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I Wstęp
1.1 Wprowadzenie

Projektując instalacje elektryczne należy uwzględniać wymagania polskiego prawa w tym w szczególności Prawa Bu-
dowlanego [ 12 ] i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie [ 14 ]
Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia instalacji opisane są w normie N SEP-E-002 „Instalacje elektrycz-
ne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania” [ 1 ]

Modernizowane instalacje powinny uwzględniać również instalacje niskoprądowe takie jak: instalacja telefoniczna, 
instalacja domofonowa, czy instalacja telewizyjna.
W bardziej rozbudowanych instalacjach mogą wystąpić m.in. następujące systemy:
•  system telewizji przemysłowej CCTV dozorujący najczęściej teren zewnętrzny przyległy do budynku oraz wjazdy/

wejścia na teren posesji;
•  system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w mieszkaniach połączony z wybraną firmą ochroniarską;
•  instalacja domofonowa/wideofonowa zintegrowana z systemem kontroli dostępu w oparciu o czytniki kart zbliże-

niowych;
•  system sterowania oddymianiem w klatkach schodowych oparty o centralę sterującą oraz czujki pożarowe i przy-

ciski oddymiania zainstalowane w obrębie klatek schodowych;
•  system sygnalizacji pożarowej – przeważnie stosowany w garażach podziemnych w zależności od wielkości strefy 

pożarowej.

Opierając się na obowiązujących przepisach, normach oraz innych opracowaniach podjęliśmy próbę omówienia za-
gadnień i problemów związanych z opracowaniem projektu modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
w mieszkaniach budynków wielorodzinnych. W opracowaniu zostały przyjęte budynki mieszkalne 5 i 11 kondygna-
cyjne, wymagające modernizacji istniejących instalacji: elektrycznej i teletechnicznej.

1.2 Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych
Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych sprowadza się do zapewnienia ochrony przed następującymi 
zagrożeniami:
•  porażeniem prądem elektrycznym,
•  skutkami cieplnymi,
•  prądem przeciążeniowym i zwarciowym,
•  przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych.

Skuteczność ochrony przed wymienionymi wyżej wymienionymi zagrożeniami zależy od:
•  poprawności przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych oraz ich realizacji,
•  zastosowanych urządzeń i aparatów elektrycznych,
•  stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych.

Miarą skuteczności ochrony przed tymi zagrożeniami jest liczba wypadków porażeń prądem elektrycznym oraz licz-
ba pożarów powodowana przez instalacje i urządzenia elektryczne.
Porównanie ilości śmiertelnych wypadków porażenia prądem elektrycznym w latach 90-tych w Polsce i w krajach 
Unii Europejskiej wykazuje w naszym kraju kilkukrotnie niższą skuteczność ochrony przed zagrożeniami powodowa-
nymi prądem elektrycznym w stosunku do pozostałych państw członkowskich UE. Liczba śmiertelnych wypadków 
rocznie na 1 milion ludności wynosiła:
•  w Polsce około 7,2 (w 2001 roku ~6,5)
•  w Niemczech około 1,5 (w 2001 roku ~1,0)
przy czym udział tych wypadków poza miejscem pracy wynosił:
•  w Polsce 86 %
•  w Niemczech 50 %

Udział ilości pożarów ogółem spowodowany wadami lub nieprawidłową eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycz-
nych spadł w latach 90-tych z 12 % do 7 % natomiast udział tych pożarów w budynkach był stały i wynosił około 
17,5 % (tj. około 6,5 tysiąca rocznie).
Tak duża ilość śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym oraz pożarów wynika ze złego stanu technicznego insta-
lacji elektrycznych w budynkach.

1.3 Komfort użytkowania instalacji elektrycznych
Na komfort użytkowania instalacji elektrycznych składa się:
•  bezpieczeństwo użytkowania instalacji,
•  jakość i pewność zasilania,
•  ilość obwodów i punktów przyłączeniowych do zasilania urządzeń odbiorczych

Na jakość i pewność zasilania ma wpływ dostawca energii elektrycznej (napięcie, częstotliwość, zawartość wyższych 
harmonicznych oraz moc zwarciowa) oraz instalacja zasilająca tj. wewnętrzne linie zasilające i obwody odbiorcze 
(przekroje przewodów, wielkość zabezpieczeń i stan techniczny).

1.4 Stan instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych
Instalacje elektryczne w budynkach budowanych metodą wielkopłytową w latach 1970 – 1990 były projektowane 
i wykonywane według odmiennych od obecnie obowiązujących przepisów. Spełniały niewygórowane wymagania 
wynikające z niewielkich potrzeb.

1.4.1 Instalacje elektryczne
Obowiązujące wcześniej przepisy postulujące obniżkę kosztów inwestycyjnych wymagały:
•  wykonywania instalacji elektrycznych w mieszkaniach przewodami aluminiowymi o przekrojach 1,5 oraz 2,5 mm2,
•  przyjmowania małych mocy zapotrzebowanych przez mieszkania (2 kW do 1977r. i 4kW po roku 1977 na jedno 

mieszkanie),
•  stosowania jako środka ochrony przy uszkodzeniu, samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TN-C,
•  dopuszczanie znacznych spadków napięcia w instalacji zasilającej.

Przyjmowane małe moce zapotrzebowane dla mieszkań powodowały wykonywanie wewnętrznych linii zasilających 
przewodami aluminiowymi o małych przekrojach ( 6 i 10 mm2 ) oraz zabezpieczanie WLZ bezpiecznikami o prądzie 
znamionowym 25 A i 35 A. Stosowane wówczas zalecenia ograniczały też liczbę obwodów w mieszkaniach i dopusz-
czały w pokojach stosowanie tylko ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Podstawowym aparatem realizującym sa-
moczynne wyłączanie zasilania w tych instalacjach jest bezpiecznik topikowy. Budynki te pozbawione są połączeń 
wyrównawczych. Obowiązujące proste wymagania oraz długi czas eksploatacji tych instalacji, powodowały ich na-
turalne starzenie, które pogłębiało stan ich degradacji powodując tym samym pogorszenie stanu bezpieczeństwa 
i ich eksploatacji.

1.4.2 Instalacje niskoprądowe
Podstawową instalacją teletechniczną była instalacja antenowa zbiorcza umożliwiająca odbiór najpierw jednego, potem 
dwóch programów telewizyjnych oraz programów radiowych FM w pasmie 65-74 MHz oraz programów z modulacja 
AM w pasmach tzw. fal długich i średnich. Podstawą były wzmacniacze pasmowe. Odbiór programów telewizyjnych był 
możliwy dzięki zastosowaniu aktywnych urządzeń kanałowych pracujących bez przemiany lub ze zmianą kanału.
Instalacje abonenckie wykonywane były najczęściej w postaci pionów prowadzonych kablem koncentrycznym 75Ω 
przelotowo przez gniazda RTV umieszczone w jednym z naroży pokoju dziennego. Takie wykonanie utrudniało serwi-
sowanie, a później uniemożliwiło utrzymanie w sprawności tych instalacji.
Na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego stulecia zaczęły rozwijać się najpierw osiedlowe, później większe systemy telewi-
zji kablowych. Oferowały one możliwość odbioru mniejszej lub większej ilości kanałów telewizyjnych. W niewielu sie-
ciach kablowych istniała możliwość odbioru kanałów radiowych.
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Urządzenia odbiorcze, najpierw lampowe, później tranzystorowe umieszczane były na najwyższych kondygnacjach 
budynku w specjalnie do tego celu przeznaczonych szafach.
Ochrona odgromowa systemów antenowych realizowana była przez wykorzystanie masztu antenowego jako zwodu 
pionowego. Często był to jedyny zwód na całej połaci dachu.
Budynkowe elementy sieci telewizji kablowej realizowane były najczęściej jako niezależne instalacje prowadzone 
w klatkach schodowych, korytarzach i innych częściach wspólnych budynków. Stosowano t.zw. system gwiaździsty 
lub mieszany umożliwiający kontrolowanie dystrybucji sygnału telewizyjnego, pozwalający na łatwe odłączenie 
użytkowników niepłacących opłat umownych i w razie potrzeby pozwalający na łatwą rozbudowę systemu.
Następnym, „niskoprądowym” systemem w budynkach wielorodzinnych były instalacje domofonowe. Były to syste-
my analogowe, wieloprzewodowe umożliwiające komunikację głosową między panelem umieszczonym przy wejściu 
do klatki schodowej i unifonem umieszczonym w przedpokoju lokalu mieszkalnego. Centralne elementy tej instalacji 
umieszczano najczęściej w pomieszczeniach piwnicznych.
Inne instalacje teletechniczne w budynkach wielorodzinnych były realizowane rzadko w czasie budowy obiektów.
Instalacje telefoniczne wykonywane były przez jedynego operatora sieci po podpisaniu przez abonenta stosownej 
umowy. Głowice kablowe umieszczane były najczęściej w piwnicach lub parterowych, ogólnodostępnych częściach 
wspólnych.
Instalacje niskoprądowe niesłychanie rzadko obejmowane były połączeniami wyrównawczymi.
Wymienione wyżej instalacje niskoprądowe jako instalacje niespełniające podstawowych funkcji użytkowych, 
w większości przypadków nie były konserwowane i utrzymywane w należytej sprawności technicznej. Wyjątek sta-
nowią instalacje domofonowe, które ze względu na konieczność ograniczenia dostępu osób obcych były modernizo-
wane a w wielu przypadkach wymieniane na nowe.
Instalacje telewizji kablowej w miarę rozwoju i umacniania się tego sektora na rynku, były modernizowane i dostoso-
wywane do rosnących potrzeb niezawodnościowych i możliwości dystrybucyjnych.
Instalacje niskoprądowe realizowane przed wielu laty nie spełniały podstawowych wymagań w zakresie bezpieczeń-
stwa przeciwporażeniowego stwarzając zagrożenie dla ludzi i sprzętu.

1.5 Modernizacja instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynkach mieszkalnych

1.5.1. Modernizacja instalacji elektrycznych
Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych według obecnie obowiązujących przepisów i wy-
magań ma na celu:
•   zapewnić wymaganą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,
•  zmniejszyć zagrożenie pożarowe,
•  zwiększyć komfort użytkowania urządzeń elektrycznych,
•  zabezpieczyć urządzenia przed uszkodzeniami powodowanymi przez przepięcia.

