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       Niniejszy projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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CZĘŚĆ OPISOWACZĘŚĆ OPISOWACZĘŚĆ OPISOWACZĘŚĆ OPISOWA    
    

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej zalicznikowej zasilającej w energię 
elektryczną budynek gospodarczy. Budynek ten zasilony będzie na warunkach podanych przez 
zarządcę sieci z linii niskiego napięcia. Do czasu realizacji przyłącza budynek na czas budowy 
zasilany z agregatu prądotwórczego spalinowego, przenośnego o mocy 3kW. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Projekt instalacji obejmuje: 

� instalację wewnętrzną elektryczną; 

Wewnętrzna linia zasilająca poprowadzona zostanie od budynku mieszkalnego, 
znajdującego się na tej samej działce, oznaczonego na planie zagospodarowania numerem 4 do 
rozdzielnicy głównej T1 znajdującej się wewnątrz projektowanego budynku. Kabel wewnątrz 
budynku należy umieścić w bruździe wykonanej w ścianie. Kabel na całej trasie umieszczony 
zostanie  
w tulei ochronnej typu Arota. 

 

3. INSTALACJE. 
 

3.1. Instalacja oświetleniowa i gniazd. 
Instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych wykonać głównie jako podtynkową stosując 
przewody z żyłami miedzianymi i osprzęt instalacyjny podtynkowy. Przewody instalacji 
zabezpieczone są przed skutkami zwarć i przeciążeń wyłącznikami samoczynnymi typu S. 
Technologia wykonania musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami, a przewody 
muszą posiadać przekroje zgodne ze schematem. Schemat instalacji oświetleniowej i gniazd 
wtyczkowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Osprzęt elektryczny w wykonaniu 
hermetycznym. Zalecane gniazda w wykonaniu podwójnym. Dobór opraw, gniazd i łączników 
pozostaje w gestii inwestora. W celu dostosowania instalacji elektrycznej do wygody 
użytkownika łączniki instalacyjne i gniazda wtyczkowe należy instalować na niżej podanych 
wysokościach: 

• gniazda -                                   1,2m 

• włączniki -       1,5m 

Natężenie oświetlenia ogólnego w oparciu o postanowienia normy PN/E 02033 przyjęto  
100lux. 

3.2. Instalacja odgromowa. 
Zgodnie z normą PN - 86/E - 05003/ 01 przykładowe obliczenia dla budynków wolnostojących 
w terenie płaskim o wysokości do 15m i powierzchni dachu do 500m wykazały, że wskaźnik 
zagrożenia piorunowego W jest mniejszy od 5*10-5 tak więc wykonanie instalacji odgromowej 
jest zbędne. W terenie pagórkowatym, podgórskim itp. zagrożenie jest średnie i wykonanie 
instalacji piorunochronnej zależy od decyzji inwestora. Instalacja ta powinna zostać wykonana 
zgodnie z normą PN-IEC 61024-1-2 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”. 
  
3.3. Ochrona przeciwporażeniowa. 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym 
zastosowano SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Ochronie podlegają 
wszystkie metalowe obudowy i korpusy urządzeń elektrycznych mogące znaleźć się pod 
napięciem. Dla ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w T-1, należy zabudować 
wyłączniki nadmiarowoprądowe zabezpieczające obwody odbiorcze oraz wyłącznik 



 
 

różnicowoprądowy typu NPFI 30mA/25A-4P o prądzie różnicowym 30 mA. W   projektowanej    
instalacji   wszystkie   gniazda   wtyczkowe   posiadają   bolec   ochronny, a urządzenia zacisk 
ochronny. Do połączenia pomiędzy bolcem lub zaciskiem i przewodem ochronnym PE na 
rozdzielnicy należy wykorzystać trzecią lub piątą żyłę przewodu zasilającego gniazdo 
wtyczkowe lub inne urządzenie odbiorcze. Instalację wykonać starannie i zgodnie ze 
schematami. Przewody ochronne PE doprowadzić należy również do wszystkich 
projektowanych opraw oświetleniowych. 

3.4. Instalacja połączeń wyrównawczych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych 
celem zniwelowania ewentualnych różnic potencjałów. Jako szynę wyrównawczą zastosowano 
bednarkę FeZn 25x4mm2, którą należy układać na ścianie (na uchwytach). Do szyny 
wyrównawczej należy podłączyć wszystkie metalowe obudowy urządzeń technologicznych 
obudowy kanałów wentylacyjnych, centrale wentylacyjne, metalowe urządzenia i rurociągi 
sanitarne: wodne i centralnego ogrzewania oraz przewody ochronne PE we wszystkich 
projektowanych tablicach i rozdzielniach. Połączenia z rurami wykonać na typowe objemki  
z bednarki stalowej ocynkowanej z zaciskiem śrubowym, a inne przez przykręcenie lub 
przyspawanie płaskownika. Podłączenia urządzeń do głównej szyny wyrównawczej wykonać 
przewodem LGY 6 mm2. Ponadto należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze w 
łazienkach przy użyciu przewodu typu DY 4mm2 instalację tą należy wykonać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami zawartymi w normie N-SEP-E-002. 

