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1. Przedmiot zakres i podstawa opracowania.
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu
Statystycznego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 27/29
w zakresie:
 montaż rozdzielni komputerowej głównej RKG;
 przebudowa rozdzielni piętrowych z podziałem na część podstawową i
część komputerową;
 ułożenie nowej linii zasilającej do rozdzielni RKG;
 ułożenie nowych linii zasilających do rozdzielni piętrowych – części
komputerowych
 montaż nowych punktów elektryczno - logicznych PEL;
1.2. Podstawa opracowania







Zlecenia Inwestora
Niezbędne ustalenia z Użytkownikiem
Rzuty architektoniczne
Wizja lokalna
Norma PN-IEC60364-3-2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych i inne normy związane;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w spawie warunków technicznych
jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie z 12-07-2002r (Dz. U. Nr
75 z 2002r poz. 690) z późniejszymi zmianami;
2. Stan istniejący.

W obecnie zainstalowanych rozdzielniach piętrowych typu XL3 160 obwody
urządzeń komputerowych zasilane są tym samym wlz-tem co obwody podstawowe.
Stan ten nie spełnia wymagań użytkownika i powoduje zagrożenie nagłego
wyłączenia komputerów w przypadku zaniku zasilania podstawowego, a co za tym
idzie – niestabilnej pracy systemów operacyjnych, fizycznych awarii sprzętu itp.

3. Stan projektowany.
3.1. Rozdzielnia Komputerowa Główna RKG.

Rozdzielnię Komputerową Główną projektuje się w przyziemiu budynku, w
pomieszczeniu istniejącej głównej rozdzielni elektrycznej budynku RGnn, obok
rozdzielni administracyjnej TA. Należy wykonać ją jako tablicę n/t dwurzędową (po 24
moduły każdy) o wymiarach 450 x 575 mm, RAL 7035, wyposażoną w drzwi metalowe
z zamkiem zamykanym na kluczyk oraz uszczelkę zachowującą stopień ochrony IP43
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i wyposażyć w wyłącznik główny typu FR 303 o prądzie znamionowym 125 A, lampki
kontrolne sygnalizujące obecność faz oraz zabezpieczenia nadmiarowoprądowe
poszczególnych komputerowych rozdzielni piętrowych.
Tablicę RKG należy zasilić z części rezerwowej rozdzielni głównej RGnn, zza
głównego pożarowego wyłącznika prądu kablem YKY 5x35 mm2 układanym na
istniejącej drabince kablowej oraz zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo prądowym
DX3 C80 A.
Schemat ideowy oraz widok rozdzielni RKG pokazano na rys. nr 10.
3.2. Przewody wlz - zasilanie komputerowych rozdzielni piętrowych.

Zasilanie komputerowych rozdzielni piętrowych projektuje się odpowiednio
przewodami:
- TKPart – przewód YDYżo 5x4 mm2
- TKP1 – przewód YDYżo 5x4 mm2
- TKP2 – przewód YDYżo 5x4 mm2
- TKP3 – przewód YKYżo 5x16 mm2
w układzie TN-S tzn. z wydzielonym przewodem ochronnym PE.
Przewody układać należy od projektowanej rozdzielni RKG znajdującej się w
przyziemiu budynku, na drabinkach, w korytach oraz szachtach kablowych
istniejących.
W celu przeprowadzenia projektowanych wlz przez poszczególne kondygnacje
należy:
- na poziomie przyziemia częściowo zdemontować zabudowę z płyty GK o odporności
ogniowej EI60, po czym po zakończeniu robót odtworzyć ją do stanu sprzed
demontażu, z zachowaniem wymaganej odporności ogniowej;
- na pozostałych kondygnacjach częściowo zdemontować zabudowę z płyty GK o
odporności ogniowej EI60, w przestrzeni pomiędzy sufitem, a stropem, po czym po
zakończeniu robót odtworzyć ją do stanu sprzed demontażu, z zachowaniem
wymaganej odporności ogniowej;
- w szachcie kablowym elektrycznym przewody mocować do istniejącej drabinki
kablowej.
3.3. Komputerowe rozdzielnie piętrowe.
3.3.1. Rozdzielnia TKPart

