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OPIS TECHNICZNY  
 
1. Podstawa opracowania. 
Podstawa opracowania 
- Zlecenie inwestora; 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 –Prawo Budowlane(Dz.u. nr 156 z 2006r poz1118; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r „W sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie„ /Dz. U. Nr 75 z 2002., Poz. 690; z Dz. U. Nr 33 z 2003r., 
poz. 270; Dz. U. Nr 109 z 2004r., poz. 1156/; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003” W sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003 poz.133; 

- Norma PN-IEC 60364-64 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 
- Podkłady budowlane – do projektowania instalacji; 
- Inne ustalenia ze zleceniodawcą i wymagania techniczne; 
- Obowiązujące normy i przepisy. 
2. Zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznych wewnętrznych 
w części budynku OSP Borzechów rozbudowywanego na potrzeby biblioteki publicznej obejmujący następujące 
elementy: 
- tablica główna TE (biblioteka) i TG (garaŜ) 
- instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego, 
- instalacja elektryczna dla gniazd wtyczkowych 230 V ogólnego przeznaczenia, 
- instalacja przeciwporaŜeniowa i połączeń wyrównawczych, 
- ochrona od poraŜeń prądem elektrycznym, 
- ochrona od skutków przepięć. 
- instalacje odgromowe. 
3. Dane energetyczne obiektu. 
- Napięcie zasilania   UN = 230/400V 
- Układ sieci   TN 
- Moc przyłączeniowa Pp=20kW istniejąca pozostaje do wykorzystania. 
Część adaptowana budynku mieszkalnego na potrzeby biblioteki publicznej zasilana będzie poprzez istniejącą 
tablicę licznikową (podlicznik) TL z istniejącego złącza pomiarowego SPL/0 na elewacji budynku wlz-tem YDYp 
4x10mm2. Przebieg wlz-tu naniesiono na planie instalacji (rys nr E/2). Zabezpieczenie oraz schemat zasilania 
zgodnie z rys. nr E/1. 
Bilans mocy:  
Moc przyłączeniowa Pp=20kW, Jb=40A, S303 C40A  
Moc zapotrzeb. część istniejąca Pistn.  = 15kW 
 - część garaŜowa                     -10kW 
 - część biurowa istniejąca        - 5kW 

Moc zapotrzeb. część rozbudowywana Pz = 4,0kW 
 - oświetlenie - 1,8kV 
 - gn. 1-faz. - 2,2kW 

Część budynku przeznaczona na bibliotek ę zasilana b ędzie w energi ę elektryczna w ramach istniej ącej 
mocy przył ączeniowej zgodnie z umow ą o dostaw ę energii elektrycznej. Istniej ące przył ącze 
napowietrzne nie koliduje z planowan ą rozbudow ą i pozostaje do wykorzystania bez zmian. 
4. Tablica rozdzielcza TE i TG. 
 Dla zasilania garaŜu i części bibliotecznej budynku przewidziano dwie oddzielne tablice rozdzielcze. Dla 
zasilania garaŜu tablicę TG a dla zalania pomieszczeń biblioteki tablicę TE i usytuowano jak na planie instalacji 
rys nr 2/E. Tablice główna w wykonaniu wtynkowym lub natynkowym w II klasie izolacji z drzwiczkami  
zamykanymi. WyposaŜenie zgodnie ze schematem (rys. nr E/1). W tablicach TE i TG wykonać rozdział 
przewodu PEN wlz-tu na przewód PE i N. Punkt rozdziału uziemić. Rezystancja uziemienia ochronnego 
powinna być mniejsza od 10Ω z uwagi na ochronę przepięciową i odgromową. 
Część budynku przeznaczona na bibliotekę zasilana będzie w energię elektryczna w ramach istniejącej mocy 
przyłączeniowej zgodnie z umową o dostawę energii elektrycznej. 
 Projektuje się instalację gniazd wtykowych podtynkową z zastosowaniem przewodów YDYpŜo 3x2,5mm2 
dla odbiorów gniazd 1-fazowych 230V.  Przewody o izolacji 450/750V. Osprzęt podtynkowy, 
w  pomieszczeniach w pom. sanitarnych i socjalnych IP 44 w pozostałych IP20. 
Dla realizacji oświetlenia ogólnego we wnętrzu obiektu zastosować oprawy rastrowe oświetleniowe wyposaŜone 
w energooszczędne źródła światła: głównie świetlówki liniowe bądź kompaktowe oraz oprawy Ŝarowe. Barwa 
światła dzienna biała. Stosować oprawy rastrowe nastropowe. Instalacje wykonać przewodami 
YDYpŜo3x2,5/1,5mm2 zgodnie ze schematem. Załączanie oświetlenia miejscowego w pomieszczeniach 
oświetlanych. Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach świetlic powinny być wyposaŜone w osłony przeciw 
rozpryskowi szkła.  Oświetlenie awaryjne wykonać jako cześć oświetlenia podstawowego wewnętrznego. W tym 
celu wykorzystać oprawy (zgodnie z PN-EEC 61024-1) z wbudowanymi bateriami akumulatorów i układami je 
ładującymi. Oprawy załączone do pracy normalnej przechodzą w tryb pracy awaryjnej w czasie t < 2 sek. od 
momentu spowodowanego awarią, zaniku napięcia. Oprawy ewakuacyjne działają przez 1 godzinę. Minimalne 
natęŜenie oświetlenia wynosi nie mniej niŜ 1Lx. Całość wykonać zgodnie z PN-EN 1838/2002. 
 We wszystkich pomieszczeniach instalację wykonać w systemie sieci TN-S ze stykiem ochronnym. 