Zrealizować te cele można poprzez:
•  przebudowę instalacji wykonanej w układzie zasilania TN-C na układ TN-C-S z oddzielnym przewodem ochronnym 

PE, czyli trójprzewodową dla obwodów jednofazowych i pięcioprzewodową dla obwodów trójfazowych,
•  wymianę przewodów wewnętrznych linii zasilających na przewody o przekroju wynikającym z uaktualnionych 

mocy zapotrzebowanych przez poszczególne mieszkania,
•  wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej,
•  wykonanie w budynku głównych połączeń wyrównawczych,
•  wykonanie w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym połączeń wyrównawczych miejscowych,
•  zastosowanie jako zabezpieczeń obwodów odbiorczych wyłączników nadprądowych instalacyjnych,
•  zabezpieczenie obwodów odbiorczych o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym wysokoczułymi wyłącznikami 

różnicowoprądowymi,
•  wykonanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach przewodami miedzianymi,
•  wykonanie odpowiedniej liczby obwodów odbiorczych w mieszkaniach oraz instalację odpowiedniej ilości gniazd 

wtyczkowych i wypustów oświetleniowych.

1.5.2 Modernizacja instalacji niskoprądowych
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane [ 12 ] nakładają na właściciela lub zarządcę obiektu budow-
lanego obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochro-
ny środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego 
pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając warunki użytkowe zgodne z prze-
znaczeniem obiektu, w tym możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szeroko-
pasmowego dostępu do Internetu.
Należy przyjąć, że budynek wyposażony zgodnie z projektem budowlanym w określone instalacje nie może być po-
zbawiony tych instalacji, ograniczając prawa nabyte użytkownikom obiektu.
Realizując te wymagania niezbędną staje się modernizacja instalacji elektrycznych, niskoprądowych w budynkach 
mieszkalnych według obecnie obowiązujących przepisów i wymagań ma na celu:
•  zapewnić realizację podstawowych funkcji instalacji,
•  zapewnić bezpieczeństwo użytkowania dla ludzi, zwierząt i sprzętu,
•  zwiększyć komfort użytkowania
•  zabezpieczyć instalacje i urządzenia przed uszkodzeniami powodowanymi przez przepięcia.
•  zapewnić spełnienie wymagań określonych przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [ 14 ] nakazują by budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek za-
mieszkania zbiorowego i budynek użyteczności publicznej był wyposażony w instalacje telekomunikacyjna, a w mia-
rę potrzeby również w inne instalacje, takie jak: telewizji przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, 
w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych.
Instalacje telekomunikacyjna budynku stanowiące elementy infrastruktury telekomunikacyjnej należy wykonać 
w sposób zgodny z zapisami §192 tego rozporządzenia.
Zrealizować te cele i sprostać wymaganiom przepisów w zakresie instalacji niskoprądowych w budynkach mieszkal-
nych, wielorodzinnych można poprzez modernizację lub przebudowę a najczęściej przez realizacje całkiem nowych 
instalacji niskoprądowych, w tym poprzez:
•  wymianę przewodów lub wykonanie nowych instalacji,
•  wymianę lub montaż nowych urządzeń,
•  stosowanie ochrony przeciwprzepięciowej,
•  objęcie ochroną odgromową urządzeń tego wymagających,
•  wykonanie w budynku połączeń wyrównawczych obejmujących te instalacje,
•  prowadzenie głównych ciągów tych instalacji poza lokalami mieszkalnymi i innymi lokalami użytkowymi,
•  wykonanie instalacji w sposób bezkolizyjny z innymi instalacjami w sposób ograniczający ich niekorzystne, wza-

jemne oddziaływanie,
•  umieszczenie osprzętu i urządzeń w miejscach dostępnych dla obsługi technicznej i właściwe oznakowanie,
•  Współcześnie użytkowany budynek wielorodzinny winien być wyposażony w instalacje:
•  telekomunikacyjne do transmisji i dystrybucji danych, dźwięku czy obrazu,
•  antenowe zbiorcze,
•  domofonowe lub wideo domofonowe,
•  inne instalacje podnoszące komfort użytkowania obiektu.

Przy modernizacji instalacji elektrycznych i niskoprądowych należy zwrócić uwagę na bezkolizyjne ich prowadzenie 
z innymi instalacjami.
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II Określenie mocy zapotrzebowanej
W tablicy 1 zostały przedstawione wartości mocy zapotrzebowanej dla pojedynczego mieszkania oraz wartości mocy 
szczytowych dla wlz-ów zgodnie z normą [1]
Przyjęto moc zapotrzebowaną dla pojedynczego mieszkania w podstawowym standardzie wyposażenia w sprzęt 
elektrotechniczny 12,5kVA. Moc ta może być większa od przyjętego standardu w zależności od indywidualnych po-
trzeb użytkowników.
W przypadku instalacji modernizowanych, zwłaszcza w budynkach wyposażonych
w instalację gazową, dopuszcza się przyjęcie mocy zapotrzebowanej mieszkań w wariancie zubożonym, równej 7 kVA 
na mieszkanie. Przypadki takie mogą dotyczyć jedynie sytuacji,
w których w przewidywanym czasie użytkowania instalacji nie planuje się instalowania kuchni elektrycznych lub 
elektrycznych, przepływowych ogrzewaczy wody.

TABLICA 1. Moc zapotrzebowana w budynkach mieszkalnych, wg [ 1 ]

Liczba 
mieszkań 
w budynku

Zapotrzebowanie mocy WLZ [kVA] dla mieszkań :
nie posiadających zaopatrzenia 
w ciepłą wodę z zewnętrznej, 

centralnej sieci grzewczej

posiadających zaopatrzenie 
w ciepłą wodę z zewnętrznej, centralnej 

sieci grzewczej

dla instalacji 
modernizowanych

wartość mocy współczynnik jed-
noczesności

wartość mocy współczynnik 
jednoczesności

wartość mocy współczynnik 
jednoczesności

1 30 1 12,5 1 7 1

2 44 0,733 22 0,880 13 0,929

3 55 0,611 28 0,747 17 0,810

4 64 0,533 33 0,660 20 0,714

5 72 0,480 37 0,592 23 0,657

6 80 0,444 41 0,547 25 0,595

7 86 0,409 44 0,503 28 0,571

8 91 0,379 47 0,470 30 0,536

9 97 0,359 49 0,436 32 0,508

10 101 0,337 51 0,408 34 0,486

12 110 0,306 55 0,367 38 0,452

14 116 0,276 59 0,337 41 0,418

16 123 0,256 62 0,310 44 0,393

18 128 0,237 66 0,293 47 0,373

20 133 0,222 69 0,276 50 0,357

25 144 0,192 74 0,237 55 0,314

30 153 0,170 80 0,213 61 0,290

35 160 0,152 84 0,192 65 0,265

40 165 0,138 87 0,174 70 0,250

45 170 0,126 91 0,162 74 0,235

50 175 0,117 94 0,150 77 0,220

60 183 0,102 99 0,132 82 0,195

70 189 0,090 102 0,117 86 0,176

80 195 0,081 104 0,104 90 0,161

90 200 0,074 106 0,094 93 0,148

100 205 0,068 108 0,086 96 0,137

III Zasady doboru przekroju przewodów w instalacjach elektrycznych

3.1 Ogólne zasady doboru przewodów i kryteria doboru przekroju
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych powinny być tak dobrane, aby:
•  w trakcie użytkowania nie występowały uszkodzenia powodowane szkodliwym oddziaływaniem środowiska;
•  w warunkach normalnej pracy nie występowało nadmierne nagrzewanie przewodów;
•  zapewniona była odpowiednia jakość energii, określana przez dopuszczalne spadki napięcia.
Warunki związane z oddziaływaniami środowiskowymi wpływają głównie na wybór typu przewodu lub kabla oraz 
wybór sposobu ich ułożenia w instalacji, który ma wpływ na intensywność wymiany ciepła z otoczeniem.
Oprócz ustalenia typu i sposobu ułożenia przewodu istotne znaczenie posiada również dobór jego przekroju.
Najczęściej o wyborze przekroju przewodów w instalacjach elektrycznych decydują następujące kryteria:
•  obciążalność prądowa długotrwała;
•  dopuszczalny spadek napięcia;
•  wytrzymałość mechaniczna;
•  skuteczność ochrony przeciwporażeniowej;
•  spodziewane prądy zwarciowe.

3.2 Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą
Przewody i kable elektroenergetyczne charakteryzują się obciążalnością prądową długotrwałą Iz ograniczoną do-
puszczalnym przyrostem temperatury. Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na nagrzewanie prądem spo-
dziewanego obciążenia długotrwałego w praktyce sprowadza się do dobrania przekroju przewodu z normy PN-IEC 
60364-5-523:2001 [4], tak by spełniony był warunek :

    Iz≥IB  (1)

gdzie : Iz – obciążalność prądowa długotrwała, [A]  IB – spodziewany prąd obciążenia, [A]

Spodziewany prąd obciążenia przyjmuje się równy prądowi znamionowemu pojedynczego odbiornika lub prądowi 
wyznaczonemu z mocy szczytowej dla grupy odbiorników.
Podstawowym aktem prawnym regulującym przez wiele lat zasady doboru przewodów do obciążeń prądem elek-
trycznym było Zarządzenie MGiE z 1974r. Zgodnie z postanowieniami nowego Prawa Energetycznego Zarządzenie 
to utraciło moc prawną w 1995r., a w jego miejsce wprowadzona została norma PN-IEC 60364-5-523:2001 [4] okre-
ślająca dopuszczalne obciążalności przewodów i kabli. W normie tej wyróżniono 50 sposobów układania przewodów, 
z których każdy odwołuje się do jednego z 9-ciu podstawowych rodzajów, oznaczonych literami A-G. Podstawowe 
sposoby układania przewodów i ich oznaczenia przyjęte w normie [4] podano w tablicy 2.

