieletowej. Czwarte piętro jest cofnięte z lica, co
jest wyraźnie widoczne na elewacji. Skrzydło tylne równoległe do ul. Mysiej oraz skrzydło
zachodnie równoległe do ul. Brackiej mają parter, cztery piętra i poddasze z dostępem.
Skrzydło jest jednotraktowe o żelbetowej konstrukcji szkieletowej. Skrzydła wewnętrzne
wschodnie i zachodnie usytuowane między salami operacyjnymi, biegnące prostopadle do
Al. Jerozolimskich, mają 3 piętra i poddasze z dostępem. Skrzydła są jednotraktowe o
żelbetowej konstrukcji szkieletowej. Trzy sale operacyjne są usytuowane między skrzydłami
wschodnimi i zachodnimi, wewnętrznymi i zewnętrznymi. Sale są przykryte świetlikami o
konstrukcji nośnej stalowej, składającej się z dźwigarów kratowych i płatwi między nimi
rozpiętych. Sala operacyjna środkowa i zachodnia są w rzucie prostokątne, zaś sala
wschodnia ma jeden bok ukośny, biegnący równolegle do ul. Nowy Świat.
Charakterystyczne parametry obiektu:
powierzchnia zabudowy:

4420,00m2 (dz. nr 110/1)
46,12 (pas drogowy al. Jerozolimskie)
20895,20m2

powierzchnia całkowita:
powierzchnia użytkowa
wg.PN - ISO 9836:1997:
20058,24m2
powierzchnia wg. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r :

