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2. SPIS RYSUNKÓW 
 
1. Rzut parteru – Instalacja oświetleniowa  E-01 
2. Rzut parteru – Instalacja gniazdowa E-02 
3.  Schemat rozdzielnicy TB-SG i kasety sterowania oświetleniem KS-O E-03 
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3. OPIS TECHNICZNY 
 
3.1 Podstawa opracowania. 
 

Niniejszy projekt budowlany instalacji elektrycznych związany z remontem szatni i 
węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie  powstał na podstawie: 
 
- umowy z Inwestorem  
- wizji w terenie, inwentaryzacji 
- ustaleń międzybranżowych  
- obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń 
 
 
3.2. Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej dotyczący  
remontu szatni i węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie. 

 
 
Projekt obejmuje: 
 
- Demontaż istniejących instalacji elektrycznych w tym rozdzielnicy 
- Montaż rozdzielnicy TB-SG  
- Montaż instalacji gniazdowej i oświetleniowej  
 

 
 
3.3. Przepisy i normy.  
[1]  PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
 

[2]  PN-IEC 60364-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
 

[3]  PN-IEC 60364-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
łączeniowymi.  
 

[4]  PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
 

[5]  PN-IEC 60364-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

 
[6]  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i  
 budowa. 
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[7]   Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 08.10.1990 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej.  

  
 

3.4. Stan istniejący.  
 Instalacja elektryczna w części szatni oraz zaplecza sanitarnego jest przestarzała oraz 
nie spełnia wymogów obowiązujących norm oraz przepisów. Istniejąca rozdzielnica bazuje na 
zdewastowanych wkładkach bezpiecznikowych, które również nie spełniają wymagań norm 
oraz przepisów.  Kabel zasilający rozdzielnicę to kabel YAKY 5x16m2 nadaje się do 
ponownego użycia do zasilania nowej rozdzielnicy TB-SG.  
 

3.5. Stan projektowany. 

3.5.1. Rozdzielnica elektryczna TB-SG.   
 

Projektuje się rozdzielnicę TB-SG zgodnie z rysunkiem nr E-3 przedstawiającym jej schemat. 
Rozdzielnicę TB-SG projektuję się jako podtynkową w miejscu zdemontowanej 
dotychczasowej rozdzielnicy. Rozdzielnica z drzwiami pełnymi z możliwością zamknięcia na 
klucz, stopień ochrony IP co najmniej 40. Rozdzielnica wyposażona w aparaty modułowe 
Legrand lub równoważne 

Z powyższej rozdzielnicy zasilić obwody gniazdowe, oświetlenie ogólne, oświetlenie 
awaryjne oraz ewakuacyjne oraz oświetlenie hali sportowej.   

Połączenia wewnętrzne w rozdzielnicy wykonać przewodem o izolacji 750V.   
 

3.5.2. Kaseta sterowania oświetleniem hali.    
 
Projektuje się kasetę sterowania oświetleniem hali sportowej jako natynkową 

umiejscowioną przy wejściu na halę. Schemat ideowy oraz widok elewacji kasety pokazano 
na rysunku E-3. Jako przewód sterowniczy użyć YKSY 7x1,5mm2. 
 

3.5.3. Instalacja elektryczna gniazdowa. 
 
Całą instalację elektryczną (od rozdzielnic do drobnych odbiorników) należy wykonać 

przewodami typu YDYp z izolacją na napięcie 750V. Jeśli spodziewana grubość tynku na 
ścianach będzie nie mniejsza niż 10mm całą instalację należy wykonać wtynkowo 
przewodami typu YDY z izolacją na napięcie 750V. W przeciwnym razie instalację należy 
wykonać podtynkowo. Prowadzić je należy zgodnie z ogólnie przyjętymi dla pomieszczeń 
budownictwa wytycznymi. Obwody gniazd wtykowych 230 V ogólnego użytku, wykonane 
mają być przewodem YDYp 3x2,5mmmm, Un = 750 V. W pomieszczeniach mokrych 
stosować osprzęt szczelny IP44.  

Gniazda i łączniki w wc montować na wysokości 1,3m. Gniazda ogólnego 
przeznaczenia na wysokości 0,3m.  
 Rozmieszczenie osprzętu bezwzględnie uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji. 
Dopuszcza się korektę rozmieszczenia osprzętu w zakresie nie powodującym zmiany 
funkcjonalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  
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Przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia 
przewodów uszczelnione zostaną masą o odporności ogniowej równej danemu elementowi 
konstrukcyjnemu. 

