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3. Opis techniczny 
 
Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Inwestora, 
- uzgodnienia z inwestorem 
- obowiązujące normy i przepisy, 
 
 
Zakres opracowania 

Roboty budowlane polegające modernizacji instalacji elektrycznej budynku 
administracyjnym z częścią socjalną. 
 
Zasilanie Budynku  

Istniejce. 
 

 
Tablica bezpiecznikowa TG 
Tablicę główną wykonać w obudowie podtynkowej, II klasa izolacji, 144 mod., In=63A 
wykonać zgodnie ze schematem  wyposażoną: 

- główny wyłącznik prądu 
- ochronniki przepięciowe 
- wyłączniki różnicowo – prądowe  
- zabezpieczenie nadprądowe 
- wyłącznik zmierzchowy 

Wyposażenie rozdzielnicy wg. załączonego rysunku.  
 
Instalacja oświetleniowa  
Instalacje oświetleniową wykonać zgodnie z rys  2. Instalacja wykonana będzie przewodami 
YDYpżo 3(4)x1,5 mm2-750VYKY 3(4)x2,5 mm2 .  
W pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach wyłączniki stosować o stopniu szczelności  
IP 44. Łączniki instalacyjne będą montowane na wysokości 1,4m od posadzki.  
 

Oświetlenie podstawowe, instalacje wewnątrz budynków 

wg normy PN-EN 12464-1: 

• Strefy komunikacji i korytarze – 100 lx, 
• Szatnie, łazienki – 200 lx, 

 
Oświetlenie składać się będzie z oświetlenia podstawowego Obwody oświetlenia 
podstawowego zasilane będą z lokalnej rozdzielnicy. Sterowanie oświetleniem odbywać się 
będzie za pomocą lokalnych łączników.  
 
Zaleca się unikać wysokich luminancji w kierunkach patrzenia z dołu poprzez użycie 
rozpraszających pokryw. 
 
 
Instalacja gniazd wtykowych  
Wykonanie przewodami YDYpżo 3x2,5 mm2-750V  
Rozmieszczenie projektowanych gniazd pokazano na rysunku 1. 
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Zastosowano wszystkie gniazda z bolcem ochronnym w części pokojowej na wysokości 1,2m 
a w łazience na wysokości 1-1,4m, osprzęt w wykonaniu szczelnym IP 44.  
 

           

Ochrona przeciwprzepięciowa 
Jako ochronę od przepięć atmosferycznych przepięć łączeniowych w tablicy zaprojektowano 

ochronniki przepięć klasy B+C 

 

 

Uziemienie budynku  
Należy wykonać uziemienie i podłączyć do głównej szyny połączeń wyrównawczych GSW. 

Uziemienie wykonać z prętów uziemiających (ocynk ogniowy) prod. Bezpol UPB ø 16 l=3 m 

wbijanych za pomocą młota udarowego, łączenie elementów należy wykonać za pomocą 

płaskownika FeZn 25x4 skręcanego za pomocą śrub ocynkowanych M 10x25. Wartość 

rezystancji uziomu nie powinna przekraczać R ≤ 10Ω. Uziom układać w rowie kablowym na 

głębokości 0,25m pod kablem. 

Dodatkowo należy wykorzystać uziom fundamentowy. 

 

Instalacja odgromowa: 
 

• instalacje na dachu  
Zwody poziome instalację zwodów poziomych na dachu należy wykonać drutem stalowym 

ocynkowanym FeZn 8mm na odpowiednich uchwytach w zależności od konfiguracji dachu. 

Połączenia zwodów poziomych krzyżujących się należy wykonać za pomocą złącz 

uniwersalnych odgałęźnych. 

 

 

• zwody pionowe 
Instalacja zwodów pionowych pomiędzy różnymi poziomami dachu budynku będzie 

wykonana drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8mm na odpowiednich uchwytach 

mocowane do dachu i ścian budynku.  

 

 

• przewody odprowadzające 
instalację przewodów odprowadzających na odcinku dach – złącze 

kontrolne przewiduje się wykonać również przewodem stalowym FeZn. 
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Przewody te należy instalować jako nienaprężne przy pomocy wsporników na ścianie 

budynku  

 

• złącza kontrolne 
Do pomiaru rezystancji uziemienia otokowego przewiduje się zainstalowanie złącz 

kontrolnych typu ZK1 w miejscach pokazanych na rys. Wysokość zainstalowania złącz 

należy wykonać 

0,8m od poziomu terenu. 

