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INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiot opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest  rozbudowy  wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  budynku
remizy strażackiej na dzienny pobyt seniora w międzyrzeczu.

Zamawiający
GOPS Bojszowy

PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o:

 Zlecenie Inwestora 

 Uzgodnienia z Inwestorem;

 USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY i  POLITYKI  SOCJALNEJ z  dnia  26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity); 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia;

 POLSKIE NORMY

 PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych
charakterystyk

 PN-IEC  60364-4   -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa (wszystkie arkusze)

 PN-IEC  60364-5  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

 PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody
obliczania

 PN-EN 12464-1 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy
we wnętrzach

 N  SEP-E-001  -  Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napięcia.  Ochrona
przeciwporażeniowa

strona 



ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 

REMIZY STRAŻACKIEJ NA DZIENNY DOM POBYTU SENIORA W MIĘDZYRZECZU

OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE LOKALU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Projektuje się wymianę istniejącej rozdzielni głównej RGE na TP0 zlokalizowanej na parterze
budynku. Istniejący licznik energii elektrycznej należy przenieść do nowego złącza kablowego
ZK1E-1P posadowionego w pobliżu wejścia głównego do budynku. Lokalizacja projektowanego
złącza  wskazana  została  na  rysunku  E02.  Fakt  rozplombowania  licznika  należy  zgłosić  w
właściwym  przedsiębiorstwie  energetycznym,  po  przeprowadzonych  pracach  licznik
zaplombować. 

Obecną instalację znajdującą się w pomieszczeniach należy zlikwidować.

W celu dystrybucji energii elektrycznej przewidziano zastosowanie rozdzielnicy głównej niskiego
napięcia, z której wyprowadzono linie kablowe WLZ w kierunku:

• Projektowanej rozdzielnicy parteru skrótowo oznaczonej jako TP1;

• Projektowanej rozdzielnicy parteru skrótowo oznaczonej jako TP2;

• Projektowanej rozdzielnicy piętra skrótowo oznaczonej jako TK;

• Projektowanej rozdzielnicy piętra skrótowo oznaczonej jako TM;

• Odbiorników technologicznych.

Rozdzielnica główna TP0 będzie przyłączona do sieci rozdzielczej energetyki  zawodowej  na
napięciu  niskim,  przemiennym,  trójfazowym  (0,4  kV,  50  Hz)  linią  kablową  wyprowadzoną  z
przebudowywanego przyłącza napowietrznego znajdującego się na elewacji budynku. Obecna
moc przyłączeniowa obiektu to 21kW. W związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej dla
obiektu, inwestor powinien wystąpić z wnioskiem do ZE o zwiększenie mocy przyłączeniowej
dla  budynku  do  wartości  32kW.  TP0  będzie  wykonana  w  postaci  podtynkowej  o  stopniu
szczelności IP40. Układ sieci w obiekcie – TN-S.

DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE
W  celu  rozdziału  energii  elektrycznej  w  obiekcie  zastosowano  system  wewnętrznych  linii
zasilających (WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych.

Z rozdzielnic wyprowadzono obwody końcowe służące do dystrybucji  i zasilania odbiorników
energii elektrycznej w danej strefie.

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE

WLZ  zostaną  wyprowadzone  z  rozdzielnicy  głównej  niskiego  napięcia  w  kierunku
poszczególnych  rozdzielnic  obiektowych  oraz  urządzeń  technologicznych  o  znacznej  mocy.
Zaprojektowano następujące WLZ wyprowadzone z rozdzielnicy głównej TP0:

• Przewód elektroenergetyczny typu YKYżo 5x10mm2 w kierunku tablicy rozdzielczej TP1;

• Przewód elektroenergetyczny typu YKYżo 5x6mm2 w kierunku tablicy rozdzielczej TP2;

• Przewód elektroenergetyczny typu YKYżo 5x6mm2 w kierunku tablicy rozdzielczej TK;

• Przewód elektroenergetyczny typu YKYżo 5x6mm2 w kierunku tablicy rozdzielczej TM;
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OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE OBIEKTU

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla  poszczególnych  pomieszczeń  przyjęto  następujące  wartości  średniego  natężenia
oświetlenia:

 Korytarz: 150lx;

 Toalety: 200 lx;

 Biura: 500 lx.