Nowo projektowaną komputerową rozdzielnię TKPart należy zabudować w
miejscu istniejącej TPart. W związku, z tym, że obecna rozdzielnia TPart typu
XL3 160 p/t 3 x 24 moduły jest zagospodarowana w 99%, należy ją wymienić na
większą, również p/t o pojemności 4 x 24 moduły, o wymiarach 800 x 670 mm,
RAL 7035, wyposażoną w drzwi metalowe z zamkiem zamykanym na kluczyk oraz
uszczelkę zachowującą stopień ochrony IP43 i przenieść jej część podstawową,
zachowując schemat połączeń oraz zasilanie istniejącym wlz-em, likwidując przy
tym obwody komputerowe obecnie oznaczone numerami: 14, 16, 17.
Część komputerową należy zasilić projektowanym przewodem YDYżo 5x4 mm2
i połączyć zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nr 6.
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Widok elewacji tablicy TKPart przedstawiono na rys. nr 11
3.3.2. Rozdzielnia TKP1

Nowo projektowaną komputerową rozdzielnię TKP1 należy zabudować w
istniejącej TP1. Część podstawową należy pozostawić bez zmian, zasiloną
istniejącym wlz-em, likwidując tylko obwody komputerowe obecnie oznaczone
numerami: 18, 19, 20, 21, 22.
Część komputerową należy zasilić projektowanym przewodem YDYżo 5x4 mm2 i
połączyć zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nr 7.
Widok elewacji tablicy TKP1 przedstawiono na rys. nr 11.
3.3.3. Rozdzielnia TKP2

Nowo projektowaną komputerową rozdzielnię TKP2 należy zabudować w
istniejącej TP2. Część podstawową należy pozostawić bez zmian, zasiloną
istniejącym wlz-em, likwidując tylko obwody komputerowe obecnie oznaczone
numerami: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Część komputerową należy zasilić projektowanym przewodem YDYżo 5x4 mm2 i
połączyć zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nr 8.
Widok elewacji tablicy TKP2 przedstawiono na rys. nr 11.
3.3.4. Rozdzielnia TKP3

Nowo projektowaną komputerową rozdzielnię TKP3 należy zabudować w
istniejącej TP3. Część podstawową należy pozostawić bez zmian, zasiloną
istniejącym wlz-em, likwidując tylko obwody komputerowe obecnie oznaczone
numerami: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
Część komputerową należy zasilić projektowanym przewodem YKYżo 5x16 mm2
i połączyć zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nr 9.
Widok elewacji tablicy TKP3 przedstawiono na rys. nr 11.
UWAGA. We wszystkich rozdzielniach piętrowych należy wyraźnie i trwale
zaznaczyć fakt doprowadzenia dwóch niezależnych linii zasilających, umieszczając
informację: „Uwaga !!! Rozdzielnia zasilona dwiema niezależnymi liniami dla części
podstawowej oraz części komputerowej !!!”. Dodatkowo na listwach
przyłączeniowych wlz-ów należy umieścić naklejki z opisem (np. TPart, TKPart,
TP1, TKP1 itp.).
We wszystkich rozdzielniach należy nanieść nową numerację obwodów oraz
wykonać ich opisy zgodnie z aktualną numeracją pomieszczeń.
4. Punkty elektryczno – logiczne PEL.

