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Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych pn. “Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu
Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych”.
1. Podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie i zgodnie z następującymi materiałami :
- zlecenie Inwestora,
- ustalenia branżowe,
- projekt branży architektonicznej,
- obowiązujące przepisy i normy,
- wizja lokalna
2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje :
- instalacje oświetlenia wewnętrznego,
- obwody gniazd 230V,
- instalacja siłowa,
- rozdzielnica,
- połączenia wyrównawcze
3. Dane techniczne podstawowe.
Rozdzielnica istniejąca R3 części dobudowywanej.
Napięcie zasilania
Częstotliwość
Moc zainstalowana (dobudowana do R3)
Moc zapotrzebowana (dobudowana do R3)
Współczynnik wykorzystania mocy dobudowanej w R3
Wzrost prądu płynącego na zasilaniu rozdzielnicy R3
Wewnętrzna linia zasilająca R3
Zabezpieczenie

3x230/400 V
50 Hz
8,65 kW
4,32 kW
0,49
6,7A
istniejąca
istniejące

Rozdzielnica R4 części rozbudowywanej
Napięcie zasilania
Częstotliwość
Moc zainstalowana w R4
Moc zapotrzebowana dla R4
Współczynnik wykorzystania
Prąd obliczeniowy
Wewnętrzna linia zasilająca
Zabezpieczenie

