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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branż
- obowiązujące przepisy, normy i zarządzenia
- oględziny w terenie

2. Zakres opracowania

Do  decyzji  nr  1915  z  dnia  07.12.2017  znak:ar.6740.2.1.51.2017  o  pozwoleniu  na
przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek pracowni
konserwacji  zabytków  wraz  z  zagospodarowaniem  oraz  niezbędną  infrastrukturą
techniczną na cz. działek nr ewid. Gr. 101/14, 101/4 oraz 101/26 (obręb 31) ul. Pałacowa,
Choroszcz  w  zakresie  zmian  infrastruktury  technicznej,  komory  fumigacyjnej  i  węzła
cieplnego.

Dokumentacja zawiera następujące elementy:
- zalicznikową doziemną instalację elektryczną nN zasilającą przebudowywany budynek, 
- rozdzielnice elektryczne,
- instalację siłową,
- instalację oświetlenia podstawowego,
- instalację oświetlenia awaryjnego,
- instalację gniazd wtykowych 230V,
- system przyzywowy,
- połączenia główne i wyrównawcze,
- instalację uziemienia,
- instalację odgromową,
- demontaże.

3. Przeznaczenie obiektu

Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania  budynku  magazynowego  na  budynek
pracowni konserwacji zabytków wraz z zagospodarowaniem oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną na cz. działek nr ewid. Gr. 101/14, 101/4 oraz 101/26 (obręb 31) ul. Pałacowa,
Choroszcz  w  zakresie  zmian  infrastruktury  technicznej,  komory  fumigacyjnej  i  węzła
cieplnego.

4. Zasilanie przebudowywanego budynku 

Zasilanie przebudowywanego budynku należy wykonać z istniejącego złącza kablowego
ZK-9638  wraz  z  układem  pomiarowym.  Zasilanie  przebudowywanego  budynku  należy
wykonać w ramach istniejącego przydziału mocy. Do zasilania przebudowywanego budynku
należy  wykorzystać  istniejące  przyłącze  z  układem  pomiarowym  zasilające  budynku
muzeum. W celu wykonania zasilania istniejącego budynku muzeum i przebudowywanego
budynku należy wykonać rozdzielnicę ROZ, w której zostanie rozdzielone zasilanie na dwa



budynki.  Rozdzielnicę  ROZ zaprojektowano w pobliżu istniejącego złącza  kablowego ZK-
9638  z  układem pomiarowym  TL.  Istniejący  zapomiarowy  kabel  YKY4x10mm2 zasilający
budynek muzeum należy odłączyć z zacisków układu pomiarowego TL i połączyć z zaciskami
projektowanego rozłącznika bezpiecznikowego w rozdzielnicy ROZ. Pomiędzy rozdzielnicą
ROZ,  a  zaciskami  układu  pomiarowego  należy  ułożyć  nowy  kabel  YKY4x25mm2.  Z
rozdzielnicy  ROZ  do  rozdzielnicy  wyłącznika  ppoż.  RPOŻ  przebudowywanego  budynku
należy ułożyć kabel YAKXs4x70mm2. Pomiędzy rozdzielnicą RPOŻ, a rozdzielnicą RG należy
ułożyć kabel N2XH-J 4x25mm2 w rurze Ø110 pod posadzką podłogi. Rurę do prowadzenia
kabla  zasilającego  wraz  z  rurą  rezerwową  Ø110  należy  ułożyć  w  czasie  wykonywania
umocnień fundamentów oraz stropu żelbetowego posadzki.