TABLICA 2. Podstawowe sposoby układania przewodów

Oznaczenia Sposób wykonania instalacji

A1 przewody w rurze instalacyjnej, ułożone w izolowanej cieplnej ścianie

A2 przewody wielożyłowe w rurze instalacyjnej, ułożone w izolowanej cieplnie ścianie

B1 przewody w rurze instalacyjnej, ułożone na ścianie drewnianej

B2 przewody wielożyłowe w rurze instalacyjnej, ułożone na ścianie drewnianej

C przewody jednożyłowe lub wielożyłowe, ułożone na ścianie drewnianej

D Kable nieopancerzone, ułożone w ziemi (bezpośrednio lub w osłonach)

E przewody wielożyłowe w powietrzu 
( w odległości co najmniej 0,3 średnicy zewnętrznej przewodu od ściany)

F przewody jednożyłowe w powietrzu 
(w odległości co najmniej jednej średnicy przewodu od ściany)

G przewody wielożyłowe w powietrzu oddalone od siebie
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Norma [4] zawiera 12 tablic obciążalności długotrwałej oraz 7 tabel współczynników poprawkowych lub zmniejsza-
jących do wymienionych wyżej tablic obciążalności prądowej. Przy określaniu obciążalności prądowej w normie [4] 
przyjęto następujące założenia:

1) Przyjęto, że obliczeniowa temperatura otoczenia ϑo wynosi:
•  +30oC dla przewodów i kabli prowadzonych w powietrzu,
•  +20oC dla kabli ułożonych w ziemi lub w przepustach.
2) Przyjęto, że dopuszczalna temperatura żyły przewodu w warunkach obciążenia długotrwałego wynosi:
•  70oC dla przewodów o izolacji z polichlorku winylu (PVC),
•  90oC dla przewodów o izolacji z polietylenu usieciowanego (XLPE) lub gumy etylenowo-propylenowej (EPR).
3) W obwodach trójfazowych nie uwzględniono obciążenia przewodu neutralnego lub ochronno-neutralnego. Jeżeli 
przez przewody te może przepływać prąd o znacznej wartości, to fakt ten należy wziąć pod uwagę przy wyznacza-
niu obciążalności przewodu 4- lub 5-żyłowego.
Problem ten szczegółowo został opisany w miniporadniku [ 23 ].
W przypadku gdy temperatura otoczenia lub warunki ułożenia nie odpowiadają założonym do określenia obciążalno-
ści, należy stosować współczynniki poprawkowe. Podobnie należy postąpić przy występowaniu większej liczby prze-
wodów lub kabli w jednej grupie (wiązce), oraz dla przewodów układanych w korytkach i na drabinkach.

3.3 Dobór przekroju ze względu na dopuszczalny spadek napięcia
W instalacjach elektrycznych często ostrzejsze warunki przy doborze przekroju przewodów stawia kryterium nie-
przekroczenia dopuszczalnego spadku napięcia. Wartości dopuszczalnych spadków napięcia określały odpowiednie 
przepisy lub wytyczne projektowe. I tak w odniesieniu do instalacji nieprzemysłowych wymagania odnośnie dopusz-
czalnych spadków napięcia w poszczególnych elementach instalacji elektrycznej (tzn. w wlz i w instalacji odbiorczej) 
w warunkach normalnych określało zamieszczone w PBUE [ 8 ] rozporządzenie MEiEA oraz MAGTiOŚ z 1977r., które 
jednak zostało uchylone poprzez wprowadzone w 1995r. nowe Prawo Budowlane. Z kolei wytyczne projektowania 
sieci zakładów przemysłowych określały dopuszczalne spadki napięcia w sieciach rozdzielczych i odbiorczych dla od-
biorników siłowych i oświetleniowych.
Po utracie ważności przepisów z 1977r. nie wprowadzono w zasadzie nowych regulacji prawnych omawianego za-
gadnienia.
Na obecnym etapie przepisów prawnych nie normalizuje się dopuszczalnych spadków napięcia. Norma PN-IEC 
60364-5-52 „Oprzewodowanie” [ 20 ] podaje jedynie ogólne zalecenia, aby łączny spadek napięcia między począt-
kiem instalacji a urządzeniem odbiorczym nie przekraczał 4% napięcia znamionowego instalacji. Nie określono nato-
miast wymagań w odniesieniu do poszczególnych elementów instalacji, np. w odniesieniu do wewnętrznych linii za-
silających, co nie jest bez znaczenia m.in. dla jakości dostarczanej energii elektrycznej.
Norma N SEP-E-002 [ 1 ] uzależnia wartości dopuszczalnych spadków napięcia w wlz-ach budynków mieszkalnych 
od mocy przesyłowej i określają je na poziomie od 0,5% dla mocy poniżej 100kVA do 1,5% przy mocach powyżej 
400kVA (tablica 3).

TABLICA 3. Graniczne dopuszczalne spadki napięcia ΔUWLZd w wewnętrznych liniach zasilających w budynkach 
mieszkalnych wg [ 1 ]

Moc przesyłana w wlz
kVA

Spadek napięcia
ΔUWLZd , %

do 100 0,5

od 100 do 250 1,0

od 250 do 400 1,25

powyżej 400 1,50

3.4 Dobór przekroju ze względu na wytrzymałość mechaniczną
Przewody i kable w instalacjach powinny być dobrane z uwzględnieniem ich wytrzymałości mechanicznej. Przepisy 
wprowadzone nieobowiązującym aktualnie Rozporządzeniem z 1977r. określały najmniejsze przekroje żył przewodów 
gołych i izolowanych dopuszczalnych ze względu na wytrzymałość mechaniczną.
Przekrój przewodów dobrany wg innych kryteriów nie mógł być mniejszy niż określony w przepisach przekrój mini-
malny Smin ze względu na wytrzymałość mechaniczną.
Obecnie przekroje przewodów instalacji elektrycznych w budynkach nieprzemysłowych nie mogą być mniejsze niż 
1,5mm2 Cu.
Norma PN-HD 60364-5-54 [19] wprowadza szczegółowe wymagania odnośnie przekrojów przewodów ochronnych, 
uziemiających i wyrównawczych w instalacjach elektrycznych. Przekrój żył przewodów ochronno-neutralnych PEN 
miedzianych nie może być mniejszy niż 10 mm2, a przewodów aluminiowych 16 mm2. Wymaganie to znacznie ogra-
nicza możliwość stosowania układu TN-C w instalacjach odbiorczych, zwłaszcza w budownictwie mieszkalnym 
i ogólnym.
Najmniejsze dopuszczalne przekroje żył przewodów ochronnych PE zostały uzależnione od przekroju żył fazowych 
i nie powinny być mniejsze niż podano w tablicy 4.

TABLICA 4. Wymagany przekrój przewodu ochronnego

Przekrój przewodu fazowego 
w mm2

Przekrój odpowiadającego przewodu ochronnego 
SPE w mm2

S ≤ 16 S

S = 25; 35 16

S ≥ 50 0,5*S

Ponadto, gdy przewody te nie są jedną z żył przewodu wielożyłowego, wówczas ich przekrój nie może być mniejszy 
niż 2,5mm2, jeżeli są one chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, oraz 4mm2 przy braku tej ochrony.
Przekrój żył przewodów uziemiających miedzianych i stalowych ułożonych w ziemi powinien być nie mniejszy niż 
16mm2, jeżeli są one chronione przed korozją, oraz 25mm2 przewodów miedzianych i 50mm2 stalowych przy braku 
skutecznej ochrony przeciwkorozyjnej.
Norma PN-HD 60364-5-54 [ 19 ] określa również szczegółowe wymagania odnośnie żył przewodów wyrównaw-
czych głównych i miejscowych (dodatkowych) PB, które uzależnione są od przekrojów przewodów ochronnych PE 
i ochronno-neutralnych PEN.

3.5 Dobór przekroju przewodów ze względu na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
W przypadku zastosowania w instalacji samoczynnego wyłączenia zasilania jako sposobu ochrony przed dotykiem 
pośrednim, przekroje przewodów w sieci o układzie TN powinny być tak dobrane, aby w warunkach zakłóceniowych 
nastąpiło zadziałanie urządzenia odłączającego zasilania w czasie nie dłuższym od podanego w normie PN-HD 
60364-4-41 [ 21 ], czyli aby został spełniony warunek :

    Ik≥Ia  (2)

gdzie:
Ik – spodziewany prąd zwarciowy, [A]
Ia – prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia odłączającego zasilanie w czasie wymaganym przez nor-
mę [ 21 ], [A]
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Wymagania te dotyczą przewodów i kabli w sieciach elektroenergetycznych, w instalacjach występuje dodatkowo 
warunek przeciążalności opisany w pkt.4.3.
Dla instalacji w budynkach mieszkalnych maksymalne czasy wyłączenia zasilania wynoszą :
•  5 s w obwodach rozdzielczych,
•  0,4 s w normalnych warunkach środowiskowych,
•  0,2 s w warunkach środowiskowych o zwiększonym zagrożeniu.
Przy wyznaczaniu spodziewanej wartości prądu zwarciowego w instalacji elektrycznej metodą obliczeniową przyj-
muje się na ogół, że rzeczywista impedancja jest o 25% większa od impedancji obliczeniowej, przy założeniu meta-
licznego zwarcia przewodu fazowego z przewodem ochronnym lub ochronno-neutralnym, z pominięciem impedancji 
zestyków, przekaźników i innych elementów.
W instalacjach elektrycznych przy wyznaczaniu impedancji pętli zwarciowej często pomija się reaktancję, przyjmu-
jąc tylko rezystancję przewodu fazowego i ochronnego (ochronno-neutralnego) na odcinku między transformatorem 
a odbiornikiem, dla którego dokonuje się sprawdzenia warunku skuteczności ochrony.
Impedancja obwodów zwarciowych powinna być na tyle mała, aby prąd zwarciowy powodował zadziałanie zabezpie-
czeń w czasie nie dłuższym od określonego w normie [ 21 ]. W niektórych przypadkach może to być przyczyną dobo-
ru przewodów o większym przekroju żył niż wynikałoby to z warunków obciążalności prądowej i dopuszczalnego 
spadku napięcia lub wskazywać na potrzebę ograniczenia długości obwodów odbiorczych.

IV Zasady doboru zabezpieczeń przewodów w instalacjach elektrycznych
4.1 Ogólne zasady instalowania zabezpieczeń

Przewody i kable łączące odbiorniki energii elektrycznej z punktem zasilania mogą być narażone na przetężenia, po-
wodowane przeciążeniami i zwarciami. Dla zabezpieczenia przewodów roboczych instalacji elektrycznych przed 
skutkami przeciążeń i zwarć należy stosować urządzenia zabezpieczające, powodujące samoczynne wyłączenie da-
nego obwodu instalacji.
Zabezpieczenie przed prądem przetężeniowym powinno być zastosowane we wszystkich przewodach fazowych 
i w zasadzie powinno przerywać prąd tylko w fazie, w której nastąpiło przetężenie. Przerwanie obwodu we wszyst-
kich przewodach fazowych jest wymagane wówczas, gdy by przerwanie przepływu prądu w jednej z faz mogło spo-
wodować zagrożenie, np. w przypadku obwodów zasilających silniki trójfazowe.