3x230/400 V
50 Hz
13,57 kW
8,76 kW
0,64
13,61
YDY 4x6 mm2
zwłoczne 3x20A
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4. OPIS PRAC.
4.1. Zasilanie rozdzielnic.
Wszystkie obwody części dobudowywanej tj. część biurowa i świetlica, zasilone zostaną z
istniejącej rozdzielnicy nazwanej w niniejszym opracowaniu jako „R3”. Zasilanie, zabezpieczenie
oraz uziemienie rozdzielnicy „R3” pozostają bez zmian.
Obwody przebudowywanej części budynku tj. sal lekcyjnych, szatni i toalet, zasilone
zostaną z nowoprojektowanej rozdzielnicy nazwanej w opracowaniu jako „R4”. Rozdzielnica „R4”
zasilona zostanie poprzez dobudowanie do rozdzielnicy głównej skrzynki typu S0c w której
umieszczona zostanie podstawa bezpiecznikowa z bezpiecznikami o wartości 20A, następnie
poprzez zabezpieczenia wyprowadzony zostanie przewód YDY4x6mm2 i doprowadzony do
nowoprojektowanej rozdzielnicy „R4”. Rozdzielnicę „R4” uziemić przewodem typu LYg6mm2 z
rozdzielnicy głównej, wartość uziemienia R<10om.
4.2. Demontaże.
W pomieszczeniach objętych opracowaniem należy zdemontować istniejące instalacje
gniazdowe i oświetleniowe, a materiał zdać inwestorowi.
4.3. Rozdzielnice.
Rozdzielnice wykonać zgodnie z rysunkami nr 6 i 7 niniejszej dokumentacji.
Rozdzielnica „R3”.
Zasilanie, uziemienie i zabezpieczenie rozdzielnicy pozostają bez zmian.
W rozdzielnicy dobudować obwody i zabezpieczenia zgodnie z rysunkiem nr 6 oraz zdemontować
zabezpieczenia demontowanych obwodów gniazdowych i oświetleniowych części
rozbudowywanej.
Zabezpieczenia obwodów dobudowanych wykonać na osprzęcie np. firmy „HAGER”.
Rozdzielnica „R4”.
Zasilanie rozdzielnicy „R4” wykonać poprzez dobudowanie skrzynki R0c do rozdzielnicy
głównej „RG”, w skrzynce zabudować podstawę z bezpiecznikami o wartości 20A. Z ww skrzynki
wyprowadzić przewód typu YDY4x6mm2 i doprowadzić do nowoprojektowanej rozdzielnicy
„R4” z której zasilone zostaną obwody przebudowywanej części budynku.
Rozdzielnicę wykonać na osprzęcie np. firmy „HAGER” w metalowej obudowie typu
FL112A jako podtynkową wyposażoną w zamek patentowy.
Rozdzielnicę zabudować w pomieszczeniu komunikacji na wysokości 1,4m w miejscu
oznaczonym na rysunku nr 2.
Rozdzielnice „R4” jako punkt rozdziału układu sieciowego TN-C na TN-S należy uziemić,
uziemienie wykonać poprzez połączenie szyny MSU R4 z uziemieniem rozdzielnicy głównej „RG”
przewodem typu LYg6mm2. Wartość uziemienia R<10om.
Projektant nie przewiduje zamiany obudowy oraz zaprojektowanego osprzętu na inny bez
konsultacji z nim Wykonawcy.
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4.4. Instalacja oświetlenia wewnętrznego.
Instalację oświetleniową awaryjną i podstawową ułożyć przewodami YDYp o Un=750V, liczbie
żył 3-5 i przekroju żył 1,5mm2.
Obwody układać podtynkowo, w bruzdach w ścianach pełnych lub w wężu ochronnym
Peschla w przestrzeni ścian warstwowych i sufitów podwieszanych stosując puszki podtynkowe
fi80mm wyposażone w szybko złączki jako osprzęt rozdzielczy oraz puszki aparatowe fi60mm,
pod osprzęt przykręcany.
W pomieszczeniach objętych opracowaniem przewiduje się oprawy kierunkowe, jako
oprawy kierunkowe w opracowaniu zaproponowano oprawy typu WALKER02 ALU 8W/2h.
Dodatkowo w pomieszczeniach objętych opracowaniem zabudować oprawy wyposażone w
inwertery o czasie pracy nie krótszym niż 2h, oprawy te oznaczono jako AW.
Jako źródła światła stosować oprawy jarzeniowe ze świetlówkami liniowymi i
kompaktowymi. Typy opraw podano na rysunkach numer 1 i 3 niniejszego opracowania. Stosować
źródła jarzeniowe o barwach światła 840 i 830 (sanitariaty, korytarze, szatnie, ).
W każdym z pomieszczeń indywidualnie dobrano natężenie oświetlenia opierając się na
obowiązującej normie, a wyniki obliczeń stanowiły podstawę do wyboru ilości i rozmieszczenia
opraw oświetleniowych.
Jako osprzęt stosować osprzęt np. firmy “Elso” koloru białego seria Fashion o IP20 oraz
uszczelniony o IP44 seria Aqua in.
W związku z przesunięciami niektórych drzwi wejściowych do pomieszczeń przesunięciom
ulegają również włączniki oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach budynku.
4.5. Instalacja gniazd 230V.
Instalację gniazd 230V układać przewodami YDYp 3x2,5mm2 o Un=750V. Przewody
układać w sposób opisany w punkcie 4.4. opracowania, tak jak instalację oświetleniową.
Wysokość posadowienia gniazd, krotność ramek oraz stopień ich szczelności podano na rysunku
numer 4.
Koniecznym jest, po wykonaniu instalacji trwałe oznaczenie każdego z gniazd numerem
obwodu i kolejnym numerem gniazda w obwodzie. Dla wszystkich instalacji prowadzonych w
budynku objętych opracowaniem staje się normą oznakowanie prowadzonych przewodów
oznacznikami opaskowymi lub zaciskowymi z opisem wykonanym zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Kolor osprzętu jak dla instalacji oświetlenia przyjęto jako biały.
4.6. Instalacja gniazd dedykowanych.
W opracowaniu przewidziano instalację gniazd dedykowanych.
Instalację gniazd dedykowanych układać przewodami typu YDYp o Un=750V i liczbie żył równej
3. Przewody układać w sposób podtynkowy w pomieszczeniach księgowości i biura higienistki,
natomiast w pomieszczeniu izby lekcyjnej 1 obwody dedykowane układać w korytku kablowym np.
firmy „TEHALIT” serii GBA. Główny ciąg koryta układać przy posadzce, robiąc odejścia do
gniazd montowanych na wysokości 0,3m.
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4.7. Instalacja logiczna.
W niniejszym opracowaniu przewidziano punkty w których montować gniazda logiczne,
doprowadzenie przewodów logicznych pozostaje w gestii inwestora.
4.8. Instalacja siłowa.
W skład obwodów siłowych wchodzi:
- zasilanie rozdzielnicy “R4” przewodem YDY4x6mm2 poprzez zabezpieczenie zwłoczne 20A,
przewód układać podtynkowo.
4.9. Instalacja połączeń wyrównawczych.
Instalację połączeń wyrównawczych wykonać przewodem typu LYg 6 mm2, przewody
układać jak instalacje oświetleniową i gniazd 1f .
Połączenia wykonać jako skręcane w oddzielnych puszkach z oznakowaniem barwnym
żółto-zielonym w puszkach.
Do instalacji łączyć metalowe konstrukcje stropów podwieszanych oraz rury wodnokanalizacyjne – jeśli występują.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10 om. Przewody instalacji doprowadzić do
miejscowych szyn połączeń wyrównawczych, oznaczonych na rysunku jako “MSU”.
4.10.Zagadnienia BHP.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne są
wykonywane jako trój lub pięciożyłowe z wydzielonym przewodem zerowym „N” i ochronnym
„PE” .W rozdzielnicach zabudowano wyłączniki ochronne różnicowoprądowe oraz wyłączniki
samoczynne, których zadaniem jest dostatecznie szybkie odłączanie zasilania. Dodatkowo w
obiekcie wykonana zostanie instalacja połączeń wyrównawczych .
Należy zaznaczyć, że obsługę urządzeń i instalacji elektrycznych wykonywać może wyłącznie
osoba do tego przeszkolona, posiadająca odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do
pracy przez osoby odpowiedzialne za pracę zakładu .
W pomieszczeniach objętych opracowaniem sieć elektryczna pracuje w układzie TN-S.
Instalacja w budynku w części objętej opracowaniem jest chroniona od przepięć. Należy
pamiętać o zabudowie ochronników przepięciowych na przewodach telekomunikacyjnych
doprowadzonych do budynku – pozostaje to w gestii właściciela sieci.
5. Ochrona od porażeń.
Jako system ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym zastosowano izolację części
czynnych a jako system ochrony dodatkowej samoczynne, dostatecznie szybkie wyłączanie
zasilania w przypadku pojawienia się napięcia dotykowego o wartości przekraczającej wartości
dopuszczalne. Realizowane jest to poprzez stosowanie sieci połączeń wyrównawczych w budynku
oraz stosowanie wyłączników nadmiarowoprądowych oraz różnicowoprądowych dobranych do
zabezpieczenia poszczególnych obwodów.
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6.Uwagi.
1.Po zakończeniu prac wykonać wymagane przepisami pomiary elektryczne .
2.Projektant nie dopuszcza zmian w dobranych oprawach oświetleniowych bez konsultacji.
3.Stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające certyfikat lub świadectwo zgodności .
4.Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i jakiekolwiek odstępstwa od niego
wymagają pisemnej zgody projektanta .
5.Projektowane rozdzielnice wykonać z osprzętu zaprojektowanego.
6.Zachować zgodność producenta i serii dla całego osprzętu montowanego w budynku.
Opracował

