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INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 

                                                      
1.  Podstawa opracowania: 
• Aktualna Umowa na przyłączenie do sieci NN z mocą 15,0kW; 

• Podkłady budowlane; 

• Wytyczne Inwestora dotyczące wyposażenia wnętrz; 

• Uzgodnienia międzybranżowe; 

• Obowiązujące przepisy i normy. 

2. Przedmiot opracowania: 
            Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny  wewnętrznych instalacji elektrycznych  

            w   pomieszczeniach przebudowywanego Domu Ludowego w Prędocinie nr 17 dz. nr 26. 

3. Zakres opracowania: 
    Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie: 

-     wewnętrznej linii zasilającej budynek,  

- Rozdzielnicy głównej RG i tablicy obwodów grzewczych TB-ogrz,  

- wewnętrznych instalacji odbiorczych, 

- instalacji ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej, 

- instalacji połączeń wyrównawczych, 

3.1.  Zasilanie obiektu: 
        Budynek jest zasilany z sieci napowietrznej NN poprzez złącze napowietrzne ZN-1. 

Istniejący układ pomiarowy będzie przeniesiony z korytarza w budynku na ścianę szczytową obok złącza 

napowietrznego. Sposób połączeń złącza napowietrznego i układu pomiarowego pokazano na schemacie 

ideowym rys. nr 2/E. Z szafki licznikowej wyprowadzić przewodem typu YDY  5x16mm
2
 linię zasilającą 

tablicę główną. Linię zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi o wartości 40A.   

Przejście przewodu kabelkowego przez ścianę zewnętrzną wykonać jako szczelne, ogniotrwałe. 

3.2. Tablice rozdzielcze: 
        W tablicy głównej RG  zaprojektowano główny wyłącznik prądu – rozłącznik izolacyjny typu FRX 

304 63A. Wyłącznik należy oznaczyć – „Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. W tablicy RG 

zabudowany będzie również ochronnik przeciwprzepięciowy klasy B+C. 

Tablica TB-ogrz. służyć będzie do wydzielenia i zabezpieczenia obwodów zasilających grzejniki 

elektryczne. 

3.3. Instalacje odbiorcze:  
       W pomieszczeniach budynku przewody instalacji elektrycznej odbiorczej wykonać przewodami 

YDYpżo i YDYżo. Obwody instalacji jednofazowych wykonać przewodami trójżyłowymi. Obwody 

instalacji trójfazowej wykonać przewodami pięciożyłowymi. 

Przewody prowadzić w prowadzić w tynku w pasach do 0,3m pod sufitem, a na sufitach prostopadle do 

ścian. Na konstrukcji stropu podwieszanego przewody prowadzić w rurkach instalacyjnych RVKL. 

Trasy prowadzenia przewodów pokazano na planie instalacji rys. nr 1/E. Rodzaje i przekroje przewodów 

podano na schematach ideowych. W sanitariatach i pomieszczeniu kuchni instalacje elektryczne wykonać 

bez puszek rozgałęźnych, stosować osprzęt hermetyczny, a oprawy  oświetleniowe szczelne.  

Osprzęt elektryczny w tych pomieszczeniach powinien posiadać  minimalny stopień ochrony wynoszący 

IP44.  Obwody zasilającej przepływowe podgrzewacze wody jednofazowe o mocy 3,0kW należy 

wykonać przewodem YDYpżo 3×2,5 mm
2
. 

Instalacje odbiorcze należy wykonać w układzie TN-S.   
Dla  przewodów  instalacji , przechodzących  przez  ściany  oddzielające  strefy  pożarowe, zastosowano  

ogniochronne  przejścia -  zaprawą  ognioochronną  PROMASTOP

MG III pokrytą obustronnie masą  

ogniochronną  PROMASTOP

 -Coating  firmy  PROMAT.  
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3.3.1. Instalacja oświetleniowa: 

     Obwody instalacji oświetleniowej wykonać przewodem kabelkowym YDYpżo3×1,5 i YDYpżo4×1,5.  

