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4. Opis techniczny

Podstawa opracowania

• zlecenie Inwestora

• założenia przekazane przez Inwestora

• obowiązujące normy i przepisy

 Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi :

• budowa wnętrzowych  instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i zasilania,

• budowa wnętrzowych instalacji oświetlenia,

• budowa zewnętrznych instalacji oświetlenia,

• budowa instalacji zasilania urządzeń sanitarnych,

• budowa wewnętrznej linii zasilającej,

• budowa tablicy rozdzielczej TR,

• budowa instalacji uziemienia,

• budowa instalacji odgromowej. 

Załączniki

Kopie pism:

• Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005 o nadaniu uprawnień budowlanych,

• Zaświadczenie z dnia 12.01.2016r o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa,

• Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 z dnia 16.12.2005 o nadaniu uprawnień budowlanych,

• Zaświadczenie z dnia 13.06.2016 o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa,

• Komputerowe symulacje natężenia oświetlenia,

• Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych,

• Techniczne warunki zasilania nr WP/053540/2016/O08R02 z dnia 2016.08.29r. 
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4.1 Wstęp

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowę instalacji elektrycznych gniazd
wtykowych, siły, zasilania urządzeń sanitarnych, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, tablicy
rozdzielczej w proj. budynku „Lokalnego Centrum Aktywności dla Sołectwa Zawodzie” przy
ul. Kolejowej w Gminie Poczesna.
Budynek zasilany będzie na podstawie technicznych warunków zasilania
nr WP/053540/2016/O08R02 z dnia 2016.08.29r.  

4.2 Wyłącznik główny zasilania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obiekcie nie jest wymagana zabudowa wyłącznika
głównego p.poż. 

4.3 Tablica rozdzielcza TR

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej w budynku oraz zabezpieczenia obwodów
elektrycznych zaprojektowano tablicę rozdzielczą TR. 

Jako obudowę tablicy TR należy zastosować rozdzielnicę p/t typu np.: XL3-160, IP43
o wym. 845x670x178mm. Tablicę zabudować należy w pomieszczeniu 1.4 w miejscu wskazanym
na rys. nr 1. 

Proj. tablicę TR należy zasilić z szafki pomiarowej SP zainstalowanej w granicy działki
linią kablową YKY żo 4x16mm2. Budowa szafki pomiarowej SP nie jest tematem niniejszego
opracowania. Linię kablową po terenie Inwestora należy układać zgodnie z załączonym
załącznikiem nr 6 „Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych”.

4.4 Instalacje gniazd wtykowych, siły oraz zasilania urządzeń

Instalacje gniazd wtykowych, siły oraz zasilania zaprojektowano przewodami YDYżo
450/750V prowadzonymi:

• pod tynkiem w bruździe,
• natynkowo w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Typy przewodów, przekrój oraz ilość żył przedstawiono na schemacie ideowym tablicy
rozdzielczej TR.
Osprzęt elektroinstalacyjny projektuje się jako podtynkowy o stopniu IP opisanym na rysunkach.
Wysokość montażu gniazd przedstawiono na rys. nr 1. W celu zasilenia bateriiumywalkowych
z podgrzewaczem wody, kuchenki elektrycznej w miejscach wskazanych na rys. nr 1 należy
zainstalować punkty zasilania zakończone w p/t puszkach hermetycznych.  
W pom. socjalnych oraz toaletach należy wykonać połączenia wyrównawcze. 

Przejścia przewodami poprzezściany wydzielenia pożarowego zabezpieczyć masami
ogniochronnymi do wartości EI ścian. 

4.5 Instalacje oświetlenia roboczego

Instalacje oświetlenia wewnętrznego zaprojektowano przewodami 450/750V
prowadzonymi:

• pod tynkiem w bruzdach,
• natynkowo w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Typy przewodów, przekrój oraz ilość żył przedstawiono na schemacie ideowym tablicy TR.
Osprzęt elektroinstalacyjny projektuje się jako podtynkowy o stopniu IP pokazanym na rys. nr 2.  
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W oprawach oświetleniowych stosować należy stateczniki elektroniczne. Oprawy oświetleniowe
należy montować n/t chyba,że podano inaczej. Wentylatory kanałowe w toaletach należy zasilić
z instalacji oświetleniowej. Załączanie łącznikami oświetleniowymi.
Podane typy opraw, zostały przyjęte do przeprowadzenia symulacji komputerowych. Dopuszcza
się zastosowanie produktów równoważnych

Przejścia przewodami poprzezściany wydzielenia pożarowego zabezpieczyć masami
ogniochronnymi do wartości EI ścian. 

