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2.Wstęp 
2.1.Podstawa techniczna opracowania. 
Podstawę techniczną opracowania stanowi: 

 Zlecenie inwestora. 

 Aktualne przepisy, normy, zarządzenia i katalogi. 

 Uzgodnienia wewnętrzne. 
  

2.2. Zakres rzeczowy. 
Projekt obejmuje swoim zakresem instalację elektryczną przebudowywanego budynku 

dydaktycznego nr 2. 
  

2.3. Opis stanu istniejącego. 
Istniejący budynek zostanie poddany przebudowie. Aktualnie budynek posiada czynną 

instalację elektryczną i zasilany jest ze stacji transformatorowej na terenie akademii. W ramach 
remontu i przebudowy wymieniona zostanie w całości instalacja elektryczna budynku, zasilanie 
wymienioną linią kablową w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej.  

 

3.Rozwiązania projektowe.  
3.1.Zasilanie podstawowe. 
 Projektuje się zasilanie nowej rozdzielnicy głównej RG w budynku wymienionym układanym 
w ziemi w rurze osłonowej kablem YAKY4x185mm2/1kV zabezpieczonym w istniejącej stacji 
bezpiecznikami 200A. Projektuje się główny wyłącznik 250A/3P wyposażony w wyzwalacz 
napięciowy 230V AC. Przy wyjściach z budynku umieścić przyciski ppoż. . Połączenia 
wyzwalacza wykonać przewodem typu HDGsFE180/PH90 3x1,5mm2 /1kV. Na drzwiach 
rozdzielnicy umieścić opis „WYŁĄCZNIK GŁÓWNY”.  

Projektuje zasilanie z rozdzielnicy głównej obwodów oświetlenia, gniazd wtykowych, 
rozdzielnic piętrowych, rozdzielnicy wentylacji, dźwigu i rozdzielnicy węzła cieplnego. Projektuje się 
przewody układane na korytach kablowych mocowanych do ścian oraz nad sufitem  
podwieszanym. Kable i przewody układane w pionie w kanałach instalacyjnych, przejścia pomiędzy 
kondygnacjami w uszczelnionych ogniowo przepustach rurowych. W pomieszczeniach kable i 
przewody układane w bruzdach pod tynkiem oraz w rurkach elektroinstalacyjnych pod okładzinami 
ściennymi. Projektuje się zabezpieczenie obwodów bezpiecznikami, wyłącznikami nadprądowymi 
oraz dodatkowo wyłącznikami różnicowoprądowymi.    
 

3.2.Pomiar energii. 
 Pomiar energii bez zmian. Projektuje się kontrolny bezpośredni jednofazowy pomiar energii 
elektrycznej czynnej w obwodzie SEC. 
 

3.3.Uziemienia i połączenia wyrównawcze. 
 Projektuje się wykorzystanie istniejącego uziomu otokowego budynku. Przed rozpoczęciem 
prac wykonać kontrolne odkrywki i pomiar istniejącego uziomu. W przypadku złego stanu ułożyć 
nowy uziom otokowy dla uzyskania rezystancji maksimum 10Ω.  Zgodnie z PN-HD 60364-5-54 
wykonać ochronne połączenia wyrównawcze oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze. 
Projektuje się ochronnik przepięciowy typu B+C w rozdzielnicy RG. Główną szynę wyrównawczą 
łączyć płaskownikiem FeZn30x4 do uziomu budynku. Szynę PE/N rozdzielnicy głównej łączyć 
przewodem LgY120 do głównej szyny wyrównawczej. Metalowe rury wchodzące do budynku, 
kanały wentylacyjne łączyć do głównej szyny wyrównawczej przewodem LgY6. 
 