Szczegóły związane z typem i rozmieszczeniem osprzętu elektrycznego pokazano na 
rysunkach nr E-2.  

 

3.5.4. Instalacja oświetlenia podstawowego. 
Przyjęto następujące wartości natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń: 

 korytarze    - 100 lx, 
 szatnie i pomieszczenia sanitarne - 200 lx 
 pom. techniczne   - 150 lx, 

Instalacja będzie wykonana przewodami typu YDY z izolacją na napięcie 750V. 
Obwody oświetlenia wykonane przewodami YDYp 3x1,5mm; Un= 750V a Łączniki i 
przyciski należy montować na wysokości 1,3m.  W pomieszczeniach gdzie zastosowany jest 
sufit podwieszany należy montować oprawy przystosowane do montażu w sufitach 
podwieszanych. Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez szybkie wyłączenie w układzie 
sieci TNS. 

Szczegóły związane z typem i rozmieszczeniem opraw oświetleniowych pokazano na 
rysunkach nr E-1. 

  
 

 

3.4.5. Instalacja oświetlenia awaryjnego.  
W budynku przewiduje się oświetlenie awaryjne, które zapewni oświetlenie podczas 

ewakuacji dróg ewakuacyjnych oraz oświetlenie znaków ewakuacyjnych. 
Oprawy zainstalowane zostaną na drogach komunikacji ogólnej, za drzwiami wyjść 

ewakuacyjnych na zewnątrz budynku.  
Zaprojektowano oprawy oświetlenia awaryjnego zasilane z własnych akumulatorów 

wbudowanych w oprawach wraz z przyciskiem TEST. Rozmieszczenie opraw zostało 
dopasowane do aktualnej aranżacji pomieszczeń.  

Wszystkie oprawy będą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 
Oprawy ewakuacyjne z piktogramami, które będą rozmieszczone w ciągach 

komunikacyjnych i przy wyjściach ewakuacyjnych będą przystosowane do pracy awaryjnej 
przez 1 godziny po zaniku napięcia i będą pracować w trybie na jasno (ciągłe świecenie 
opraw w normalnym trybie pracy). 

Oprawy awaryjne dla bezpiecznego rozproszenia ewakuowanych za ostatnim wyjściem 
ewakuacyjnym stanowić będą oprawy w wersji szczelnej o min. stopniu IP65 montowane na 
zewnątrz budynku. 

Oprawy awaryjne stosowane dla celów umożliwienia bezpiecznego ruchu osób  w 
kierunku dróg ewakuacyjnych przez zapewnienie warunków widzenia umożliwiających 
dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznawalna, stanowić będą 
niezależne oprawy zainstalowane w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych. Oprawy 
montowane będą naściennie oraz do stropu na zwieszakach, w strefie z sufitami 
podwieszanymi, zastosowano oprawy w wersji do montażu  w sufitach podwieszanych. 

Do obliczeń oświetlenia awaryjnego przyjęto średnie natężenie na drogach 
ewakuacyjnych co najmniej 1lux na 1 jednostkę szerokości drogi 2m. Szersze drogi mogą być 
traktowane jako kilka dróg o szerokości 2m. Na centralnym pasie drogi obejmującym nie 
mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50% 
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podanej wartości. Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia 
oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40 : 1. 

W miejscach rozmieszczenia hydrantów, gaśnic,  przycisków sygnalizacji pożaru – 
ręcznych ostrzegaczy pożarowych, natężenie oświetlenie  na podłodze w ich pobliżu powinno 
wynosić co najmniej 5lx. 

Cała instalacja oświetlenia ewakuacyjnego będzie wykonana przewodami kabelkowymi 
typu YDY na napięcie 750V prowadzonymi na korytkach kablowych. 

