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4. Opis techniczny

Kopie pism:
• Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 z dnia 16.06.2005 o nadaniu uprawnień budowlanych,

• Zaświadczenie  z  dnia  22.05.2009  o  przynależności  do  Śląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów 

Budownictwa,

• Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005 o nadaniu uprawnień budowlanych,

• Zaświadczenie  z  dnia  9.02.2010  o  przynależności  do  Śląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów 

Budownictwa,

Podstawa opracowania

• zlecenie Inwestora

• założenia przekazane przez Inwestora

• obowiązujące normy i przepisy

• projekt branżowy branży architektonicznej

 Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi :

• budowa wnętrzowych instalacji elektrycznych gniazd wtykowych oraz siły,

• budowa wnętrzowych instalacji elektrycznych oświetlenia podstawowego i zapasowego,

• demontaż istniejących instalacji kotłowni,

• budowa rozdzielnicy kotłowni TK,

• budowa awaryjnego wyłącznika zasilania kotłowni AWK,



4.1 Wstęp.

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  swoim zakresem budowę wnętrzowych instalacji  elektrycznych 
gniazd  wtykowych,  siły,  oświetlenia  wewnętrznego  w istniejącym  pomieszczeniu kotłowni 
wraz z podległymi  jej  pomieszczeniami  dla potrzeb  Urzędu  Gminy  Popów.  Istniejące  pomieszczenie 
zasilane będzie z projektowanej rozdzielnicy kotłowni TK. 
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmować będzie:
– demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
– montaż projektowanych instalacji elektrycznych. 
 
4.2 Tablica rozdzielcza.

Pomieszczenie kotłowni zasilane będzie z projektowanej rozdzielnicy TK . Rozdzielnica ta zostanie 
zamontowana  jako  natynkowa  w  miejscu  wskazanym  na  rys.  nr  1  (pom.  002).  Należy  zastosować 
rozdzielnicę natynkową typu Univers o wym. 550x650mm, IP43 produkcji Hager.
Z tablicy TK zasilana będzie instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd wtykowych, instalacja siłowa.
Rozdzielnicę TK należy zasilić z istniejącej tablicy głównej (TG istn.) linią typu 4xLYc 1x35mm2 + LYc 
1x16mm2. Linie zasilającą rozdzielnicę TR należy prowadzić w kanałach naściennych  KS 90x60 SZ. 
Tablica rozdzielcza wykonana jest w drugiej klasie ochronności.
Na  dopływie  zasilania  do  rozdzielnicy  TK  należy  zainstalować  rozłącznik  izolacyjny  z  wyzwalaczem 
wzrostowym typu FRX 304 100A. Rozłącznik izolacyjny będzie zdalnie wyłączany za pomocą awaryjnego 
wyłącznika kotłowni zainstalowanego w miejscu wskazanym na rys nr 1. Jako awaryjny wyłącznik kotłowni 
należy zastosować wyłącznik alarmowy typu NC-NO, Wgm-1s produkcji Elektromet. 

4.3 Instalacje gniazd wtykowych i siły.

Instalacje  gniazd  wtykowych  należy  wykonać  przewodami  typu:  YDYżo  3x2,5mm2 
prowadzonymi:

• w kanałach naściennych typu KS 90x60 SZ 
• przewody dla aparatury pomiarowej (instalacje czujników temperatur) należy prowadzić w listwach 

naściennych LS 50x18 SZ 
W pomieszczeniu kotłowni należy stosować osprzęt natynkowy o stopniu IP44. Gniazd należy montować 
na wysokości 1,50m. Projektuje się również zainstalowanie typowego zestawu gniazd wtykowych. Należy 
stosować  zestaw gniazd  typu  942013  o  IP min.44  firmy Elektromet.  Zestaw gniazd  należy wyposażyć 
w wyłączniki nadprądowe.  Okienko inspekcyjne należy zamykać na klucz.
Rodzaj, ilość żył, i przekrój przewodów poszczególnych obwodów przedstawiono na schemacie ideowym – 
rysunek nr 3.