Trasa instalacji elektrycznej doziemnej nN zasilającej przebudowywany budynek została
przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Kabel należy ułożyć
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wykopie, na głębokości 0,7m + 0,1m podsypki z
piasku  (rów  głębokości  0,8m).  Na  ułożone  kable  nasypać  0,1m  warstwę piasku,  0,25m
warstwę gruntu rodzimego (bez kamieni i  gruzu),  a następnie przykryć taśmą w kolorze
niebieskim  i  uzupełnić  gruntem  rodzimym.  W  gruntach  nie  piaszczystych  kabel  należy
układać  linią  falistą  z  zapasem  3-4%  na  kompensację  przesunięć  gruntu.  W  trakcie
zasypywania rowu kablowego należy zagęszczać warstwy gruntu co ok. 0,2m. Skrzyżowania
z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym  wykonać  w  rurach  karbowanych  z
dwuwarstwowego polietylenu PEH. Kable biegnące w jednym rowie kablowym układać w
miejscach skrzyżowań z innymi mediami w oddzielnych rurach ochronnych. Kabel należy
układać w rurach ochronnych w miejscach występowania nawierzchni nierozbieralnej lub
trudno  rozbieralnej.  Również  w  miejscach,  gdzie  na  etapie  wykonywania  robót
budowlanych, elektrycznych „odkryje się” jakiekolwiek sieci podziemne, należy stosować
rury ochronne. Końce rur ochronnych uszczelnić za pomocą uszczelniaczy dostosowanych
do  średnicy  zewnętrznej  rur  ochronnych.  Istniejące  nawierzchnie  nie  podane  robotom
budowlanym  na  trasie  układanego  kabla  należy  rozebrać,  a  następnie  doprowadzić  do
stanu  pierwotnego.  Kabel  nN  przy  podłączaniu  zabezpieczyć  przed  wilgocią  poprzez
zastosowanie palczatek termokurczliwych. Kabel oznakować w czytelny i trwały sposób w
charakterystycznych  miejscach  (przed  i  za  przepustami,  w  rozdzielni  itp.)  oraz  na  całej
długości kabla układanego w ziemi.

5. Rozdzielnica główna 

W  przebudowywanym  budynku  zaprojektowano  rozdzielnicę  główną  RG  w  miejscu
wskazanym na rzucie parteru.  Z projektowanej  rozdzielnicy głównej RG należy wykonać
zasilanie  wszystkich  odbiorów  elektrycznych  w  przebudowywanym  budynku.  W
projektowanej  rozdzielnicy  RG  wykonać  uziemienie  przewodu  PE,  przewód  PE  uziemić
wykorzystując  do  tego  projektowany  sztuczny  uziom  otokowy,  rezystancja  uziemienia
Ru≤10Ω.  Projektowaną  rozdzielnicę  oraz  odgałęzienia  należy  opisać  w  trwały  sposób  i
przejrzyście. Rozdzielnicę wykonać zgodnie z załączonym schematem zasilania.



6. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Od  strony  elewacji  północnej  zaprojektowano  wolnostojącą  rozdzielnicę  RPOŻ  z
przeciwpożarowym  wyłącznikiem  zasilania.  Wewnątrz  budynku  w  wiatrołapie  0/01
zaprojektowano  przyciski  przeciwpożarowego  wyłącznika  prądu.  Przycisk  ppoż.
zamontować w obudowie z szybką i opisem.

7. Układanie kabli i przewodów

 Kabel  zasilający  rozdzielnicę  główną  RG  z  rozdzielnicy  RPOŻ  prowadzić  w  rurze
osłonowej ø110 pod posadzką podłogi. Dodatkowo zaprojektowano rurę osłonową ø110
rezerwową do wprowadzenia kabla oświetlenia terenu i przewodu uziemiającego.

Przewody elektryczne prowadzić w projektowanych korytach kablowych ponad sufitem
podwieszanym,  w rurach  elektroinstalacyjnych  na  tynku  ponad  sufitem  podwieszanym,
bezpośrednio pod tynkiem, pod tynkiem w wykutych bruzdach.

Przewody  elektryczne  w  posadzce  podłogi  układać  w  rurach  karbowanych  giętkich
przystosowanych do zalewania w betonie.

Przewody  ognioodporne  montować  do  ścian  i  stropu  na  uchwytach  o  odporności
ogniowej E90.

Do układania w rurach należy stosować przewody okrągłe, do układania pod tynkiem –
przewody  płaskie.  W  przypadku  konieczności  układania  przewodów  okrągłych  w  tynku
należy układać je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Wyjście  kabli  i  przewodów  na  dach  budynku  wykonać  przy  pomocy  tzw.  „fajek”
odpowiednio uszczelnionych i zabezpieczonych przed przedostaniem się wody do wnętrza
budynku.

Kable  przechodzące  przez  fundamenty  zewnętrzne  budynku  poniżej  gruntu  należy
uszczelnić przy pomocy systemowych szczelnych przepustów kablowych.