Oprawy oświetleniowe zamontować w miejscach pokazanych na planie. Zaproponowany rodzaj opraw  

i ich usytuowanie zapewni normatywne natężenie oświetlenia. Rozmieszczenie wymiarowe i typy opraw 

podano w obliczeniach i na planie instalacji rys. nr 1/E. Wyłączniki oświetlenia montować na wysokości  

1,5m od podłoża. Osprzęt montowany w w.c. powinien mieć stopień ochrony przynajmniej  IP44. 

W sanitariatach dostępnych dla osób niepełnosprawnych wyłączniki oświetlenia montować na wysokości  

1,0m od podłoża. 

      Dla zapewnienia oświetlenia drogi ewakuacji w wybranych oprawach zaprojektowano moduły 

awaryjne, pozwalające podtrzymanie oświetlenia w okresie min. 1h od czasu zaniku napięcia.  

Oprawy te oznaczono na planach sytuacyjnych literami Ew.  

3.3.2. Instalacje gniazd wtykowych: 

     Obwody instalacji gniazd wtykowych jednofazowych należy wykonać przewodem YDYpżo 3×2,5. 

Gniazda w pom. Kuchni i socjalnym montować na wysokości 1 – 1,2m od podłoża, a w pozostałych 

pomieszczeniach na wysokości 0,3m. od podłoża. Gniazda w w.c. powinny mieć stopień ochrony 

przynajmniej IP44 i należy je montować na wysokości 1,30 od poziomu posadzki. Wszelkie przejścia 

obwodów przewodowych przez ściany należy przeprowadzić w rurach osłonowych PVC18. Instalacja dla 

gniazd wtykowych ogólnych prowadzona będzie w tynku. W sanitariatach dostępnych dla osób 

niepełnosprawnych gniazda wtykowe montować na wysokości 1,0m od podłoża. 

Osprzęt  w sanitariatach montować zgodnie z normą PN-IEC-60364-7-701:1999. 

 3.4 Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa: 

           Zgodnie  z normą PN-IEC60364  jako system ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej 

przyjmuję  samoczynne odłączenie napięcia. Jako element samoczynnego szybkiego wyłączenia 

zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie wyłączalnym  30 mA, oraz wyłączniki instalacyjne 

nadmiarowo - prądowe. Typy wyłączników różnicowoprądowych i wyłączników instalacyjnych podano 

na schematach  ideowych. Przy montażu osprzętu należy zwrócić  uwagę na konieczność odizolowania 

przewodu neutralnego N od przewodu ochronnego PE.  

W oparciu o normę PN-IEC 60364-4-442 i PN-IEC 60364-4-443 projektuję zastosowanie ochronnika 

przeciwprzepięciowego klasy B+C 4-ro biegunowego. 

Sposób połączenia ochronnika pokazano na schemacie ideowym. 
3.5. Połączenia wyrównawcze: 
          W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe przewodem 

DY 4mm2 wszystkich elementów przewodzących (rury metalowe, konstrukcję stalowe itp.) i  połączyć z 

zaciskiem  PE w tablicy rozdzielczej. 

3.6. Instalacja piorunochronna: 

    Zgodnie z PN-IEC 61024-1-1 budynek zalicza się do obiektów zwykłych, typu użytkowego. 

Gęstość doziemnych wyładowań piorunowych  Ng: 

Ng = 0,04xTd
1,25

 na km
2
/rok 

Td = 22 dni burzowych/rok 

Ng = 0,04x22
1,25

  = 1,906 km
2
/rok. 

Spodziewana częstość bezpośrednich wyładowań trafiających w obiekt Nd - dla budynku wolnostojącego 

wynosi : 

Nd = Ng x Ae x10
-6

/rok 

Ae = 342m
2
 wyznaczana geometrycznie powierzchnia równoważna obiektu: 

Nd = 1,906 x 342 x 10
-6
 = 0,06518 

Ponieważ Nd > Nc1, gdzie Nc1=10
-3

, to wymagane jest wykonanie urządzenia piorunochronnego  

o skuteczności E ≥ 1-0,001/0,01807 = 0,94. Odpowiada to IV poziomowi ochrony. 

