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DANE WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 
Przedmiot opracowania 
Opracowanie obejmuje projekt budowlany zasilania w energię elektryczną urządzeń elektrycznych 
projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej na dz. nr 551/2, 995, 389/23, 695/1, obręb 0113 
Trzebież 3 do budynku bazy Morskiej Stacji Ratowniczej w Trzebieży. 
 
Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 
− Zlecenie branży sanitarnej 
− Obowiązujące normy i przepisy prawne 
− Uzgodnienia branżowe 
− Aktualny wtórnik w skali 1:500. 
 
Zakres opracowania 
Zakres obejmuje: 
− Opracowanie instalacji elektrycznej zewnętrznej na działce 551/2  
− Rozbudowę istn. rozdzielnicy – zasilanie szafy sterowniczej 

OPIS TECHNICZNY 

1.1. Punkt przył ączenia 
Istniejące rozdzielnica w budynku 
Lokalizacja: w budynku dz. nr 551/2 

1.2. Pomiar energii 
Bez zmian – instalacja nie wymaga osobnego opomiarowania. 

1.3. Bilans mocy 
Inwestor oświadcza iż posiada rezerwy mocy na projektowaną modernizację instalacji. 
Istniejąca moc zamówiona jest wystarczająca. 

1.4. Szafa Steruj ąca - Rozdzielnica steruj ąca z układem sterowania - wytyczne 

− Dobór urządzeń wg branży sanitarnej 
− posiada drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową 
− spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności 

elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE, 
− wyposażenie rozdzielni sterującej – typ sterownika zależny od zaprojektowanego standardu 

sterowania. 
− rozłącznik główny, 
− zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, (10kA) 
− zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy, 
− dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie 

bezpośrednie), 
− przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą 

suchobiegu,  
− wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia 

pompy), 
− pływak zabezpieczający pompownię przed przepełnieniem z 2 przekaźnikami czasowymi 

1.5. Układ sieci 
Układ sieci typu TN-S. Punkt podziału sieci i przejście z układu TN-C na TN-S jest w rozdzielnicy 
głównej budynku. Punkt uziemiony, rezystancja uziomu nie większa niż 10Ω. 
 
.  
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1.6. Wytyczne układania zewn ętrznych kabli elektroenergetycznych 

1.6.1 Sposób prowadzenia kabli – trasa kablowa 
Kabel YKY5x6mm2 l=42m prowadzić zgodnie z rysunkiem nr E1. Kabel w ziemi należy układać linią 
falistą z zapasem 3% długości rowu, na 10 cm warstwie piasku na głębokości 70 cm pod 
powierzchnią terenu. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, a 
następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 20 cm i przykryć folią z tworzywa sztucznego w 
kolorze niebieskim o szerokości 20cm. Krawędzie pasa folii powinny wystawać, co najmniej 5cm 
poza zewnętrzne krawędzie skrajnych kabli. Przy szafce kablowej zaleca się pozostawić zapas kabla 
nie mniejszy niż 2 m. Promień gięcia kabli nie może być mniejszy niż 20-krotna średnica zewnętrzna 
kabla.  

1.6.2 Skrzy żowanie i zbli żenia kabli z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym 
Wszystkie skrzyżowania, zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kabel na całej długości prowadzić w rurze ochronnej hdpe 
∅50 

1.6.3 Oznaczenia linii kablowych 
Kable w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone 
w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy skrzyżowaniach, wejściach do kanału, rur 
i na końcach kabli. Oznacznik powinien zawierać takie informacje jak: typ kabla, długość, rok 
ułożenia, trasa, właściciel. 

1.7. Uwagi ko ńcowe 
Całość robót instalacyjnych i montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
warunkami technicznymi. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
dokumentację powykonawczą oraz próby funkcjonalne, pomiary i badania. Z prób funkcjonalnych, 
pomiarów i badań należy wykonać protokoły i załączyć je do dokumentacji powykonawczej.  
Próby funkcjonalne, pomiary i badania powinny objąć: 
− Oględziny wszystkich elementów instalacji elektrycznej 
− Pomiary rezystancji izolacji 
− Pomiary skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej 
− Pomiary ciągłości obwodów 
− Powyższe czynności wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami  
− Pomiary odbiorcze wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

Dobór kabla zasilaj ącego 
Kabel YKY5x6 l=42m od RG do tablicy sterowniczej 
 

P=6kW  
 

 

Proj. kabel: YKY5x6 wg PN-IEC 60364-5-523 sposób ułożenia D (w ziemi) Idd=41A 
 
 

 
I2 =  16A x1,45 = 23A (DO2 16A gG dla 1h), 
IB = 9,3A – prąd obliczeniowy 
IN = 16A – prąd znamionowy aparatów zabezpieczających urządzenia (wg warunków przyłączenia) 
I2 = 23A  – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających (1h) 
IZ = 41A – obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów (wg PN-HD60364) 

 
          

Warunki 1) 2) spełnione - kabel dobrany prawidłowo 

Sprawdzenie doboru kabla zasilaj ącego na spadek napi ęcia  
Kabel YKY5x6 l=42m od RG do tablicy sterowniczej 
 
 
 
 
∆U = 0,47% <2%  
Kabel dobrany prawidłowo 
 
Sprawdzenie skuteczno ści ochrony od pora żeń  
DO2 16A gG, k=6,8 t=0,2s 
Przy zastosowaniu wkładek topikowych i zwarciu na kablu YKY5x6 powinien być spełniony warunek: 
 
gdzie: 
Zs – impedancja pętli zwarcia obejmującej zadziałaniem źródło zasilania, przewód czynny aż do punktu 

zwarcia oraz przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem, 
IN = 16A – znamionowy prąd wkładki topikowej 
k = 6,8    – współczynnik dla DO2 gG 16A 
Uo = 230V  – wartość skuteczna przemiennego napięcia znamionowego względem ziemi 
 
 
 

 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacji odbiorczej będzie spełniony przy impedancji  
Zs <2,11Ω 
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych oprócz wyłączników nadmiarowo-prądowych dodatkowo 
zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowymi typ iID 25A I∆N = 30mA. 
 

 

Opracował: 

mgr inż. Łukasz Stawirej 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-09 roku przez:

Pan Łukasz STAWIREJ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0105/12

adres zamieszkania ul. Księcia Barnima III Wielkiego 3/33, 71-437 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-LS4-F22-LIU *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Pan Mirosław PIETRASZEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0044/13

adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 68/9, 71-047 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-R8R-FYV-U7A *

Podpis jest prawidłowy






