
   

 

 

 

   

 

 

 Zadanie :  Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne 
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Projekt zawiera : 

 

1. Opis techniczny 
2. Obliczenia techniczne 

3. Kosztorys z przedmiarem 
4. Rysunki techniczne 

- plan zabudowy wyłącznika głównego i rozdzielni 

RG, tablic licznikowych 
- schemat ideowy zasilania 

- schemat tablicy mieszkaniowej TM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.OPIS TECHNICZNY 

1.1. Wstęp 

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej dla 

budynku przy ul. Matejki 26A – 2 klatki w Siemianowicach 

1.2. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania są: 

- główna rozdzielnia przyłączeniowa z tablicą administracyjną  

- tablice mieszkaniowe TM 

- rozliczeniowy pomiar energii 

- instalacja oświetlenia klatki schodowej 

- instalacje połączeń wyrównawczych, 

- wewnętrzna linia zasilająca WLZ 

1.3 Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano w oparciu o: 

- inwentaryzację istniejących urządzeń i instalacji elektrycznych 

- aktualne obowiązujące normy i przepisy 

1.4 Ogólna charakterystyka obiektu 

Przeznaczenie -  budynek mieszkalny 

Typ budynku – w zabudowie wolnostojącej 

Ilość kondygnacji – 3, poddasze  

Rodzaj ścian działowych – murowane z cegły 

Wyposażenie w instalacje – elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową  

1.5. Założenia 

- napięcie zasilania                                                  400/230 V 

- moc zainstalowana  klatka I  5 x 5,0 kW +1x15kW + 5,0 kW ADM =  45 kW 

- zapotrzebowanie mocy                                             29,0 kW 

- moc zainstalowana  klatka I  4 x 5,0 kW +2x15kW + 5,0 kW ADM =  55 kW 

- zapotrzebowanie mocy                                             35,0 kW 

- ochrona przed porażeniem szybki wyłączenie napięci w systemie TN-C-S 

- zabezpieczenie przelicznikowe                                    6 x 25  A 

1.6. Instalacja elektryczna 

Budynek jest zasilany ze sieci napowietrznej NLK. Każda klatka jest zasilana oddzielnie.            

Z konsoli umieszczonych na budynku poprowadzone są kable aluminiowye, który zasila 

klatki schodowe budynku. Kabel zasilający jest o małym przekroju. Instalacja elektryczna 

jest w złym stanie technicznym. Przewody aluminiowe o małych przekrojach, skrzynki 

rozdzielcze oraz zabudowana aparatura jest w złym stanie technicznym, stwierdzono złe 



styki podstaw bezpiecznikowych. Projektuje się wyprowadzenie nowego kabla 

zasilającego typu YKY 4x16 mm² (WLZ). WLZ należy prowadzić na zewnątrz budynku w 

rurze ochronnej, natomiast w budynku kabel należy ułożyć pod tynkiem w rurze ochronnej. 

Do sieci elektroenergetycznej kabel należy podpiąć za pomocą zacisków sieciowych. Ze 

względu na brak centralnego ogrzewania przekrój kabla dostosowany jest do ewentualnego 

zwiększenia mocy (zmiana zasilania lokatorów na trójfazowe). Kabel YKY 4x16 mm² 

należy wprowadzić do skrzynki z wyłącznikiem głównym zgodnie ze schematem 

ideowym. W związku z brakiem informacji o długości sieci nN oraz zabezpieczeń 

wyłącznik główny (rozłącznik bezpiecznikowy SLX 00 160A) należy zabudować w 

obudowie II klasy izolacji.  Z wyłącznika głównego należy wyprowadzić kabel YKY 5x16 

mm²  i wprowadzić go do projektowanej tablicy głównej RG.  

    

1.7. Urządzenia rozdzielcze, zasilani mieszkań 

Zaprojektowano wyłącznik główny, który należy zabudować na wysokości 1,10 m na 

zewnątrz budynku w obudowie termoutwardzalnej zgodnie z rysunkiem. Z wyłącznika 

głównego należy wyprowadzić kabel YKY 5x16 mm², który należy wprowadzić do 

rozdzielni głównej RG. Kabel zasilający należy wprowadzić pod tynkiem. 