Do połowy 1994r. zasady doboru zabezpieczeń nadmiarowoprądowych przewodów i kabli określała norma PN-
57/E-05022 zawarta w PBUE [ 8 ], która umożliwiała wyznaczenie największych wartości prądów znamionowych 
wkładek bezpiecznikowych w zależności od rodzaju przewodów i ich obciążalności długotrwałej oraz od sposobu 
i warunków użytkowania przewodów. Całkowitą zmianę zasad zabezpieczeń przewodów wprowadziła norma PN-
91/E-05009/43, zastąpiona przez normę PN-IEC 60364-4-43 [ 6 ].

4.2 Rodzaje urządzeń zabezpieczających
Zabezpieczenie przewodów przed skutkami przeciążeń i zwarć realizowane jest poprzez zainstalowanie na początku 
chronionego odcinka instalacji odpowiedniego urządzenia zabezpieczającego. Obowiązująca w tym zakresie norma 
PN-IEC 60364-4-43 [ 6 ] wyróżnia trzy rodzaje urządzeń zabezpieczających, przy czym w każdym z nich można wy-
korzystać określone łączniki elektroenergetyczne:
1)  zabezpieczenia przeciążeniowe – urządzenia zabezpieczające tylko przed skutkami prądu przeciążeniowego, któ-

rych rolę mogą spełniać:
•  wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe, np. termobimetalowe,
•  bezpieczniki topikowe ogólnego przeznaczenia z pełnozakresową charakterystyką wyłączania;
2)  zabezpieczenia zwarciowe – urządzenia zabezpieczające tylko przed skutkami prądu zwarciowego, których rolę 

mogą pełnić:
•  wyłączniki wyposażone w wyzwalacze zwarciowe elektromagnetyczne,
•  bezpieczniki topikowe ogólnego przeznaczenia z pełnozakresową charakterystyką wyłączania,
•  wkładki topikowe dobezpieczeniowe (z niepełnozakresową charakterystyką wyłączania);

3)  zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciowe – urządzenia zabezpieczające jednocześnie przed skutkami prądu prze-
ciążeniowego lub/i prądu zwarciowego, których rolę mogą spełniać:

•  wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciowe,
•  wyłączniki współpracujące z bezpiecznikami topikowymi,
•  wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i dobezpieczeniowe wkładki topikowe,
•  bezpieczniki topikowe ogólnego przeznaczenia z pełnozakresową charakterystyką wyłączania.
Najbardziej rozpowszechnionym urządzeniem zabezpieczającym jest bezpiecznik topikowy. Jest to urządzenie proste 
i tanie, które kontroluje wartość prądu w obwodzie. Bezpiecznik jest doskonałym zabezpieczeniem zwarciowym, lecz 
znacznie gorszym zabezpieczeniem przeciążeniowym. Zaletą bezpieczników jest ich zdolność do ograniczania prądu 
zwarciowego. Bezpieczniki są najbardziej niezawodnym urządzeniem realizującym samoczynne wyłączenie zasilania 
dla celów ochrony przeciwporażeniowej.
Istotnym parametrem bezpiecznika jest jego typ charakterystyki prądowo-czasowej wkładki bezpiecznikowej. Cha-
rakteryzowany jest on dwiema literami, z których pierwsza oznacza zdolność wyłączania, a druga oznacza kategorię 
użytkowania.

W zakresie zdolności wyłączania normy przewidują wykonanie wkładek typu:
g – o pełnozakresowej zdolności wyłączania
a – o niepełnozakresowej zdolności wyłączania, tzn. wkładka wyłączająca poprawnie prąd zawarty między najmniej-
szym prądem wyłączalnym (Imin<4In) a znamionowym prądem wyłączalnym.

Produkowane są wkładki do następujących kategorii użytkowania:
G – wkładka ogólnego przeznaczenia, do zabezpieczania przewodów, o charakterystyce czasowo-prądowej zbliżonej 
do dawnych wkładek zwłocznych,
F – wkładka o charakterystyce szybkiej, wycofana z normalizacji międzynarodowej,
M – wkładka do zabezpieczenia silników i urządzeń rozdzielczych,
R – wkładka do zabezpieczania urządzeń półprzewodnikowych,
Tr – wkładka do zabezpieczania transformatorów,
B – wkładka do zabezpieczania urządzeń w podziemiach kopalń.

Przy posługiwaniu się charakterystykami pasmowymi bezpieczników, odczytuje się wartości prądu odpowiadające 
górnej krzywej probierczej, a więc maksymalnym czasom wyłączenia. Oprócz klasy bezpiecznika do jego podstawo-
wych parametrów należą:
•  napięcie znamionowe bezpiecznika Un,
•  prąd znamionowy ciągły wkładki bezpiecznikowej In,
•  prąd znamionowy wyłączalny wkładki bezpiecznikowej Ic,
•  prąd ograniczony iogr określający obciążenia elektrodynamiczne,
•  całka Joule’a wyłączania I2t określająca narażenia cieplne.

Bardziej uniwersalnym urządzeniem zabezpieczającym umożliwiającym wielokrotne zadziałanie jest wyłącznik. 
W zależności od przeznaczenia można wyróżnić dwie grupy wyłączników:
1) Wyłączniki do zabezpieczania pojedynczych odbiorników małej mocy obejmujące:
•  wyłączniki nadprądowe odbiornikowe, do wbudowania, wyposażone w nienastawialne wyzwalacze przeciążeniowe 

termobimetalowe i zwarciowe elektromagnetyczne,
•  wyłączniki nadprądowe silnikowe, z wyposażeniem jak wyżej, oraz ew. w wyzwalacze podnapięciowe;
2) Wyłączniki do zabezpieczania obwodów rozdzielczych i ew. pojedynczych odbiorników obejmujące:
•  wyłączniki nadprądowe instalacyjne, wyposażone w nienastawialne wyzwalacze przeciążeniowe termobimetalowe 

i zwarciowe elektromagnetyczne,
•  wyłączniki sieciowe budowy zwięzłej typu „kompakt” wyposażone w nastawialne lub nienastawialne wyzwalacze 

przeciążeniowe termobimetalowe i zwarciowe elektromagnetyczne oraz wyzwalacze napięciowe,
•  wyłączniki stacyjne, wyposażone w nastawialne przekaźniki przeciążeniowe, zwarciowe, różnicowoprądowe, napię-

ciowe i inne.
Wszystkie te wyłączniki mogą być ograniczające i nieograniczające.
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Przy doborze wyłącznika i jego wyposażenia należy wziąć pod uwagę następujące główne parametry:
•  napięcie znamionowe wyłącznika Un,
•  prąd znamionowy ciągły wyłącznika In,
•  prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy wyłącznika Icn,
•  prąd nastawczy wyzwalacza lub przekaźnika przeciążeniowego Ir,
•  prąd nastawczy wyzwalacza lub przekaźnika zwarciowego Ii.

Miarą narażeń elektrodynamicznych i cieplnych urządzeń za wyłącznikiem są:
•  prąd zwarciowy udarowy (dla wyłącznika nieograniczającego) lub prąd ograniczony wyłącznika (dla wyłącznika 

ograniczającego),
•  skutek cieplny prądu zwarciowego (całka Joule’a) Ith

2 x Tk obliczony z prądu zwarciowego zastępczego cieplnego Ith 
oraz czasu trwania zwarcia Tk.

Poszczególne typy charakterystyk wyłączników instalacyjnych przeznaczone są do ochrony instalacji:
typ A – z elementami elektroniki (nie przewidywany w normalizacji międzynarodowej),
typ B – zasilającej odbiorniki ogólnego przeznaczenia,
typ C – zasilającej odbiorniki o prądzie rozruchowym nie większym od 5In,
typ D – zasilającej odbiorniki o prądzie rozruchowym nie większym od 10In.

4.3 Zasady doboru zabezpieczeń przeciążeniowych
Zabezpieczenia przeciążeniowe posiadają charakterystykę prądowo-czasową zależną, tj. działają ze zwłoką czasową 
odwrotnie proporcjonalną do wartości kwadratu prądu i nie są w zasadzie przewidziane do wyłączania prądów zwar-
ciowych. Urządzenie zabezpieczające powinno być tak dobrane, aby przerwanie przepływu prądu przeciążeniowego 
następowało zanim wystąpi niebezpieczeństwo uszkodzenia izolacji przewodów, połączeń lub zagrożenia dla otocze-
nia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury. Zabezpieczenia przeciążeniowe przewodów powinny być instalo-
wane na początku obwodu oraz w miejscach, poza którymi następuje zmniejszenie się obciążalności przewodów, 
a zastosowane zabezpieczenia nie chronią tych odcinków obwodu. Dotyczy to:
•  zmniejszenia przekroju przewodów lub zmiany rodzaju przewodów,
•  pogorszenia się warunków chłodzenia w wyniku zmiany sposobu ułożenia przewodów, istnienia innych instalacji lub 

podwyższonej temperatury otoczenia.
Można nie stosować dodatkowych zabezpieczeń, jeżeli nie chroniona część obwodu nie przekracza długości 3m i nie 
zawiera rozgałęzień ani gniazd wtyczkowych, oraz jest zabezpieczona skutecznie przed prądami zwarciowymi, a in-
stalacja jest wykonana w sposób ograniczający do minimum niebezpieczeństwo powstania zwarcia, np. przez dodat-
kowe zabezpieczenie przed wpływami zewnętrznymi i nie znajduje się w pobliżu materiałów łatwopalnych.
Szczegółowe informacje na temat możliwości nie stosowania zabezpieczeń przed skutkami prądu przeciążeniowego 
podaje norma PN-IEC 60364-4-473 [ 5 ]. Norma ta zaleca również nie stosowanie zabezpieczeń przeciążeniowych 
ze względu na bezpieczeństwo w następujących przypadkach:
•  w obwodach wzbudzenia maszyn wirujących,
•  w obwodach zasilających elektromagnesy dźwigowe,
•  w obwodach wtórnych przekładników prądowych.
Charakterystyka działania urządzenia zabezpieczającego przewody od przeciążenia powinna spełniać następujące 
dwa warunki:

    IB≤In≤Iz  (3)
    I2≤1,45Iz  (4)

w których:
IB – prąd obliczeniowy (roboczy) lub prąd znamionowy odbiornika, jeżeli z danego obwodu jest zasilany pojedynczy 
odbiornik,
In – prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego,
Iz – prąd obciążalności prądowej długotrwałej przewodu,
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.