 

 

6. Instalacje dodatkowej ochrony przeciwpora Ŝeniowej i poł ączeń wyrównawczych. 
Układ pracy sieci zasilającej TN. Podstawowym środkiem ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
(ochrona przed dotykiem bezpośrednim) są obudowy i izolacja urządzeń elektrycznych – II klasa izolacji. 
Dodatkowym środkiem ochrony (ochrona przed dotykiem pośrednim) dla obwodów instalacji oświetlenia 
wewnętrznego i gniazd wtyczkowych  jest szybkie wyłączenie zasilania (w czasie do 0,2 sek.) realizowane 
przez wyłączniki róŜnicowoprądowe. W projektowanej instalacji elektrycznej przyjęto układ sieciowy TN-S 
z rozdzielonym przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE. W tablicy TE i TG dokonać rozdziału 
przewodu PEN na PE i N. Punkt rozdziału uziemić. Wykonać uziemienie ochronne wykorzystując zbrojenie ław 
fundamentowych lub uziom otokowy instalacji odgromowej. Od tablicy TE i TG do wszystkich gniazd ze stykiem 
ochronnym i opraw oświetleniowych zaprojektowano oddzielny przewód ochronny PE stanowiący część 
przewodu wieloŜyłowego. Przewód ochrony w tablicy TE naleŜy połączyć z szyną wyrównawczą budynku. 
Elementy przewodzące podlegające ochronie naleŜy trwale połączyć z przewodem ochronnym PE, którego 
izolacja winna mieć kolor Ŝółto-zielony. W pomieszczeniach takich jak łazienka w których znajdują się części 
przewodzące dostępne (rury wodne itp.) naleŜy wykonać przewodem DY 10mm2 połączenia wyrównawcze 
dodatkowe. Do szyny wyrównawczej naleŜy przyłączyć rurociągi wodociągowe i c.o., metalową instalację 
gazową, szyny PE tablic rozdzielczych. NaleŜy wykonać uziemienie głównej szyny wyrównawczej. Dla 
zapewnienia właściwej ochrony przez wyłączniki róŜnicowoprądowe przewody ochronne PE nie mogą mieć 
połączenia bezpośredniego lub pośredniego z przewodem neutralnym N za wyłącznikiem. Rezystancja 
uziemienia ochronnego powinna być mniejsza od 10Ω z uwagi na ochronę przepięciową i odgromową. 
Instalacje wykonać zgodnie z PN-IEC60364-4-41. 
8. Instalacja odgromowa budynku. 
Instalację wykonać o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody oraz przewody odprowadzające wykonać 
przewodami FeZn śr. 8mm. Uziom wykonać jako otokowy z  płaskownika FeZn 25x4mm ułoŜonego na 
głębokości 0,8 m w odległości ok. 1 m od budynku lub wykorzystać zbrojenie ław fundamentowych budynku. 
Złącza kontrolne instalować w obudowach izolacyjnych na wysokości 0,3m od poziomu terenu. Przewody 
odprowadzające prowadzić w rurach PCV o grubości ścianki min. 5mm. Rury PCV układać w bruździe 
wykonanej w warstwie ocieplenia lub na uchwytach na elewacji. Na części budynku istniejącej przewody 
odprowadzające prowadzić na uchwytach na elewacji.  Do instalacji odgromowej na dachu podłączyć wszystkie 
metalowe elementy dachu t.j. kominki, wentylatory i inne konstrukcje stalowe. W przypadku wykonania pokrycia 
dachu z blachy od gr. min. 0,5mm moŜe stanowić ono zwód poziomy instalacji odgromowej. Jako uziom główny 
dla projektowanego obiektu moŜna wykorzystać zbrojenie ław fundamentowych. Rezystancja uziemienia 
powinna być mniejsza od 10Ω. Instalację wykonać zgodnie z normą PN-EN-62305:2011. Instalację odgromową 
wykonać dla całego budynku.  
9. Oddziaływanie inwestycji na otoczenia i środowisko. 
Brak jest szkodliwego oddziaływania projektowanej instalacji elektrycznej 
na środowisko. 
10. Uwagi ko ńcowe 
Po zakończeniu wykonania instalacji wykonać następujące pomiary: 
- Pomiary rezystancji izolacji; 
- Pomiary rezystancji uziemienia ochronnego; 
- Pomiary działania ochrony przeciwporaŜeniowej – wyłączników róŜnicowoprądowych; 
- Pomiary rezystancji dla instalacji odgromowej; 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne 
w zaleŜności od wymagań przepisów. 
Wykonawstwo robót powierzyć firmom - osobom posiadającym przygotowanie zawodowe wynikające 
z przepisów Prawa Budowlanego. 
Wykonawca robót powinien: 
- zapoznać się z opisami technicznymi oraz rozwiązaniami montaŜowymi i konstrukcyjnymi przed 

