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1. DANE OGÓLNE 

1.1 Temat opracowania

Instalacja elektryczna w zadaniu inwestycyjnym:  Termomodernizacja budynku wraz
z  wymianą  instalacji  c.o.  i  źródła  ciepła  zespołu  szkół  rolniczych  w  Prudniku  -
budynek LO II.

1.2 Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowią :
 zlecenie inwestora,
 podkłady budowlane,
 inwentaryzacja,
 obowiązujące przepisy i normy.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniejący.

Budynek  Bursy przy  Zespole  Szkół Rolniczych  zlokalizowany  w Prudniku  przy ul.
Kościuszki 55  zasilany jest  poprzez złącze kablowe nr 7156 ze stacji  transformatorowej
P-k Kościuszki. W pomieszczeniu  1/27 - wiatrołap zabudowana jest  rozdzielnica  główna
budynku  RG  w  której  zabudowany  jest  trójfazowy  licznik  energii  elektrycznej.  Z
rozdzielnicy  RG zasilane  są  obwody odbiorcze oraz inne  rozdzielnice  oddziałowe.  Moc
umowna  dla obiektu wynosi 16 kW,  zabezpieczenie  przedlicznikowe bezpieczniki  DO2
3x35A.

Instalacja  elektryczna   wykonana  jest  w układzie  TN-C,  przewody układane  są pod
tynkiem. 

2.2 Bilans mocy.

Na schemacie ideowym rozdzielnicy RW rys. E3 w tabelce przedstawiono obciążenie 
poszczególnych typów odbiorników. Łączna moc zainstalowanych urządzeń w węźle  
cieplnym i przebudowanych pomieszczeniach  wynosi Pi=34,8 kW. Przy współczynnikach 
jednoczesności  różnych dla danego typu odbiorników łączne zapotrzebowanie na moc 
elektryczną projektowanej rozdzielnicy wynosi 18,50 kW.

Istniejące zabezpieczenie główne budynku 3x 35A pozwala na pobór mocy do 22 kW. 
Obecnie bursa obłożona jest tylko na 2 pietrze i nie wykorzystuje całej mocy, więc wzrost 
mocy spowodowany zabudową   pomp ciepła oraz wentylacji nie wymaga zwiększenia mocy 
przyłączeniowej. W przypadku zwiększonego obłożenia bursy należy wystąpić do TAURON 
Dystrybucja S.A. O zwiększenie mocy.

2.3 Rozdzielnica RG. 

W istniejącej  rozdzielnicy  RG należy  wykonać  pomiar  uziemienia.  W przypadku  jego
braku   należy w rozdzielnicy  RG dokonać rozdziału  przewodu PEN na  N i  PE,  a  punkt
rozdziału  uziemić uziomami pionowymi. Oporność uziemienia nie może przekraczać 10 . 
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Dla  zapewnienia  właściwej  ochrony  przez  wyłącznik  różnicowoprądowy,  przewody
ochronne PE nie  mogą mieć  za rozdziałem bezpośredniego lub pośredniego połączenia  z
przewodem  neutralnym  N.  Przewód  ochronny  powinien  mieć  izolację  koloru  żółto-
zielonego. 

   W RG zabudować ochronniki przepięciowe klasy B+C oraz rozłącznik bezpiecznikowy  
do zabezpieczenia projektowanej linii zasilającej rozdzielnicę przepompowni RW.

2.4 Rozdzielnica RP.

Zabezpieczenia  projektowanych  obwodów  zaprojektowano  w  typowej  rozdzielnicy
wnękowej 4*14 IP 44 zamykanej na klucz, zasilanej z rozdzielnicy  RG  przewodem YDY
5*10mm2.  W rozdzielnicy  RG przewód zabezpieczyć  bezpiecznikami  DO2 40A.  Przewód
należy ułożyć na poziomie piwnicy na tynku. 

Rozdzielnice zabudować w miejscu przedstawionych na rys. E2 oraz wyposażyć  zgodnie 
ze schematem ideowym rys. E3. 

2.5 Wewnętrzna instalacja odbiorcza.

Typy i wartości zabezpieczeń poszczególnych obwodów oraz typy  i  przekroje przewodów
podano na schemacie  ideowym – rys.  nr E3.    Instalację odbiorczą należy wykonać jako
natynkową z zastosowaniem osprzętu natynkowego.