Zaprojektowano rozdzielnię główną, w której znajdować się będą następujące urządzenia: 

-  zabezpieczenia przelicznikowe  

- liczniki energii elektrycznej  

- tablica administracyjna z transformatorem obniżającym napięcie z 230V na                              

24V. 

Rozdzielnię należy wykonać zgodnie z schematem ideowym rys. 1. Z rozdzielni RG należy 

wyprowadzić przewody YDY 3, 5x6 mm², które będą zasilać poszczególne lokale 

mieszkalne. Skrzynki dla rozdzielni głównej należy zastosować jako metalowe typowe 

rozwiązania np. firmy ELEKTRYK. Należy zastosować 3 fazowe tablice licznikowe. 

Przewody należy ułożyć pod tynkiem. W poszczególnych mieszkaniach przewód należy 

zakończyć w tablicy mieszkaniowej TM, do której należy podłączyć istniejące obwody 

mieszkania. Tablicę mieszkaniową należy wykonać zgodnie z schematem ideowym. 

Wyłączniki S301 należy zabudować w skrzynce S4. Tablicę mieszkaniową należy 

zabudować w miejscu puszki zasilającej mieszkanie. Podczas przełączania mieszkań należy 

pamiętać o równomiernym rozdziale na poszczególne fazy.  

1.8. Instalacja administracyjne 

Tablice administracyjne zaprojektowano razem z rozdzielnią główną RG. Obwody 

administracyjne będą zabezpieczone wyłącznikami S 301. W skład instalacji administracyjnej 



wchodzi numer posesyjny, oświetlenie klatki schodowej, poddasza oraz oświetlenie ganka 

piwnicznego. Instalację na klatce schodowej należy wykonać pod tynkiem, natomiast 

instalację w i poddasza jako natynkową. W tablicy administracyjnej projektuje się jedno 

gniazdo 230V. W związku z oszczędnością energii elektrycznej oraz uzgodnieniami z 

Inwestorem należy zastosować na klatce schodowej oprawy ze źródłem światła LED 11W 

1200lm z integrowanym czujnikiem ruchowo-zmierzchowym. Całość instalacji wykonać 

przewodem YDY 3x1,5 mm², za wyjątkiem oświetlenia w piwnicy, wspólnych wc i strychu, 

którą należy wykonać za pomocą przewodu YDY 3x2,5 mm² ze względu. Zgodnie z 

założeniami w tablicy Administracyjnej należy zabudować transformator obniżający napięcie 

do 24V. Instalacja elektryczna w piwnicy i strychu pracować będzie na 24V, należy 

zastosować oprawy kanałowe. Dodatkowo w tablicy administracyjnej należy zabudować 

ogranicznik mocy OM. Ogranicznik należy zabudować na obwodzie klatki schodowej. 

Instalacje elektryczna na poddaszu należy wykonać n/t na uchwytach niepalnych z 

minimalny odstępem od konstrukcji 1cm. Dodatkowo dla każdej komórki piwniczej należy 

zabudować jeden punkt świetlny wraz z wyłącznikiem światła.  

1.9 Ochrona przeciwporażeniowa 

Zgodnie   z   PN-91/E-05009,   jako   system   ochrony   od   porażeń   prądem 

elektrycznym   zastosowano   samoczynne   szybkie   wyłączenie zasilania. Zastosowane 

wkładki bezpiecznikowe i wyłączniki samoczynne mają zapewnić dostatecznie szybkie 

wyłączenie zasilania zgodne z normą. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji 

należy dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji 

izolacji przewodów pomiarem. Jako system zasilania przyjęto system TN-C-S, przy 

czym rozdział przewodu ochronno-neutralnego   PEN,   na   neutralny   N   i  ochronny   

PE  występuje w skrzynce wyłącznika głównego. Miejsce rozgałęzienia przewodów N i PE 

należy uziemić R<10Ω. W tablicy z wyłącznikiem głównym należy zabudować szynę 

wyrównawczą, do której należy podłączyć wszystkie wychodzące z budynku rurociągi 

metalowe. 