3.4.Instalacja odgromowa. 
Istniejącą instalację odgromową zdemontować, na dachu oraz wzdłuż rynien ułożyć zwody 

poziome drutem FeZn8 mocowanym do dachu i kominów oraz metalowych rynien uchwytami nie 
rzadziej niż co 1 metr. Zwody poziome łączyć z podtynkowymi złączami kontrolnymi przewodami 
odprowadzającymi FeZn8 układanymi pod tynkiem w rurkach odgromowych. Złącza kontrolne 
łączyć płaskownikiem FeZn30x4 do istniejącego uziomu budynku. Połączenia zabezpieczyć przed 
korozją. 
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3.5.Oświetlenie podstawowe i awaryjne. 
 Projektuje się oświetlenie podstawowe pomieszczeń oprawami świetlówkowymi z 

elektronicznymi układami zapłonowymi przystosowanymi do załączania czujnikami ruchu na 
drogach komunikacyjnych i w toaletach. Oprawy przystosowane do warunków instalacji pod 
względem odporności na uderzenia oraz wpływem warunków środowiskowych. Przyjęto wymagane 
natężenia oświetlenia: 

1.Korytarze i klatki schodowe, magazyny - Em>=100lx 
2.Toalety, szatnie, węzeł co - Em>=200lx 
3.Sale wykładowe, rozdzielnia główna - Em>=300lx  
4.Biura, laboratoria, kuchnia- Em>=500lx 
5.Oświetlenie ewakuacyjne - Em>=1lx.  
Zgodnie z PN-EN 1838 projektuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, przyjęto średnie 

natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1lx 
oraz stosunek Emax/Emin nie większy niż 40:1. Projektuje się rozmieszczenie opraw na ciągach 
ewakuacyjnych oraz na zewnątrz nad wejściami do budynku. Projektuje się oprawy awaryjne 
pracujące w systemie centralnej baterii umieszczonej w rozdzielnicy głównej. Projektuje się 
załączanie opraw w ciągach komunikacyjnych oraz w WC czujnikami ruchu.    

 

3.6.Instalacja gniazd wtykowych. 
Projektuje się instalację gniazd wtykowych gospodarczych przy wejściach do pomieszczeń 

oraz w ciągach komunikacyjnych, ogólnych 16A/230V, dedykowanych gniazd 400V zasilania 
urządzeń i kuchenki elektrycznej oraz dedykowanych gniazd DATA instalowanych w zestawach 
gniazdowych wydanych w projekcie branży teleinformatycznej. Projektuje się obwód zasilania 
napędu rolet okiennych na auli sterowanych lokalnie oraz centralnie z katedry. Obwody 
zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi oraz dodatkowo wyłącznikami różnicowoprądowymi o 
prądzie różnicowym 30mA, obwody gniazd komputerowych zabezpieczyć wyłącznikami 
różnicowoprądowymi typu A, pozostałe typu AC.  
 

3.7.Instalacje sanitarne. 
 Zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej projektuje się zasilanie z rozdzielnicy głównej 
agregatów zewnętrznych K1,  K2 i Ks, instalowanej na poddaszu rozdzielnicy wentylacji zasilającej 
centrale wentylacyjne i wentylatory Wb1 – Wb5, regulatory przepływu 24VAC oraz przewody 
grzewcze, zasilanie z rozdzielnic piętrowych jednostek wewnętrznych klimatyzatorów, regulatorów 
przepływu 24VAC oraz lokalnych wentylatorów. Centrale wentylacyjne załączane lokalnie, 
wentylatory wyciągowe Wb1 – Wb5 załączane i regulowane lokalnie zgodnie ze schematem 
rozdzielnicy wentylatorowej Rw.  Obwody zabezpieczyć bezpiecznikami i wyłącznikami 
nadprądowymi. 
 

3.8.Instalacje teletechniczne. 
 Projektuje się zasilanie szafy RACK obwodów teletechniki, centrali oddymiania, centrali 
alarmowej oraz dedykowanych gniazd DATA instalowanych w zestawach gniazdowych wydanych 
w projekcie branży teleinformatycznej. Obwody zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi oraz 
dodatkowo gniazda wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30mA 
charakterystyka A. 
 
3.9.Trasy kablowe. 

