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2. Dane wyjściowe do projektowania
2.1.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem

opracowania

jest

wykonanie

dokumentacji

projektowej

przyłącza

elektroenergetycznego do placu zabaw zlokalizowanego na dz. nr 14/5 w obrębie geodezyjnym
Pargowo w gminie Kołbaskowo w powiecie polickim

2.2.

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
−

2.3.

Przyłącze elektroenergetyczne od proj. ZKP do proj. szafki przyłączeniowej przy dz. nr 14/5

Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią:

2.4.

−

warunki przyłączenia do sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

−

PN-IEC 60364 – zestaw norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

−

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

−

obowiązujące normy i przepisy prawne.

Stan istniejący
Plac zabaw nie posiada własnej infrastruktury elektroenergetycznej. W odległość ok. 15m istnieje
sieć energetyczna której właścicielem jest Enea Operator Sp. z o.o.

2.5.

Stan projektowany
Zaprojektowano przyłącze do placu zabaw budynku zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci Enea
Operator Sp. z o.o.
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3. Opis techniczny
3.1.

Punkt przyłączenia
Projektowane złącze kablowe ZKP zlokalizowane przy słupie NN zlokalizowanym na dz. nr 12
wg odrębnego opracowania Enea Operator Sp. z o.o.

3.2.

Pomiar energii
W projektowanym złączu ZKP wg odrębnego opracowania Enea Operator Sp. z o.o.
Lokalizacja: przy słupie NN przy granicy działki 57/2

3.3.

Bilans mocy
Moc zamówiona Pz=6kW, U=400V.
Moc zapotrzebowana: na potrzeby organizowanych festynów Ps = 5kW
Pz > Ps

3.4.

Trasa układanego kabla
Kabel YKY4x10mm2 prowadzić zgodnie z rysunkiem E1 zagospodarowanie terenu oraz schematem
zasilania E2. Kabel w ziemi należy układać linią falistą z zapasem 3% długości rowu, na 10 cm
warstwie piasku na głębokości 70 cm pod powierzchnią terenu. Ułożony kabel należy zasypać
warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 20
cm i przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokości 20cm. Krawędzie pasa
folii powinny wystawać, co najmniej 15cm poza zewnętrzne krawędzie skrajnych kabli. Przy szafce
kablowej zaleca się pozostawić zapas kabla nie mniejszy niż 2 m. Promień gięcia kabli nie może być
mniejszy niż 20-krotna średnica zewnętrzna kabla. W miejscach skrzyżowań z innymi sieciami
uzbrojenia terenu chronić w rurze PCV lub HDPE.

3.5.

Skrzyżowanie i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie skrzyżowania, zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać
zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości izolacyjne nie mogą
być zachowane należy zastosować rury ochronne z PCV (Np. Arot DVK50).

3.6.

Oznaczenia linii kablowych
Kabel w ziemi powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w
odstępach nie większych niż 10 m oraz przy skrzyżowaniach, wejściach do kanału, rur i na końcach
kabli. Na oznaczniku należy umieścić np: YKY4x10mm2 PLAC ZABAW 2012
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3.7.

Przyłącze – szafka przyłączeniowa
Lokalizacja: przy granicy działki nr 14/5
Wyposażenie: wg rys E2

3.8.

Ochrona
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA (według PN-IEC 60364)
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zapewniona poprzez:
−

izolowanie części czynnych

−

zastosowanie urządzeń o stopniu ochrony IP powyżej 2X

Zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania poprzez:
−

użycie bezpieczników, wyłączników nadmiarowoprądowych

Ochrona dodatkowa realizowana będzie poprzez zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o
prądzie różnicowym zadziałania ∆IN = 30mA
OCHRONA PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI
Realizowana za pomocą bezpieczników i wyłączników instalacyjnych.
3.9.

Kontrola wykonanych prac, próby i pomiary końcowe

Po wykonaniu instalacji należy wykonać:
−

Oględziny wszystkich elementów instalacji elektrycznej

−

Pomiary rezystancji izolacji

−

Pomiary skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej

−

Pomiary ciągłości obwodów

−

Powyższe czynności wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami

−

Pomiary odbiorcze wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61
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4. Obliczenia techniczne
4.1.

Dobór kabla zasilającego

Kabel YKY4x10 l=18m od złącza ZKP do szafki przyłączeniowej

P=6kW

IB =

P
3 * U n * cos ϕ

=

6000
= 9,3 A
3 * 400 * 0,93

Proj. kabel: YKY4x10 wg PN-IEC 60364-5-523 sposób ułożenia D (w ziemi) Idd=52A
1) I B ≤ I N ≤ I Z
2) I 2 ≤ 1,45I Z

I2 = 10A x1,13 = 11,3A (S301 C10A dla 1h),
IB = 9,3A – prąd obliczeniowy
IN = 10A

– prąd znamionowy aparatów zabezpieczających urządzenia (3xS301 C10A)

I2 = 11,3A – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających (1h)
IZ = 52A

– obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów (wg PN-IEC 60364-5-523)
1) 9,3 ≤ 10 ≤ 52
2) 11,3 ≤ 75

Warunki 1) 2) spełnione
Kabel dobrany prawidłowo

4.2.

Sprawdzenie doboru kabla zasilającego na spadek napięcia

Kabel YKY4x10 l=18m od proj. złącza ZKP do szafki przyłączeniowej
∆U = ∑

100 * P * l 100 * 6000 * 18
=
= 0,12%
γ * S * U 2 56 * 10 * 400 2

∆U = 0,12% < 2%

Kabel dobrany prawidłowo
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4.3.

Ochrona przeciwporażeniowa

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania
Sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania w systemie TN-S wykonać metodą pomiarową
ZS * I a ≤ U O

sprawdzając warunek:
Gdzie:
Zs – impedancja pętli zwarcia

Ia – prąd wyłączający po czasie 0,2s dla urządzeń ruchomych oraz 5s dla urządzeń połączonych na stałe
Uo – napięcie względem ziemi
Zabezpieczenie S301 C10A t<0,2s Ia = 100A, k=10 (Ia=k*10A)

ZS ≤

UO
Ia

ZS ≤

230V
100 A

Z S ≤ 2,30Ω

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania przy zwarciu w szafie przyłączeniowej będzie spełniony przy
impedancji Z S ≤ 2,30Ω

Obwody instalacji wewnętrznych oprócz wyłączników nadmiarowoprądowych dodatkowo
wyposażono w wyłączniki różnicowoprądowe, o różnicowym prądzie zadziałania DIN= 30mA

Opracował:
.......................................................
mgr inż. Łukasz Stawirej
upr. nr ZAP/0110/POOE/12

5. Rysunki
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HAN-IQG-IZ1 *

Pan Łukasz STAWIREJ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0105/12
adres zamieszkania ul. Księcia Barnima III Wielkiego 3/33, 71-437 SZCZECIN
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2012-08-01 do 2013-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-01 roku przez:
Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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