W ramach modernizacji sieci LAN należy wykonać trzy punkty elektryczno –
logiczne PEL składające się z jednego gniazda 230V oraz jednego gniazda sieciowego
RJ45. Do wykonania PEL zastosować osprzęt p/t biały w systemie ramkowym.
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Na parterze, w miejscu wskazanym na rys. nr 2 (klatka schodowa), w celu
wykonania PEL należy wykorzystać istniejące gniazdo 230V i dołożyć do niego gniazdo
RJ45 łącząc ramką podwójną. Do gniazda RJ45 należy doprowadzić z szafy krosowej w
piwnicy budynku przewód typu U/UTP 4x2x0,5 kat. 6.
Na parterze oraz I piętrze, w miejscach wskazanych na rys. nr 2 oraz rys. nr 3
(korytarze części dobudowanej – wysokość montażu 2.80 m od poziomu posadzki,
1 m. w lewo od krawędzi otworu drzwi prowadzących na klatkę schodową), w celu
wykonania PEL należy doprowadzić przewód YDYp 3x2,5 mm2 do gniazd 230V,
natomiast do gniazd RJ45 należy doprowadzić z szafy krosowej w piwnicy budynku
przewód typu U/UTP 4x2x0,5 kat. 6.
Zasilanie gniazda 230V na parterze należy doprowadzić z zabezpieczenia obecnie
opisanego jako obwód nr 8 - Zabezpieczenie gn. 230V. pom. 1.11.
Zasilanie gniazda 230V na I piętrze należy doprowadzić z zabezpieczenia obecnie
opisanego jako obwód nr 6 - Zabezpieczenie projektora pom. 2.02.
Przewody zasilające należy prowadzić w istniejących korytach kablowych nad sufitem
podwieszanym, natomiast odcinek od sufitu do gniazda należy wykonać podtynkowo.
Przewody U/UTP należy prowadzić w korytach (w części teletechnicznej) nad sufitem
podwieszanym, natomiast odcinek od sufitu do gniazda należy ułożyć w rurce karbowanej
typu peszel ϕ22 podtynkowo, rozszywając jeden z końców na gnieździe docelowym
RJ45, a drugi w szafie krosowej na gniazdach patchpanelu wskazanych przez
użytkownika.
Po zaprawieniu bruzd, ściany należy odtworzyć do stanu sprzed ingerencji tzn. wykonać
malowanie całej bruzdowanej ściany.
5. Ochrona przeciwporażeniowa.

Zastosowano ochronę podstawową przez zachowanie właściwej izolacji
przewodów i części czynnych, ochronę przy uszkodzeniu przez zastosowanie
samoczynnego wyłączenia w przypadku zwarcia oraz ochronę uzupełniającą przez
zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych.
Jest to zgodne z normą PN-HD 60364.
Charakterystyki prądowo - czasowe dobranych zabezpieczeń zapewniają dostatecznie
szybkie wyłączenie zasilania t<0,4 sek.
Instalacje elektryczne realizować w układzie sieciowym (TNS).
Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim, rezystancji izolacji układanych linii
zasilających oraz czasu i prądu zadziałania zabezpieczeń różnicowoprądowych.
6. Uwagi końcowe.

Wszystkie projektowane instalacje elektryczne wykonać zgodnie PN-HD 60364 ze
szczególnym uwzględnieniem Przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, oraz innymi
obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urządzeń
elektroenergetycznych.
Osoby wykonujące prace montażowe, eksploatacyjne i konserwacyjno-remontowe
instalacji i urządzeń elektrycznych powinny posiadać stosowne kwalifikacje oraz
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uprawnienia kwalifikacyjne. Powinny one również stosować dodatkowe techniczne i
organizacyjne metody ochrony od porażeń, które wynikają z przepisów eksploatacji
urządzeń elektrycznych.

7. Obliczenia techniczne
7.1. Dobór przewodów i zabezpieczeń wlz-tów.

7.1.1. TKPart
Moc szczytowa 8,25 kW
Napięcie znamionowe: 400V

Ib 

8250
3  400  0,98

 12,16 A

Dobrano zabezpieczenie: wyłącznik nadprądowy S303 B16A zaś przekrój przewodu
zasilającego YDYżo 5 x 4 mm2.
Ochrona przed prądem przeciążeniowym
Ib ≤ In ≤Iz, (warunek 1)
I2 ≤ 1,45 Iz (warunek 2)
Ib = 12,16 A
In = 16 A
Iz = 26 A
I2 = 23,2 A
(warunek 1)

12,16 ≤ 16 A ≤ 26 A

(warunek 2)

23,2 A ≤ 1,45 x 26A = 37,7 A

Ib – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego
Iz – obciążalność prądowa długotrwała przewodu
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego (praktycznie wartość prądu I2 jest
przyjmowana jako wartość prądu powodującego działanie wyłączników w określonym
czasie)
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Warunki dla TKPart są spełnione

7.1.2. TKP1
Moc szczytowa 6 kW
Napięcie znamionowe: 400V

Ib 

6000
3  400  0,98

 8,84 A

Dobrano zabezpieczenie: wyłącznik nadprądowy S303 B10A zaś przekrój przewodu
zasilającego YDYżo 5 x 4 mm2.
Ochrona przed prądem przeciążeniowym
Ib ≤ In ≤Iz, (warunek 1)
I2 ≤ 1,45 Iz (warunek 2)
Ib = 8,84 A
In = 10 A
Iz = 26 A
I2 = 14,5 A
(warunek 1)