Projektuje się główne tory kablowe układane w pomieszczeniach wzdłuż ścian oraz nad 
sufitami podwieszanymi. Kable i przewodu układane w ciągach poziomych na głównych torach 
kablowych z metalowych perforowanych korytach kablowych z pokrywami oraz w pionie w 
szachtach instalacyjnych. Kable i przewody instalacji odbiorczej układane w bruzdach pod tynkiem, 
w rurkach elektroinstalacyjnych pod okładzinami ściennymi oraz w na tynku w listwach 
elektroinstalacyjnych w pomieszczeniach technicznych. Wszelkie przejścia w przegrodach 
uszczelnić masą ognioodporną w klasie przegrody zgodnie z opisem ppoż. w projekcie branży 
architektonicznej. 
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3.10.Ochrona przeciwporażeniowa. 
 Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim zastosowano 
samoczynne wyłączenie zasilania zrealizowane przez wyłączniki nadmiarowoprądowe. Jako 
ochrona uzupełniająca przyjęto wyłączniki różnicowoprądowe oraz dodatkowe ochronne 
połączenia wyrównawcze. Po wykonaniu instalacji sprawdzić skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej , co zachodzi przy spełnieniu warunku : 

                               ZS x Ia ≤ U0                             (wg PN-HD 60364) 
ZS – impedancja pętli zwarciowej; 
Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie                  
 określonym  wg  PN-HD 60364-4-41; 
U0 – napięcie znamionowe względem ziemi. 

 
 
4.Obliczenia techniczne. 
4.1.Bilans mocy. 
- Wentylacja – Pi= 18,8kW, Po=10,9kW 
- Klimatyzacja – Pi =Po = 43,61kW 
- Oświetlenie – Pi= 25,4kW, Po=17,8kW 
- Bateria centralna - Pi =Po = 0,5kW 
- Teletechnika – Pi=Po =4,1 
- Gniazda DATA – Pi = 179x0,25kW=44,75kW, Po=11,19kW 
- Gniazda wtykowe – Pi= 60kW, Po=6kW 
- Gniazda wtykowe 16A/400V – Pi= 18kW, Po=9kW 
- technologia, kuchnia – Pi= 27kW, Po=4kW 
- węzęł co – Pi= 3kW, kj=0,2 
- dźwig – Pi= 4,8kW, kj=0,5 
- Kurtyny powietrzne - Pi= 24kW 
RAZEM – Pi=273kW, Po=109,8kW, Io=170A  

 
Kabel typu YAKY4x185mm2 układany w rurze osłonowej w ziemi o obciążalności 

dopuszczalnej długotrwałej IZ=308Ax0,74=277A zabezpieczony w stacji  bezpiecznikami 200A przy 
IB = 170A. Zabezpieczenie kabla przed skutkami zwarć i przeciążeń: 

  a)               IB  In  Iz  186A < 200A < 277A            spełnione 

   b)               I2  1,45 Iz  , I2=1,45 In=1,6x200A=320A 

        320A < 1,45x277A = 401A                   spełnione 
 

4.2.Spadek napięcia. 
Spadek napięcia na odcinku : 
Stacja transformatorowa – rozdzielnica RG – kabel 4xYAKY4x185mm2, l=25m,  ΔU%=0,3% 
Rozdzielnica RG – rozdzielnica RW – przewód 5xLgY6mm2, l=62m,  ΔU%=1,7% 
Rozdzielnica RW – gniazdo 16A/230V – przewód YDY3x2,5mm2, l=38m,  ΔU%=3,04% 
RAZEM: ΔU%=5,04% < dopuszczalne 8% ( z własnego źródła wg PN-HD 60364-5-52:2011). 

 
4.3.Ochrona przeciwporażeniowa. 

Przyjęto zwarcie jednofazowe do ziemi w gnieździe 230V: 

 Transformator 630kVA w stacji trafo 

 Kabel stacja – rozdzielnica RG  – YAKY4x185mm2, l=25m; 

 Przewód rozdzielnica RG – rozdzielnica RW –LgY6mm2, l=~62m; 

 Przewód rozdzielnica RW – gniazdo – YDY3x2,5mm2, l=~38m 
Zabezpieczenie zwarciowe – wyłącznik instalacyjny  B16A, obliczona Zs = 1,192Ω. 

Zs x Ia = 1,192Ω*80A = 95V < 230V   spełnione  
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5.Uwagi końcowe. 
 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z PN  oraz przeprowadzić badania linii kablowej, 
pomiary rezystancji uziemień, instalacji odgromowej oraz sprawdzić skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej i ciągłość połączeń wyrównawczych. Wszelkie prace instalacyjne prowadzić 
na podstawie projektu wykonawczego zgodnie z wytycznymi technologii stacji. 




















