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem projektu jest dostosowanie zewnętrznego oznakowania budynku Centrali Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w Al. Jerozolimskich 7.
Projekt zakłada demontaż obecnego oznakowania a następnie maksymalne wykorzystanie
istniejącej podkonstrukcji stalowej wraz z niezbędnymi uzupełnieniami potrzebnymi do
zamocowania nowego znaku.
Gabaryty obecnego oznakowania budynku pozostają bez zmian za wyjątkiem wysokości
nowego logotypu, którego proporcje wynikają z obecnie obowiązującej księgi marki. W
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miejscach poprzedniego logo BGK konstrukcja wymaga uzupełnienia dodatkowymi
profilami stanowiącymi mocowanie większego z kwadratów obecnego logo.
Ze względu na zmianę obowiązującej czcionki, wysokość projektowanych liter ulegnie
nieznacznemu obniżeniu (o 14 cm w stosunku do liter obecnie zamocowanych na
budynku). Wynika to z faktu proporcji projektowanego napisu (szersza czcionka). Długość
napisu pozostanie zachowana (rysunki elewacji A-24 i A25).
Kolorystyka projektowanego oznakowania (rys AD-09):
-‐ Litery białe, podświetlane równomiernie, w czarnej ramce grubości 3 cm
-‐ Kwadraty w logo BKG czerwone, podświetlane równomiernie na czerwono, w
czarnej ramce grubości 3cm.
Litery wykonane z blachy ALU, malowanej proszkowo na kolor czarny (boki liter czarne).
3 . PODSTAWA OPRACOWANIA
-Księga Znaku BGK
-wizja lokalna
-Projekt koncepcyjny reklamy
-inwentaryzacja własna do celów projektowych
-umowa z inwestorem nr 37/NCA/2015 z dn. 20.07.2015
4. LOKALIZACJA -STAN ISTNIEJĄCY
Projektowana reklama z logo w nowej aranżacji zostanie usytuowana na dachu budynku
przy Al.Jerozolimskich 7 w elewacji północnej i wschodniej.
Stan istniejącej podkonstrukcji ocenia się jako bardzo dobry. Konstrukcja składa się gó∑nie
z elementów stalowych (rygle, słupy, zastrzały, wsporniki) wykonanych z rur kwadratowych
stalowych 80x50x4. Stan konstrukcji zgodnie z opinią techniczną pozwala na jej ponowne
wykorzystanie przy dostosowaniu projektowanego oznakowania.
Dokumentacja fotograficzna:
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5. DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ WSPORCZEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ
Projekt zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej podkonstrukcji pozostałej po
poprzednim oznakowaniu. Na rysunkach opisano słupy wymagające przerobienia lub
skrócenia. Projekt zakłada minimalną ilość nowych mocowań w dachu (jedynie przy
słupach podtrzymujących wysoki kwadrat logo i małe kwadraty na dachu wysokim).
Projekt zakłada maksymalną spójność konstrukcyjną elementów uzupełniających
podkonstrukcję ze stanem istniejącym. Dopuszcza się zastosowanie technologii wykonanej
przy istniejących elementach podkonstrukcji takich jak: mocowanie słupów do dachu,
łączenie rygli, wieszanie liter itd. Lokalizacja elementów zgodna z opisaną na rysunkach.
5.1. RYGLE
Rygle istniejące na słupach z literami do zachowania w całości. Rygle należy zdemontować
i zamontować ponownie na wyskokościach podanych w projekcie.
Rygle na ramach po poprzednim logo należy zdemontować i zamocować zgodnie z
wysokościami na rysunkach detali. Przerwy pomiędzy ryglami należy uzupełnić rurami