8,84 ≤ 10 A ≤ 26 A

(warunek 2)

14,5 A ≤ 1,45 x 26A = 37,7 A

Ib – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego
Iz – obciążalność prądowa długotrwała przewodu
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego (praktycznie wartość prądu I2 jest
przyjmowana jako wartość prądu powodującego działanie wyłączników w określonym
czasie)
Warunki dla TKP1 są spełnione
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7.1.3. TKP2
Moc szczytowa 15 kW
Napięcie znamionowe: 400V

I z1 

15000
3  400  0,98

 22.12 A

Dobrano zabezpieczenie: wyłącznik nadprądowy S303 B25 A zaś przekrój przewodu
zasilającego YDYżo 5 x 4 mm2.
Ochrona przed prądem przeciążeniowym
Ib ≤ In ≤Iz, (warunek 1)
I2 ≤ 1,45 Iz (warunek 2)
Ib = 22,12 A
In = 25 A
Iz = 26 A
I2 = 36,25 A
(warunek 1)

22,12 ≤ 25 A ≤ 26 A

(warunek 2)

36,25 A ≤ 1,45 x 26A = 37,7 A

Ib – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego
Iz – obciążalność prądowa długotrwała przewodu
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego (praktycznie wartość prądu I2 jest
przyjmowana jako wartość prądu powodującego działanie wyłączników w określonym
czasie)
Warunki dla TKP2 są spełnione
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7.1.4. TKP3
Moc szczytowa 44,25 kW
Napięcie znamionowe: 400V

I z1 

44250
3  400  0,98

 65,25 A

Dobrano zabezpieczenie: wyłącznik nadprądowy DX3 C80 A zaś przekrój przewodu
zasilającego YKYżo 5 x 16 mm2.
Ochrona przed prądem przeciążeniowym
Ib ≤ In ≤Iz, (warunek 1)
I2 ≤ 1,45 Iz (warunek 2)
Ib = 65,25 A
In = 80 A
Iz = 80 A
I2 = 116 A
(warunek 1)

65,25 ≤ 80 A ≤ 80 A

(warunek 2)

116 A ≤ 1,45 x 80 A = 116 A

Ib – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego
Iz – obciążalność prądowa długotrwała przewodu
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego (praktycznie wartość prądu I2 jest
przyjmowana jako wartość prądu powodującego działanie wyłączników w określonym
czasie)
Warunki dla TKP3 są spełnione
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7.1.5. RKG
Moc szczytowa 73,5 kW
Napięcie znamionowe: 400V

I z1 

73500
3  400  0,98

 108,38 A

Dobrano zabezpieczenie: wyłącznik nadprądowy DX3 C125 A zaś przekrój przewodu
zasilającego YKYżo 5 x 35 mm2.
Ochrona przed prądem przeciążeniowym
Ib ≤ In ≤Iz, (warunek 1)
I2 ≤ 1,45 Iz (warunek 2)
Ib = 108,38 A
In = 125 A
Iz = 126 A
I2 = 181,25 A
(warunek 1)
(warunek 2)

108,38 ≤ 125 A ≤ 126 A
181,25 A ≤ 1,45 x 126 A = 182,7 A

Ib – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego
Iz – obciążalność prądowa długotrwała przewodu
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego (praktycznie wartość prądu I2 jest
przyjmowana jako wartość prądu powodującego działanie wyłączników w określonym
czasie)
Warunki dla RKG są spełnione
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8. Spis rysunków.
Rys. nr 1

- Instalacje elektryczne – rzut przyziemia

Rys. nr 2

- Instalacje elektryczne – rzut parteru

Rys. nr 3

- Instalacje elektryczne – rzut I piętra

Rys. nr 4

- Instalacje elektryczne – rzut II piętra

Rys. nr 5

- Instalacje elektryczne – rzut III piętra

Rys. nr 6

- Schemat tablicy TKPart

Rys. nr 7

- Schemat tablicy TKP1

Rys. nr 8

- Schemat tablicy TKP2

Rys. nr 9

- Schemat tablicy TKP3

Rys. nr 10

- Schemat tablicy RKG

Rys. nr 11

- Elewacje tablic
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