
 

 

METRYKA PROJEKTU 
 

TEMAT OPRACOWANIA 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

Budowa kotłowni gazowej dla budynku szkoły podstawowej przy ul. Wiejskiej w 

Baborowie, na dz.nr 1303/4 w ramach zadania: „Modernizacja kotłowni w budynku 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie”. 

 

NAZWA I ADRES OBIEKTU 

                       budynek kotłowni 
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OPRACOWAŁ 

  mgr inż. Bartosz Wach 

AUTOR 

                   mgr inż. Zbigniew Czerkawski 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z z 2006r., Nr 156, poz. 1118, zm. Nr 
170, poz. 1217, Nr 193, poz. 1430, Dz. U. z 2007r., Nr 10, poz. 69, Nr 99, poz. 665, Nr 88, poz. 587) oświadczam, że 
niniejsze opracowanie zostało sporządzone zgodnie ze stanem wiedzy i obowiązującymi przepisami i jest 
kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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1. Podstawa opracowania. 

• zlecenie inwestora, 

• podkłady budowlane oraz wzajemne uzgodnienia, 

• wizja lokalna, 

• obowiązujące przepisy PBUE i PN/E. 

2. Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje instalację wewnętrzną oraz zasilanie projektowanego 
budynku kotłowni przy szkole podstawowej w Baborowie przy ul. Wiejskiej 5A 
na dz.nr 1303/4. 

• zasilanie, 

• wyłącznik przeciwpożarowy, 

• instalacja połączeń wyrównawczych, 

• instalacja oświetlenia wewnętrznego, 

• instalacja gniazd wtykowych, 

• tablica rozdzielcza. 

3. Opis projektowanych urządzeń i instalacji. 

Zasilanie obiektu realizowane będzie z istniejącej instalacji wewnętrznej 

budynku szkoły. Projektuje się zasilanie kablem YKY 5x10mm2 szafki wyłącznika 

przeciwpożarowego a następnie z szafki wyłącznika przeciwpożarowego 

przewodem YDY 5x10mm2 tablicy rozdzielczej TR usytuowanej w przedmiotowym 

obiekcie. Z tablicy rozdzielczej TR zasilane będą wszystkie instalacje elektryczne 

w budynku. 

4. Tablica główna TR 
 

Rozdzielnicę główna budynku TR należy wyposażyć w aparaty i osprzęt 

elektroinstalacyjny niskiego napięcia zgodnie ze schematem ideowym zasilania rys. 

nr E-5. Jako obudowę rozdzielni zastosować szafę natynkową posiadającą II klasę 

ochronności, umożliwiającą zabudowę aparatów modułowych zgodnie ze 

schematem ideowym. Obwody jednofazowe wyprowadzone z w/w rozdzielni 

należy rozdzielić równomiernie na wszystkie fazy. 
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W rozdzielni pozostawić 20% rezerwy miejsca na ewentualną rozbudowę. 

Szynę PE rozdzielnic połączyć z uziemieniem, rezystancja uziemienia nie 

powinna przekraczać wartości 10 Ω. 

 W celu zabezpieczenia rozdzielni przed dostępem osób nieuprawnionych 

drzwi rozdzielni wyposażyć w zamknięcie na klucz. Na drzwiczkach umieścić 

wymagane tabliczki informacyjne i ostrzegawcze. 

 

5. Instalacja oświetlenia wewnętrznego. 

Całość instalacji oświetleniowej wykonać przewodami YDY (lub YDYp) 

4x1,5mm2.  Zastosować przewody na napięcie izolacji 750V. Całość instalacji 

wykonać jako natynkową w korytkach stalowych BAKS. Osprzęt instalacyjny 

zastosować w wykonaniu natynkowym. Dla zabezpieczenia obwodów 

oświetleniowych stosować wyłączniki nadmiarowo-prądowe typu CLS6  10A B.  

6. Instalacja gniazd wtykowych 230 i 400 V. 

Zasilanie odbiorników 1-fazowych wykonać przewodami 3-żyłowymi typu 

YDYżo 3x2,5 mm2  o izolacji 750 V . Całość instalacji wykonać jako natynkową 

w korytkach stalowych BAKS. Osprzęt instalacyjny zastosować w wykonaniu 

natynkowym. Gniazda montować ze stykiem  ochronnym. Dla zabezpieczenia 

obwodów gniazd stosować wyłączniki nadmiarowo-prądowe typu CLS6  16A.  

7. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Projektowany układ sieci w obiekcie TN-S, mający oddzielne przewody 

neutralne N (izolacja w kolorze niebieskim) i ochronne PE (izolacja w kolorze 

żółtozielonym). Zastosowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 

zrealizowane za pomocą bezpieczników, wyłączników szybkich serii S300 

i różnicowoprądowych serii P300 produkcji FAEL. 

