










                                                                                                                                                                              
                                                2.Spis zawartości dokumentacji. 
      1.Strona tytułowa. 
      2.Spis zawartości dokumentacji 
      3.Spis rysunków 
      4.Opis techniczny 
                                                          3.Spis rysunków 
 
      Nr E1   -  Sytuacja w skali 1:500 
      Nr E2   -  Schemat zasilania. 
      Nr E3   -  Rzut parteru – zasilanie technologii 
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      Nr E10 -  Legenda opraw - oświetlenie 
 
                                                       4.Opis techniczny 
      4.1.Wstęp i dane ogólne. 
      Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne przy przebudowie budynku  
      na placu Niepodległości 1a w Kielcach ze zmianą sposobu uŜytkowania, z przeznaczeniem  
      na galerię artystyczną. W ramach tej przebudowy wykonany będzie remont kablowej WLZ    
      zasilającej ten budynek z budynku dworca PKP, oraz rozdział sieci na osobnego Odbiorcę. 
      Realizować to zgodnie z  Warunkami Przyłączenia PKP ENERGETYKA S.A. 
 
      4.2.Zasilanie. 
      Wspomniany rozdział sieci wykonać w istniejącym na budynku dworca złączu ZK-3.  
      NaleŜy w tym złączu dobudować rozłącznik bezpiecznikowy R313-50 jako zabezpieczenie  
      przedlicznikowe projektowanej galerii. 
      Dotychczasowa kablowa WLZ zasilania tego budynku jest juŜ obecnie odłączona od  
      zasilania na rozdzielni głównej budynku dworca PKP. NaleŜy ją odkopać i wymienić kabel 
      na nowy, typu YKY 4x25, układany w miejscu starego kabla. Nowy kabel zasilić z wyŜej      
      wspomnianego rozłącznika R313-50. Granicę stron  stanowić będą  zaciski  prądowe na  
      wyjściu przewodów WLZ od  zabezpieczenia w złączu  ZK-3. 
      WLZ doprowadzić do tablicy TL zainstalowanej na zewnątrz na budynku proj. galerii.  
      Tablica ta, w obudowie metalowej – IP65 zamykanej kluczykiem, będzie zawierać licznik  
      kWh 400/230V 60A (lub 15A przeciąŜalny 400%) kl. 0,5 oraz dwie listwy zaciskowe - 
      2xLZ 35 przed i zalicznikową 
      
      4.3.Remont kablowej WLZ. 
      Remont ten polega na odkopaniu  istniejacego kabla n/n dotychczas zasilającego   
       przebudowywany budynek i ułoŜeniu w jego miejsce nowego odcinka  19,7 m  nowego 
       kabla YKY 4x25mm2. 
      Roboty kablowe wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. 
      Kabel układać w rowie kablowym na dotychczasowej głębokości i szerokości dna 0,4 m,          
      na podsypce z piasku 10 cm, przysypać równieŜ 10 cm nadsypką z piasku, następnie 25 cm        
      gruntu rodzimego i przykryć folią z pcv koloru niebieskiego. Następnie zasypać rów        
      dokładnie ubijając grunt.     Na kablu stosować oznaczniki kablowe. Na skrzyŜowaniach 



      z drogami z innym uzbrojeniem kabel prowadzić w przepustach z rur Arota  
      DVK 75. Przy  wyprowadzeniu i wprowadzeniu kabla  pozostawić wymagane normą zapasy.  
      Zachować odległości pionowe i poziome. 
 
     4.4. Tablice rozdzielcze 

      Tablice wykonane będą ze skrzynek izolacyjnych w II klasie izolacji.  
      Zabezpieczenie obwodów odbiorczych projektuje się wyłącznikami instalacyjnymi serii  
      S300. Szczegółowe rozwiązanie zasilania zewnętrznego i układu pomiarowego –  
      na schemacie zasilania i na rzutach kondygnacji.. 