Leszno, kwiecień 2011 r
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CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA ELEKTRYCZNA
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy instalacji
oświetleniowej, gniazd 230V, połączeń wyrównawczych, uziomu, rozdzielnic w zamierzeniu
budowlanym pn.„Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół ElektronicznoTelekomunikacyjnych”.
Zakres robót instalacyjnych branży elektrycznej dla całego zamierzenia budowlanego oraz
kolejność realizacji :
1. Roboty przygotowawcze :
-

szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym

-

wizja lokalna w terenie i w obiekcie

-

zwiezienie materiału

-

uzgodnienie tras instalacji z branżą budowlaną i sanitarną

-

zawiadomienie inspektora nadzoru o przystąpieniu do robót elektrycznych.

2. Roboty montażowe:
-

wykonanie rozdzielnicy,

-

montaż rozdzielnicy i wlz,

-

odbiór wykonanych prac,

-

okablowanie projektowanych instalacji,

-

wykonanie połączeń instalacji,

-

biały montaż,

-

wykonanie pomiarów elektrycznych,

-

montaż opraw oświetleniowych,

-

odbiór techniczny,

-

wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

elektrycznych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:
- zagrożenie przy robotach związanych z montażem instalacji silno prądowych,
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- zagrożenie przy robotach związanych z uruchomieniem instalacji,
- nzagrożenie przy robotach na wysokości,
- zagrożenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac równoległych przez
pozostałe branże
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
-

przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych każdy pracownik winien być

przeszkolony w zakresie BHP
-

przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną,

zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowując wytyczne
wykonawstwa i odbioru robót
-

całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, przepisami BHP i
p.poż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach
-

w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót

ziemnych i pracy na wysokości ok. 3,5 m nad posadzką, a przede wszystkim:
-

bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach

-

stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

-

obsługiwać sprzęt budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracował

mgr inż. Jerzy Woźniak
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