przystąpieniem do robót. 
- przestrzegać zasad BHP w czasie wykonywania prac. 
- zwrócić szczególną uwagę na jakość oraz estetykę wykonania. 

 
 



 

 

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE 
 

Sprawdzenie skuteczno ści ochrony przeciwpora Ŝeniowej 

Dla wyłącznika róŜnicowoprądowego o ∆In = 30 mA winien być spełniony warunek: 
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gdzie R - wartość oporności uziemienia w tablicy TE i TG. 
Zalecana rezystancja uziemienia przewodu PE ≤ 10Ω ze względu na ochronę 
przeciwprzepięciową. Rzeczywista rezystancja uziemienia przewodu ochronnego PE = 694Ω 
jest mniejsza od wymaganej. Ochrona przeciwporaŜeniowa poprzez zastosowanie 
wyłączników róŜnicowoprądowych będzie zapewniona. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów. 

Zakres robót: 
- Budowa instalacji elektrycznych wewnętrznych, 
Kolejność realizacji: 
- Wykonanie instalacji, 
- Wykonanie pomiarów elektrycznych, 
- Załączenie pod napięcie. 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

Nie występują obiekty budowlane. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 
stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Brak jest elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro Ŝeń oraz miejsce i 
czas ich wyst ąpienia. 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagroŜenie: stłuczeniem, skaleczeniem, poraŜeniem 
prądem elektrycznym, poparzeniem, upadkiem. Czynności przewidywane w trakcie budowy 
naleŜy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować przewidziane odpowiednimi przepisami 
zabezpieczenia. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, 
dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzenie 
szkolenia. Pracownicy zatrudnieni przy montaŜu powinni posiadać aktualne badania lekarskie, 
posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleŜności od rodzaju 
wykonywanych prac), posiadać poświadczenie szkolenia okresowego BHP. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagro Ŝeń. 

Roboty montaŜowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 
września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczególności naleŜy zwrócić uwagę na: 

a) Poprawne przygotowanie, zabezpieczone i oznakowanie miejsce pracy, 
b) Wyłączenie urządzeń przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) UniemoŜliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby 

nieupowaŜnione, 
d) Wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) Zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadających aktualne świadectwa i 

oznaczenia  prób okresowych w zakresie określonym w Polskich normach i dokumentacji 
producenta. 

f) Sprawdzanie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed 
jego uŜyciem, 

g) Sprawdzenie poprawności wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod 
napięcia. 

h) Zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) Sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) Uziemienie wyłączonego obwodu, 



 

 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno 
zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem słuŜbowym) pracowników odpowiedzialnych za 

organizację i wykonanie pracy, pełniących funkcje: koordynującego, dopuszczającego, 
kierownika robót, 

e) planowane przerwy w pracy, 
Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji eksploatacji oraz 
wytycznych Inwestora 
7. Przepisy związane 

a) Ustawa z dn.07.07.1994 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
b) Ustawa z dn.10.04.1997 – Prawo energetyczne  z późniejszymi zmianami 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 
912). 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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