kwadratowymi 89x50x4 (identycznymi z istniejącymi. Uzupełnienia należy skręcić oraz
zespawać
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5.2. MOCOWANIE ZASTRZAŁÓW STALOWYCH
Mocowanie zastrzałów za pomocą blach spawanych w sposób ciągły, pachwinowy do rur
80x50x4. Blachy skręcane z drugim elementem stalowym za pomocą śruby przelotowej
M16 z nakrętką przy użyciu kleju samohamownego marki Loctite lub co najmniej o tej
samej klasie.
6. MONTAŻ NOWEJ WSPORCZEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ DO PODSTAWY
ŻELBETOWEJ
Mocowanie do konstrukcji żelbetowej wg rysunków detali: blachy stalowe grubości 12mm,
mocowane do stropu śrubami przelotowymi o śr. 16mm, skręcane od spodu unakrętką z
klejem samohamownym firmy Loctite lub o minimum tej samej klasie.
7. DEMONTAŻ I MONTAŻ POKRYCIA DACHOWEGO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
Mocowania od strony zewnętrznej należy wykonać zgodnie z rysunkami, bądź używając tej
technologii identycznej z istniejącą.
Mocowania od strony zewnętrznej należy zabezpieczyć przed działaniem warunków
atmosferycznych, wykańczając blachy stalowe przykręcane do stropu membraną dachową
(identyczną z istniejącą).
8.. DEMONTAŻ I MONTAŻ WYKOŃCZENIA STROPU KOPUŁOWEGO OD STRONY
WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU
Podczas prac na dachu kopułowym przy montażu dodatkowych słupów należy
zdemontować warstwę wykończeniową od wewnątrz poddasza na fragmencie
zaznaczonym na rysunkach (pole 50x50cm). Po wykonaniu prac należy otwór naprawić
doprowadzając go do pierwotnego stanu technicznego używając materiałów i technologii
identycznej ze stanem istniejącym.
9. TECHNOLOGIA WYKONANIA LITERY I ZNAKU GRAFICZNEGO
gabaryty liter:
-‐ 124 cm w napisie „BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO”
-‐ 116 cm w nowym logotypie BGK
gabaryty znaku graficznego:
-‐ duży kwadrat: 184x184cm, grubość ścianki liczona od strony zewnętrznej: 32cm –
trzy sztuki.
-‐ Mały kwadrat: 48x48cm
Litery przestrzenne kasetonowe z wewnętrznym podświetleniem.
Podkłady literowe (plecy i boki) wykonane z blach ALU gr. 4mm, spawane,
lakierowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7011.
Lico liter (ściana przednia) wykonane z plexi lub poliwęglanu gr. 4-5mm w
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kolorze białym (opal reklamowy), mocowane do podkładów literowy taśmą
konstrukcyjną Elkamet lub ramką aluminiową grubości 3cm(kontur).
Lico kwadratów w kolorze czerwonym, wykonane z plexi lub poliwęglanu grubości 4-5mm,,
mocowane do podkładów literowych taśmą konstrukcyjną Elkamet lub ramką aluminiową
szerokości 3cm (kontur)
Podświetlenie liter: moduły 3 x SMD LED, 12V, 0,72W, zapewniające intensywne i
równomierne podświetlenie w kolorze białym.
Podświetlenie znaków (kwadratów): moduły 3 x SMD LED, 12V, 0,72W, zapewniające
intensywne i równomierne podświetlenie w kolorze czerwonym.
Mocowanie liter do konstrukcji wsporczej poprzez tzw. "Z" wykonane z blachy aluminiowej
grubości 4 mm przy pomocy śrub. Ilość mocowań w zależności od litery od 2-6 szt
UWAGA
wykonanie liter należy zlecić profesjonalnej firmie reklamowej zajmującej się zawodowo
wykonywaniem liternictwa i oznakowania graficznego wg zaleceń i założeń projektowych.