Te same warunki odnośnie przeciążeniowego zabezpieczenia przewodów przedstawione są w postaci graficznej na rys. 1.

Rys. 1 Relacja między prądami w obwodach zabezpieczonych przed skutkami przeciążeń.

Obowiązkiem projektanta jest dobór przewodu na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność. Wymóg ten 
dotyczy każdego obwodu instalacji elektrycznej i stanowi jedną czynność projektową.
Jeżeli urządzenie zabezpieczające chroni kilka przewodów połączonych równolegle, prąd Iz może być wyznaczony 
jako suma obciążalności prądowej wszystkich przewodów, pod warunkiem jednak, że w każdym z przewodów płynie 
prąd proporcjonalny do ich obciążalności prądowej. Oznacza to, że przewody powinny być tego samego typu, tej sa-
mej długości i ułożone w takich samych warunkach. Szczegółowe wymagania opisane są w [23].
Występujący we wzorze (4) prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego należy określić jako krotność prądu zna-
mionowego wyłącznika lub bezpiecznika topikowego wg zależności:

    I2=k2*In  (5)

gdzie: 
k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie 
umownym, przyjmowany jako równy:
•  1,6 – 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych,
•  1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D;
In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego.

Mniejsza wartość współczynnika k2 dla wyłączników niż dla bezpieczników powoduje, że wyłączniki mają lepiej do-
pasowane charakterystyki przeciążeniowe do ochrony przewodów przed przeciążeniem, co pozwala na stosowanie 
przewodów o mniejszej obciążalności prądowej długotrwałej, a więc o mniejszym przekroju, co przynosi wymierne 
korzyści ekonomiczne.

4.4 Zasady doboru zabezpieczeń zwarciowych
Zabezpieczenia zwarciowe powinny być tak dobrane, aby przerwanie prądu zwarciowego następowało zanim nastą-
pi niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w przewodach lub ich połączeniach. Zabezpieczenia 
zwarciowe mogą być wykonane za pomocą:
•  bezpieczników lub
•  wyłączników samoczynnych z wyzwalaczami zwarciowymi.

Przy stosowaniu wyłączników samoczynnych jako urządzeń zabezpieczających jest wymagane, aby wartość prądu 
zwarciowego była co najmniej równa prądowi działania wyzwalaczy zwarciowych, wyłączających z czasem własnym 
ok. 30-50 ms. w zasadzie niezależnym od wartości prądu zwarciowego. W pewnych przypadkach, przy użyciu wy-
łączników z wyzwalaczami zwłocznymi czas działania urządzeń zabezpieczających może wynosić 100-500 ms.
Miejsce usytuowania zabezpieczeń zwarciowych powinno być w zasadzie takie samo, jak zabezpieczeń przeciążenio-
wych. Szczegółowe przypadki, w których można nie stosować zabezpieczeń przed skutkami prądu zwarciowego 
określa norma PN-IEC 60364-4-473 [ 5 ].
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Każde urządzenie zabezpieczające przed skutkami prądu zwarciowego powinno spełniać następujące wymagania:
•  Zdolność wyłączalna urządzeń zabezpieczających (bezpieczników, wyłączników samoczynnych) powinna być nie 

mniejsza od spodziewanego prądu zwarciowego w miejscu ich zainstalowania, zgodnie z zależnością:

    Inw≥Iws  (6)
gdzie:
Inw – prąd znamionowy wyłączalny urządzenia zabezpieczającego,
Iws – spodziewana wartość prądu wyłączeniowego obwodu (w sieci nn praktycznie wartość prądu początkowego 
zwarcia w miejscu zwarcia Ik’’).
•  Czas przepływu prądu zwarciowego powinien być taki, aby temperatura przewodów nie przekroczyła wartości gra-

nicznej dopuszczalnej przy zwarciu dla tego typu przewodów. Czas ten, w sekundach, nie powinien przekroczyć 
wartości granicznej dopuszczalnej wyznaczonej wg wzoru:

    Tkm≤(k*S/Ik)
2 (7)

w którym:
S – przekrój przewodu w mm2,
Ik – wartość skuteczna prądu zwarciowego w A,
k – współczynnik liczbowy, odpowiadający jednosekundowej dopuszczalnej gęstości prądu podczas zwarcia, zależny 
od właściwości materiału przewodowego i rodzaju izolacji, przyjmowany zgodnie z tablicą 5.

TABLICA 5. Wartości współczynnika k różnych rodzajów przewodów 

Przewody o izolacji z gumy powszechnego użytku, z butylenu, polietylenu usieciowanego 
lub z gumy etylenowo-propylenowej:

Rodzaj przewodu Wartość współczynnika A/mm2

z żyłami miedzianymi 135

z żyłami aluminiowymi 87

Przewody o izolacji z PVC:
Rodzaj przewodu Wartość współczynnika A/mm2

z żyłami miedzianymi 115

z żyłami aluminiowymi 74

Dopuszcza się odstępstwa od wymagania dotyczącego zdolności wyłączalnej urządzeń zabezpieczających w przy-
padkach, w których:
•  przed tymi urządzeniami, od strony zasilania, znajdują się urządzenia o wystarczającej zdolności wyłączania;
•  urządzenia i przewody znajdujące się za danym urządzeniem zabezpieczającym wytrzymują bez uszkodzeń prze-

pływ prądu zwarciowego.
Ocena skuteczności działania zabezpieczeń przewodów przed cieplnym oddziaływaniem prądów zwarciowych pole-
ga na porównaniu charakterystyk czasowo-prądowych przewodów określonych w zależności (7), z charakterystyka-
mi zabezpieczeń zwarciowych przewodów.
Warunek skuteczności ochrony jest spełniony, jeżeli charakterystyka czasowo-prądowa przewodu przebiega powy-
żej charakterystyki czasowo-prądowej dobranego zabezpieczenia w całym zakresie prądów przetężeniowych, jakie 
mogą wystąpić w obwodzie (rys. 2).

Rys. 2 Charakterystyki czasowo-prądowe: 1 – przewodu, 2 – bezpieczników, 3 – wyłącznika samoczynnego, 
zabezpieczających skutecznie przewody przed prądami zwarciowymi.

Przebiegi charakterystyk prądowo-czasowych przewodów i bezpieczników jako zabezpieczeń przetężeniowych, 
przedstawionych na rys 3 a) oznaczają, że przewody są zabezpieczone, jeżeli prądy zwarciowe są większe od prądu 
IkA. Dla zapewnienia pełnej ochrony przetężeniowej przewodów celowe jest zastosowanie oprócz zabezpieczeń zwar-
ciowych, również zabezpieczenia przeciążeniowego. Zdolność wyłączania zabezpieczeń przeciążeniowych powinna 
być nie mniejsza od prądu IkB. Przy prądach większych od prądu IkB występuje wcześniejsze zadziałanie zabezpieczeń 
zwarciowych niż przeciążeniowych. Przebiegi charakterystyk czasowo-prądowych przewodów i wyłączników jako 
zabezpieczeń przetężeniowych, przedstawionych na rys 3 b) wskazują, że przewody są zabezpieczone, jeżeli prądy 
zwarciowe są nie większe od prądu IkB.
Jeżeli prądy zwarciowe osiągają wartości większe od IkB, to celowe jest zastosowanie dodatkowego dobezpieczenia, 
przez zainstalowanie bezpieczników, wyłączających obwód, przy prądach zwarciowych większych niż IkB, z czasem 
znacznie krótszym niż wyłącznik.
Bezpieczniki i wyłączniki ograniczają energię, jaka przepływa w obwodzie w czasie zwarcia, od momentu jego wyłą-
czenia.
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Energia ta wyrażona całką  , wyznaczoną z uwzględnieniem składowej nieokresowej prądu zwarciowego ik po-
winna być nie większa od energii, jaka może być skumulowana w przewodach, bez przekroczenia temperatury gra-
nicznej dopuszczalnej krótkotrwale, równej k2S2.

Rys. 3 Charakterystyki czasowo-prądowe przewodów (1) bezpieczników (2) oraz wyzwalaczy przetężeniowych 
łączników samoczynnych (3), przy których w pewnych zakresach prądów zwarciowych nie są spełnione warunki 
ochrony: a) z bezpiecznikami, b) z wyłącznikami.

Przy bardzo krótkich czasach przepływu prądów zwarciowych, krótszych niż 0,1s, istotny jest udział składowej bez-
okresowej prądu zwarciowego. W takim przypadku w rozważaniach dotyczących skuteczności działania zabezpie-
czeń zwarciowych przewodów należy porównać graniczną dopuszczalną wartość energii, jaka może być zakumulo-
wana przez przewód, i energii wydzielonej w przewodzie w czasie zwarcia.
Wytrzymałość zwarciowa cieplna przewodu jest wystarczająca, jeżeli wartość wyrażenia k2S2 przewodu jest większa 
od wartości I2t, wyznaczonej z uwzględnieniem składowej nieokresowej prądu zwarciowego.

Przykładowo, dla spodziewanego prądu zwarciowego Ik=6kA, wartość wyrażenia wyłącznika 16A jest rów-
na 20000A2s, zaś k2S2 przewodu 2,5mm2 wynosi 29750 A2s. Oznacza to, że wyłącznik ten chroni skutecznie przewód 
przed skutkami prądu zwarciowego.
Zabezpieczenia zwarciowe przewodów stanowią również ważny element systemu ochrony przeciwporażeniowej, po-
legającej na samoczynnym wyłączeniu zasilania w czasie, który nie może przekroczyć 5s w obwodach rozdzielczych 
oraz czasów określonych w normie [21], w obwodach odbiorczych zasilających odbiorniki energii elektrycznej.

