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ZAKRES ROBÓT
Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych.
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

− Istniejący budynek internatu
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI PRAC
BUDOWLANYCH
−

Nie przewiduje się

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW
Prace budowlane winny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze zatrudniające
pracowników przeszkolonych w zakresie BHP.
Instruktaż pracowników powinien obejmować:
−

Imienny podział pracy

−

Kolejność wykonywania zadań

−

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM
−

Podczas montażu opraw oświetleniowych i instalacji stosować pomosty montażowe lub
ruchome rusztowania.

−

Podłączenie nowej instalacji do tablicy rozdzielczej wykonać przez osoby posiadające
upoważnienia do wykonywania prac pod napięciem.

−

W czasie prac remontowych wyłączać i uziemiać urządzenia energetyczne, wywieszać tablice
ostrzegawcze o treści „ Nie Załączać”
..........................................
Podpis projektanta
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8. OPIS TECHNICZNY.
8.1 PODSTAWA PRAWNA
Projekt opracowano na podstawie:
− zlecenia Inwestora,
− obowiązujących norm i przepisów.
8.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Poniższe opracowanie obejmuje:
− Tablice rozdzielcze i linie zasilające;
− Instalacje oświetlenia;
− Instalacje gniazd wtykowych
− Instalacje ochrony od porażeń
− Instalacja wentylacji
W projekcie podano rozmieszczenie tablic piętrowych, osprzętu elektrycznego, oraz dobór
wewnętrznych linii zasilających.
8.3 UWAGI WSTĘPNE
Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne wewnętrzne dla rozbudowy istniejącej
części internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w
Zduńskiej Dąbrowie 64. Zasilanie przebudowy i rozbudowy przewidziano z istniejącej tablicy
głównej TG z wykorzystaniem istniejącego w l z prowadzonego do instalacji fotowoltaicznej.
Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych pomieszczenia szefa kuchni należy przyłączyć
do tablicy TK ( kuchni) w następnym etapie realizacji. Zasilanie agregatu skraplającego dla
Sali Jadalnej również przewiduje się zasilić z TK.
8.4 TABLICE ROZDZIELCZE I LINIE ZASILAJĄCE
Rozdzielnica główna TG zlokalizowana jest w korytarzu starej części . Rozdzielnica TG typu
wnękowego. Z wyżej wymienionej rozdzielnicy wyprowadzony jest w.l.z-et:
− YKY 5* 25mm2 do tablicy AC fotowoltaicznej

który należy wprowadzić do

projektowanej tablicy parteru TP-0 typu RW 4x24 zlokalizowanej przy pomieszczeniu
technicznym. Z tablicy należy poprowadzić w l z do rozdzielnicy AC fotowoltaicznej
oraz
− YLY 5* 16 mm2 do tablicy TP-1.2 piętra
− YKY 5* 16 mm2 do tablicy TP-2.2 poddasza
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Tablice elektryczne poszczególnych części budynku należy zabezpieczyć rozłącznikami
bezpiecznikowymi. W tablicach należy zamontować ochronniki przeciwprzepięciowe.
Obwody odbiorcze zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo prądowymi typu S oraz
wyłącznikami różnicowoprądowymi. Z tablicy TP-0 oraz TP-1.1 należy wyprowadzić
dodatkowo po 3 rurki RL 47 do przestrzeni nad sufitami podwieszonymi. Całość instalacji
prowadzić w tynku.
8.5 OŚWIETLENIE ELEKTRYCZNE.
Oświetlenie pomieszczeń zaprojektowano jako LED -owe. Oprawy dobrano zgodnie z
charakterem pomieszczeń. W budynku internatu zastosować oprawy wg rys nr 2, 3 i 4.
Oświetlenie korytarzy załączane jest za pomocą przekaźników bistabilnych sterowanych
przyciskami sterującymi umieszczonymi na korytarzach.