Typy  i  rodzaje  opraw  będą  dopasowane  do  warunków  panujących  w  poszczególnych
pomieszczeniach. Oprawy będą dostarczone przez wykonawcę o typie zgodnym z wytycznymi
inwestora.

Sterowanie pracą obwodów oświetlenia wnętrzowego będzie odbywać się przy zastosowaniu:

Lokalnych wyłączników pojedynczych,  świecznikowych oraz schodowych w pomieszczeniach
użytkowych o niewielkiej powierzchni;

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INSTALACJA OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH

Poszczególne obwody instalacji oświetleniowej w modernizowanych 
pomieszczeniach zasilono jednofazowo z tablic strefowych dedykowanych do 
obsługi danego obszaru (obciążenia są zrównoważone na wszystkich fazach).

Instalacje należy układać lub prowadzić:

 Podtynkowo  – łączniki oświetleniowe i oprawy oświetleniowe;

Łączniki  obwodów oświetleniowych należy umieszczać obok drzwi  (od strony klamki)  w taki
sposób, aby środek najwyżej połączonego łącznika znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponad
gotową powierzchnią podłogi. Łączniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny być
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości 105 cm ponad gotową
powierzchnią podłogi.

Obwody  instalacji  oświetlenia  należy  wykonać  przy  zastosowaniu  przewodów
elektroenergetycznych typu:

 YDYżo 3x1,5 mm2 – zasilanie opraw oświetleniowych;

INSTALACJA OBWODÓW GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

 Gniazda ogólnoużytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; IP20; 230 V;

 Gniazda ogólnoużytkowe typu 2P+Z; 16 A; IP44; 230 V;

Poszczególne  obwody  instalacji  gniazd  wtyczkowych  w modernizowanych  pomieszczeniach
zasilono jednofazowo, jednostronnie z projektowanych rozdzielnic obiektowych dedykowanych
do obsługi danego obszaru, obciążenia są zrównoważone na wszystkich fazach. 

Instalacje należy układać lub prowadzić:

strona 



ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 

REMIZY STRAŻACKIEJ NA DZIENNY DOM POBYTU SENIORA W MIĘDZYRZECZU

Podtynkowo.  Zalecane  trasy  układania  podtynkowego  przewodów  elektroenergetycznych  w
ścianach powinny się znajdować:

Dla tras poziomych – 30 cm poniżej gotowej powierzchni sufitu;

Dla tras pionowych – 15 cm od ościeżnic bądź linii zbiegu ścian;

Gniazda wtyczkowe należy instalować:

W taki sposób, aby środek najwyżej  położonego gniazda znajdował się nie wyżej niż 30 cm
ponad gotową powierzchnią podłogi w przypadku pomieszczeń biurowych;

W  pomieszczeniach  wilgotnych  lub  przejściowo  wilgotnych  należy  stosować  osprzęt
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostałych – IP20.

Każdy  z  obwodów  gniazd  wtyczkowych  został  zabezpieczony  wyłącznikiem
różnicowoprądowym,  wysokoczułym  o  prądzie  znamionowym  różnicowym  równym  30  mA,
oprzewodowanie należy wykonać przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych typu
YDYżo 3x2,5 mm2.

OPRZEWODOWANIE, DYSTRYBUCJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W obiekcie występuje instalacja trójżyłowa w układzie TN-S, głównie w wykonaniu miedzianym.
Instalacja w obrębie obiektu poprowadzona jest podtynkowo.

