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1 Spis rysunków 

Lp. Tytuł rysunku nr 

1 Rzut piwnicy klatka 51-53 E/1 

2 Rzut parteru kl. 51-53 E/2 

3 RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ E/3 

4 RZUT PODDASZA E/4 

5 Schemat rozdzielnicy RG E/5 

6 Piony klatki 51-53 E/6 

7 TB – Adm. Kl. 51 E/7 

8 TB – Adm. Kl. 53 E/8 

9 ZELP Mieszkanie E/9 

10 SZR - SCHEMAT ZASILANIA E/10 

11 SZR - UKŁAD STEROWANIA 1 E/11 

12 SZR - UKŁAD STEROWANIA 2 E/12 

 

2 Dane wejściowe do projektowania 

2.1  Przedmiot i zakres opracowania  

 
Przedmiotem opracowania jest projekt branży elektrycznej dla zadania pn: „Projekt 
wymiany instalacji elektrycznej części  wspólnej w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul. Budowniczych LGOM 51-53 w Lubinie” 
W projektowanej części zaprojektowano następujące instalacje : 

• Wymianę SZR wraz z kablem zasilającym  RG 

• Rozbudowę RG, 

• Wymianę WLZ - ZELP 

• oświetlenia klatek schodowych oraz piwnicy 

• ochrona przed porażeniem elektrycznym, 

• połączeń wyrównawczych, 

• ochrony przeciwprzepięciowej 
 

W opracowaniu, w części opisowej podano przykładowo Nazwy producentów,  
wskazano również jakie materiały należy zastosować do osiągnięcia zamierzonego celu 



jakim jest budowa basenu. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych możliwe jest 
użycie materiałów o równoważnych parametrach przy czym parametry te wskazano w 
niniejszym projekcie oraz w specyfikacji technicznej. 

 

2.2 Podstawa opracowania 

Podstawy opracowania: 

• zlecenie i wytyczne inwestora, 

• projekt architektoniczny, 

• obowiązujące normy, warunki techniczne oraz przepisy budowy urządzeń elektrycznych 

• literatura techniczna z zakresu instalacji elektrycznych, 

• katalogi i albumy aparatów i urządzeń elektrycznych, 

2.3 Stan istniejący 

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym trzy klatkowym, podpiwniczonym, 
z 9 kondygnacjami nadziemnymi. W chwili obecnej, budynek zasilany jest z istniejącego 
złącza kablowego zlokalizowanego na zewnątrz, przy ścianie szczytowej klatki nr 53, tj.  
ZK53 Budowniczych LGOM 51-53, w układzie zasilania dwustronnego w miejscu 
wskazanym na rzucie parteru oraz piwnicy, za pośrednictwem układy SZR. 
Rozdzielnica główna budynku zlokalizowana jest obecnie piwnicy klatki nr 53, w 
korytarzu, przez co dostęp w rozdzielnicy jest utrudniony, a w czasie, gdy zejście do 
piwnicy jest zamknięte, niemożliwy. 

2.4 Stan projektowany 

W ramach wymiany instalacji elektrycznych projektuje się wymianę układu 

samoczynnego załączania rezerwy (SZR) wraz z okablowaniem zasilającym, w.l.z. 

zasilających poszczególne lokale użytkowe, rozbudowę tablicy głównej oraz wymianę 

instalacji administracyjnej oświetleniowej. 

Istniejący układ samoczynnego załączania rezerwy SZR należy wymienić na  nowy, 

zgodnie z załączonymi schematami, opartymi o rozwiązania ABB lub równoważne. 

Jednocześnie należy wymienić kabel zasilający RG z SZR z YALY 3*120+70 na YAKY 

4*185 mm wraz z szyną PEN w RG.  

Projektowana rozdzielnica główna zawiera wyłącznik główny typu DPX250, który pełni 

jednocześnie rolę przeciwpożarowego wyłącznika prądu i należy go rozbudować o 

człon podnapięciowy oraz dedykowane przyciski p. porażeniowe S1, S2 zlokalizowane 

przy drzwiach wejściowych do budynku klatka 15, klatka 17 na h=1,8 m. 