Sposób spełnienia
pożarowego

wymagań

dotyczących

bezpieczeństwa

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ekspertyzie stanu ochrony przeciwpożarowej .
Kategoria zagrożenia ludzi:
Piwnica:
Pomieszczenia 1.22, 1.22b, 028A – ZL III,
Repozytorium – magazynowe o obciążeniu ogniowym <= 4000 MJ/m2.
Pozostałe pomieszczenia piwnic w zakresie przebudowy - techniczno – magazynowe o
obciążeniu ogniowym 1000 MJ/m2.
Parter – pomieszczenie OK24 - ZL III.
Zaprojektowano
następujące elementy ochrony przeciwpożarowej wskazane w
wytycznych ekspertyzy jako niezgodności doprowadzone do stanu zgodności z
przepisami:
- instalacja SSP obejmująca wszystkie pomieszczenia,
- instalacja DSO obejmująca wszystkie wymagane pomieszczenia,
- wydzielenie pożarowe repozytorium:
- ściany REI240,
- stropy REI120,
- zamknięcia przejść w ścianach EI120,
- przejścia instalacyjne przez ściany i stropy EI120,
- wydzielenia pożarowe przebudowywanej pozostałej części piwnic oraz hallu windowego
OK24 na parterze (podział na strefy pożarowe) zgodnie z założeniami ekspertyzy (część
graficzna) :
- ściany REI120,
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- stropy REI60,
- zamknięcia przejść w ścianach EI60,
- przejścia instalacyjne przez ściany i stropy EI60,
Ponadto zaprojektowano następujące elementy ochrony przeciwpożarowej wskazane w
wytycznych ekspertyzy jako rozwiązania zastępcze:
- wydzielenie pożarowe klatek schodowych ścianami REI120 i zamknięcie drzwiami EI60,
- wykonanie oświetlenia awaryjnego o natężeniu 3lx, wyższym od wymaganego,
- wykonanie wydzieleń pomieszczeń technicznych i magazynowych w części ZL ścianami
REI 60 i zamknięcie drzwiami EI30,
Sposób spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania
Projektowane rozwiązania nie będą miały wpływu na bezpieczeństwo użytkowania obiektu.
Sposób spełnienia wymagań dotyczących warunków higienicznych, zdrowotnych
ochrony środowiska

i

Parametry techniczne inwestycji nie kwalifikują jej do inwestycji mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.
Sposób spełnienia wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami
Projektowane rozwiązanie nie będą miały wpływu na poziom hałasu i drgań i nie będą
pogarszały obecnych warunków akustycznych.
Sposób spełnienia wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej
Projektowane rozwiązania nie będą miały wpływu na parametry izolacyjności cieplnej
przegród i na parametry energetyczne budynku.
Opracował:
Mariola Trzeciak Wa 620/91
Bartosz Trzeciak
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II.