W  miejscach  przejść  przez  przegrody  pożarowe  (stropy,  ściany)  przewodów
elektrycznych i kabli w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się pożaru w budynku, z jednej
strefy pożarowej do drugiej należy miejsca przebić uszczelnić np. środkiem pęczniejącym +
wełna  mineralna  150kg/m3.  Środki  zapewniające  odporność  ogniową  należy  stosować
zgodnie  z instrukcjami  producenta.  Przewody  i  kable  wprowadzane  do  obudowy  ppoż.
rozdzielnicy  głównej  należy  uszczelnić.  Strefy  pożarowe  należy  określić  na  podstawie
projektu  architektonicznego.  Przejścia  ppoż.  należy  uszczelnić  zgodnie  z  wymogami
zawartymi  w  §  234  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.):
 Przepusty  instalacyjne  w elementach  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny mieć

klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
 Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych

rur instalacji  wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i
stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

 Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  większej  niż  0,04  m  w  ścianach  i  stropach
pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie



niższa niż E I 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego,
powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

 Przejścia instalacji  przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej  poziomu
terenu,  powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu  do wnętrza
budynku.

8. Osprzęt

Zastosować osprzęt podtynkowy i natynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzęt instalować
z zachowaniem następujących odległości od podłogi:
- 1,4m. dla łączników, przycisków,
- 1,4m. gniazda wtykowe 230V do zasilania elektrycznych suszarek łazienkowych,
- 0,3m. gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach,
- 1,1m.  gniazda  wtykowe  230V  w  pomieszczeniach  technicznych,  pracowniach,

pomieszczeniach porządkowych, pom. socjalnych itp.

9. Instalacja elektryczna DATA

Do zasilania komputerów zaprojektowano odrębne gniazda 230V z oznaczeniem DATA
oraz z kluczem. Gniazda dedykowane przewidziane dla urządzeń informatycznych winny
posiadać  napis  DATA  lub  odznaczać  się  innym  kolorem,  na  jednym  stanowisku
komputerowym zaprojektowano potrójne gniazda DATA. Gniazda z oznaczeniem DATA
na ścianach montować w wielokrotnych ramkach oraz w puszkach p/t na wysokości 0,3m
od  powierzchni  podłogi.  W  pomieszczeniu  0/18  zaprojektowano  zasilanie  szafy
okablowania strukturalnego GPD.

10. Oświetlenie

Typy przykładowych opraw oświetleniowych wyszczególniono w legendzie na rysunku
oraz  w  zestawieniu  materiałów,  dopuszczalne  jest  zastosowanie  opraw  innych
producentów  niż  zaproponowanych  w  projekcie  pod  warunkiem  zachowania
parametrów  zaproponowanych  opraw.  Oprawy  montować  przez  przykręcenie
bezpośrednio do sufitu, ścian oraz w sufitach podwieszanych. 

Na  elewacji  zewnętrznej  zaprojektowano  oprawy  do  oświetlenia  terenu  w
bezpośrednim  sąsiedztwie  budynku.  Sterowanie  oświetleniem  zewnętrznym  przy
pomocy  wyłącznika  zmierzchowego.  W  rozdzielnicy  RG  zaprojektowano  rezerwę
aparatów elektrycznych do zasilania słupów oświetleniowych (oświetlenie terenu nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania).

11. Oświetlenie ewakuacyjne

Do  zasilania  oświetlenia  ewakuacyjnego  zaprojektowano  wydzielone  oprawy  z
modułami awaryjnymi 1 godz. Oprawy ewakuacyjne montować bezpośrednio do ściany
lub do sufitu. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe zaopatrzyć w piktogramy.

W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne:
 na drogach ewakuacyjnych,
 na drogach ewakuacji przy każdej zmianie kierunku ewakuacji,



 przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,
 przy każdych drzwiach wyjściowych, przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
 przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,
 na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,
 w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego,
 minimum na wysokości 2m.

Natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej przyjęto na poziomie 1Ix czas podtrzymania
oświetlenia awaryjnego minimum 1godz. 

12. Odbiory technologiczne 

Z  rozdzielnicy  głównej  RG  należy  wykonać  zasilanie  do  projektowanych  urządzeń
technologicznych  w budynku tj.  wymrażarka  próżniowa,  strugarka  grubościówka,  piła
taśmowa, sprężarka, podnośnik elektryczny, napęd bramy, szafka zasilania i sterowania
wanny do konserwacji drewna, dygestoria oraz komora fumigacyjna.

Zaprojektowano  wypusty  przewodu  elektrycznego  do  zasilania  dygestorium,
wentylator dygestorium oraz przewody elektryczne zasilające wentylator należy dobrać
na  podstawie  instrukcji  DTR  zakupionego  dygestorium.  Układ  sterowania  pracą
dygestorium i wentylatora dygestorium nie jest przedmiotem niniejszego opracowaniu,
w/w elementy stanowią wyposażenie dygestorium.