1.10 Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać główną szynę wyrównawczą GSU zgodnie 

z normą PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-7, którą należy zbudować w tablicy z 

wyłącznikiem głównym. Do szyny wyrównawczej  należy podłączyć wszystkie części 

przewodzące, tz przewód uziemiający, przewód ochronny PEN, metalowe rury innych 

instalacji przy użyciu objemki wykonanej np. z płaskownika perforowanego. Dodatkowo 

należy zabudować połączenie bocznikujące (wyrównawcze) wodomierza.  Połączenia 

wyrównawcze powinny być połączone z elementami przewodzącymi możliwie jak najbliżej 

miejsca wprowadzenia ich do budynku. Do połączeń wyrównawczych należy stosować 



bednarkę ocynkowaną 30x4, przewód LgY 16 mm² należy stosować tylko przy wykonaniu 

podłączenia wyrównawczego do wodomierza głównego. Wszystkie części metalowe 

tablicy należy podłączyć do zacisku ochronnego PE. W związku z brakiem na przyłączu 

wkładki izolującej (monoblok) nie należy wykonywać połączeń wyrównawczych 

instalacji gazowej. 

1.11 Ochrona przepięciowa 

Jako ochronę od przepięć atmosferycznych zaprojektowano w rozdzielni głównej RG 

ochronniki przepięciowe klasy B 

 

1.12 Uwagi końcowe 

 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania                     

i odbioru robót budowlano-montażowych – cz. V Instalacje elektryczne” oraz 

obowiązującymi normami PN-E-05009, PN-ICE60364. Po wykonaniu instalacji należy 

wykonać pomiary ochronne i sprawdzające rezystancję izolacji, skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej zgodnie z PN-93e-05009/51 i potwierdzić stosownymi 

protokołami. Po wykonanym remoncie instalacji elektrycznej w klatce schodowej 

pomiary ochronne należy również wykonać we wszystkich mieszkaniach 

remontowanej klatki schodowej. Przewody, kable w remontowanej klatce należy 

układać pod tynkiem pionowo i poziomo. Poziome odcinki instalacji na ścianie należy 

prowadzić w odległości około 0,3 m od sufitu. Natomiast pionowe odcinki instalacji 

należy prowadzić w odległości około 0,15 m od krawędzi ościeżnicy lub prostopadle od 

puszki do wyłącznika, rozdzielni.  

Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać atest. 

W związku z możliwością braku ochrony przeciwporażeniowej metalowej obudowy 

wyłącznika głównego  ( linia napowietrzna brak możliwości sprawdzenia zabezpieczeń 

w stacji energetycznej) należy zabudować wyłącznik główny w obudowie II klasy 

izolacji (skrzynka z tworzywa sztucznego). 

Uziemienie należy wykonać na zewnątrz budynku. Dla uzyskania odpowiednich 

parametrów uziemienia należy wykonać uziemienie punktowe za pomocą sond typu 

Galmar. 

  

 

 

 

 

 



2.OBLICZENIA TECHNICZNE 

2.1. Zestawienie mocy zapotrzebowanej 
 

PB – zapotrzebowanie mocy 35 kW  

IB= 51 A 

ln = 63 A (zamontować wkładki bezpiecznikowe w rozłączniku 

bezpiecznikowym) 

Zaprojektowano linię kablową YKY 4 x 16 mm
2
 o obciążalności długotrwałej 

I d = 77 A 

IB = 51A<ln = 63A< Id = 77 A  

 

2.2 Obliczenie spadku napięcia dla kabla zasilającego  
 
         Zasilanie ∆U% = Pxlx100/γxSxU² 

 

         ∆U% =  35000x19x100/55x16x400²  + 5000x22x100/55x6x230² = 1,10 %  

                                          1,10 % < Udop = 2% 

 