W.l.z. zasilające poszczególne piony ZELP wykonać przewodami typu YLY w rurkach 

instalacyjnych sztywnych mocowanych do konstrukcji wsporczych i na uchwytach, na 

tynku. Ilość i przekroje przewodów oraz szczegóły ich układania podano na schemacie 

ideowym i rzutach poszczególnych kondygnacji. Należy zwrócić uwagę na wielkość 

zabezpieczeń w RG i w przypadku niezgodności z dokumentacją, wymienić wkładki 

bezpiecznikowe. 

Rozdzielnice wyposażyć w aparaty elektryczne zgodnie z załączonymi schematami, 
uwzględniając szczegółowy dobór aparatury rozdzielczej i zabezpieczeniowej zgodnie 
z odpowiednimi rysunkami. Lokalizację rozdzielnic przedstawiono na rysunkach. 
Wyposażyć w etykiety informacyjne i ostrzegawcze. Zabezpieczyć przed dostępem 
osób postronnych, uszkodzeniami mechanicznymi, wpływem czynników 
atmosferycznych. Wszystkie elementy będące pod napięciem, znajdujące się w 
rozdzielnicach, należy osłonić osłonami izolacyjnymi, tak aby, uniemożliwić 
przypadkowe porażenie prądem elektrycznym.  



Rozdzielnice niskiego napięcia projektuje się dla części głównej w miejscu pokazanym 
na rysunku, jako naścienne, mocowaną do ściany, szafy przystosowane do montażu w 
zestawy, drzwi pełne zamykane na klucz, wentylacja grawitacyjna wyposażoną w 
część zasilającą, oraz rozdzielczą. Szynę PE rozdzielnicy połączyć z instalacją 
uziemiającą bednarką FeZn 40x4 mm2.  
Wewnętrzne linię zasilające projektowane rozdzielnice mieszkaniowe, projektuje się w 
układzie TN-S kablami typu 5P, zgodnie z rys. układanymi w bruzdach pod tynkiem 
oraz w korytku/rurach instalacyjnych.   
Całość tablic zaprojektowana została w obudowach szczelnych, natynkowych. 
Dobrano zespól pionowych linii pionowych typu ZELP 98/R f-my „Elektromontaż 
Rzeszów SA” lub równoważne – bez opraw oświetleniowych na elewacji ZELP. 
Obudowy typy ZELP należy dodatkowo wyposażyć w część teletechniczną o 
szerokości min. 30 cm do której należy przełożyć wszystkie istniejące obwody 
niskoprądowe z istniejących pionów.  
Projektowane ZELPY należy w części parteru wyposażyć w tablicę administracyjną TA 

z licznikiem zgodnie z przedstawionym schematem. 

Przewody zasilające windy oraz pozostałe obwody administracyjne nie ulegają 

wymianie. 

Przewody do tablic mieszkaniowych oraz wymieniane przewody oświetlenia klatek 

należy układać  ~20 cm poniżej stropu, w wykutej bruździe. Poniżej ~20 cm, w 

projektowanym korytku PCV typu 50x30 należy umieścić wszystkie istniejące 

przewody niskoprądowe prowadzone do mieszkań. 

 

Wykonywana instalację wykonać zgodnie ze strefami układania przewodów wg. norma 

N -SEP 002. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Instalacje elektryczne 

A) Piwnice 

Instalację oświetleniową piwnicy projektujemy w ramach zasilania z klatki 

schodowej zasilanej z TB-Adm. (tablica administracyjna) zlokalizowana na 

paterze. Instalacja jest wymieniana w części wspólnej. 

TA jest zasilana z RG przewodem YDYżo 5x4mm2 z RG . 

Instalacje w piwnicy wykonujemy natynkowo w rurkach elektroinstacyjnych 

przewodem YDYżo 3x1,5mm2, 

w puszkach natynkowych i oprawy natynkowe  zapalane łącznikami wg rys. E/1. 

Wymagane minimalne natężenie oświetlenia 50lux.  