Dla spełnienia warunku skuteczności wyłączenia, w niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie urządzeń 
zabezpieczających o mniejszym prądzie znamionowym lub zastosowaniu urządzeń zabezpieczających innego typu, 
np. wyłączników samoczynnych zamiast bezpieczników.

4.5 Selektywność zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
W instalacjach elektrycznych pracujących z reguły w układach promieniowych kilkustopniowych stosuje się zazwy-
czaj co najmniej kilka zabezpieczeń przetężeniowych połączonych szeregowo.
W przypadku zwarcia w końcowej części obwodu prąd zwarciowy o tej samej wartości przepływa przez kilka urzą-
dzeń zabezpieczających, które powinny działać w sposób selektywny, tzn. w przypadku zakłóceń wywołujących prze-
tężenie powinno działać tylko jedno zabezpieczenie, zainstalowane najbliżej miejsca uszkodzenia w kierunku źródła 
zasilania.
Zabezpieczenia przetężeniowe działają selektywnie (wybiórczo), jeżeli ich pasmowe charakterystyki czasowo-prądo-
we nie przecinają się ani nie mają wspólnych obszarów działania.

Badanie wybiórczości przy przetężeniach wymaga posługiwania się charakterystykami czasowo-prądowymi t=f(I) 
urządzeń zabezpieczających w zakresie przeciążeniowych (umownie przy t>0,1s) i charakterystykami całek Joule-
’a I2t=f(I) w zakresie zwarciowym (przy t<0,1s). Ogólnie znane charakterystyki t=f(I) są mylące w zakresie dużych 
prądów zwarciowych, bo operują wtedy umownymi, a nie rzeczywistymi wartościami zarówno prądu, jak i czasu, 
a ponadto są bezużyteczne dla oceny wybiórczości, jeśli co najmniej jedno z urządzeń wyłączających zwarcia działa 
ograniczająco. Z kolei charakterystyki I2t=f(I) są użyteczne tylko przy najkrótszych czasach, kiedy nagrzewanie 
ma charakter adiabatyczny.
W przypadku bezpieczników selektywność jest zapewniona, jeśli iloraz prądów znamionowych kolejno po sobie wy-
stępujących bezpieczników tego samego typu wynosi co najmniej 1,6. Jest to tzw. selektywność ograniczona. W celu 
uzyskania pełnej selektywności konieczne jest uzyskanie stosunku prądów, kolejno po sobie występujących zabezpie-
czeń tego samego typu i tej samej liczby większych od 1,6.
W układzie bezpiecznik- wyłącznik selektywność działania obydwu zabezpieczeń jest zapewniona, jeśli spodziewany 
prąd zwarciowy nie przekracza wartości Ik1, odpowiadającej przecięciu obu charakterystyk czasowo-prądowych. 
W układzie wyłącznik – wyłącznik dla zapewnienia selektywności powinien być zachowany pewien margines czaso-
wy między charakterystykami czasowo-prądowymi kolejnych zabezpieczeń, wynoszący co najmniej 100ms.
W obwodach, w których są zainstalowane dwa lub więcej wyłączników, warunkiem selektywności działania tych 
aparatów w przypadkach zwarć jest więc, aby wszystkie wyłączniki poza ostatnim w obwodzie, były wyposażone 
w wyzwalacze elektromagnetyczne dwuczłonowe (bezzwłoczne i zwłoczne) lub tylko zwłoczne, o krótkiej nastawial-
nej zwłoce czasowej. Możliwość uzyskania selektywności działania zapewniają np. wyłączniki selektywne S90 pro-
dukcji AEG lub ELESTER charakteryzujące się silnym ograniczeniem prądowym. Producenci urządzeń zabezpieczają-
cych podają w materiałach firmowych i katalogowych charakterystyki niezbędne dla oceny selektywności przeciąże-
niowej i zwarciowej w instalacjach elektrycznych. Większość z nich podaje również praktyczne wskazówki umożli-
wiające dobór urządzeń zabezpieczających.
Warunkiem prawidłowego doboru rodzaju i parametrów zabezpieczeń przetężeniowych, w sposób zapewniający ich 
selektywne działanie, jest znajomość wartości prądów, jakie mogą przepływać przez te urządzenia w warunkach pra-
cy normalnej oraz w przypadku zwarć. W przypadku prostych układów sieci promieniowych zasilanych z jednego źró-
dła jest to stosunkowo łatwe. Natomiast może się to okazać trudne do dokładnego określenia w układach rozbudo-
wanych, zwłaszcza przy obecności silników, będących źródłem prądu zwarciowego oraz w przypadku zasilania insta-
lacji z różnych źródeł, np. przemiennie z jednego lub z dwóch transformatorów.

V Połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe. Uziomy
5.1 Połączenia wyrównawcze

Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu ograniczenie do wartości dopuszczalnych długotrwale w da-
nych warunkach środowiskowych napięć występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi.
Każdy budynek powinien mieć połączenia wyrównawcze główne.
Połączenia wyrównawcze główne realizuje się przez umieszczenie w najniższej kondygnacji budynku głównej szyny 
uziemiającej (zacisku), do której są przyłączone:
•  przewody uziemiające,
•  przewody ochronne lub ochronno-neutralne,
•  funkcjonalne przewody uziemiające (w razie potrzeby),
•  metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrznych instalacji wody zimnej, wody gorącej, ścieków, centralne-

go ogrzewania, gazu, klimatyzacji, metalowe powłoki i pancerze kabli elektroenergetycznych itp.
•  metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak np. zbrojenia itp.
Elementy przewodzące wprowadzane do budynku z zewnątrz (rury, kable) powinny być przyłączone do głównej szy-
ny uziemiającej możliwie jak najbliżej miejsca ich wprowadzenia.
W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem, jak np. w łazienkach wyposażonych w wannę lub/i basen 
natryskowy, hydroforniach, pomieszczeniach wymienni ków ciepła, kotłowniach, pralniach, kanałach rewizyjnych, po-
mieszczeniach rolniczych i ogrodniczych oraz przestrzeniach, w których nie ma możliwości zapewnienia ochrony 
przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania po przekroczeniu wartości napięcia dotykowego do-
puszczalnego długotrwale na częściach przewodzących dostępnych, powinny być wykonane połączenia wyrównaw-
cze dodatkowe (miejscowe).
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Połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmować wszystkie części przewodzące jednocześnie 
dostępne, takie jak:
•  części przewodzące dostępne,
•  części przewodzące obce,
•  przewody ochronne wszystkich urządzeń, w tym również gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych,
•  metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.
Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwpo rażeniowej powinny być wy-
konane w sposób pewny, trwały w czasie, chroniący przed korozją.
Przewody należy łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do materiału, przekroju oraz ilości łączonych przewo-
dów, a także środowiska, w którym połączenie to ma pracować.
Na rysunku nr 4 przedstawiono przykład połączeń wyrównawczych głównych w piwnicy oraz połączeń wyrównaw-
czych dodatkowych (miejscowych) w łazience budynku mieszkalnego.

Oznaczenia: PB – przewód wyrównawczy; E – przewód uziemiający

Rys. 4. Połączenia wyrównawcze w budynku mieszkalnym – główne w piwnicy, oraz dodatkowe (miejscowe) 
w łazience

5.2 Uziomy
W instalacjach i urządzeniach elektrycznych należy wykorzystywać w najszerszym zakresie przede wszystkim uzio-
my naturalne.
Jako uziomy naturalne należy stosować:
•  systemy metalowych rur wodnych, pod warunkiem uzyskania w tej mierze zgody jednostek eksploatujących te sys-

temy,
•  metalowe konstrukcje budynków oraz zbrojenia fundamentów i ścian. W przypadku wykorzystania zbrojenia fun-

damentu jako naturalnego uziomu, przewody uziemiające należy przyłączać co najmniej do dwóch wzdłużnych 
prętów zbrojenia. Połączenia te należy wykonywać jako spawane,

•  metalowe powłoki i pancerze kabli elektroenergetycznych pod warunkiem uzyskania w tej mierze zgody jednostek 
eksploatujących te kable.

W przypadku braku lub niemożności wykorzystania uziomów naturalnych, konieczne jest wykonanie uziomów 
sztucznych. Uziomy sztuczne należy wykonywać ze stali ocynkowanej lub pomiedziowanej, a także z miedzi, w for-
mie taśm, rur, kształtowników, płyt i prętów ułożonych w ziemi lub w fundamencie. Elementy metalowe umieszczo-
ne w fundamencie stanowią sztuczny uziom fundamentowy.

VI Ochrona odgromowa budynków
6.1 Wymagania dotyczące ochrony odgromowej

Budynki należy chronić przed skutkami wyładowań piorunowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w następują-
cych przepisach technicznych:
•  Polskich Normach PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa”, PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi” oraz PN-IEC 60364-5-534 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

•  Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
•  Warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003 r., poz. 270; Dz. U. 
nr 109 z 2004 r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008 r., poz. 1238; Dz. U. nr 228 z 2008 r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009 
r., poz. 461; Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz.1597) stwierdzono, że budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą 
od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie do-
tyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych (§ 53 ust. 2), instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 
ust. 2, powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów 
budowlanych (§ 184 ust. 3).

6.2 Uszkodzenia piorunowe
Oddziałujące na obiekt pioruny mogą powodować uszkodzenie samego obiektu oraz zagrożenie znajdujących się 
w nim osób i zawartości włącznie z uszkodzeniami wewnętrznych systemów. Uszkodzenia i awarie mogą również 
rozszerzać się na otoczenie obiektu oraz lokalne środowisko. Zasięg tego rozszerzenia zależy od właściwości obiektu 
i wyładowania piorunowego.

 Główne właściwości obiektów ze względu na skutki oddziaływania piorunowego dotyczą:
• materiałów konstrukcyjnych,
•  funkcji,
•  użytkowników i zawartości,
•  przyłączonych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz rurociągów,
•  istniejących lub przewidywanych środków ochrony,
•  zasięgu rozprzestrzeniania zagrożenia.
W tablicy nr 6 przedstawiono skutki oddziaływania pioruna na różne typy obiektów.
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TABLICA 6. Skutki oddziaływania pioruna na różne typy obiektów

Typ obiektu wg funkcji 
i/lub zawartości Skutki oddziaływania pioruna

Dom mieszkalny

Przebicie instalacji elektrycznych, pożar i zniszczenie materiału.

Uszkodzenie ograniczone zwykle do obiektów narażonych na uderzenie 
lub na przepływ prądu pioruna.