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego powinny spełniać wytyczne norm PN-EN 
1838:2005, PN-EN 60598-22-2:2004 oraz wytyczne nowelizacji rozporządzenia MSWiA z 
dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazów wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowie i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia 
tych wyrobów do użytkowania p. 13.1, 13.2 

 

3.5.6. Ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona od porażeń elektrycznych  
  Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi zrealizowano przez 
zastosowanie ochronników przeciwprzepięciowych. W istniejącej rozdzielnicy głównej  
niskiego napięcia zabudowane są ochronniki przeciwprzepięciowe typu I i II, a w rozdzielnicy 
TB-1 projektuje się ochronniki typu II.  
Ochrona przed dotykiem pośrednim (dodatkowa) realizowana będzie poprzez: 

 wyłączników instalacyjnych nadprądowych; 
 wyłączników różnicowoprądowych 
 połączeń wyrównawczych; 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania odbiorcze instalacji w zakresie 
wymaganym postanowieniami normy PN-IEC 60364-6-61. Przed oddaniem instalacji do 
użytkowania, należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz 
pomiaru izolacji przewodów. Rezystancja izolacji przewodów powinna być większa od 
0,5M. 
Barwa izolacji żył kabli i przewodów powinna być następująca : 

 przewody fazowe – barwa czarna lub brązowa 
 przewody neutralne – barwa jasnoniebieska 
 przewody ochronne – barwa żółto-zielony 

W pobliżu istniejącej kotłowni należy wykonać główną szynę wyrównawczą łącząc do niej 
wszystkie elementy metalowe wszystkich instalacji.  
 

 3.4.7. Uwagi końcowe.   
  Projektowane instalacje będą spełniać wymagania norm i przepisów w zakresie 
zabezpieczeń, wytrzymałości zwarciowej, obciążalności prądowej , szczelności, oraz ochrony 
od porażeń i przepięć. Ochronę od porażeń przewidziano przez szybkie wyłączenie w 
układzie sieci TNS.  
  Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Instalacje 
elektryczne . 
Po zakończeniu robót należy opracować dokumentację powykonawczą i instrukcję 
eksploatacji. 
Szczegółową specyfikację poszczególnych systemów instalacji elektrycznych należy 
uzgadniać z firmami specjalistycznymi (producentami) poszczególnych systemów. 
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  Przed oddaniem instalacji do użytkowania, należy wykonać pomiary skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiaru izolacji przewodów. Rezystancja izolacji 
przewodów powinna być większa od 0,5 M. 
W skład badań pomontażowych m.in. wchodzą: 

 oględziny, 
 badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej, 
 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 
 badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej, 
 badanie skuteczności samoczynnego szybkiego wyłączania, 
 pomiar natężenia oświetlenia, 
 pomiar rezystancji uziemienia. 

  Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny być 
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami 
zgodności i posiadać znak bezpieczeństwa. 
 
 
4. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE 
 
Pi = 17,6kW 
Ps= 7,4kW 

𝐼 =
𝑃

√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

7,4𝑘𝑊

√3 ∙ 400𝑉 ∙ 0,93
≈ 11,49𝐴 

 
Na podstawie wyliczonego prądu dobrano następujące zabezpieczenia : 
 
- główne zabezpieczenie w TB-SG – FRX 63 
- zabezpieczenie w rozdzielnicy głównej WT0032A  

 

Do zasilenia rozdzielnicy TB-SG wykorzystano istniejący kable YAKY 5x16mm, o 

obciążalności prądowej długotrwałej, sposób ułożenia B2, 3 żyły obciążone: Iz = 

1,06*47,7A=50,56A 

/uwzględniono współczynnik poprawkowy dla temperatury otoczenia 20°C 
 
 
Warunki zabezpieczenia kabla przed przeciążeniem  

Zabezpieczenie projektowanego obwodu  w  rozdzielnicy głównej In =32A 

Is<= In <= IZ   ;  11,49 <  32 < 50,56A 

  I2 <=1,45IZ   ;  32 *1,6 <  1,45*50,56A 

    51,2 <  73,31  są spełnione 
 
Obliczenia spadku napięcia na kablu: 
 

∆𝑈1 =
100 ∙ 𝑃 ∙ 𝑙

𝜎 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈
=

100% ∙ 7400𝑊 ∙ 85𝑚

35
m

Ω ∙ 𝑚𝑚
∙ 16𝑚𝑚 ∙ 400𝑉

≈ 0,06% 
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4. OBLICZENIA OŚWIETLENIE 
 
Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano w programie obliczeniowym Dialux. Założenia 
do obliczeń oraz wyniki w projekcie.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