B) Klatka schodowa i poddasze  

Instalację oświetleniową klatek schodowych oraz poddasza projektuje się 

przewodami układanymi pod tynkowo przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2. W 

części opisowej podano przykładowo nazwy producentów zastosowanych 

materiałów z możliwością przyjęcia materiałów innych producentów o 

parametrach technicznych co najmniej równoważnych z przyjętymi w tym 

opracowaniu i przy zachowaniu równoważnych parametrów technicznych 

zapewniających oświetlenie zgodne z wymogami Polskich Norm. Oprawy 

powinny zapewnić oświetlenie pomieszczeń przy zachowaniu równomierności 

oświetlenia płaszczyzny roboczej równej 0,7 oraz współczynniku oddawania barw 

Ra powyżej 80 oraz współczynniku utrzymania 85%. Strefy komunikacyjne, 

korytarze 100 lx. Zabezpieczenie obwodów w istniejącej części ADM rozdzielnicy 

RG – odpowiednich klatek 1 oraz 3. Sterowanie oprawami za pomocą 

zabudowanych czujników ruchu oraz zmierzchu. Oprawy powinny 

charakteryzować się wyglądem zbliżonym oprawy firmy OBLO firy Disano PIR lub 

równoważnym. Istniejące instalacje oświetleniowe unieczynnić i zdemontować.  

C) Oświetlenie  nr administracyjnego i wejścia 

Opraw z numerem administracyjnym oraz oświetlenia wejścia do klatki schodowej 

wykonać przewodem typu YDYżo 3x1,5mm2 pod tynkowo zasilane z TB-Adm. 

oraz sterowane zegarem astronomicznym przez całą noc w celu oświetlenia 

domofonu wg rys. E/2 i schematu połączeń. 

D) Oświetlenie piwnic lokatorskich. 

Przewidziano zasilanie dedykowane do oświetlenia piwnic lokatorskich w ramach 

indywidualnego oświetlenia należy wykonać z projektowanych w tym celu puszek 

n/t P1 do P5 (P6) zasilanych z TB-Adm. obwód wyposażony w ogranicznik mocy. 

Zasilanie wykonać natynkowo w rurkach elektroinstacyjnych przewodem typu 

YDYżo 3x1,5mm2. 

E) Instalacja dzwonkowa 

Wykonać nowe zasilanie z TB-Adm. pod tynkowo przewodem YDYżo 3x1,5mm2 

do każdego lokalu zabudować przycisk dzwonkowy pod tynkowy i doprowadzić 

do lokalu mieszkalnego przewód zakończony kostką. Dzwonek na 230V 

zabudowuje każdy lokal mieszkalny we własnym zakresie. 



F) Zasilanie dedykowane 

Zasilane dedykowane na poddasze doprowadzić przez wszystkie piętra oddzielne 

obwody przewodem YDYżo  3x2,5mm2 z TB-Adm. z parteru. 

 
Materiały zbędne Inwestorowi poddać utylizacji. 

 

2.6 Zasilanie TM 

Zasilanie TM (tablicy mieszkaniowej lokalu mieszkalnego) wykonać przewodem 

YDYżo 5x6mm2 do każdego lakolu mieszkalnego (zasilanie 3 fazowe - REERWA) 

pomimo istniejącego 1-fazowego z ZELP-u podtynkowo i wykonać  przepięcie w 

zabezpieczeniu TM.  

ZELP wykonać wg ilości lokali mieszkalny na kondygnacji przez zabudowanie 

liczników 1-fazowych. Przyjęto na każdy lokal mieszkalny 25A co odpowiada 4kW. 

UWAGA: 

Na ostatnim piętrze ZELP wykonać z większe ilością liczników 1-f gdyż na 

poddaszu są lokale mieszkalne. 

 

ZELP należy wykonać w sposób umożliwiający plombowanie zabezpieczeń 

przelicznikowych oraz listwy rozgałęźnej LZ-35 przez którą prowadzone jest 

WLZ bez przecinania. 

 

2.7 Ochrona przed przepięciami  

W celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń elektronicznych przed przepięciami 
zarówno łączeniowymi jak i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych 
zastosowano w projektowanej rozdzielnicy ograniczniki przepięć klasy 2, typ 
5SD74631 IP=25kA lub równoważne. Zaleca się, aby komputery podłączać za 
pośrednictwem listew komputerowych wyposażonych w filtry o ograniczniki przepięć 
klasy D.  

