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                                                    Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.  

- zlecenie Inwestora

- aktualnie obowiązujące przepisy, katalogi  i normy

- wizja lokalna
 
2. Zakres opracowania.  

  Projekt  niniejszy obejmuje wykonanie  zasilania  elektroenergetycznego wraz z  instalacją 
oświetleniową oraz gniazd wtykowych Sali Gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Murowie.                   

3. Stan istniejący.  

Obecnie  Sala  Gimnastyczna  zasilana  jest  z  istniejącej  rozdzielnicy  głównej  szkoły  RG 
przewodem YDY 5x2,5,  ułożonym na tynku, poprzez rozdzielnicę oddziałową R1 (Rp 6) 
zabudowaną  obok  drzwi  wejściowych.  Instalacja  oświetleniowa  wykonana  jest  na  bazie 
opraw świetlówkowych OKB 240 zabezpieczonych siatkami ochronnymi oraz dwóch opraw 
rtęciowych OUR 250. Oświetlenie to nie spełnia jednak podstawowych wymagań w zakresie 
natężenia oraz równomierności oświetlenia. Przewody instalacji oświetleniowej oraz gniazd 
wtykowych 1-faz są przewodami z żyłami aluminiowymi, w izolacji bawełnianej. Zarówno 
instalacja oświetleniowa jak i gniazd wtykowych charakteryzuje się dużą awaryjnością oraz 
stwarza zagrożenie pożarowe .

4. Zasilanie elektroenergetyczne sali gimnasycznej.              



Zasilanie elektroenergetyczne sali gimnastycznej  odbywać się będzie  w dalszym ciągu z 
rozdzielnicy głównej szkoły RG. W tym celu należy ułożyć nową główną linię zasilającą 
YDY 5x6 w rurze RL 37 zasilającą ist.  rozdzielnicę oddziałową R1 oraz rozdzielnicę R2 
zabudowaną w sali gimnastycznej, na bocznej, lewej ścianie od strony drzwi wejściowych. 
Rozdzielnicę R2 należy wykonać na bazie skrzynki rozdzielczej, podtynkowej, z zamkiem 
RP 36 Z („SABAJ” Kraków) lub innej o równoważnych parametrach. Rozdzielnicę należy 
wyposażyć i oprzewodować zgodnie ze schematem ideowym (rys. nr 1) oraz zestawieniem 
montażowym (rys. nr 3).

 5. Instalacja oświetleniowa.

Oświetlenie  sali  gimnastycznej  zaprojektowano  w  oparciu  o  oprawy  oświetleniowe 
metalohalogenowe OPHbw-250 ELGO GOSTYNIN (rys. nr 5) lub inne o równoważnych 
parametrach.  Rozmieszczenie  opraw  pokazano  na  rys.  nr  4a.  Sterowanie  oświetleniem 
odbywać się będzie wyłącznikami FR 101 zabudowanymi w rozdzielnicy R2.
Instalację  elektryczną  oświetleniową   projektuje  się  jako  podtynkową ,  w układzie  TNS 
stosując  przewody  YDYp   o  klasie  izolacji  750V.  Typy  przewodów,  ich  przekroje, 
rozmieszczenie osprzętu pokazano na planie instalacji . Dodatkowa oprawa świetlówkowa 
OPK  136  PAW2  (wyposażona  w  moduł  oświetlenia  awaryjnego)  zabudowana  obok 
rozdzielnicy  R2  i  starowana  wyłącznikami  schodowymi  zamontowanymi  obok  drzwi 
wejściowych spełnia  rolę  oświetlenia ewakuacyjnego.

6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalację gniazd wtykowych 1-faz. należy wykonać zgodnie ze schematem ideowym oraz planem 
instalacji, w układzie TNS, stosując przewód YDY 3x2,5 o klasie izolacji 750V.

7. Ochrona przeciwporażeniowa.

 W przedstawionym wyżej układzie zasilania el. –en. jako środek ochrony przeciwporażeniowej 
przyjęto samoczynne szybkie wyłączanie. Realizowane ono będzie poprzez zastosowanie:

- wyłączników nadmiarowoprądowych  serii S-300    
- wyłaczników różnicowopradowych o czułości ∆ I=30 mA

W  rozdzielnicy  R2  projektuje  się  dodatkowe  uziemienie  przewodu  ochronnego  PE, 
łącząc go linką LgY16 koloru żółtozielonego z istniejącym uziemieniem budynku.
Należy zwrócić  uwagę na  stosowanie odpowiedniej  kolorystyki  przewodów: przewód 
ochronny PE-kolor żółtozielony, przewód neutralny N-kolor niebieski.

8. Demontaże

Istniejące oprawy oświetleniowe, osprzęt,  wentylator należy zdemontować i przekazać 
Inwestorowi  celem  ewentualnego  wykorzystania  lub  utylizacji  zgodnie  z  Ustawą  o 
Ochronie Środowiska.

                                            Obliczenia techniczne



a) Moc szczytowa sali gimnastycznej wraz z pozostałymi pomieszczeniami zasilanymi z 
rozdzielnicy R1

                        Ps= 12  kW

                      Is = φcos3U
P

= 20,2A

 Do wykonania  wewnętrznej linii zasilającej przyjęto przewód YDY 5x6  
o Idd= 32 A (w rurze RL37).                                                

b) sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napięcia dla 

- instalacji oświetleniowej (max) 

                                        ∆ U%=  = 0,81 %      (   ∆ U%=  γ2

100
SU
lP

;    U∆ % = γ2

200
SU
lP

  ) 

- instalacji 1-faz gniazd wtykowych (max)
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  = 1,2 %

c) sprawdzenie warunku samoczynnego szybkiego wyłączenia napięcia dla            

  -  rozdzielnicy R2      
        

Rezystancja pętli zwarcia ( wartość ustalona w wyniku pomiarów i obliczeń)

                                 Zp = 0,55 Ω                        

             Warunek szybkiego wyłączenia :

                       Zp x Ia < U0

    Gdzie:

 Ia – prąd samoczynnego szybkiego zadziałania zabezpieczenia
 U0 – napięcie znamionowe względem ziemi

 Ibezp= 32 A  ( S 303 C-32)  
 Ia=320,0 A
                              320,0 x 0,55  =176 V < U0=230V

 - najbardziej niekorzystnego punktu instalacji el. (gniazdo 1-faz 16A )



    ( w przypadku niezadziałania  wyłącznika  różnicowoprądowego)

                                    Zp= 1,06 Ω

 Ibezp= 16 A ( S-193 ,C-16)
 Ia= 160 A
                             160,0 x 1,06 = 169,6 V< U0=230V

  Warunki samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania są spełnione !
  Spadki napięć w normie!

                                               Uwagi końcowe.

Po  podaniu  napięcia  należy  dokonać  w  trybie  natychmiastowym  sprawdzenia 
skuteczności działania  środków ochrony przeciwporażeniowej, oraz wykonać pomiary 
natężenia oświetlenia.

Całość prac należy wykonać :

- zgodnie z projektem

- zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

                                                                       


