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I. OPIS TECHNICZNY 
 
Do projektu budowlanego : Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej 
wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów  w m. Kozów dz. nr ewid. 
142/1, 143/1 gm. Smyków. 
 

1. Podstawa opracowania dokumentacji:  
Zlecenie: Gmina Smyków. 
 

2. Dane wej ściowe do projektu: 
a) Podkłady budowlane, 
b) Warunki przyłącze do sieci  nr RIII/RP/ŁP/2220/11505/2013 wydane przez 

PGE Dystrybucja S.A. RE Skarżysko Kamienna, 
c) Uzgodnienia z inwestorem, 
d) Wytyczne projektantów branżowych, 
e) Obowiązujące normy i przepisy. 

 
3. Zakres projektu 

Tematem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji 
elektrycznych, instalacji sieci  internetowej i TV budynku użyteczności 
kulturalno-społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów 
w msc. Kozów. 
• Zasilanie w energię elektryczną, 
• Wewnętrzne linie zasilające, 
• Tablica główna TE, 
• Tablica rozdzielcza T1, 
• Tablica komputerowa TK, 
• Instalacja oświetlenia podstawowego, 
• Instalacja oświetlenia awaryjnego, 
• Instalacja gniazd wtykowych 230V, 
• Instalacja gniazd 400V, 
• Instalacja sieci internetowej, 
• Instalacja TV, 
• Instalacja odgromowa, 
• Instalacja uziemień i ochrony przeciwpożarowej, 
• Połączenia wyrównawcze, 
• Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, 
• Uwagi końcowe. 
 

4. Lokalizacja obiektu 
Kozów dz. nr 142/1 i 143/1 gm. Smyków. 

 

 

 

 



II. OMÓWIENIE OPRACOWANIA– STAN PROJEKTOWANY  

1.Dane energetyczne  

Zasilanie budynku wg. warunków przyłączenia do sieci wydanych przez PGE Dystrybucja 
S.A  RZE Busko Zdrój  wg. odrębnego opracowania 

Moc instalowana     Pi   =   47.67 kW 

Moc obliczeniowa    Ps  =   23,84 kW 

Moc przyłączeniowa     Pp =   24,0 kW 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa zerowanie i wyłączniki  przeciwporażeniowe 
różnicowoprądowe 

Układ pracy sieci niskiego napięcia TN 

Zerowanie- obecnie samoczynne wyłączenie zasilania przez zabezpieczenie przetężeniowe   
w sieci TN 

2. Zasilanie w energi ę elektryczn ą 

Zasilanie budynku odbywać się będzie kablem ziemnym YKY 5*16 mm2 ze złącza kablowo-
pomiarowego ZKP11 zlokalizowanego w granicy odgrodzenia posesji. 
Kabel układać na głębokości 0,7 m na warstwie piasku o grub. 10cm. Ułożony kabel zasypać 
warstwą  piasku o grub. 10 cm., następnie warstwą rodzimego gruntu o grub. 15cm,  
a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. 
Odległość folii od kabla powinna wynosić ca najmniej 25 cm. 
W miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi i drogami dojazdowymi kabel 
prowadzić w rurze ochronnej AROT. 
Całość  w/w prac wykonać zgodnie z PN-76 E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 
linie kablowe projektowanie i budowa.Z uwagi na brak docelowej lokalizacji złącza 
pomiarowego (opracowanie PGE ) w projekcie przewidziano orientacyjną  długość wlz-tu 
złącze ZKP- tablica TE w budynku. 
Projekt przyłącza do sieci PGE i układ pomiarowy wg. oddzielnego opracowania zgodnie              
z warunkami przyłączenia wydanymi przez RE Skarżysko Kamienna. 

Zakres robót w zakresie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej  wykona PGE Dystrybucja SA   
w ramach obustronnie podpisanej umowy przyłączeniowej.  
 
3. Tablica główna TE  

Rozdzielnice główną  stanowić będzie  rozdzielnica  XL3 160 nr ref. 0200 64 oferty f-my 
Legrand. Będzie ona zawierać główny wyłącznik prądu EB2R 3p/80A z wyzwalaczem 
termicznym regulowanym w zakresie 0,63-1 In - zdalnie sterowanym przyciskiem  (przycisk 
głównego wyłącznika zasilania instalować  przy drzwiach wejściowych). Miejsce lokalizacji 
pokazano na planie instalacji rys. nr IE/1. Zasilanie rozdzielnicy wykonać kablem ziemnym 
YKYżo 5* 16mm2 ze złącza ZKP. 
Tablica służyć będzie do zasilania tablicy T1 oraz instalacji odbiorczych dla potrzeb OSP. 
Schemat ideowy rozdzielnicy przedstawiono na rys. nr IE/6.  
 