Awaria zainstalowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz 
systemów (np. odbiorniki TV, komputery, modemy, telefony, itp.) 

Budynek gospodarstwa 
rolnego

Główne ryzyko pożaru i niebezpiecznych napięć krokowych oraz szkód 
materialnych.

Wtórne ryzyko związane z utratą zasilania elektrycznego i zagrożeniem 
życia inwentarza w wyniku braku działania elektrycznych urządzeń 

wentylacji, dostawy pożywienia itp.

Teatr; hotel; szkoła; 
magazyn; teren sportowy

Uszkodzenie instalacji elektrycznej (np. elektrycznego oświetlenia), 
możliwe spowodowanie paniki.

Awaria automatycznej sygnalizacji pożarowej, powodująca opóźnienie 
działania technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego

Bank; towarzystwo 
ubezpieczeniowe, handlowe 

itp.

Jak wyżej i dodatkowo problemy wynikające z przerwy w komunikacji 
oraz awarii komputerów i utraty danych

Szpital; dom opieki; 
więzienie

Jak wyżej i dodatkowo problemy z ludźmi szczególnej troski i trudności 
niesienia pomocy ludziom unieruchomionym.

Przemysł Dodatkowe skutki zależne od zawartości fabryk, mające zasięg 
od drugorzędnych do nietolerowanych uszkodzeń i strat produkcyjnych

Muzea i miejsca 
archeologiczne; kościoły Utrata bezcennej spuścizny kulturowej

Telekomunikacja;instalacje 
energetyczne Niedopuszczalna utrata usług publicznych

Fabryka sztucznych ogni 
i amunicji Konsekwencje pożaru i eksplozji instalacji i jej otoczenia

Instalacje chemiczne; 
rafinerie; instalacje 

nuklearne; laboratoria 
i instalacje biochemiczne

Pożar i niesprawność instalacji ze szkodliwym oddziaływaniem na lokalne 
i globalne środowisko

6.3 Rodzaje strat
Straty jakie mogą wystąpić w obiekcie są następujące:
L1 utrata życia ludzkiego,
L2 utrata usług publicznych,
L3 utrata dziedzictwa kulturowego,
L4 utrata wartości ekonomicznej obiektu i jego zawartości.

6.4 Potrzeba ochrony odgromowej
Aby ustalić czy ochrona odgromowa obiektu jest potrzebna, należy dokonać oceny ryzyka. Ryzyko R jest wartością 
prawdopodobnych średnich rocznych strat. Następujące ryzyka powinny być brane pod uwagę:
•  R1 ryzyko utraty życia ludzkiego,
•  R2 ryzyko utraty usługi publicznej,
•  R3 ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego.
Aby wyznaczyć wartość ryzyka R, należy obliczyć jego komponenty. Każde ryzyko R jest sumą jego komponentów.
Komponenty ryzyka dla obiektu:
•  komponent związany z fizycznym uszkodzeniem obiektu,
•  komponent związany z awarią wewnętrznego układu wywołaną przez piorunowy impuls elektromagnetyczny 

(LEMP) lub przez przepięcia indukowane w liniach wchodzących do obiektu
•  komponent związany z porażeniem istot żywych napięciami dotykowymi wewnątrz obiektu i napięciami krokowy-

mi w strefach do 3 m na zewnątrz obiektu.

Każdy komponent ryzyka może być wyrażony za pomocą następującego równania:

    RX = NX×PX×LX

w którym:
NX  jest liczbą groźnych zdarzeń w roku uzależnioną od gęstości piorunowych wyładowań doziemnych Ng oraz fi-

zycznej charakterystyki poddawanego ochronie obiektu, jego otoczenia i gruntu,
PX  jest prawdopodobieństwem uszkodzenia obiektu zależnym od charakterystyki poddawanego ochronie obiek-

tu i od stosowanych środków ochrony,
LX  jest stratą wynikową zależną od przeznaczenia obiektu, obecności ludzi, typu usług, wartości dóbr i od środ-

ków przeznaczonych do ograniczenia rozmiaru strat.
 
W celu obliczenia średniej rocznej liczby groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w obiekt ND należy mnożyć gęstość 
piorunowych wyładowań doziemnych Ng przez równoważną powierzchnię zbierania wyładowań przez obiekt Ad.
    ND= Ng× Ad

Gęstość piorunowych wyładowań doziemnych Ng jest liczbą wyładowań piorunowych na km2 na rok. Wartość ta jest 
dostępna w sieci lokalizacji wyładowań doziemnych w wielu obszarach świata. W przypadku jej niedostępności, dla 
umiarkowanych szerokości geograficznych, można stosować następujący wzór:

    Ng = 0,1 Td

w którym:
Td jest liczbą dni burzowych w roku ustaloną na podstawie map izokeraunicznych.

W Polsce, gęstość piorunowych wyładowań doziemnych Ng w rejonie usytuowania obiektu, należy przyjmować we-
dług danych zawartych w normie PN-86/E-05003/01, to jest Ng = 1,8 wyładowań na km2 i na rok dla terenów o sze-
rokości geograficznej powyżej 51o 30’ oraz Ng = 2,5 wyładowań na km2 i na rok dla pozostałych terenów kraju.

Równoważna powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt Ad jest określana jako obszar powierzchni ziemi, 
na który przypada tyle samo bezpośrednich wyładowań co w obiekt. W każdym przypadku za minimalne pole rów-
noważnej powierzchni zbierania wyładowańpiorunowych uznaje się poziomy rzut samego obiektu.
W przypadku obiektów odosobnionych na płaskim terenie, powierzchnia zbierania Ad jest powierzchnią określoną 
przez przecięcie się powierzchni ziemi z linią prostą o nachyleniu 1/3, przechodzącą od górnej części obiektu (doty-
kającą go tam) i obracającą się wokół niego.
Określenie wartości Ad może być dokonane graficznie lub matematycznie.Dla obiektu odosobnionego prostopadło-
ściennego o długości L, szerokości W i wysokości H na płaskim terenie, powierzchnia zbierania Ad wynosi:
    Ad = L×W+6×H×(L+W)+9×π×H2
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Jeżeli obiekt ma kształt złożony, np. jest wyposażony w podwyższone nadbudówki dachu, powierzchnia zbierania po-
winna być wyznaczana metodą graficzną. Powierzchnia zbierania może być również obliczona ze wzoru:

    Ad = 9×π×H 2

w którym:
H jest wysokością nad powierzchnią ziemi najwyższej części obiektu (nadbudówki).

Prawdopodobieństwa uszkodzeń powstałych w obiekcie wskutek wyładowań piorunowych zależą od właściwości 
konstrukcyjnych oraz zastosowanych środków ochrony odgromowej.
Wybrane wartości prawdopodobieństwa przedstawione są w tablicach nr 7, 8 i 9.

TABLICA 7. Wartości prawdopodobieństwa PA, że wyładowanie w obiekt wywoła porażenie istot żywych wskutek 
napięć dotykowych i krokowych

 Środek ochrony  PA

Brak środków ochrony  1

Elektryczna izolacja dostępnych przewodów odprowadzających  
(np. co najmniej 3 mm usieciowany polietylen)

 10 -2

Skuteczna ekwipotencjalizacja gruntu  10 -2

Napisy ostrzegawcze  10 -1

TABLICA 8. Wartości prawdopodobieństwa PB w zależności od środków do redukcji uszkodzenia fizycznego

Charakterystyka  
obiektu

Klasa urządzenia 
piorunochronnego (LPS)

PB

Obiekt niechroniony przez LPS - 1

Obiekt chroniony przez LPS

IV 0,2

III 0,1

II 0,05

I 0,02

Obiekt wyposażony w zwody, dostosowane do LPS I, oraz w ciągłe 
metalowe lub żelbetowe konstrukcje, spełniające rolę układu 

naturalnych przewodów odprowadzających
0,01

Obiekt wyposażony w metalowy dach lub w układ zwodów, 
obejmujący możliwe elementy naturalne i zapewniający ochronę 

każdej instalacji dachowej przed uderzeniami pioruna, oraz w ciągłe 
metalowe lub żelbetowe konstrukcje spełniające rolę układu 

naturalnych przewodów odprowadzających

0,001

Prawdopodobieństwo PC, że wyładowanie w obiekt spowoduje awarię układów wewnętrznych, zależy od przyjętego 
układu skoordynowanych urządzeń do ograniczania przepięć (SPD), zgodnie z warunkiem:
    PC = PSPD

TABLICA 9. Wartości prawdopodobieństwa PSPD w zależności od poziomu ochrony odgromowej (LPL), któremu 
zostały przyporządkowane urządzenia do  ograniczania przepięć (SPD)

LPL PSPD

Brak układu skoordynowanych SPD 1

III- IV 0,03

II 0,02

I 0,01

W przypadku SPD mających lepsze charakterystyki ochronne w porównaniu  
z wymaganymi podanymi dla LPL I i przy stosownych lokalizacjach instalacji

0,005 – 0,01

Strata LX odnosi się do średniego rozmiaru szczególnego typu uszkodzenia, które może być spowodowane przez wy-
ładowanie piorunowe, przy uwzględnieniu zarówno jego rozpiętości, jak i skutków.
Jej wartość zależy od:
•  liczby osób i czasu, przez jaki one pozostają w zagrożonym miejscu,
•  rodzaju i znaczenia świadczonych usług publicznych,
•  wartości mienia naruszonego przez uszkodzenie.
Stosowane są następujące symbole:
Lt oznacza stratę wskutek porażenia przy napięciach dotykowych i krokowych,
Lf oznacza stratę wskutek uszkodzenia fizycznego,
Lo oznacza stratę wskutek awarii układów wewnętrznych.

Ochrona odgromowa jest potrzebna jeżeli ryzyko R(R1 do R3) jest większe od tolerowanego jego poziomu RT

    R> RT

W takim przypadku należy zastosować środki ochrony odgromowej, aby zredukować ryzyko R do tolerowanego po-
ziomu RT

     R≤ RT

Oprócz ustalenia potrzeby stosowania ochrony odgromowej obiektu, może być przydatne określenie ekonomicznych 
korzyści ze stosowania środków ochrony w celu redukcji strat ekonomicznych L4. W takim przypadku należy oszaco-
wać ryzyko R4 utraty dóbr ekonomicznych. Oszacowanie ryzyka R4 pozwala ocenić koszty strat ekonomicznych 
z uwzględnieniem i bez uwzględnienia stosowanych środków ochrony.
Typowe wartości tolerowanego ryzyka podane są w tablicy nr 10.

