
 

" E  L   -   M  A "    s.  c.  
PROJEKTOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO ROBÓT 

INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE 
45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 42, tel. (077) 454-87-73 

 
M E T R Y K A   P R O J E K T U 

 
 
 
 

Obiekt:  Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską 
 ŹLINICE, ul. Jędrzejczyka 8, dz. nr 1366/238, 1367/224 k.m.2  
 
 
Temat:   Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej  

 
 
 
Inwestor:  Gmina Prószków 
 
 

 

   Projektował: 

  mgr inŜ. Zbigniew Kaczor  

 

   

 Asystent projektanta: Sprawdził: 

 mgr inŜ. Grzegorz Jeziorański inŜ. Danuta Bobrowska 

   

Zawartość teczki: 
1. Opis techniczny i obliczenia 
2. Rysunki techniczne 

• rys. nr E – 1 – Rzut parteru – instalacje elektryczne 
• rys. nr E – 2 – Rzut poddasza – instalacje elektryczne 
• rys. nr E – 3 – Rzut dachu – instalacje odgromowe  
• rys. nr E – 4 – Schemat ideowy -  rozdzielnia główna RG /parter/ 

  
 
 

Opole, maj 2011r.



 

1. Zakres opracowania 
 
Zakres opracowania obejmuje: 

• wykonanie rozdzielni RG 
• instalację oświetleniową (wraz z ośw. ewakuacyjnym), gniazd wtykowych i urządzeń 

wymiany powietrza 
• instalację ochrony przeciwporaŜeniowej 
• instalację ochrony przeciwprzepięciowej 
• instalację odgromowa 
• instalację telefoniczną 
• instalację internetową (komp.) 
• instalację telewizyjną RTV  
 

 
 
2. Podstawa opracowania 

• inwentaryzacja 
• podkłady budowlane 
• aktualne normy, przepisy, katalogi 

 
 
3. Opis techniczny 

 
 
3.1. Tablica główna RG z podziałem energii 

Tablicę główną RG zaprojektowano na parterze jak pokazano na rys. E-1. Tablicę RG 
naleŜy zasilić zgodnie odrębnym opracowaniem. Z tablicy RG będą zasilane instalacje całego 
obiektu. 

Tablicę RG wyposaŜono jak pokazano na rys. E-4. 
Wyłącznik ppoŜ. całego budynku zaprojektowane przy rozdzielni głównej jak 

pokazano na rys. E-4. 
 
 
3.2. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych  

Instalacje elektryczne obwodów zasilania gniazd wtykowych, instalacje oświetlenia i 
pozostałych urządzeń elektrycznych przedstawiono na rysunkach E-1, E-2, E-3. Instalacje 
naleŜy wykonywać przewodami YDYp (750V) wg opisów na rysunkach. 

Przewody instalacji będą układane w ścianach pod tynkiem.  
Osprzęt w pomieszczeniach projektowanych (wg rzutów): gniazda wszędzie podwójne 

z bolcem – montować w pomieszczeniach: świetlicy, biurowych oraz w komunikacji na 
wysokości 0,3m; w łazienkach i pom. gosp. i kuchni na wysokości 1,1 m - stosować osprzęt 
hermetyczny p.t. Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami, a w szczególności z pakietem norm PN-IEC 60364, Przepisami Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych wyd. IV oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych cz. V – Instalacje elektryczne.  

W projektowanym obiekcie zastosowano zarówno Ŝarowe jak i oprawy świetlówkowe 
oraz dodatkowo zaprojektowano oświetlenie awaryjne /ewakuacyjne/ (2 godz.). 
 
3.4. Połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe 

 
W pomieszczeniu jak pokazano na rys. E-1 projektuje się główną szynę wyrównawczą 

GSW. GSW naleŜy połączyć z szyną PE rozdzielnicy głównej RG (przewodem LgYŜo 25 
mm) oraz z proj. uziomem (np. otokowym budynku) bednarką FeZn 30x4. 



Z główną szyną wyrównawczą (GSW) naleŜy połączyć przewodem LgYŜo 25 mm 

metalowe części wszystkich instalacji nieelektrycznych wchodzących do budynku (m.in. 
rurociągi wodne, instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i inne) i instalacje wodne 
(metalowe rury, zbiorniki). Połączenia do rur metalowych wykonać przy pomocy np. 
taśmowych złączek śrubowych. 
 
3.5. Instalacja ochrony przeciwporaŜeniowej  
 Jako system od poraŜeń prądem elektrycznym przewidziano szybkie wyłączenie 
zasilania, przy wykorzystaniu wyłączników samoczynnych nadmiaroprądowych oraz 
wyłączników przeciwporaŜeniowych, róŜnicoprądowych o prądzie wyłączalnym 30mA. śyłą 
PE naleŜy połączyć z bolcami gniazd wtykowych 230V.  
 