4.6 Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

W budynku zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne. Oprawy ewakuacyjne wyposażone
w odpowiednie piktogramy powinny pracować w trybie ciemnym. Miejsca zainstalowania
oraz typy opraw przedstawiono na rys. nr 2. Rodzaj, ilość żył oraz przekrój przewodów
przedstawiono na schemacie ideowym tablicy rozdzielczej TR.

4.7 Ochrona przeciwporażeniowa.

Sieć nN zasilająca budynek pracuje w układzie „TT”. 
Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania.
Podstawowymśrodkiem ochrony przeciwporażeniowej jest II klasa ochronności. Dodatkowym
środkiem ochrony są zabezpieczenia różnicowoprądowe w postaci wysokoczułych wyłączników
o różnicowym prądzie wyłączenia ∆Ιn=30mA.
Obudowy tablic rozdzielczych wykonane w II klasie ochronności nie wymagają stosowania
ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej, natomiast obudowy wykonane w I klasie izolacji,
należy bezwzględnie uziemić. 
Oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie izolacji nie wymagają ochrony przeciwporażeniowej,
natomiast zaciski ochronne urządzeń i aparatów wykonanych w I klasie izolacji, należy
bezwzględnie podłączyć do przewodu ochronnego PE. 
W pobliżu tablicy TP3 wykonać należy główną szynę wyrównawczą dla poddasza pom.
przedszkolnych. Do szyny wyrównawczej należy podłączyć:
� części przewodzące dostępne;
� części przewodzące obce;
� metalowe konstrukcje;

Uwaga: Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami.
Przewody ochronne PE, uziemiające lub wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie,
naprzemiennie barwą zieloną i żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień:

• barwa naprzemiennie zielona iżółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji
przewodów mających udział w ochronie przeciwporażeniowej,

• zaleca się aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie
oznaczeń nie na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich
dostępnych i widocznych miejscach.

4.8     Ochrona przeciwprzepięciowa.

Ochrona przeciwprzepięciowa wszystkich obwodów jest realizowana za pomocą
ograniczników przepięć klasy B+C zainstalowanych w proj. tablicy TR. Ogranicznikiprzepięć
klasy D należy stosować miejscowo przed urządzeniami elektrycznymi szczególnie narażonymi
na skutki przepięć. Urządzenia należy podłączyć do proj. uziemienia.

4.9 Ochrona odgromowa.

Na budynku należy wykonać instalację odgromową w IV klasie LPS. Jako zwody poziome
oraz przewody odprowadzające należy zastosować drut FeZnφ 8mm. Przewody odprowadzające
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należy prowadzić w rurkach ochronnych do instalacji odgromowej pod warstwą ocieplenia.
W miejscach wskazanych na rys. nr 3 należy zainstalować złącza kontrolne w puszkach
odgromowych. Jako uziemienie budynku należy wykorzystać uziemienie fundamentowe. Całość
prac należy wykonać zgodnie z PN-EN 62305. Po wykonaniu prac należy dokonać pomiaru
instalacji odgromowej, której wartość nie powinna przekroczyć 10 Ω. 

5. Obliczenia

napięcie zasilania UN=400/230V

moc szczytowa dla TR PS=17,5kW
zabezpieczenie obwodu: wyłącznik instalacyjny selektywny IB=32A
WLZ od proj. SP do proj. TR: 
YKY żo 4x16mm IDD=52A.
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Nazwa Tablicy Odbiory Pi [kW] kj Ps [kW]

proj. TR

gniazd wtykowe 12,1 0,4 4,84
oświetlenie 1,9 0,7 1,33

podgrzewacz wody 9 0,7 6,3
kuchenka elektryczna 5 1 5

28
Ps[kW] Is [A] Zabezp. [A]
17,47 26,86 32
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6. Uwagi końcowe 

1. Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

BHP.