 
 
 



4. Tablica T1  

Tablice T1 projektuje się w wykonaniu wnękowym  typ. XL3-160 3*24nr ref. 0200 63  w II 
klasie izolacji, wg. oferty  f-my Legrand. Obudowę tablicy wyposażyć w zamek patentowy. 
Projektowaną  tablice  wykonać wg. załączonych  schematów.  
Do wyposażenia zastosować osprzęt firmy ETI Polam lub inny lecz o nie gorszych 
parametrach 
Wewnętrzne linie zasilające instalować wg. doboru przedstawionego w obliczeniach   
technicznych i opisanych na schemacie  ideowych tablicy. 
Tablica służyć będzie do zasilania tablicy TK oraz instalacji odbiorczych dla potrzeb  
użyteczności kulturalno-społecznej. 
 
5. Tablica TK-komputerowa  

Tablica TK służyć będzie do zasilania wydzielonych gniazd 230V dla jednostek 
komputerowych. 
Tablice TK projektuje się w wykonaniu wnękowym  przystosowaną do montażu aparatów 
modułowych na szynie TS-35 w II klasie izolacji.  
Obudowę tablicy wyposażyć w zamek patentowy. 
Projektowaną  tablice  wykonać wg. załączonych  schematów.  
Do wyposażenia zastosować osprzęt firmy ETI Polam lub inny lecz o nie gorszych 
parametrów. 
Zasilanie tablicy przewód YDY 5*4mm z T1. 
 
6. Instalacja o świetlenia podstawowego  

Do wykonanie instalacji projektuje się przewody typ. YDYżo 2 ÷ 5 * 1,5 mm2 , 
układanymi pod tynkiem oraz natynkowo w rurach RVKL  pod płytami gipsowo-kartonowymi 
ścian i sufitów. 
Projektowane przewody winny posiadać izolację na napięcie 750V. 
Osprzęt wtynkowy  IP 20 oraz w pomieszczeniach wilgotnych hermetyczny- szczelny Ipmin 
44. Łączniki instalować na wysokości 1,4 m od posadzki. 
Do oświetlenia przewidziano wypusty  sufitowe i ścienne  typy przykładowych  opraw 
oświetlenia opisano na planach instalacji. 
Oprawy ścienne montować na wysokości min.2,2 m od posadzki 
Zaleca się stosowanie energooszczędnych źródeł światła. 
Zasilanie obwodów oświetleniowych przyjęto  3-przewodowe  ( L, N , PE ). 
Zabezpieczenie obwodów wyłączniki nadprądowe S301 B10÷16A w tablicach rozdzielczych. 
Sterowanie oświetleniem łączniki pojedyncze, świecznikowe, schodowe lub krzyżowe. 
Jako średnie natężenie oświetlenia do obliczeń przyjęto zgodnie z PN-EN 12461-1 
- świetlica  Eś-300 Lx. 
- komunikacja   Eś-200 Lx. 
- sanitariaty  Eś-150 Lx. 
- garaż    Eś-200Lx. 
- pomieszczenie biurowe Eśr-300Lx. 
 

7.Instalacja o świetlenia awaryjnego  
 
Oświetlenie  wykonane będzie na bazie  opraw oświetlenia podstawowego wyposażonych  
w inwertery przystosowane do pracy min. 1h. 
Załączanie oświetlenia samoczynnie po zaniku oświetlenia podstawowego. 
Minimalne natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych > 1 Lx. 
Oprawy awaryjne wyposażone w inwertery opisano na załączonych planach instalacji Aw. 
 



8. Instalacja gniazd wtykowych 230V ogólnodost ępnych  

Instalację gniazd 1-fazowych wykonać przewodem YDYżo 3 * 2,5 mm2. Przewody układać 
analogicznie jak  instalacji oświetlenia. 
Gniazda instalować w miejscach dogodnych dla użytkownika na wysokości od 0,3 do 1,4 m 
od posadzki, w łazienkach nad ujęciami wody poza obowiązującymi strefami. 
Wszystkie gniazda winny być wyposażone w bolec uziemiający. 
Osprzęt wtynkowy zwykły w pomieszczeniach wilgotnych hermetyczny szczelny. 
Instalacja 1-fazowa 3 przewodowa (L, N , PE ), 3-fazowa 5-przewodowa (3L,N,PE) 
Instalowane przewody winny posiadać izolację o napięciu min. 750V. 
 
9.Instalacja gniazd 3*400V  
 
Instalacja zasilania gniazd trójfazowych obejmuje instalowanie w garażu gniazd 
wtyczkowych  zestawów ZI, 3L+N+PE 16 A. 
Wszystkie instalowane gniazda winny być wykonane w obudowie izolacyjnej II klasa izolacji  
stopień szczelności IPmin 44. 
Zasilanie gniazd wykonać z projektowanej rozdzielnicy TE, typ przewodów i zabezpieczenia 
obwodów opisano na schemacie ideowym zasilania IE/1. 
 