2.8 Ochrona przeciwporażeniowa  

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni izolacja robocza przewodów oraz 
izolacja urządzeń. Jako system ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem 
pośrednim przyjęto zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania z czasem nie 
przekraczającym 0,2 s. Samoczynne wyłączenie zasilania zapewniają zastosowane 
wyłączniki nadmiarowo-prądowe. Ochronie podlegają wszystkie dostępne części 
przewodzące w postaci części metalowych urządzeń nie będących pod napięciem w 
czasie normalnej pracy, metalowych konstrukcji wsporczych, metalowych osłon oraz 
styków ochronnych gniazd wtyczkowych. Układ sieci TN-S. Szynę PE rozdzielnicy RG  
połączyć z główną szyną wyrównawczą  a tą z kolei z uziomem otokowym instalacji 
odgromowej. 
We wszystkich sanitariatach i kuchni, należy wykonać lokalne połączenia 
wyrównawcze łączące wszystkie części przewodzące obce (rury, armatura, c.o., 
metalowe brodziki, etc.). Z szyną wyrównawczą oraz przewodem ochronnym PE 
należy połączyć uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, wchodzące do 
budynku przyłącza oraz wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych, 
konstrukcji i osprzętu, które nie są , ale mogą znaleźć się pod napięciem wskutek 



uszkodzenia izolacji. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi spełniać 
wymogi określone w normie PN-IEC 60364. 

3 Obliczenia  

 

3.1 Bilans mocy 

 
Zapotrzebowanie mocy dla lokali użytkowych określono na podstawie informacji 
uzyskanych od TAURON Dystrybucja – przyjęto Pn [kW]  dla mieszkania = 4 kW.  

Współczynniki jednocześności zgodne z N SEP-E 0002 (wariant zubożony dla instalacji 
modernizowanych)= 0,250 

 
Obliczeniowe obciążenie szczytowe obiektu mocą czynną  S = 121,5 kVA, P=97,9 kW 
Układ sieci dla zasilania : TN-C-S. 
Układ sieci dla instalacji : TN-S 
 
Zabezpieczenia i przekroje linii zasilających dobrano zgodnie z normą PN-IEC 60364. 
Typy, przekroje oraz wielkość zabezpieczeń, podano na schemacie głównym rozdziału 
energii elektrycznej. 
 
W przypadku zastosowania odbiorników i urządzeń technologicznych odmiennych od 
przyjętych założeń, należy zweryfikować dobrane przekroje przewodów i kabli oraz 
zabezpieczenia. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej jest zachowana a spadki 
napięć nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Po wykonaniu instalacji 
przeprowadzić pomiary kontrolne. 

 

 

W przypadku zastosowania odbiorników i urządzeń technologicznych 
odmiennych od przyjętych założeń, należy zweryfikować dobrane przekroje 
przewodów i kabli oraz zabezpieczenia. 

4 Informacja na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – plan BIOZ 

Ze względu na specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót – dla 

przedmiotowych prac elektrycznych należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do złożenia zawiadomienia 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. Do zawiadomienia należy dołączyć m.in. 

oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi / Dz.U. nr 151, poz. 1256 /. 

- całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod odpowiednim 

nadzorem. 

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Przedsiębiorstwem Sieciowym bezpieczny sposób 

wykonania robót. 

Do podstawowych niebezpieczeństw przy realizacji w/w robót budowlanych należy wymienić: 

- praca na wysokości przy montażu opraw oświetleniowych 



- montaż i demontaż rusztowań; 

- praca przy urządzeniach mogących znajdować się pod napięciem, 

 - praca przy użyciu elektronarzędzi zasilanych z instalacji placu budowy; 

- praca z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego; 

- praca innych zespołów takich jak murarze, instalatorzy sanitarni itp. 

- praca w pobliżu wody, 

Wszelkie prace montażowe wykonywać przy wyłączonym zasilaniu w energię elektryczną. 

Wszystkie roboty związane z realizacją projektowanych prac wykonać zgodnie z dokumentacją 

techniczną z zachowaniem należytych środków ostrożności oraz wymogów BHP, przestrzegając 

obowiązujących przepisów budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, pod 

odpowiednim nadzorem osób do tego celu uprawnionych. Roboty prowadzić zgodnie z 

zaleceniami norm branżowych oraz standardami technicznymi i instrukcjami wykonywania 

prac elektroenergetycznych obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. (prace przy 

urządzeniach należących do TAURON). 

 

 