4.4 Instalacje oświetlenia podstawowego.

Instalacje  podstawowego  oświetlenia  wewnętrznego  zaprojektowano  przewodami  YDYżo 
3x1,5mm2  prowadzonymi natynkowo w rurkach RLHF 16 
Rurki RLHF 16 należy montować do sufitu za pomocą uchwytów otwartych ''U-16''.
W  pomieszczeniu  kotłowni  oraz  w  pomieszczeniach  pomocniczych  (pom.  021,  pom.  001)  należy 
zainstalować  oprawy  dla  świetlówek  prostych  typu  Linda  INOX  2x36W,  IP65  produkcji  3F  Filippi. 
W projektowanych pomieszczeniach należy stosować osprzęt natynkowy o IP44. Łączniki oświetleniowe 
należy montować na wysokości 1,50m od podłogi.
Rodzaj, ilość żył i przekrój przewodów wyszczególniono na schemacie ideowym – rysunek nr 3. 
Obliczenia natężenia oświetlenia roboczego wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX. 
Wyniki obliczeń przedstawiono w załącznikach.

4.5 Instalacje oświetlenia awaryjnego.

Zaprojektowano system oświetlenia awaryjnego, polegający na tym, iż w pomieszczeniu kotłowni 
część opraw oświetlenia podstawowego pełni funkcję oświetlenia zapasowego. 
Oprawy  oświetlenia  awaryjnego  powinny  być  wyposażone  w  min.  1-godzinny  moduł  podtrzymania 
zasilania z funkcją autotestu i sygnalizacji stanu oprawy.



Miejsca zainstalowania oraz typy opraw przedstawiono na rysunkach nr 1.
Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się, aby akumulatory w oprawach awaryjnych były wymieniane po 4 
latach  eksploatacji  nie  zależnie  od  ich  stanu.  Duży  wpływ  na  trwałość  akumulatorów  ma  pierwsze 
ładowanie, które powinno trwać bez przerw, przez co najmniej 24h.
Awaryjne oprawy oświetleniowe winny posiadać znak rozpoznawczy w postaci żółtego paska o szerokości 
2cm.

4.6 Ochrona przeciwporażeniowa.

Sieć nN zasilająca proj. budynek pracuje w układzie „TN-C”. 
Ochrona  przeciwporażeniowa  realizowana  jest  przez  samoczynne  szybkie  wyłączenie  zasilania. 

Podstawowym  środkiem  ochrony  przeciwporażeniowej  są  zabezpieczenia  nadmiarowoprądowe. 
Dodatkowym  środkiem  ochrony  są  zabezpieczenia  różnicowoprądowe  w  postaci  wysokoczułych 
wyłączników o różnicowym prądzie wyłączenia  ∆Ιn=30mA. Oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie 
izolacji  nie  wymagają  ochrony  przeciwporażeniowej,  natomiast  zaciski  ochronne  urządzeń  i  aparatów 
wykonanych w I klasie izolacji należy bezwzględnie połączyć z przewodem ochronnym PE. 
Projektowana tablica TK posiada szynę wyrównawczą. Należy do niej podłączyć:
 części przewodzące dostępne;
 części przewodzące obce;
 metalowe konstrukcje;

Uwaga: Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami.
Przewody  ochronne  PE,  uziemiające  lub  wyrównawcze  powinny  być  oznaczone  dwubarwnie, 
naprzemiennie barwą zieloną i żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień:
• barwa naprzemiennie zielona i żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji  przewodów 

mających udział w ochronie przeciwporażeniowej,
• zaleca się aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń 

nie  na  całej  długości  z  tym,  że  powinny  one  znajdować  się  we  wszystkich  dostępnych 
i  widocznych miejscach.



5. Obliczenia

L.p Nazwa urządzenia Pz
[kW]

kj cosφ tgφ Ps
[kW]

Q
[kVAr]

Rozdzielnica TR
1 Oświetlenie podstawowe 0,79 0,70 0,85 0,62 0,55 0,34

2 Gniazda wtykowe 4,00 0,20 0,80 0,75 0,80 0,60

Urządzenia technologiczne 49,95 0,90 0,85 0,62 44,95 27,87

Razem 54,74 - - - 46,30 28,81

Obliczanie przekrojów i zabezpieczeń.