13. Wentylacja

W  pomieszczeniu  technicznym  zaprojektowano  zasilanie  central  wentylacyjnych.
Zasilanie  central  wentylacyjnych  zaprojektowano  z  rozdzielnicy  RG.  Niniejsza
dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie energii elektrycznej tylko do szaf
automatyki  central  wentylacyjnych.  Połączenia  elektryczne  wewnętrzne  pomiędzy
rozdzielnicami sterującymi, silnikami wentylatorów, panelami sterowania oraz czujnikami
nie są przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyższe prace należy wykonać w oparciu o
dostarczone przez producenta (dostawcę)  urządzeń klimatyzacyjnych i  wentylacyjnych
Dokumentację Techniczno Rozruchową (patrz branża sanitarna). Podłączenie automatyki
urządzeń wentylacyjnych wraz z rozruchem wykona Wykonawca wentylacji i klimatyzacji
lub autoryzowany serwis wg dostarczonej  przez Producenta Dokumentacji  Techniczno
Ruchowej w/w urządzeń.

14. Zasilanie pomp

W  projekcie  technologicznym  zostały  zastosowane  pompy  obiegowa  C.O.  oraz
cyrkulacyjna C.W.U. Układy połączeń oraz rodzaj oprzewodowania został przedstawione
na załączonym schemacie.

15. Automatyka i sterowanie

Sterowanie  przepływem  i  temperaturą  w  układzie  C.O.  oraz  C.W.U.  realizowane
będzie poprzez  regulator  pogodowy,  czujniki  temperatury  oraz  zawory z  siłownikami.



Czujnik  temperatury  zewnętrznej  ESMT zainstalować  na  zewnątrz  budynku od  strony
północnej.

16. System przyzywowy 

W WC dla niepełnosprawnych 0/22 przewidziano wykonanie systemu przyzywowego.
Załączenie  instalacji  przywoławczej  w  łazience  niepełnosprawnych  będzie  możliwe
przyciskiem pociągowym zamontowanym na ścianie. Przycisk pociągowy zamontować na
wysokości  1m od powierzchni  posadzki,  linka  pociągowa  winna  mieć  zakończenie  na
wysokości  5-10cm  od  powierzchni  posadzki.  Kasowanie  alarmu  przewidziano
kasownikiem w pobliżu drzwi. Nad drzwiami wejściowymi do WC zaprojektowano lampki
z  buczkiem  sygnalizujące  wezwanie  pomocy.  Poszczególne  urządzenia  systemu
przyzywowego połączyć przewodem YnTKSYekw 4x2x0,8. Dokładny sposób podłączenia
systemu wg wytycznych producenta.

17. Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze

Jako  ochronę  przed  dotykiem  pośrednim  (ochrona  dodatkowa)  zastosowano
samoczynne  wyłączenie  zasilania w przypadku przekroczenia wartości  dopuszczalnych
napięcia dotykowego realizowane przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe z wyzwalaczem
elektromagnetycznym,  wyłączniki  różnicowoprądowe  w  układzie  TN-S.  Wszystkie
projektowane  tablice  elektryczne  winny  być  wyposażone  w  szyny  ochronne  PE  i
neutralne  N  z  zaciskami  wielokrotnymi.  Zaciski  N  należy  odizolować  od  konstrukcji.
Przewody  PE  połączyć  ze  stykami  ochronnymi  gniazd  wtykowych,  z  konstrukcjami
wsporczymi złącza energetycznego i rozdzielnicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w
przypadku braku – z zaciskiem złączki świecznikowej). Przewód PE ma mieć izolację w
kolorze żółto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W budynku należy wykonać główną szynę wyrównania potencjałów GSU w pobliżu
rozdzielnicy głównej RG, do której za pomocą bednarki FeZn30x4 i przewodów N2HX-J
1x16mm2, N2HX-J 1x10mm2, N2HX-J 1x6mm2, N2HX-J 1x4mm2  należy podłączyć: 

 przewody ochronne lub ochronno-neutralne,
 metalowe rury instalacji sanitarnych,
 metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,
 zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
 metalowe kanały wentylacyjne,
 korytka kablowe,
 uziom otokowy,
 inne masy metalowe.

W łazienkach i we wskazanych na rzutach pomieszczeniach przewidziano wykonanie
miejscowych szyn wyrównania potencjałów MSWP. Do szyn wyrównania potencjałów
MSWP  podłączyć  za  pomocą  przewodów  N2HX-J  1x6mm2 metalowe  rury,  grzejniki,
metalowe elementy umywalek, metalowe elementy kanałów wentylacyjnych a następnie
miejscowe szyny  wyrównania  potencjałów połączyć  z  szyną  wyrównania  potencjałów
GSU przy pomocy przewodów N2HX-J 1x16mm2, N2HX-J 1x10mm2 i N2HX-J 1x6mm2. 