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy konstrukcyjny
jednostadiowy dostosowania (przebudowy) podkonstrukcji stalowej wsporczej istniejącej
pod rozmieszczenie reklamy literowej logo Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
przy ulicy Al.Jerozolimskie 7.
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej,budowlanej
przebudowy konstrukcji wsporczej dla umożliwienia mocowania na dachu budynku reklamy
literowej z logo w zmienionej stylizacji.
Zakres obejmuje opis techniczny,obliczenia statyczne i część rysunkową.
3. LOKALIZACJA
Projektowana reklama z logo w nowej aranżacji zostanie usytuowana na dachu budynku
przy Al.Jerozolimskich 7 w elewacji północnej i wschodniej.
4 . PODSTAWA OPRACOWANIA
-wizualizacja komputerowa reklamy
-wizja lokalna
-projekt pierwotny reklamy
-inwentaryzacja własna do celów projektowych
5. OPIS KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
Podstawowymi elementami projektowanej konstrukcji jest zachowana konstrukcja
wsporcza z założonymi zmianami przystosowanymi do nowej formy liter i zmienionego
całkowicie logo. Jako zasadę podstawową przyjęto oparcie się na przekrojach elementów
oraz wykształceniu węzłów odpowiadających stanowi istniejącemu. Załączone obliczenia
statyczne oraz stan podkonstrukcji wskazuje na celowe , praktyczne i wygodne w działaniu
przyjęte założenie.
Podstawowym elementem nośnym jest rura 80x50x4mm,Są to rury stalowe gięte na zimno
wg aktualnego profilu produkcji Huty Pokój S.A. Elementami uzupełniającymi są
płaskowniki, blachy i śruby. Wszystkie elementy podkonstrukcji zostały zaprojektowane ze
stali St3S.
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Dopuszcza się do zastosowania elementów innej produkcji pod warunkiem spełnienia
przez nie warunków wytrzymałościowych i technicznych nie gorszych od przyjętych w
projekcie.
Wszystkie zastosowane śruby węzłowe i kotwiące klasy 5.8.Wszystkie styki elementów
należy zespawać spoinami ciągłymi. Grubość spoin równa 0.7 grubości cieńszego z
łączonych elementów. Spawanie należy wykonać w warsztacie, ograniczając do minimum
ewentualne wykonanie spawania na montażu.
Konstrukcję wsporczą stanowią rury poprzeczne mocowane w płycie stropowej wylewanej
na mokro płaskiej i płycie łukowej od strony ulicy Nowy Świat,oraz w ścianie gzymsowej.
Rozstaw rur poprzecznych zróżnicowany.
Mocowanie elementów rurowych w stropie za pomocą śrub M-16-5.8 przelotowych.
Mocowanie małego kwadratu logo w gzymsie za pomocą kotew wklejanych M165.8.Kotwy wklejane o długości 220mm i minimalnej długości w części wklejanej 170mm.
Otwory do nawiercenia Fi 20.
Technika wtryski w systemie HILTI zależnie od struktury (do ustalenia w nadzorze autorskim)
materiałowej gzymsu. Szczególną uwagę należy zwrócić na bardzo staranne oczyszczenie
otworów pod kotwy przed wprowadzeniem materiału adhezyjnego.
Sposób mocowania wg "Podręcznik technik zamocowań ,zeszyt 2 pt. Kotwy wklejane"
wydanie III z 1999roku."
Wszystkie zastosowane śruby ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. Ocynkowaniu
podlegają kotwy wklejane. Do śrub i kotew wklejanych należy zastosować nakrętki
kontrujące, metalowe lub zastosować klej samohamowny .np. Loctite.
6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH
Projektowane elementy stalowe przed montażem należy oczyścić i zabezpieczyć
antykoryzyjnym zestawem ftalowym (alkidowym).
1. farbą ftalową do gruntowania- 1 warstwa malowań
2. emalia ftalowa modyfikowana dla okrętnictwa -1 warstwa malowań
3.emalia ftalowa ogólnego stosowania -1 warstwa malowań
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać w wytwórni, na budowie ograniczyć do
niezbędnych poprawek uszkodzeń powstałych podczas transportu i montażu, oraz po
wykonaniu zasklepień.
Wymagany stopień oczyszczenia powierzchni -III.
Do malowania elementów stykających się z elementami aluminiowymi w żadnym wypadku
nie dopuszcza się minii ołowianej.
Patrz załącznik nr PN-64/03220 .
Ten sam zestaw należy zastosować po usunięciu ewentualnych śladów korozji na
powierzchniach skorodowanych istniejących elementów.
UWAGI:
- ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ POD KIERUNKIEM OSOBY
POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA BUDOWLANE,WYKONAWCZE
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-W ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA NIE WCHODZI PROJEKT
MONTAŻU,ORGANIZACJI ROBÓT,ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
-PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY WYDZIELIĆ I OZNAKOWAĆ STREFĘ
BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USTAWIĆ TABLICE INFORMUJĄCE O PROWADZONYCH
ROBOTACH MONTAŻOWYCH.
W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZASADNICZYCH ZMIAN ,ROZBIEŻNOŚCI ZE STANEM
FAKTYCZNYM LUB WYSTĄPIENIEM SPECYFICZNYCH WARUNKÓW
NIEPRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIEM ZAWIADOMIĆ AUTORA
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PODCZAS
SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW POGODOWYCH,BEZ OPADÓW DESZCZU I ŚNIEGU I
SZYBKOŚCI WIATRU NIE PRZEKRACZAJĄCEGO 6m/s.
ZGODNIE Z PRZEPISAMI ZAWARTYMI W ROZDZIAŁE 6 STR.62 PRAWA
BUDOWLANEGO,NA WŁAŚCICIELU LUB ZARZĄDCY OBIEKTU SPOCZYWA
OBOWIĄZEK OKRESOWEJ KONTROLI,CO NAJMNIEJ RAZ DO ROKU,POLEGAJĄCEJ
NA SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO SPRAWNOŚCI ELEMENTÓW
NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE KOROZJI
ROBOTY SPAWALNICZE NALEŻY PROWADZIĆ PRZEZ SPAWACZA Z ODPOWIEDNIMI
UPRAWNIENIAMI
PRACE MONTAŻOWO BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
PRZEZ WYSPECJALIZOWANĄ,PRZESZKOLONĄ EKIPĘ POD STAŁYM NADZOREM
TECHNICZNYM I Z ZACHOWANIEM WARUNKÓW BHP I P.POŻ.
WSZYSTKIE WYROBY I MATERIAŁY UŻYTE DO WYKONANIA PODKONSTRUKCJI
POWINNY POSIADAĆ CERTYFIKATY LUB DEKLARACJE ZGODNOŚCI Z POLSKIMI
NORMAMI EWENTUALNIE ZGODNOŚCI Z APROBATAMI TECHNICZNYMI DLA
WYROBÓW,DLA KTÓRYCH NIE USTANOWIONO POLSKIEJ NORMY.
AUTORZY NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO
WPROWADZENIA EWENTUALNEGO STĘŻENIA KONSTRUKCJI W RAMACH NADZORU
AUTORSKIEGO