3.5. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy i normy nakładają obowiązek stosowania aparatów 
ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych ( PN-IEC 60364-4-443, PN-IEC 
60364-4-442, PN-IEC 61643-1). Również obecne Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 10 z 08.02.95. 
póz. 46) określa warunki, jakim powinny odpowiadać budynki ich ochrona i usytuowanie. 
Według rozdziału 8 podanego rozporządzenia instalacje elektryczne i urządzenia powinny 
zapewnić: „ bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem 
prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstawanie pożaru, 
wybuchem i innymi szkodami". W związku z powyższym projektuje się zastosowanie 
dwustopniowej ochronny przed skutkami przepięć wewnętrznych (łączeniowych) oraz przepięć 
zewnętrznych (atmosferycznych). 

 • Pierwszy stopień stanowić będą ograniczniki przepięć klasy I (B) w obudowie szczelnej  
o wartości szczytowej prądu udarowego 35 kA i poziomie ochrony < 4kV. Ograniczniki te 
należy zabudować w przystawce dobudowanej do ZZP 

• Drugi stopień stanowić będą ograniczniki przepięć klasy klasy II (C) o wartości szczytowej 
prądu udarowego 20 kA i poziomie ochrony < 1,4 kV ,zabudowane w TG-1. 

 

3.5 Bilans mocy przewidzianej do zasilenia istniejącego budynku mieszkalnego i budynku 
gospodarczego dla przydzielonej mocy przyłączeniowej 12 kW 

3.5.1. Zapotrzebowanie mocy przez odbiory w istniejącym budynku mieszkalnym 
 
 Moc. zainst. Wsp. jedn. Moc szczytowa 
 Pi [kW] kj Po [kW] 
Oświetlenie 4,00 0,7 2,80 
Gniazda 7,0 0,6 4,20 
Razem   7,00 
Przyjęto dla potrzeb budynku wg. warunków przyłączeniowych Pa=9,0kW. 
 
 
 



 
 

3.5.2. Zapotrzebowanie mocy przez odbiory w projektowanym budynku gospodarczym 
 
 Moc. zainst. Wsp. jedn. Moc szczytowa 
 Pi [kW] kj Po [kW] 
Oświetlenie 2,0 0,7 1,40 
Gniazda 2,5 0,6 1,50 
Razem   2,90 
Przyjęto dla potrzeb budynku wg. warunków przyłączeniowych Pa=3,0kW. 
 
 
4. OBLICZENIA. 

4.1 Dobór typu i zabezpieczeń do obciążenia długotrwałym prądem przetężeniowy. 

Pobl= 3,0 kW , cosφ = 0,9 , lc=16,0m 
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Muszą być spełnione warunki: 
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gdzie: 

AI n 25= – znamionowy prąd zabezpieczenia złącza : 

oblI  – prąd obciążalności długotrwałej dla dobranego przewodu:  

2I – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego; w naszym przypadku prąd zadziałania 
zabezpieczenia w złączu. 

Dla powyższych założeń dobrano kabel YKY 5x10mm² o obciążalności długotrwałej 
AI dd 110=  

Przewód został dobrany prawidłowo, ponieważ spełnione są powyższe warunki: 

4,82<25<110 

25<159,5 

Spełniony jest warunek samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku przepięcia. 
 

4.2 Sprawdzenie procentowe spadku napięcia na kablu: 
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Procentowy spadek napięcia nie przekracza wartości dopuszczalnej. 

 
5. UWAGI KOŃCOWE. 

1. Zaleca się zainstalowanie dwustopniowej ochrony przeciwprzepięciowej 
2. Izolacja przewodu neutralnego(N) winna być koloru niebieskiego, natomiast przewodu 
ochronnego(PE) żółto-zielonego. 
3. Połączenia przewodu ochronnego należy wykonać w sposób zapewniający dobry styk. 



 
 

4. Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonać badania i pomiary pomontażowe zgodne  
z normą PN-IEC 60364-6-61 dotyczącą: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Protokoły badań i pomiarów oraz atesty  
i świadectwa do odbioru końcowego załączyć do odbioru końcowego 

 

W trakcie realizacji inwestycji nale ży zapewni ć przestrzeganie przepisów BHP 
Inwestor w porozumieniu z Wykonawc ą winien zapewni ć stosowanie materiałów  
i urz ądzeń technicznych spełniaj ących aprobaty techniczne. 
Podstaw ą do realizacji obiektu jest pełna dokumentacja wyko nawcza. 