18. Instalacja odgromowa i przepięciowa

Na dachu budynku zaprojektowano instalację odgromową. Zwody poziome wykonać
drutem  stalowym  ocynkowanym  ø8mm  jako  nie  naprężone  na  wspornikach  niskich
klejonych oraz  na wspornikach do montażu  na felc.  Do ochrony przed bezpośrednim
wyładowaniem atmosferycznym czerpni dachowych należy zamontować maszt pionowy
o wysokości uzależnionej od gabarytów urządzeń. 

Zwody odprowadzające (drut ø8mm) prowadzić w rurach grubościennych niepalnych
pod elewacją budynku. Na wysokości 1,5m od powierzchni gruntu zamontować złącza
kontrolne w p/t szafkach rewizyjnych. 

Jako uziemienie instalacji  elektrycznych oraz instalacji  odgromowej zaprojektowano
uziom otokowy. W miejscach wskazanych na rysunku należy ułożyć na głębokości 0,8m
płaskownik  FeZn  30x4.  Na  rzucie  dachu  wskazano  miejsca  wyprowadzeń  przewodów
uziemiających  (płaskownika  FeZn  30x4)  instalacji  odgromowej  oraz  przewodów
uziemiających  rozdzielnicy  głównej  (płaskownika  FeZn  30x4).  Przewody  uziemiające
należy  chronić  przed  korozją  poprzez  malowanie  farbą  antykorozyjną  lub  lakierem
asfaltowym na wysokości do 30cm nad ziemią i do głębokości 20cm w ziemi. Połączenia
spawane należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną.

Podczas wykonywania instalacji uziemiającej należy zwrócić szczególną uwagę aby nie
uszkodzić istniejących kabli elektrycznych, telekomunikacyjnych przebiegających wzdłuż
ścian  budynku.  Przed  rozpoczęciem  robót  należy  sprawdzić  na  projekcie
zagospodarowania oraz wykrywaczem metali dokładną lokalizację kabli. 

Osprzęt  odgromowy  taki  jak  druty,  linki,  wsporniki  dachowe  i  ścienne,  zaciski
krzyżowe,  obejmy,  iglice,  maszty,  szyny  uziemiające,  bednarka,  itd.  Powinien spełniać
wymagania  Polskiej  Normy  PN-EN  50164-1:2002  i  PN_EN  50164-2:2003,  a  każdy
producent  winien  wystawić  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą.  Dostawa osprzętu,
który wymagań nie spełnia, może być zakwestionowana na różnych etapach inwestycji. 

Jako ochronę od przepięć zaprojektowano ochronniki przeciwprzepięciowe SPD I+II w
rozdzielnicy głównej RG. 

19. Demontaż

Istniejące instalacje elektryczne w przebudowywanym budynku należy zdemontować.
Demontaż  prowadzić  w  ścisłym  porozumieniu  z  Inwestorem.  Podczas  prac
demontażowych zwrócić uwagę aby nie uszkodzić istniejących instalacji elektrycznych i
teletechnicznych nie podlegających pracom demontażowym. Zdemontowane elementy
instalacji elektrycznych zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora.

20. Uwagi końcowe

- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom V –
Instalacje elektryczne.

- Osprzęt  zastosowany  w  projekcje  (oprawy,  przewody,  zabezpieczenia,  szafki  nn  itp.)
dobrano  przykładowo.  Dopuszcza  się  zastosowanie  osprzętu  innych  producentów  pod



warunkiem  spełniania  przezeń  identycznych  wymagań  technicznych  jak  osprzęt
przykładowo dobrany.

- Przed zakupem i wbudowaniem Wykonawca obowiązany jest przedstawić propozycje lamp
spełniających  wymagania  techniczne  celem  oceny  jakości  i  estetyki  przez  architekta  i
zamawiającego.

- Zainstalowane urządzenia i instalacje winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub
świadectwo zgodności.

- Przejścia  kabli  i  przewodów przez  strefy  ogniowe zabezpieczyć  izolacją  o  odpowiedniej
odporności ogniowej określonej w projekcje architektonicznym.