3.6. Ochrona przeciwprzepięciowa 

W rozdzieleni głównej RG, zaprojektowano ograniczniki przepięć – jak pokazano na 
rys. E-5 zgodnie z wymaganiami normy HD 60364-4-443:2006.  
 
3.7. Instalacja odgromowa 

Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano instalacje 
odgromową – jak pokazano na rys. E-4. Zwody poziome i przewody odprowadzające 
projektuje się z drutu Fe/Zn φ8 mm. Jako uziom budynku wykorzystany będzie uziom 
fundamentowy. Dodatkowo pod fundamentem umieścić uziom z płaskownika Fe/Zn 30×4. 
Przewody uziemiające wprowadzić w głąb fundamentu do najniŜej połoŜonych prętów 
zbrojeniowych. Przewody te naleŜy przyłączyć co najmniej do dwóch wzdłuŜnych prętów 
zbrojenia. Połączenia te naleŜy wykonać jako spawane. Do wnętrza budynku naleŜy 
wprowadzić przewód łączący uziom z zaciskiem uziemiającym do głównej szyny 
wyrównawczej. Zacisk uziemiający powinien znajdować się na wysokości 150 cm nad 
poziomem posadzki. Zaciski uziomowe do instalacji odgromowej naleŜy wyprowadzić na 
zewnątrz budynku. 

Wszystkie elementy metalowe wystające ponad dach musza być połączone ze 
zwodami. Elementy przewodzące wykorzystane do ochrony odgromowej musza być 
dokładnie połączone tak, aby zachować ciągłość połączeń. Połączenia naleŜy wykonać jako 
nierozłączne poprzez spawanie. 

Przewody odprowadzające prowadzić pod elewacja w rurkach ochronnych 
grubościennych PCV φ22,  następnie połączyć je z uziomem za pośrednictwem przewodów 
uziemiających z zaciskami probierczymi. Zaciski probiercze naleŜy umieścić na wysokości 
0,8 m ponad poziomem projektowanego terenu od strony zewnętrznej budynku w puszce 
instalacyjnej szczelnej licowanej ze ściana budynku. Zacisk probierczy powinien mieć dwie 
śruby o gwincie co najmniej M6 lub jedna śrubę o gwincie co najmniej M10. Złącza 
kontrolne zabezpieczyć przed korozja np. smarem. Rezystancja uziomu nie moŜe przekraczać 
30 Ω. 
Instalacje odgromowa i uziemiającą naleŜy wykonać zgodnie z normami PN-IEC 61024 i PN-
89/E-05003. 
 
3.8.  Instalacja telefoniczna i internetowa 

Do gniazd telefonicznych prowadzić przewód YTKSY 2(4) x 2x 0,5 w rurce typu 
Peshel pod tynkiem od głównej puszki telefonicznej umieszczonej w Głównym Punkcie 
Dystrybucji. 

Do gniazd internetowych (komp.) prowadzić przewód skrętka  UTP 4x2x0,5 w rurce 
typu Peshel pod tynkiem od Głównego Punktu Dystrybucji. 

Inwestorowi pozostawia się wybór: 
• usytuowanie gniazd tel. i komp. 
• ilość gniazd tel. i komp. 

 
 



3.9.  Instalacja telewizyjna RTV 
Do gniazd RTV prowadzić przewód XWDX pek 75-1,05/5,0 w rurce typu Peshel pod 

tynkiem od rozdzielacza antenowego zlokalizowanego na strychu budynku. 
Inwestorowi pozostawia się wybór: 

• usytuowanie gniazd RTV 
• ilość gniazd RTV 

 
 
4. Obliczenia techniczne 
 
 
4.1.  Dobór kabla zasilającego kuchenki el. 
 
Ps = 7,00 kW 
Is = 10,00 A 
 Dobrano przewód YDY 5 x 2,5 mm2, którego Idd = 30A. 

 
Obliczenia spadku napięcia obwodu: 
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5. Uwagi końcowe  

• Oprawy oświetlenia i gniazd wtykowych, naleŜy instalować zgodnie z załączonymi 
planami instalacji elektrycznej łącznie z projektem wystroju wnętrz lub 
bezpośrednimi ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru. 

• Po wykonaniu instalacji wykonać badania i pomiary pomontaŜowe zgodnie z normą 
PN-IEC 60364-6-61 dotycząca: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, 
skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. protokoły badań i pomiarów oraz atesty 
i świadectwa do odbioru końcowego. 

• Instalowane przewody, kable i aparatura winny posiadać certyfikat dopuszczający do 
obrotu na rynku krajowym. 

• Realizując zamówienie inwestycyjne Projektant dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie 
zastosowanie innych materiałów i urządzeń niŜ podane w dokumentacji projektowej pod 
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niŜ określone w tej dokumentacji oraz 
uzyskanie akceptacji autora projektu. 

O wszelkich zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robót naleŜy 
poinformować nadzór i inwestora. 