Rozdzielnica TR

S= 46,30228,812 = 54,53kVA

I= 54530/3∗400 = 78,80A

Rozdzielnice  kotłowni  TR  należy  zasilić  z  istniejącej  rozdzielnicy  TG  linią  4xYLc  1x35mm2   +  LYc 
1x16mm2. Wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnicę kotłowni należy zabezpieczyć w istniejącej rozdzielnicy 
(TG istn.) rozłącznikiem bezpiecznikowym RBK 00 z wkładkami topikowymi 100A.

6. Uwagi końcowe 
1.  Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP.
2. Wykonawcą prac  może być  przedsiębiorca  lub osoba posiadająca  uprawnienia  do wykonywania 
tego rodzaju prac.
3. Podane w przedmiotowym projekcie typy projektowanych urządzeń elektrycznych służą wyłącznie 
przedstawieniu intencji projektanta co do zastosowanych materiałów. 
4. Po  konsultacji  z  projektantem  i  Inwestorem  dopuszcza  się  stosowanie  urządzeń  i  aparatów 
elektrycznych  innych  producentów i innych  typów,  jednak o nie  gorszych  parametrach  funkcjonalnych, 
technicznych i użytkowych.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

Wszystkie  materiały  użyte  do  realizacji  przedmiotowej  instalacji  powinny  być  dopuszczone  
do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodności i posiadać znak 
bezpieczeństwa.

Zabrania się zabudowy przewodów o wartości napięcia roboczego izolacji mniejszej niż 750V.



7.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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1.   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
      poszczególnych obiektów.

Całe zamierzenie budowlane obejmuje :
1. demontaż istniejących instalacji elektrycznych
2. budowa wnętrzowych instalacji elektrycznych zasilania gniazd, oświetlenia oraz instalacji siły
3. montaż tablicy rozdzielczej TK

Poszczególne elementy inwestycji będą realizowane przez wykonawcę w następującej kolejności :
1. odłączenie napięcia z pomieszczeń objętych opracowaniem
2. demontaż istniejących instalacji elektrycznych
3. budowa wnętrzowych instalacji elektrycznych zasilania gniazd, oświetlenia oraz instalacji siły  
4. montaż tablicy rozdzielczej TK
5. montaż awaryjnego wyłącznika kotłowni  
6. montaż linii zasilającej rozdzielnicę TK

2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na placu budowy nie występują obiekty stwarzających bezpośrednie zagrożenie.

3.   Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
      zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objętym budową nie występują elementy zagospodarowania (urządzeń elektrycznych) stwarzających 
bezpośrednie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Zagrożenia jw. pojawiają się dopiero podczas realizacji robót budowlanych.

4.   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
        realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  kierownik  robót  winien  przeprowadzić  właściwy instruktaż 
kierowanym przez niego pracownikom i zwrócić im uwagę na następujące zagrożenia:
• w  zakresie robót  związanych  z  montażem  instalacji  elektrycznych,  koryt/drabin  kablowych  i  osprzętu 

elektrycznego  z  podnośnika  lub  drabiny  na  zagrożenie  wynikające  z  możliwości  upadku  pracownika  
z wysokości oraz porażeniem prądem elektrycznym.

• w  zakresie robót  związanych  z  montażem instalacji  elektrycznych  i  osprzętu  na  zagrożenie  wynikające  
z możliwości porażenia prądem elektrycznym.

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania podanych powyżej robót budowlanych należy 
przedsięwziąć następujące środki techniczne i organizacyjne :

• podczas  wykonywania  prac  z  drabiny  należy  stosować  przez  pracowników  sprzęt  zabezpieczający 
przed upadkiem z wysokości,

• wszystkie  prace  związane  z  zabudową  instalacji  elektrycznych  oraz  osprzętu  należy  wykonywać 
w sposób beznapięciowy. 