     Osprzęt elektryczny należy instalować zgodnie z rys. nr  E-2 na wysokości 1,15 m.
Oświetlenie  zaprojektowano  hermetycznymi oprawami do lamp  świetlówkowych  o IP 65
przykręcanymi do stropu piwnicy.
Zastosować przewody o napięciu znamionowym izolacji 750V oraz osprzęt o IP 44 oraz o
prądzie znamionowym:

• łączniki instalacyjne  o In = 10A,
• gniazda wtykowe o In = 16A,
• gniazda 400V o In = 32A

2.6 Zasilanie urządzeń technologicznych.

     - Pompy ciepła
Z rozdzielnicy  RW należy wyprowadzić  kabel YKY 5x10mm2 do złącza kablowego z

którego zasilone  będą pomp ciepła.  W budynku kabel układać na uchwytach na tynku, na
zewnątrz kabel układać w rowie kablowym. Trasę linii kablowych wytyczyć zgodnie z trasą
przedstawioną  na  planie  zagospodarowania  terenu.  Kable  układać  w ziemi  na  głębokości
0,7m w rurach ochronnych DVK 75. W okolicach zbliżeń  z drzewami wykopy prowadzić
ręcznie,  w przypadku  wystąpienia  korzeni  drzew zabrania  się  korzenie  wycinać,  a  kabel
należy ułożyć pod korzeniami.  Nad kablem w odległości nie mniejszej niż 25cm ułożyć folię
z  tworzywa sztucznego. Całość prac wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-04.

Na złącze  należy zastosować atestowane złącze izolowane posadowione na fundamencie  
przystosowane do wyposażenia we wkładkę patentową. Złącze to wyposażyć w osprzęt złącza
ZK-4 zgodnie  z rys. nr E4.  Projektowane  złącze należy uziemić układając  w pogłębionym 
rowie kablowym na głębokości 0,9m  płaskownik ze stali ocynkowanej   Fe/Zn 30*4mm. 
Płaskownik przykryć 10-cio cm warstwą gruntu rodzimego. Uziom wprowadzić do złącz 
kablowych  i połączyć z istniejącym uziomem otokowym budynku. Rezystancja uziemienia 
nie powinna przekraczać 10 Ω. 
Uziemienie  wykonać zgodnie z wymaganiami normy N SEP -E-001.

Zasilanie pomp ciepła z ZK po stronie dostawcy pomp.
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      - Szafa zasilająco-sterująca pracą pomp i centralą wentylacyjną.
Szafa  zasilająco-sterująca  zasilić  z  rozdzielni  RP  przewodem YDY  5x2,5mm2.  Szafa

dostarczana jest w komplecie z centralą wentylacyjną,  nagrzewnicami oraz pompami ciepła.
Zasilanie  nagrzewnic  oraz  centrali  wentylacyjnej  z  szafy  zasilająco-sterującej  po  stronie
dostawcy systemu.
Zasilanie  urządzeń  technologicznych  wykonać ściśle  według ich instrukcji  i  projektu
branży instalacyjnej.

2.7 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

Podstawową ochronę od porażeń stanowi izolacja ochronna.
    Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się:
szybkie, samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S przy pomocy :

• bezpieczników, 
• wyłączników nadmiarowych,
• wyłączników  różnicowoprądowych.

Poprawność  działania  powyższych zabezpieczeń  gwarantuje odpowiednio  dobrana  pętla
zwarcia. 
Dodatkowo zaprojektowano  główną  szynę  wyrównawczą   poprzez  którą należy  połączyć
przewodzące części dostępne oraz przewodzące części obce,  np: rurociągi wodne, CO, itp.
( metalowe ), z szyną wyrównawczą przewodem DYżo 16mm2.         
Główną szynę wyrównawczą połączyć z szyną PE w rozdzielnicach RG i RP.