10. Instalacja gniazd wtykowych 230V komputerowych  

Wydzielone gniazda wtyczkowe DATA 230V komputerowe zasilić z tablicy  TE.  
Instalację wykonać przewodem kabelkowym YDYżo 3*1,5 mm2 p/t. 
Plan instalacji gniazd pokazano na rys. IE/3 i IE/4. 
 
11.Instalacja sieci internetowej  

W pomieszczeniu biurowym na ścianie zainstalowany będzie główny punkt rozdziału sieci 
internetowej.  Stanowić go będzie   Router + SWITCH D-Link DES -1008D. Od niego należy 
wyprowadzić obwody internetowe przewodem UTP 4*2*0,5 kat. 6e w tynku do każdego 
gniazda 2* RJ45. Miejsca lokalizacji gniazd pokazano na załączonych planach instalacji. 
Obok montażu SWITCH zabudować gniazdo podtynkowe  230V,AC. 
Do Routera doprowadzić przewodem YTKSY 2*2*0,5 mm w RVKL 13 mm sygnał sieci 
telefonicznej. 
 
12.Instalacja telewizyjna  

Instalację sieci telewizyjnej wykona przewodem koncentrycznym Digital 113 typ. YWDXpek 
75-1,13/4,8 układanym pod tynkiem w rutach RVKL 13 mm. 
Rozdział sygnału  RTV stanowi będzie rozdzielacz 4-wyjściowynp:  VIVANCO 4-01. 
Rozdzielacz zabudować w świetlicy 1 obok SWITCHA. 
Od rozdzielacza do każdego gniazda TV doprowadzić oddzielny przewód. 
Do rozdzielacza doprowadzi przewód od anteny telewizyjnej. 
 
13.Instalacje zasilania urz ądzeń wentylacji  

W obwodzie oświetlenia sanitariatów  montować wentylator kanałowy  EDM  230V,P-30W.          
Sterowanie wentylatora łącznik oświetleniowy pomieszczenia. 
Centrale wentylacyjną  nawiewno-wywiewną  VTS  zasilić z tablicy T1 oddzielnym obwodam 
YDY 5*2,5 mm2, przewód wprowadzić na listwę przyłączeniową centrali, rozruchi sterowanie 
wykonać zgodnie z zaleceniami określonymi w dokumentacji urządzenia (DTR). 

 



14. Instalacja odgromowa  

Jako zwód poziomy na dachu stanowić będzie pokrycie z blachy dachówkowej.Do zwodu na 
dachu przyłączyć zwody na kominkach (wsporniki kotwione) konstrukcje metalowe, 
wywietrzaki dachowe, np. Przewody odprowadzające dFe/Zn 8mm prowadzić w rurach RL 
28 pod tynkiem, w warstwie izolacyjnej elewacji. Zakończyć je złączami kontrolnymi. Złącza 
kontrolne instalować w obudowach izolacyjnych PO 140*140 w warstwie ocieplenia na 
wysokości 1,6 m od poziomu gruntu. Rury i rynny deszczowe (metalowe) łączyć do zwodów 
w dolnym i górnym punkcie typowymi uchwytami. Zwraca się uwagę na odpowiednie ( 
łagodne) przejścia zwodów z dachu na ścianę. Przy odległościach od wejść mniejszych niż 
2m – zwody prowadzić w rurach winidurowych o łącznej grubości ścianki min5 mm. 
Jako uziom instalacji odgromowej wykonać otok wz bednarki FeZn 30*4mm w wykopie ław 
fundamentowych. Uziomy otokowy łączyć z przewodami odprowadzającymi w złączach 
kontrolnych. Od tej wysokości, do głębokości  0,5 m pod pow. terenu przewód 
uziomowychronić kątownikiem 40x40x4. 
Całość prac wykonać zgodnie z normą  PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, 
PN-EN 62305-4, PN-86/E-05003. 
 
15. Instalacja uziemie ń i ochrony przeciwpora żeniowej  

Doboru środka ochrony przed dotykiem pośrednim dokonano w oparciu o normę arkuszową 
IEC „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i „Ochrona przeciwporażeniowa”. Jako 
ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania (szybkie 
wyłączenie). 

Do realizacji ww. ochrony należy zastosować następujące środki: 

• Wyłączniki instalacyjne  
• Wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe 
• Bezpieczniki topikowe 

Ponadto należy: 
• Instalacje wewnętrzne wykonać w układzie TN-S przy założeniu rozdzielenia 

w złączu kablowo-pomiarowym przewodów PEN na przewód neutralny N i 
ochronny PE 

• Wykonać w budynku połączenia wyrównawcze miejscowe wg poniższego 
opisu. 