 

• uziemienia 
Dla zapewnienia prawidłowej ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi należy 

wykorzystać uziom fundamentowy budynku wg. rysunku. Wartość rezystancji pojedynczego 

uziomu nie może przekroczyć R ≤ 10Ω.  

 

 

Ochrona przed dotykiem pośrednim 

Systemem sieci nn 0,4kV  jest układ TN-S 

Systemem sieci u odbiorcy  jest TN-S. Jako ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 przyjęto Szybkie Wyłączenie zasilania za pomocą 

wyłączników nadprądowych i  wyłączników różnicowo-prądowych.  

 

Uwagi końcowe  

- wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia spełniające 
wymogi Prawa budowlanego oraz  obowiązujących Polskich Norm 
- całość robót wykonać zgodnie z polski normami, zarządzeniami, przepisami i sztuką 
budowlaną oraz DTR producentów urządzeń. 
- przed przekazaniem do eksploatacji, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, 
rezystancji uziemień, skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, sprawdzenie działania 
wyłączników różnicowo-prądowych, sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym 
głównych połączeń wyrównawczych, sporządzić protokoły  
- inwestor nie będzie posiadał odbiorników powodujących powstania zakłóceń w sieci i 
przenoszenia ich do sieci ZE 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
Oprawa oświetleniowa wpuszczana 40W opal IP20 producent ES-SYSTEM S.A. szt 2 

Oprawa oświetleniowa nastropowa 27W ryfl IP66 producent ES-SYSTEM S.A. szt 2 

Oprawa oświetleniowa nastropowa 49W ryfl IP66 producent ES-SYSTEM S.A. szt 4 

Hortus LED okrągła szara IP54 z czujnikiem ruchu szt 4 

RG obudowa HENSEL WG RYS 5,6 ZASILANA Z RCO kpl 1 

YKY 5x16 m 2 

YDY 3x1,5 m 70 

YDY 3x2,5 m 230 

Przewód sterowniczy YKSY 2x1 m 70 

Łącznik pojedyńczy IP 44 z puszką i ramką kpl 4 

Łącznik schodowy  z puszką i ramką kpl 2 

gniazdo 16A 230Vz puszką i ramką kpl 10 

40041 - maszt H=3m  szt 3 

12140 - babki  szt 89 

05021 - kątowe  szt 42 

01031 - krzyżowe  szt 17 

16011 - uniwersalne  szt 6 

10011 - rynnowe  szt 6 

36050 - kolanko  szt 6 

36010 - rura/drut  szt 48 

36030 - łącznik  szt 12 

36020 - rura/bednarka szt 6 

03051 - kontrolne  szt 6 

30020 - skrzynka  szt 6 

bednarka 30x4mm m 18 

14241 - złącze uziomowe  szt 6 

14021 - uziom  szt 18 

drut fi8mm m 185 
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA  
 

1. Zakres robót dla projektowanego zamierzenia budowlanego: 
 

Zakres robót: 
Roboty budowlane polegające modernizacji instalacji elektrycznej budynku 

administracyjnym z częścią socjalną. 
 
2. Wykaz istniejących, projektowanych obiektów budowlanych  
 

•  Prace będą wykonywane w pobliżu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 
 

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

 
 - instalacje sanitarne 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych  zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 
a) stłuczeniem; 
b) skaleczeniem; 
c) porażeniem prądem elektrycznym; 
d) poparzeniem; 
e) upadkiem; 
f) wypadkiem komunikacyjnym; 

Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i 
zastosować przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 
 
 

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

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać pracowników z zakresem 
stanowiskowym prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w 
zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzenia szkolenia. 
Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie; 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w 

zależności od rodzaju wykonywanych prac); 
c) posiadać potwierdzenie szkolenia okresowego BHP. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń. 

 
 
 Roboty montażowe 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 
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września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy; 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace; 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez 

osoby nieupoważnione; 
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) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego 
bezpośrednio przed jego użyciem; 

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 wykonane 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 służbowym) 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 z 
wymaganiami polskich norm, obowiązujących przepisów, instrukcji eksploatacji oraz 
wytycznych Inwestora 
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