Zgodnie z wymogami PN-IEC 61024-1 urządzenie piorunochronne, składać się będzie z następujących  

elementów: 
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-  zwodów poziomych niskich wykonanych z drutu D/FeZn fi 8mm, ułożonych na wspornikach 

   dystansowych mocowanych do dachu wzdłuż kalenicy i krawędzi dachu, 

- przewodów odprowadzających wykonanych z drutu D/FeZn fi 8mm, połączonych ze zwodami    

  dachowymi , 

-  złączy kontrolnych w na ścianie (6 szt.), 

-  przewodów uziemiających z płaskownika FeZn30x4, 

-  uziomu otokowego z płaskownika FeZn30x4 ułożonego na głębokości 0,6 m , w odległości 1,0 m  

   od ścian budynku.  

-  osłony metalowe przewodów uziemiających (6 szt). 

        Plan instalacji odgromowej pokazano na rys. 4/E.  Do zwodów łączyć wszystkie elementy metalowe 

znajdujące się na dachu. Do łączenia zwodów używać złączek stalowych cynkowanych na gorąco. 

Wszystkie przewody odprowadzające należy połączyć przy powierzchni ziemi za pomocą  

poziomego przewodu opasującego Fe/Zn 8mm mocowanego do muru stalowymi ocynkowanymi 

uchwytami dystansowymi.  

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy spełnić wymogi normy PN-IEC 61024 Ochrona 

odgromowa obiektów budowlanych. 

Po zakończeniu prac montażowych wykonać pomiary sprawdzające rezystancję uziomu. 

 
UWAGI KOŃCOWE 
- Prace montażowe instalacji elektrycznej winny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej  

   odpowiednie uprawnienia.        

 -  Po zakończeniu montażu instalacji i po załączeniu napięcia należy dokonać próby       

    zadziałania wyłączników różnicowoprądowych. 

-  Do wykonania instalacji elektrycznych stosować wyłącznie materiały posiadające certyfikat na   

   znak  bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności, względnie certyfikat zgodności z Polską Normą,  

   lub aprobatę techniczną. 

 - W  projekcie dobrano przykładową aparaturę elektroinstalacyjną i zabezpieczeniową. W miejsce   

    podanych urządzeń i aparatury można zastosować każdą inną o takich samych, bądź zbliżonych    

    parametrach zgodnie z wymogami, przepisami i normami.               
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                                                        OBLICZENIA  TECHNICZNE 

 

1. Obliczenia doboru przewodów linii zasilającej i wielkości zabezpieczeń. 
 1.1. Moc zainstalowana w budynku   Pi  =  25,4kW 

            Moc szczytowa  Ps  = Pi *kj  = 25,4 * 0,7 = 17,8kW              

                                                     Is = 
97,0*400*73,1

10*8,17 3

  =26,5A 

Przyjęty w projekcie przewód linii zasilającej typu YDY 5x16mm
2
 o długotrwałej dopuszczalnej 

obciążalności prądowej 76A spełnia wymogi PBUE. 

Przyjmuję zabezpieczenie linii w  złączu napowietrznym wkładkami szybkimi o wartości 40A. 

2. Sprawdzenie spadku napięcia w RG: 
Moc szczytowa dla  obiektu  Ps =  17,8kW 

                      ∆U% = 
2

5

400*16*54

10*0,12*8,17
 = 0,15%    

                     ∆U% dop = 0,5 > 0,15% 

4. Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej: 
     4.1 Sprawdzenie czasu zadziałania wyłącznika różnicowo w tablicy  RG: 

          Zakładam zwarcie w gnieździe wtykowym w najdalej  położonym od  tablicy RG: 

Obliczenie impedancji pętli zwarcia: 

nazwa linii                                długość linii                   R ΩΩΩΩ                          XΩΩΩΩ  
trafo i  sieć napowietrzna                                           0,0845                   0,0321 

linia zasilająca  16mm
2              

    12m                            0,1888 

 przewód YDYp 3x2,5mm
2
           22m                            0,2256 

                                                                           razem     0,4989                   0,0321 

                                                     Z = 22 0321,04989,0 +  = 0,4993Ω 

                                             Zrzecz = 0,4993 * 1,25 = 0,6249Ω 

przy zastosowaniu wyłącznika różnicowo - prądowego o prądzie wyłączalnym 30mA warunek: 

                                        Zs * Ia ≤ Uo    

                          0,6249 * 0,03 * 1,2 = 0,022V ≤ 24V             jest spełniony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