16. Połączenia wyrównawcze  

Celem ograniczenia do wartości bezpiecznych napięć występujących pomiędzy różnymi 
częściami przewodzącymi projektuje się połączenia wyrównawcze. W rozdzielnicy RG 
projektuje się główną szynę wyrównawczą do której należy przyłączyć: 

• Przewód ochronny PE ze złącza, 
• Przewód ochronny rozdzielnicy głównej RG, 
• Metalową armaturę instalacyjną, 
• Metalowe rurociągi wod-kan, co, oraz inne masy metalowe.  

Szynę uziemień łącząc ją z uziomem budynku. Szynę główną wykonać bednarką 25x4 mm / 
połączenia elastyczne LY 16 mm²/. W łazienkach wykonać połączenie wyrównawcze 
miejscowe łącząc między sobą części przewodzące dostępne i przewód ochronny PE z 
częściami przewodzącymi obcymi jak rury metalowe instalacji, wodne, co oraz metalowe 



brodziki, natryski i umywalki. Połączenia wyrównawcze miejscowe wykonać poprzez szynę 
wyrównawczą miejscową w zbiorczej puszce np. UP DEHN, przewodem DY-żo 2,5 mm² w 
RVS 16 p/t. puszkę należy zamocować w zamaskowanym, lecz dostępnym do okresowej 
kontroli i oględzin, miejscu. 

17.Instalacja ochrony przeciwprzepi ęciowej  

Do ochrony urządzeń elektrycznych pracujących w projektowanym budynku przed skutkami 
wyładowań atmosferycznych oraz przepięć innych rodzajów zastosowano strefową ochronę 
przeciwprzepięciową. Pierwszy stopień ochrony – hybrydowy ogranicznik przepięć typu 1 do 
sieci TNC o prądzie udarowym 75kA umieszczono w TE. Zastosowany ogranicznik winien  
posiada wymienne moduł ochronne które po zadziałaniu można wymienić bez stosowania 
narzędzi. 

18.Uwagi ko ńcowe  

• Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
• Wszystkie materiały i urządzenia montowane w instalacjach budynku muszą 

posiadać wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz 
deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo aprobatami technicznymi 

• Po wykonaniu instalacji w obiekcie należy, przed zgłoszeniem do obioru, 
przeprowadzić pomiary i próby montażowe w zakresie przewidzianym przez 
obowiązujące przepisy 

• Wszystkie prace powinna wykonać osoba (przedsiębiorstwo) posiadająca 
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych 
 

Opracował: 
       Jarosław Fąfara 
       UPR.KL 189/90 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. OBLICZENIA TECHNICZNE  

1. Bilans energii elektrycznej tablica  
 

Urządzenie Moc instalowana 
w kW 

Napięcie 
zasilania  

w V 

Moc całk. 

w kW 

Oznaczenie 

Rozdzielnica  17,42kW 400 V 8,71 kW TE 

Rozdzielnica  30,25kW 400 V 15,13 kW T1 

RAZEM   moc instalowana     Pi                  47,67 kW 

 

2. Dobór linii zasilaj ącej – rozdzielnice TE  
 
Moc instalowana          Pi – 47,42 kW 
Współczynnik jednoczesności  kj    0,5 
Moc obliczeniowa      Po – 23,84kW 
cosφ = 0,9 
Prąd obliczeniowy IB = 38,25 A 
Zabezpieczenie wlz-tu   In- 3p-C40A w złączu kablowym ZKP. 
Wlz wykonać  przewodem  YKYżo 5*16mm2 
Prąd zadziałania zabezpieczeń      I2 = 1,6 x 40  =  64A       
Kabel YKYżo 5*16mm2  długotrwałe obciążenie  Iz = 84A   (ułożony w ziemi) 
      
           warunek (1)  IB< In< Iz      czyli  38,25<40< 84 
           warunek (2)  I2< 1,45 x Iz    czyli   64< 1,45 x 84 
                  czyli   64< 121,8 
W/w powyższych obliczeń stwierdza się iż przewód dobrany jest prawidłowo pod względem 
obciążenia. 
Parametry do obliczeń przyjmuję zgodnie Wytycznymi Centralnego Ośrodka Badawczo-  
Rozwojowego Instalacji i Urządzeń Elektrycznych „ELEKTROMONTAŻ” Warszawa  
z  listopada 1998 r ISNB 83-87255-60-2. 
 
3. Rezystancja uziomu pomocniczego dla wył ączników przeciwpora żeniowych  
 
 
                        25                          25 
                R < -----    stąd      R < -----  =  833,3  Ω 
δI                         0,03 
 
4. Natężenie oświetlenia  
  
Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano w oparciu o program DIALUX, przy założeniu opraw f-my 
PXF LIGHTING. 

 