INSTALACJA GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
W pobliżu drzwi wejściowych do budynku przewidziano montaż Głównego Wyłącznika Prądu. 

Główny  wyłącznik  prądu  będzie  zabudowany  w  odrębnej  obudowie.  Wyzwalacz  cewki
wzrostowej  głównego  wyłącznika  prądu  będzie  połączony  z  przyciskami  pożarowego
wyłącznika  prądu  (PPWP)  przewodem  niepalnym  typu  HDGs  2x1,5  PH  90.  Wyzwolenie
głównego wyłącznika prądu spowoduje odcięcie dopływu energii elektrycznej dla odbiorników
podstawowych na elewacji budynku.
Po  zadziałaniu  GWP jedynym  odbiornikiem  na który  podawana  będzie  energia  elektryczna
pozostanie centrala oddymiania.

INSTALACJA ODDYMIANIA
Główne zadania  systemu oddymiania to:

 Wykrycie zagrożenia pożarowego z czujek dymu;

 Wykrycie awarii sytemu;

 Otwarcie klapy oddymiającej;

 Otwarcie klapy oddymiającej poprzez ręczne przyciski oddymiania;

Oddymianie  wysterowywane  jest  z  czujników  optycznych  dymu,  bądź  z  ręcznych
przycisków  oddymiania.  W  obiekcie  zaprojektowano  jedną centrale  oddymiania
oznaczoną jako „CO” o maksymalnym prądzie roboczym 16A.  Centrala  zamontowana
będzie na ostatniej  kondygnacji  klatki  schodowej  na wysokości  1,8m nad poziomem
posadzki. Centrala sterująca została zasilana z sieci 230V z Tablicy głównej obiektu oraz
będzie posiadać akumulatory zapewniające 72 h pracy. Napięcie robocze dla urządzeń
oddymiających sterowanych przez centralę wynosi 24V DC.  
Kable układać pod tynkiem. Wszystkie połączenia urządzeń systemu wykonać zgodnie
ze  schematem i  DTR producenta.  Wszystkie  urządzenia  instalacji  oddymiania  klatki
schodowej  muszą  posiadać  certyfikat  dopuszczenia  do  stosowania  w  ochronie
przeciwpożarowej wydany przez CNBOP.
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BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE
Moc zainstalowana budynku 21kW.

Zapotrzebowanie na moc elektryczną 65kW. Przy zastosowaniu współczynnika jednoczesności
ki=0,5 zapotrzebowanie na moc wynosi 32,52kW. W związku z tym inwestor powinien wystąpić
z wnioskiem do ZE o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla budynku do wartości 32kW.

I obc=
P

√ 3⋅U N⋅cosΦ

I dd≥I N≥I obc

1,45⋅I dd≥1,6⋅I N

ΔU max=
100⋅P⋅l

Γ⋅s⋅U N
2

Smin≥
1
k √(

I 2
∗t
1

)

TABELA OBLICZENIOWA
Tabela 1

L.p. Odbiór
IN

[A]

IZ

[A]
(IDD)

IB 

[A]
(IOBC)

I2 
[A]
(2

warunek
doboru
kabla)

S
[mm2]

(Przekrój
kabla)

Smin 
(warunek

zwarciowy)

I2t

(Całka
Joule'a)

ΔU
[%]

K (dla smin)

1 TP0 63 135 50,44 100,8 25 0,71 4000 0,57 115

Spadki napięcia na GLZ są mniejsze od spadku napięcia dopuszczalnego. Warunki prawidłowego 
doboru zostały spełnione.

UWAGI I WYTYCZNE BRANŻOWE

• Materiały zastosowane w projekcie i wykazane w zestawieniu materiałowym służą celom
poglądowym  i  określeniu  standardu  materiałowego.  Wykonawca  jest  z  obowiązany
zastosować materiał o cechach nie gorszych a niżeli te zastosowane w projekcie;

• Po wykonaniu okablowania instalacji  elektrycznych (bruzdowaniu) ściany doprowadzić
do stanu sprzed rozpoczęcia robót;

• Wykończenia  ścian (roboty malarskie i  glazurowe)  są przedmiotem robót  wykonawcy
robót budowlanych i zostały uzgodnione w projekcie w części architektonicznej.

ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I BHP
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Sieć elektroenergetyczna zasilająca instalacje wewnętrzne obiektu będzie pracować w układzie
sieciowym TN-S.

W  odbiornikach  energii  elektrycznej  oraz  osprzęcie  niskiego  napięcia  zlokalizowanych  w
budynku ochronę podstawową (przy dotyku bezpośrednim) stanowią:

 Izolacja podstawowa;

 i/lub osłony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez:

 Samoczynne wyłączenie zasilania w urządzeniach o I klasie ochronności zrealizowane
poprzez:

 Przepalenie wkładek bezpiecznikowych;

 otwarcie wyłączników nadprądowych;

Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie obwodu przy dotyku pośrednim,
aby  w  następstwie  zwarcia  między  częścią  czynną  a  częścią  przewodzącą  dostępną
spodziewane  napięcie  dotykowe  przy  dotyku  części  przewodzących,  nie  spowodowało
przepływu  prądu  rażeniowego  wywołującego  niebezpieczne  skutki  patofizjologiczne  dla
człowieka.

 Zastosowaniu izolacji ochronnej w urządzeniach o II klasie ochronności.

Dodatkowo  zastosowano  środki  ochrony  przeciwporażeniowej,  uzupełniającej  stanowiącej
redundancję względem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

 Wyłączników różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym prądzie różnicowym
zadziałania  równym  30  mA  zainstalowanych  we  wszystkich  obwodach  gniazd
wtyczkowych  o  prądzie  znamionowym  nieprzekraczającym  20  A przewidzianych  do
użytku przez osoby niewykwalifikowane;

 miejscowych  połączeń  wyrównawczych  polegających  na  połączeniu  ze  sobą  części
przewodzących dostępnych i obcych w celu wyrównania potencjałów.

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Na placu budowy należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:

 Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny i zobowiązani do
używania go w trakcie prowadzenia robót;

 Obsługę  ciężkiego  sprzętu  mogą  prowadzić  tylko  osoby  do  tego  upoważnione
posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe;

 Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być
składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia;

 Wszyscy  uczestnicy  procesu  inwestycyjnego  zobowiązani  są  do  przestrzegania
przepisów BHP;
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SPIS RYSUNKÓW

lp. TEMAT SYMBOL SKALA

1 Rzut piwnicy- Plan instalacji elektrycznych E01 1:100

2 Rzut parteru- Plan instalacji elektrycznych E02 1:100

3 Rzut piętra 1- Plan instalacji elektrycznych E03 1:100

4 Rzut piętra 2- Plan instalacji elektrycznych E04 1:100

5 Rzut dachu - Plan instalacji odgromowej i uziomu E05 1:100

6 Rzut piwnicy- Plan instalacji oświetleniowych E06 1:100

7 Rzut parteru- Plan instalacji oświetleniowych E07 1:100

8 Rzut piętra 1- Plan instalacji oświetleniowych E08 1:100

9 Rzut piętra 2- Plan instalacji oświetleniowych E09 1:100

10 Schemat strukturalny rozdzielnicy TP0 E10 -

11 Schemat strukturalny rozdzielnicy TP1 E11 -

12 Schemat strukturalny rozdzielnicy TP2 E12 -

13 Schemat strukturalny rozdzielnicy TK E13 -

14 Schemat strukturalny rozdzielnicy TM E14 -

15 Schemat ideowy instalacji oddymiania E15 -

16 Złącze  kablowo  pomiarowe  -ZK1E-1P-  Widok
elewacji, schemat elektryczny

E16 -
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