 

      4.5. Instalacje wewnętrzne  

 Instalacje wewnętrzne wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY 3/4/5x1,5/2,5/mm2     
 750V. Ponad stropami podwieszanymi układać je w korytkach X111. Na pozostałych   
 trasach – w tynku. Sprzęt melaminowy, wtynkowy. 

      Gniazda wtynkowe w galerii i sali koncertowej montować przypodłogowo, a w     
      pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i ramiarni na wysokości 1,1m. 
      Łączniki    oświetleniowe  instalować  na  wysokości  1,4 m   nad   podłogą. 

Instalacje pomieszczeniach przejściowo wilgotnych (sanitariaty)   wykonać    
w  tynku przewodami YDY2/3/4/5x1,5/2,5/mm2 750V  z  osprzętem  o  stopniu  
ochrony IP44. 

      4.6. Instalacja przeciwporaŜeniowa 

      Jako środek ochronny od poraŜeń przyjęto: 
- układ sieciowy – TN, 
- dla tablic rozdzielczych – II klasa izolacji 
- dla obwodów odbiorczych – wyłączniki ochronne przeciwporaŜeniowe. 

      W tablicy wykonać naleŜy szynę ochronną „PE”.       
       Do szyny tej przyłączyć Ŝyły ochronne wszystkich obwodów odejściowych, włączonych na   
      bolce ochronne gniazd wtyczkowych i listwy przyłączeniowe aparatów oraz wszystkie  
      metalowe części instalacji, nie będące normalnie pod napięciem, na których moŜe się ono  
      pojawić w razie uszkodzenia  izolacji. Przewód neutralny powinien mieć niebieski kolor     
      izolacji, przewód ochronny - kolor Ŝółto - zielony.   
      Dla szyny  ochronnej „PE” w tablicy TL wykonać uziom roboczy o rezystancji: 
                        50                            50 
                R <  -----    stąd      R <  -----  =  1666,6 oma 
                        δI                            0,03 
      Rezystancja ta jednocześnie musi spełniać warunek uziomów miejscowych                     
      R < 30,0 omów  i tę wartość naleŜy zapewnić dla punktów "PE" tablicy TL. 
      Wykonać pomiary tej rezystancji. 

       4.7. Ochrona przeciwprzepięciowa 

       Projektuje się trzy stopnie ochrony: 
- I stopień – zapewnia sieć zasilająca kablowa nn 
- II stopień – ochronniki typu 003933 zainstalowane w  tablicy TE  
- III-gi stopień – zainstaluje uŜytkownik we własnym zakresie w tych gniazdkach w 

których włączane będą urządzenia elektroniczne. 
 
 
 



5. OBLICZENIA TECHNICZNE  
 
   5.1. ObciąŜalność kabla. 
 
   Pprzył = 30,0 kW      cosф = 0,95       
 
                     30 
   IB = ---------------------- = 45,77 A 
            1,73 x 400 x 0,95 
   Bezpieczniki główne w złączu ZK-3 – w rozłączniku typu R313-50A 
   Kabel n/n wymieniam na typu YKY 4x25 mm2. 
   Prąd zadziałania bezpieczników      I2 = 1,6 x 50   =   80 A       
   Kabel typu YKY 4x25 mm2,  o dop.prądzie długotrwałym Id = 86 A  
   Współcz. rezystywności gruntu = 0,7 
   Współcz. temperaturowy          = 1,1 
   
   A więc obciąŜalność toru  Iz = 86 : 0,7 x 1,1  = 135,1 A 
 
   warunek (1)  IB < In < Iz       czyli  45,77 < 80< 135,1      
   warunek (2)  I2 < 1,45 x Iz    czyli   80< 1,45 x  135,1 
                                                czyli   80 <  195,9         
   są prawdziwe, a więc kabel dobrany jest prawidłowo pod względem obciąŜenia. 
 
   5.2. Spadek napięcia w/g schematu. 
 
  ZK-3              YKY 4x25                             TL    
    |--------------------------------------------------x  

      19,7m                       
 
                    0,1 x 30 x 19,7 
Delta U% = -------------------  =  0,26 %  -   prawidłowy 
                            228                      
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