- Podczas  wykonywania  instalacji  uziemiającej  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  aby  nie
uszkodzić istniejących kabli energetycznych, telekomunikacyjnych przebiegających wzdłuż
ścian budynku. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić na projekcie zagospodarowania
oraz wykrywaczem metali dokładną lokalizację kabli.

- Wszelkie  prace  w  pobliżu  istniejących  urządzeń  elektroenergetycznych  wykonywać  w
stanie  beznapięciowym,  po  ich  uziemieniu  i  po  dopuszczeniu  przez  upoważnionych
pracowników.

- W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania robót elektrycznych odkryje jakieś
rozbieżności  pomiędzy  założeniami  Projektanta  a  stanem  rzeczywistym  winien
niezwłocznie przedstawić problem Projektantowi w celu jego rozwiązania.

- Podczas prac w pobliżu sieci  energetycznej,  będącej własnością Zakładu Energetycznego
należy postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi na jego terenie, po uzgodnieniu
ewentualnych zbliżeń bądź skrzyżowań z odpowiednim Rejonem Energetycznym.

- Prace ujęte w niniejszym projekcie nie stwarzają szczególnego zagrożenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak należy przy ich wykonywaniu postępować zgodnie z
zasadami i przepisami.

- Całość  wykonać  zgodnie  z  normami  PN-E/76-05125,  PKN-CEN/TR  13201:2007,  PN-E-5
1001:1998,  N  SEP-E-004,  N  SEP-E-001  i  PBUE  z  zachowaniem  przepisów  BHP  oraz  z
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych”  –
Instalacje  elektryczne,  a  także  zgodnie  z  rozwiązaniami  typowymi,  określanymi  przez
miejscowy Rejon Energetyczny oraz Inwestora.

- Przy  wykonywaniu  stosować  materiały  i  urządzenia  posiadające  aktualne  atesty  i
certyfikaty dopuszczające do ich stosowania, zaakceptowane przez Inwestora.

- Niniejszy projekt stanowi integralną część umowy o roboty budowlane i wykonawca ma
obowiązek  sprawdzenia  tegoż  projektu  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót
ustalając  jego  kompletność  oraz  poprawność  sporządzenia.  Zauważone  odstępstwa  od
norm i  błędy projektowe powinny być niezwłocznie zgłoszone Inwestorowi. Zaniechanie
zgłoszenia stanowi o niezachowaniu należytej staranności przez wykonawcę.



21. Obliczenia techniczne

Bilans mocy 
Pi = 93,3kW
ki = 0,30
Ps = 28kW
cos fi = 0,92
IB = 43,9A

Maksymalny prąd rozdzielnicy RG:

AIB 9,43
92,04003

28000





Istniejąca moc przyłączeniowa istniejącego budynku muzeum i przebudowywanego budynku 
Konserwatora Zabytków - Ps = 28kW.

Sprawdzenie doboru zabezpieczeń i kabla zasilającego rozdzielnicę RG 
Kabel zasilający rozdzielnicę RG: YAKXs4x70mm2 układany w ziemi, oraz w rurach osłonowych 
w ziemi.
Do obliczeń przyjmuję moc szczytową Ps = 28kW, I B = 43,9A.
I B = 43,9A
I N = 50 A
I Z = 138A
I 2 = 1,6 x 50A = 80A
1,45 x IZ = 1,45 x 138A = 200,1A

              43,9A ≤ 50A ≤ 138A
               80A ≤ 200,1A

Oba warunki są spełnione

Obliczenie spadku napięcia 
Obliczenie spadku napięcia w linii kablowej zasilającej rozdzielnicę RG. 

%43,1
4007035

19528000100
2% 




 oblU

%3%43,1 %%  dopobl UU

Spadek napięcia nie przekroczył 3% warunek został spełniony.

Sprawdzenie dobranych przewodów i kabli z warunku samoczynnego wyłączania 
zasilania [ochrona przy uszkodzeniu (dodatkowa)] 



Miejsce uszkodzenia – rozdzielnica RG

V

VA

30261,64V

302237209,01,25

UIZ1,25 oas






Warunek skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony. 



22. Spis rysunków

1. Rzut parteru - instalacje oświetleniowa   rys. nr E1
2. Rzut parteru - instalacja gniazd wtykowych    rys. nr E2
3. Rzut dachu - instalacja odgromowa   rys. nr E3
4. Przekrój A-A – instalacje elektryczne  rys. nr E4
5. Schemat zasilania – instalacje elektryczne  rys. nr E5
6. Schemat ideowy – system przyzywowy  rys. nr E6
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