Opracował:
inż. Wiesław Szpojankowski 2738/Lb/75
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CZĘŚĆ OBLICZENIOWA KONSTRUKCJI:
III.

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania
Projekt zasilania LOGO budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 7.
2. Inwestor
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
3. Rodzaj opracowania
Projekt budowlany, wykonawczy, konserwatorski
4. Zakres opracowania
W zakres przebudowy wchodzą następujące elementy:
- przebudowa linii zasilających poszczególne elementy składowe LOGO
5. BILANS ENERGETYCZNY CZĘŚCI OBJETEJ OPRACOWANIEM
LOGO1 (OD STRONY AL. JEROZOLIMSKICH)
Moc zainstalowana – 3,5 kW
Moc szczytowa – 3,5 kW
LOGO2 (OD STRONY UL. NOWY ŚWIAT)
Moc zainstalowana – 3,0 kW
Moc szczytowa – 3,0 kW
System ochrony dodatkowej od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania w układzie
sieci TN – S
6. ZAGADNIENIA PPOŻ
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Przejścia kablowe należy uszczelniać za pomocą zapraw ogniochronnych.
Przez przepust mogą być prowadzone wszystkie rodzaje kabli o nieograniczonym przekroju
oraz rury stalowe lub z tworzywa o średnicy poniżej 15mm.
Zaprawa ogniochronna – związana cementem zaprawa nieorganiczna z dodatkami lekkimi,
mieszana z wodą, reagująca endotermicznie na ogień, uniemożliwiająca przedostanie się
ognia i dymu do innych stref pożarowych.
Przejścia rur niepalnych należy uszczelnić za pomocą zaprawy ogniochronnej z
obustronnym pokryciem masą ogniochronną.
Zaprawa ogniochronna - związana cementem zaprawa nieorganiczna, mieszana z wodą,
reagująca endotermicznie na ogień, uniemożliwiająca przedostanie się ognia i dymu do
innych stref pożarowych.
Masa ogniochronna – powłoka nieorganiczna, reagująca endotermicznie na ogień,
uniemożliwiająca przedostanie się ognia i dymu do innych stref pożarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja, nieszkodliwa dla środowiska, wodo i chemoodporna.
WYŁĄCZNIK PPOŻ
Prace projektowe nie ingeruja w istniejący wyłącznik pożarowy dla budynku.
Projektowana rozdzielnica TE1 i TE2 zasilane zostały z za istniejącego wyłącznika
pożarowego, zadziałanie w/w wyłącznika spowoduje wyłączenie napięcia w
projektowanych rozdzielnic TE1 i TE2
7.OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO
7.1 ZASILANIE LOGO1 i LOGO2
Istniejącą rozprowadzenie oprzewodowania dla potrzeb LOGO należy zdemontować
rozdzielnicę i aparaty zabezpieczające dotychczasowe obwody dla potrzeb zasilania
instalacji elektrycznych stanu obecnego.
Kabel zasilający należy pozostawić bez zmian.
W wolnym miejscu w przestrzeni strychu w pobliżu istniejącego przebicia na dach (trzeba
wykorzystać przebicie do prowadzenia przewodów na dach) należ zamontować nową
rozdzielnicę natynkową wymiary 448x4432x161 IP65 IK09 z drzwiami i z zamkiem
wyposażenie rozdzielnicy według schematu E-03.
Rozdzielnica IP65 IK09 z drzwiami stalowymi wyposażonymi w zamek zlokalizowana we
wskazanym miejscu jak na rys E-01
7.2 INSTALACJE OŚWIETLENIOWE
Podświetlenie poszczególnych elementów składowych LOGO1 i LOGO2 realizowane
będzie za pomocą oświetlenia LED dostarczonego i zamontowanego wewnątrz liter i
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elementów przez dostawcę. Zasilacze LED będą dostarczone i zamontowane wraz z z
przewodem zasilającym około 3m.
Przewód zasilający YLY 3x15mm2 należy włożyć w rurę karbowaną ochronną fi 20/15mm
odpornych na UV i mocować za pomocą opasek do konstrukcji stalowych bez ich
wiercenia.
Połączenie z przewodem zasilającym wykonać po przez puszki łączeniowe natynkowe
hermetyczne IP65.
Instalację od przebicia na dach do puszek łączeniowych układać w korytku kablowym
metalowym 50/50mm z pokrywą.
Korytka mocować do konstrukcji za pomocą śrub wykorzystując istniejące otwory w tej
konstrukcji.
Istniejące przebicie na dach wykorzystać i uszczelnić przed zaciekaniem wody.
Dopuszcza się stosowanie zamiennych źródeł LED, ale o parametrach nie gorszych niż
przyjęte w projekcie a zamianę na inne należy uzgodnić z Inwestorem, Architektem obiektu
oraz projektantem instalacji elektrycznych.
Instalacje wykonać przewodem YLY 3 x 1,5 mm2 układanych w korytkach kablowych
metalowych z pokrywą oraz w rurkach instalacyjnych
Osprzęt natynkowy.
Ze względu na to iż instalacja elektryczna w dużej mierze jest prowadzona na zewnątrz
należy zachować dużą staranności wykonania w celu eliminacji zaciekania wody do
poszczególnych elementów, należy używać dławików i osprzętu odpornego na UV.
Sterowanie oświetleniem LOGO za pomocą zegara astronomicznego, istnieje również
możliwość wyłączenia ręcznego.
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7.3 KORYTA KABLOWE
Do prowadzenia instalacji elektrycznych we wskazanych miejscach na rys E-01 projektuje
się korytka kablowe 50/50 z pokrywą.
Koryta kablowe mocować do konstrukcji za pomocą śrub wykorzystując istniejące otwory