Ochronie podlegają: metalowe obudowy urządzeń elektrycznych i kołki 

ochronne gniazd wtykowych. Dla zapewnienia skutecznej ochrony przyjęto 

założenie, że czas zadziałania zabezpieczenia wyłączającego nie może przekroczyć 

0,2 s w instalacjach odbiorczych.  
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8. Połączenia wyrównawcze. 
 

 Połączenie wyrównawcze powinno być wykonane jako główna szyna 

uziemiająca łącząca wszystkie instalacje wchodzące do budynku. Instalację 

uziomową kotłów i pozostałych urządzeń spiąć z istniejącą instalacją uziomową 

bednarką ocynkowaną FeZn 20x4 z instalacją uziomową budynku.   

 Projektowane i zamontowane urządzenia elektryczne i zbiorniki w kotłowni 

należy połączyć  szyną wyrównawczą wykonana bednarką prowadzoną po ścianie 

na wysokości ok.0,4 m nad poziomem posadzki. Szynę wyrównawczą podłączyć 

do istniejącego uziemienia otokowego. Połączenie bednarek łączących uziom 

otokowy z szyną wyrównawczą wykonać poprzez dwie śruby M8. Do szyny 

wyrównawczej w kotłowni podłączyć wszystkie metalowe części urządzeń 

w kotłowni. Połączenia z szyną wyrównawczą wykonać przy pomocy linki 

miedzianej LYżo 4 mm2 . Na rurociągach zastosować połączenia zaciskowe 

(objemki dobrać odpowiednio do średnicy rur) a na szynie połączenia śrubowe 

z końcówkami kablowymi. Szynę PE w rozdzielnicy TR połączyć z szyną 

wyrównawczą przewodem LYżo 10 mm2 .  

9. Wyłącznik p.poż. budynku. 
 

W celu wyłączenia zasilania obiektu w przypadku powstania pożaru lub 

innego zagrożenia, należy na dopływie zasilana elektrycznego do budynku 

zabudować rozłącznik mocy, który będzie odłączał napięcie zasilające w całym 

obiekcie. Jako wyłącznik p.poż. projektuje się rozłącznik mocy typu LN-160/3 

wyposażony w cewkę nadnapięciową. 

Wyłącznik p.poż. wyzwalany będzie poprzez przyciski p. poż. typu WA-1S, 

zabudowany przy głównym wejściu do budynku. Przycisk należy zabudować 

w kasecie koloru czerwonego ze zbijaną szybką. Zbicie szybki w obudowie 

wyłącznika spowoduje automatyczne podanie napięcia na wyzwalacz wzrostowy 

i odłączenie napięcia w obiekcie. 

Wyłącznik p.poż. zabudować na zewnętrznej ścianie budynku 

w wolnostojącej szafce wykonanej z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym 

(ESTRODUR) o czasie gaszenia do 15 s. 

Obwód wyzwalania wyłącznika p.poż. wykonać przewodem niepalnym typu 

HDGs 2x1,5 mm2, przewód prowadzić w trasie o odporności ogniowej PH90/E90. 
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W obwodzie wyzwalacza dodatkowo zabudować automatyczny przełącznik faz 

typu PF-431, który zapewni prawidłową pracę wyzwalacza wyłącznika w przypadku 

zaniku w obwodzie zasilania pojedynczej fazy. 

10. Materiały. 

 
 Do realizacji powyższego zadania należy stosować jedynie wyroby i 

materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla których 

wydano: 

- aprobatę techniczną, 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- deklarację lub certyfikat zgodności z PN, 

- certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Pożarowej CNBOP dla 

urządzeń służących ochronie pożarowej obiektu. 

 

11. Próby i badania powykonawcze. 

 
Wykonaną instalację elektryczną, zabudowane urządzenia elektryczne po 

montażu, a przed podaniem napięcia zasilającego należy poddać oględzinom, 

próbom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawności wykonania, zgodności z 

obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją. 

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary ciągłości przewodów oraz 

oporności izolacji. Po podaniu napięcia wykonać pomiary natężenia oświetlenia, 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz badanie wyłączników różnicowo – 

prądowych. 

 Zakres wymaganych prób i badań wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: 

Sprawdzanie”. 

Z przeprowadzonych oględzin, prób, badań i pomiarów należy sporządzić 

protokoły. Ze względu na szczególne zagrożenie występujące podczas 

wykonywania prac pomiarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 

17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
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instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912. wszystkie prace 

pomiarowe należy wykonywać w zespołach dwuosobowych. 

 

12. Uwagi końcowe. 

 

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi normami z zachowaniem 

odpowiedniej estetyki. Po wykonaniu całości prac wykonać stosowne pomiary, 

których  wyniki zaprotokołować. 

13. Załączniki.  

 

- Projekt zagospodarowania terenu      rys. E-1 

- schemat ideowy instalacji oświetlenia      rys. E-2 

- schemat ideowy instalacji elektrycznej      rys. E-3 

- schemat zasilania        rys. E-4 

- schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR     rys. E-5 

- kserokopia uprawnień budowlanych projektanta 

- kserokopia członkostwa w Izbie Inżynierów Budownictwa  

 