W oświetleniu część opraw

oznaczonych na planach instalacji symbolem Aw pełni rolę użytkowo-ewakuacyjną. Są to
oprawy wyposażone w moduł oświetlenia awaryjnego posiadające własne pakiety
akumulatorów oraz inwenter. Wybrano oprawy z dwugodzinnym czasem pracy awaryjnej.
Oprawy te wymagają prowadzenia dodatkowego przewodu zasilającego wyprowadzonego
bezpośrednio z rozdzielnicy poza wyłącznikami.
Całość instalacji oświetlenia wykonać przewodem YDY 3/4/5*1,5 mm2, układanymi p/t w
ścianach murowanych oraz rurkach ochronnych w ścianach gipsowo-kartonowych oraz
korytkach w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi.. Przyjęto osprzęt rozdzielczy i
łączeniowy p/t. W pomieszczeniach wilgotnych, sanitariatach, stosować oprawy oraz osprzęt
rozdzielczy i łączeniowy izolacyjny, bryzgoszczelny IP 44. Na zewnątrz budynku stosować
oprawy i osprzęt o stopniu ochrony min. IP 55 pod zadaszeniem i IP 65 w miejscach bez
zadaszenia.. Łączniki manewrowe oświetlenia instalować na wysokości 1,2m od podłogi.
8.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD WTYCZKOWYCH.
Instalację 230V wykonać pod tynkiem przewodami YDYżo 3*1,5 mm2 i YDY 3*2,5 mm2 750V. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym instalowane pod tynkiem IP20, a w
sanitariatach i pomieszczeniach wilgotnych IP 44. Instalację 400 V wykonać pod tynkiem
przewodami z YDYżo 5*2,5 mm2 , YDYżo 5*4 mm2, YDYżo 5*6 mm2, YKY 5*10 mm2,
YKY 5*16 mm2, YKY 5*25 mm2, YKY 5*35 mm2 i YKY 5*50 mm2 dla odbiorów 3-f.
Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym instalowane pod tynkiem IP20, a w
pomieszczeniach wilgotnych i zaplecza kuchennego instalować gniazda szczelne IP44.
Gniazda wtykowe w salach i korytarzach należy umieścić na wysokości 1,6m od poziomu
posadzki.
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8.7 INSTALACJA WENTYLACJI I OGRZEWANIA
W sanitariatach przewidziano wentylację mechaniczną wentylatorami wywiewnymikanałowymi, uruchamianą łącznikiem wraz z oświetleniem pomieszczenia. W związku z
powyższym w instalacji oświetleniowej przewidziano wypusty do zasilania wentylatorów.
Instalację wentylacji i ogrzewania pozostałych pomieszczeń należy wykonać zgodnie z
wytycznymi projektanta branży sanitarnej. W projekcie ujęto zasilanie aparatów grzewczo wentylacyjnych
8.8 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA.
Oprócz podstawowej ochrony przeciwporażeniowej jaką jest izolacja robocza i ochronna
zastosowanych urządzeń i osprzętu rozdzielczego i łączeniowego, zastosowano dodatkową
ochronę od porażeń w postaci wyłączników różnicowoprądowych o prądzie wyzwalania 30
mA, a także wyłączniki nadmiarowo – prądowe. W obwodach odbiorczych stosować
przewody 1-faz. trzyżyłowe oraz przewody 3-faz. pięciożyłowe. Żyłę neutralną N stosować
koloru niebieskiego a żyłę ochronną PE koloru żółtozielonego. Przewidziano doprowadzenie
do tablicy głównej instalacji uziemiającej przyłączonej do zacisku PE.

W instalacjach

odbiorczych budynku nie wolno łączyć przewodu ochronnego z przewodem neutralnym.
8.9 OCHRONA PRZECIW PRZEPIĘCIOWA.
Ochrona

przeciwprzepięciowa

przy

pomocy

ochronników

przeciwprzepięciowych

instalowanych w poszczególnych tablicach. W tablicy głównej klasy B, a w tablicach
piętrowych klasy C.
8.10 INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacja odgromowa została już wykonana.
8.11 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
Główną szynę wyrównawczą GSW zainstalować w pomieszczeniu technicznym. Do GSW
przyłączyć bednarką ocynkowaną Fe/Zn 25*4 mm uziom otokowy oraz przewodem LYżo 16
mm2 rurociągi metalowe wody, kanalizacji, c.w. i c.o. wprowadzane i instalowane w budynku
oraz szynę ochronną PE w rozdzielnicy głównej TG. Miejscowe szyny wyrównawcze MSW
instalować w pomieszczeniach łazienek i kuchni. Do MSW przyłączyć przewodami DYżo
4mm2 wszystkie metalowe obudowy urządzeń zainstalowanych w tych pomieszczeniach.
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8.12 UWAGI KOŃCOWE
Całość instalacji elektrycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
zwracając szczególną uwagę na koordynację robót z pozostałymi branżami budowlanymi,
instalacyjnymi i montażowymi. Przed oddaniem budynku do eksploatacji należy wykonać
skuteczności ochrony od porażeń, ciągłości instalacji ochronnych a wyniki pomiarów
zaprotokołować i przekazać Inwestorowi.
Dla wszystkich użytych w projekcie znaków towarowych nazw wyrobów,
producentów itp., na równych zasadach dopuszcza się rozwiązania równoważne
spełniające wymagania dla danego rodzaju materiału urządzenia i wyrobu.
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9. OBLICZENIA TECHNICZNE
9.1 OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano przy pomocy programu Dialux. Do
obliczeń przyjęto dopuszczalne średnie natężenie oświetlenia w/g PN. Ilość opraw
dobrano zgodnie z wynikami obliczeń.
9.2 OBLICZENIA ZABEZPIECZEŃ
Tablica TP-0
Moc szczytowa TP-0
I sz =

Psz = 29,3 kW

29300 W
= 45 , 5 A
3 * 400 V * 0 , 93

Wewnętrzna linia zasilająca kablem YKY 5*25 mm2 o prądzie Idd =72 A
Zabezpieczenie w TG Rozłącznikiem bezpiecznikowym mocy wielkości 00 50A

9.3 DOBÓR ZABEZPIECZEŃ I PRZEKROJÓW PRZEWODÓW.
Urządzenia zabezpieczające poszczególne obwody od przeciążenia dobrano tak, aby
zostały spełnione warunki:
I obl. < In < Iz
I2 < 1.45 Iz
gdzie:

− I obl - prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
− Iz - obciążalność długotrwała przewodu
− In - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego
− I2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczające
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