w konstrukcji stalowej.
7.4 INSTALACJA LOKALNYCH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
Przewodem LgYżo 16mm2 (na zasadzie mostków) należy połączyć elementy składowe
kanałów konstrukcji w miejscach skręcania ich jeden do drugiego oraz podłączyć do
istniejącej instalacji odgromowej drutem fi 8mm
8. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
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Podstawowym systemem ochrony przeciwporażeniowej jest izolacja części czynnych
urządzeń i aparatów elektrycznych, stosowanie dodatkowych osłon.
Jako dodatkowy system ochrony przeciwporażeniowej przyjęto:
- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C-S;
- zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych;
9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
W rozdzielnicach odbiorczych zastosować ochronniki przepięciowe typy I+II,
10. UWAGI WYKONAWCZE
Zakazuje się podkuwania słupów, przybijania przewodów do podłoża gwoździami.
Pomiary i próby instalacji należy przeprowadzać w miarę możliwości
w następującej kolejności i powinny one obejmować:
- Sprawdzenie poprawności oznaczeń przewodów neutralnych i ochronnych
- Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń
wyrównawczych głównych i dodatkowych
- Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych
- Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie
zasilania
- Sprawdzenie działania wyłączników różnicowo-prądowych
Każdy pomiar i próba powinny być przeprowadzone trzykrotnie. Wyniki z pomiarów i prób
powinny stanowić wartość średnią uzyskaną w wyniku trzykrotnego ich powtórzenia.
Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych powinny być wykonywane dla
określonego odcinka obwodu, między kolejnymi zabezpieczeniami stosowanymi w
obwodach. Napięcie pomiarowe należy przykładać:
- pomiędzy żyły fazowe badanego obwodu
- pomiędzy każdą z żył fazowych a żyłą neutralną i ochronną oraz między żyłę neutralną i
żyłę ochronną
Pomiary rezystancji izolacji w obwodach siłowych należy wykonywać po odłączeniu
odbiorników od instalacji
W układzie sieci TN-S z wyłącznikiem różnicowo-prądowym, po wykonaniu badania
wyłącznika, należy sprawdzić ciągłość połączenia z przewodem ochronnym części
przewodzących dostępnych urządzeń odbiorczych i klasę ochronności lub styków
ochronnych gniazd wtyczkowych. Do sprawdzenia możliwości wykorzystania wyłącznika
nadprądowego zwarciowego jako urządzenia wyłączającego przy zwarciach
jednofazowych należy wykonać, przy zbocznikowanym wyłączniku różnicowo-prądowym
pomiary skuteczności ochrony przez pomiar pętli zwarciowej.
Protokół z pomiarów i prób powinien zawierać:
- nazwę, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji
- rodzaj pomiarów i prób
- nazwisko osoby wykonującej pomiary i próby
- datę wykonania pomiarów i prób
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- spis użytych przyrządów i ich numery
- tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów oraz ich ocenę
Wszystkie połączenia w puszkach wykonać za pomocą gotowych zacisków
przystosowane do materiału, przekroju oraz ilości żył łączonych przewodów
gwarantujących pewne połączenie mechaniczne i elektryczne.
Wszystkie instalacje przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń przeciw pożarowych
uszczelnić atestowanymi masami uszczelniającymi odtwarzając odporności danego
oddzielenia.
Przepusty instalacji o średnicy powyżej 4cm w
ścianach, stropach nie będących
elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o klasie odporności ogniowej co najmniej EI
60 powinny mieć klasę odporności tych elementów.
11. ZAGADNIENIA BHP
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeszkolić pracowników i zapoznać z
zasadami BHP na budowie.
Wszystkie pomieszczenia magazynowe i składowiska, a także inne urządzenia tymczasowe
na placu budowy muszą być wyposażone w sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Są to dla
pomieszczeń zamkniętych gaśnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki
piasku, wiadra, bosaki, oskardy i łopaty skupione w specjalnych stanowiskach p.poż.
Należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
12. UWAGI KOŃCOWE
Całość robót instalacyjno – montażowych wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, „Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dział 4 Rozdział 8 Instalacje elektryczne”
oraz WTWiORB t. V Instalacje elektryczne.
Stosować tylko atestowane materiały i urządzenia. Wykonać obowiązujące badania i
pomiary potwierdzone stosownymi protokołami

Opracował
mgr inż. Marek Szymankiewicz GTIIa 8346/24/76
Jacek Puchalski

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych wszystkie
nazwy handlowe użyto jako przykładowe, które mogą zostać zastąpione innymi o takich
samych lub lepszych parametrach.
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