2.8 Ochrona przepięciowa.

W  celu  ochrony  instalacji  oraz  urządzeń  przed  przepięciami  zaprojektowano  układ
ochronny przepięciowej składający się z ochronników przepięciowych klasy II+I o poziomie
ochrony  <1,5kV zainstalowanych  w rozdzielnicy  RG,  oraz  ochronników  przepięciowych
klasy II o poziomie ochrony <1,5kV zainstalowanych w rozdzielnicy RP. 

Ochronniki przepięciowe powinny łączyć przewody L1, L2, L3 i N z szyną PE.

2.9  Uwagi.

 Instalacje  elektryczne  winny  być  ułożone zgodnie  z  odpowiednimi  arkuszami normy
PN-IEC 60364-... „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, normą N-SEP-E-
004  „Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie kablowe.  Projektowanie  i  budowa”,
Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  21.04.2006  r.  w  sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.
nr 92, poz. 563 z późn. zm.) i szczegółowymi normami i wytycznymi branżowymi.

 Do  realizacji  budowy  stosować  materiały  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub
deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  (Prawo  Budowlane
art.10).

 Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót  budowlano-montażowych”  oraz  przepisami  BHP i  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.

 Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać pomiary:
    - rezystancji izolacji wlz-tu zasilania rozdzielnic i instalacji odbiorczych,
    - rezystancji uziemienia,
    - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
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    - instalacji piorunochronnej.
   Wyniki pomiarów zaprotokółować.

3. OBLICZENIA

3.1 Dobór przewodu zasilającego rozdzielnicę.

Wlz  do RP – przewód YDY 5*10mm2 o Idd = 57A  przy zab. DO2 40A,
Wlz  do ZK – przewód YKXS 5*6mm2 o Idd = 46A  przy zab. DO2 35A,

3.2 Dobór przewodów dla obwodów odbiorczych.

• dla obwodów oświetleniowych dobrano przewody YDY 3x1.5mm2 o Idd  = 19,5A,  przy
zabezpieczeniu S301 -10A, 

• dla  gniazd  wtyczkowych  dobrano  przewody  YDY  3x2.5mm2 o  Idd  =  27A  przy
zabezpieczeniu  S301-16A.

• dla zasilania urządzeń technologicznych  YDY 5x2,5mm2 o Idd = 24A przy zabezpieczeniu
DO2/gG-16A.

3.3 Spadek napięcia.

           Do obliczeń przyjęto: 
                

• zasilanie RG – YAKY 4*35mm2 o dług. L = 85m.                 
       ∆U% = (100*22000*85)/ (35*35*4002)%<0,8%
                    

• zasilanie RP – YDY 5*10mm2 o dług. L = 12m.                  
       ∆U% = (100*18500*12)/ (55*10*4002)%<0,25%

• zasilanie ZK – YDY 5*6mm2 o dług. L = 45m.                  
       ∆U% = (100*9420*42)/ (55*6*4002)%<0,8%

 I.1 SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY OD PORAŻEŃ.

Tab. nr 1.

R X Z
Stacja transf. 315 kVA 0.0089 0.0212
YAKXS 4*240 – 193m 0.0460 0.0386
YKXS 4*120 – 376m 0.1790 0.0752
Razem: do ZK 0,2339 0,1350 0,2701
YAKY 4*35 – 85m 0.0883 0.0170
Razem: do RG 0,3222 0,0152 0,3563
YDY 5*6 – 12m 0.0727 0.0024
Razem: do RW 0,3949 0,1544 0,4240

Na podstawie powyższych danych wykonano obliczenia, które przedstawia tab. nr 2.
Obliczenia przeprowadzono dla najniekorzystniejszych warunków.
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Tab. nr 2.

Punkt 
zwarcia

Napięcie
Znamionowe

Un

Prąd
znamionowy

zabezpieczenia
In

Impedancja
pętli

zwarcia
Z

Współczynnik
k

Napięcie
zwarcia

Uo

Warunek
spełniony

[ V ] [ A ] [] [-] [ V ] tak/nie

RP
230 40

0,4240 7,4 156,9 tak
obwód ośw.
1,5mm2 10A 230 10 1,1336 5 70,85 tak

obwód gniazd 
2,5mm2 16A 230 16 0,8466 5 84,66 tak

ZK
230 35 0,6163 7,4 199,5 tak

         
Opracował:

inż. Norbert Molęda
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