2. Wykonawcą prac może być przedsiębiorca lub osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania

tego rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza się stosowanie urządzeń i aparatów

elektrycznych innych producentów i innych typów, jednak o nie gorszych parametrach

funkcjonalnych i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Przewody prowadzone w przestrzeni obudowy konstrukcji dachu zabezpieczyć do wartości EI30

poprzez nakładanie mas ogniochronnych.

6. Przejścia przewodami przezściany wydzielenia pożarowego zabezpieczyć do odpowiednich

wartości EI masami ogniochronnymi. 

7. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne produktów służą jedynie oddaniu intencji

projektanta, co do ich właściwości fizycznych oraz parametrów technicznych

i jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych innych producentów pod

warunkiem zachowania jednakowych parametrów technicznych i jakościowych w stosunku do

produktów wymienionych w tej dokumentacji.
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7.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

OBIEKT : Budynek „Lokalnego Centrum Aktywności 
dla Sołectwa Zawodzie”.
Zawodzie, Gmina Poczesna, ul. Kolejowa, 
dz. nr 358, obręb Zawodzie. 

TEMAT : Budowa wnętrzowych instalacji elektrycznych.

INWESTOR : Stowarzyszenie „Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie”
Zawodzie 42-260, ul. Długa 120,
Gmina Poczesna.

PROJEKTANT : mgr inż. Tomasz Soluch                            09.2016
upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05
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1.   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
      poszczególnych obiektów.

Całe zamierzenie budowlane obejmuje :
1. budowa instalacji uziemienia,
2. budowa wnętrzowych instalacji elektrycznych,
3. budowa oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego,
4. budowa tablicy rozdzielczej TR,
5. budowa wewnętrznej linii zasilającej,
6. budowa instalacji odgromowej,
7. wykonanie pomiarów dla instalacji elektrycznych.

Poszczególne elementy inwestycji będą realizowane przez wykonawcę w następującej kolejności :
1. budowa instalacji uziemienia,
2. budowa wnętrzowych instalacji elektrycznych,
3. budowa oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego,
4. budowa tablicy rozdzielczej TR,
5. budowa wewnętrznej linii zasilającej,
6. budowa instalacji odgromowej,
7. wykonanie pomiarów dla instalacji elektrycznych.

2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie przedmiotowej działki znajdują się instalacje pozostałych branż. 

3.   Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
      zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

– istn. instalacje pozostałych branż.

4.   Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
      budowlanych – skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Podczas realizacji robót wystąpią zagrożenia przy następujących robotach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa
i  zdrowia ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126) :

1. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m,
2. roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych będących pod napięciem,
3. roboty wykonywane przy użyciu koparek.

5.   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
        realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik robót winien przeprowadzić właściwy instruktaż
kierowanym przez niego pracownikom i zwrócić im uwagę na następujące zagrożenia:

• w zakresie robót związanych z montażem opraw, koryt/drabin kablowych i osprzętu z podnośnika lub drabiny
na zagrożenie wynikające z możliwości upadku pracownika z wysokości,

• w zakresie robót wykonywanych przy użyciu koparek podczas wykopywania rowu kablowego o możliwości
wystąpienia zagrożenia w postaci uderzenia, lub przygniecenia pracownika przez ramię koparki.

• w zakresie robót wykonywanych w pobliżu przewodów będących pod napięciem o możliwości porażenia
prądem elektrycznym pracujących w pobliżu pracowników.
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6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną
i  sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii
i innych zagrożeń. 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania podanych powyżej robót budowlanych należy
przedsięwziąć następujące środki techniczne i organizacyjne :

• podczas wykonywania prac z podnośnika lub drabiny należy stosować przez pracowników sprzęt
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości,

• prace w pobliżu przewodów będących pod napięciem należy ograniczyć do minimum, wykopy pod linie
kablowe wykonywać bezwzględnie ręcznie,

• podczas prowadzenia robót ziemnych przestrzegać właściwej technologii wykonywania wykopu oraz
zabezpieczeniaścian wykopu przed osuwaniem się ziemi, szczególnie w czasie ulewnych deszczy, wykopy
winny być wykonane z nachyleniem skarp nie większym niż 450.
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