TABLICA 10. Typowe wartości tolerowanego ryzyka RT

Rodzaj straty  RT (rok–1)

Utrata życia ludzkiego lub trwałe kalectwo  10–5

Utrata usługi publicznej  10–3

Utrata dziedzictwa kulturowego  10–3

6.5 Poziom ochrony odgromowej (LPL)
Wprowadza się cztery poziomy ochrony odgromowej (od I do IV) oraz ustala się zestaw maksymalnych i minimalnych 
parametrów prądu pioruna.
Maksymalne wartości parametrów prądu pioruna dla różnych poziomów ochrony są podane w tablicy nr 11 natomiast 
minimalne wartości parametrów prądu pioruna dla różnych poziomów ochrony są podane w tablicy nr 12.
Maksymalne wartości parametrów prądu pioruna mają zastosowanie przy projektowaniu  elementów ochrony odgro-
mowej (np. przekroju przewodów, grubości blachy, zdolności  prądowej urządzeń do ograniczania przepięć (SPD), od-
stępu izolacyjnego przeciw  niebezpiecznym iskrom).
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Minimalne wartości parametrów prądu pioruna mają zastosowanie przy wyznaczaniu promienia toczącej się kuli 
w celu określenia strefy ochrony odgromowej LPZ OB do której nie może przedostawać się bezpośrednie uderzenie 
pioruna. Mają one zastosowanie przy rozmieszczaniu zwodów i przy wyznaczaniu strefy ochrony odgromowej LPZ 
OB. W tablicy nr 8 podane są prawdopodobieństwa, że parametry prądu pioruna są mniejsze niż wartości maksymal-
ne wyznaczone dla każdego poziomu ochrony i odpowiednio większe niż wartości minimalne wyznaczone dla każde-
go poziomu ochrony .

TABLICA 11. Maksymalne wartości parametrów prądu pioruna

Pierwszy udar krótki Poziom ochrony odgromowej (LPL)
Parametry    charakteryzujące prąd piorunowy I II III IV

Wartość szczytowa I w kA 200 150 100 100

Ładunek udaru krótkiego Q w C 100 75 50 50

Energia właściwa W/R w MJ/Ω 10 5,6 2,5 2,5

Parametry czasu T1/T2 w µs/µs 10/350

Następny udar krótki Poziom ochrony odgromowej (LPL)
Parametry charakteryzujące prąd piorunowy I II III IV

Wartość     szczytowa I w kA I II III IV

Średnia stromość  di/dt w 50 37,5 25 25

kA/ µs 200 150 100 100

Parametry czasu T1/T2 w µs/µs 0,25/100

Udar długi Poziom ochrony odgromowej (LPL)
Parametry    charakteryzujące prąd piorunowy I II III IV

Ładunek udaru długiego Q w C 200 150 100 100

Parametry czasu T w s 0,5

Wyładowanie Poziom ochrony odgromowej (LPL)
Parametry    charakteryzujące prąd piorunowy I II III IV

Ładunek całkowity wyładowania  Q w  C 300 225 150 150

TABLICA 12. Minimalne wartości parametrów prądu pioruna i odpowiadający im promień toczącej się kuli

Kryteria przechwytywania Poziom ochrony odgromowej (LPL)
I II III IV

Minimalny prąd szczytowy  I w kA 3 5 10 16

Promień toczącej się kuli r w m 20 30 45 60

TABLICA 13. Prawdopodobieństwa dla granic parametrów prądu pioruna

Prawdopodobieństwo,  
że parametry prądu pioruna Poziom ochrony odgromowej (LPL)

I II III IV

są mniejsze niż maksymalne wartości  
podane w tablicy 11

O,99 0,98 0,97 0,97

Są większe niż minimalne wartości  
podane w tablicy 12

0,99 0,97 0,91 0,84

6.6 Strefy ochrony odgromowej (LPZ)
Środki ochrony, takie jak urządzenia piorunochronne (LPS), przewody osłonowe, ekrany  magnetyczne i urządzenia do 
ograniczania przepięć (SPD) określają strefy ochrony  odgromowej (LPZ).
Strefy LPZ zlokalizowane ku wnętrzu od środka ochrony charakteryzują się znaczną redukcją piorunowego impulsu 
elektromagnetycznego (LEMP) w stosunku do LEMP na zewnątrz LPZ. Z uwagi na zagrożenie piorunowe zostały okre-
ślone następujące strefy LPZ:

LPZ OA strefa, w której zagrożenie jest wywoływane bezpośrednim wyładowaniem piorunowym i całkowitym jego 
polem elektromagnetycznym. 
LPZ OB strefa chroniona przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym ale zagrożona oddziaływaniem całkowite-
go piorunowego pola elektromagnetycznego. 
LPZ 1 strefa w której prąd udarowy jest ograniczony przez jego podział i przez SPD na jej granicy. 
LPZ 2...,n strefa w której prąd udarowy może być dalej ograniczony przez jego podział i dodatkowe SPD na granicy. 
Dodatkowe ekranowanie przestrzenne może być zastosowane w celu dalszego osłabienia piorunowego pola                        
elektromagnetycznego.

6.7 Ochrona obiektów
a) Ochrona w celu redukcji szkody fizycznej i zagrożenia życia
Obiekt poddawany ochronie powinien znajdować się wewnątrz strefy LPZ OB lub wyższej. Uzyskuje się to przez za-
stosowanie urządzenia piorunochronnego (LPS). LPS składa się z urządzenia zewnętrznego i urządzenia wewnętrzne-
go. Zadaniem zewnętrznego LPS jest:
•  przejęcie wyładowania piorunowego skierowanego w obiekt za pomocą układu zwodów,
•  odprowadzenie prądu pioruna bezpiecznie do ziemi za pomocą układu przewodów odprowadzających,
•  rozproszenie prądu pioruna w ziemi za pomocą układu uziomowego.
Zadaniem wewnętrznego LPS jest zapobieganie niebezpiecznemu iskrzeniu w obiekcie, przy zastosowaniu:
•  połączeń wyrównawczych, lub
•  odstępu izolacyjnego zapewniającego elektryczną izolację pomiędzy elementami LPS a innymi przewodzącymi 

elektrycznie elementami wewnątrz obiektu.

b) Ochrona w celu redukcji awarii urządzeń wewnętrznych
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) w celu redukcji ryzyka awarii urządzeń we-
wnętrznych powinna ograniczać:
•  przepięcia powodowane wyładowaniami piorunowymi w obiekt,
•  przepięcia powodowane wyładowaniami piorunowymi obok obiektu,
•  przepięcia przenoszone przez przyłączone do obiektu linie,
•  bezpośrednie sprzężenia pola magnetycznego z wewnętrznymi urządzeniami.
Urządzenia poddawane ochronie powinny być umieszczone w strefie LPZ 1 lub wyższej.  Uzyskuje się to za pomocą 
ekranów magnetycznych osłabiających indukujące pole magnetyczne i/lub właściwego, redukującego pętle indukcyj-
ne, wyboru tras przewodów. Na granicach LPZ powinny być przewidziane połączenia dla części i urządzeń metalo-
wych przekraczających te granice. Połączenia te mogą być dokonane za pomocą przewodów  wyrównawczych lub za 
pomocą urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). Skuteczną ochronę od przepięć, powodujących awarie urządzeń 
wewnętrznych, uzyskuje się za pomocą skoordynowanych SPD, ograniczających napięcia poniżej znamionowej  wy-
trzymałości udarowej poddawanego ochronie układu.  
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6.8 Urządzenia piorunochronne (LPS)
6.8.1. Klasa LPS
Zostały określone cztery klasy LPS w sposób odpowiadający poziomom ochrony  odgromowej (LPL).

TABLICA 14. Powiązanie poziomów ochrony odgromowej (LPL) z klasami LPS

   Poziom ochrony odgromowej (LPL) Klasa LPS

I I

II II

III III

IV IV
                             

Każda klasa LPS jest charakteryzowana przez następujące dane:
•  parametry prądu pioruna,
•  promień toczącej się kuli, wymiar oka sieci, kąt ochronny,
•  typowe odległości między przewodami odprowadzającymi i pomiędzy przewodami otokowymi, odstęp izolacyjny 

przeciwdziałający niebezpiecznemu iskrzeniu,
•  minimalna długość uziomów.

6.8.2. Ciągłość konstrukcji stalowej w obiektach żelbetowych
Konstrukcja stalowa w obiektach żelbetowych jest uznawana za galwanicznie ciągłą, jeżeli wzajemne połączenia pio-
nowych i poziomych prętów są w przeważającej części spawane lub w inny sposób solidnie łączone. Połączenia prę-
tów pionowych powinny być spawane, zaciskane lub wiązane na zakładkę o długości równej co najmniej 20-krotnej 
ich średnicy.
Całkowita rezystancja połączeń prętów zbrojenia od części najwyższej do poziomu ziemi nie powinna być większa niż 
0,2 Ω.

6.9 Zewnętrzny LPS
Zewnętrzny LPS jest przeznaczony do przejmowania bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekt, włącznie z 
wyładowaniami w bok obiektu, i odprowadzenia prądu pioruna od punktu trafienia do ziemi oraz rozpraszania tego 
prądu w ziemi. W większości zewnętrzny LPS może być mocowany do poddawanego ochronie obiektu. Izolowany ze-
wnętrzny LPS powinien być brany pod uwagę, gdy cieplne i wybuchowe skutki w punkcie uderzenia lub w przewo-
dach z prądem pioruna mogą powodować uszkodzenia obiektu lub jego zawartości. Typowe przykłady dotyczą obiek-
tów z pokryciem palnym oraz obiektów z palnymi ścianami i obszarami zagrożonymi wybuchem lub pożarem. Izolo-
wany zewnętrzny LPS może być również brany pod uwagę, gdy wrażliwość zawartości obiektu zobowiązuje do reduk-
cji pola elektromagnetycznego promieniowanego przez impuls  prądu pioruna płynącego w przewodzie odprowadza-
jącym.

Naturalne elementy wykonane z materiałów przewodzących, które występują w obiekcie,  mogą być użyte jako czę-
ści LPS.
Zewnętrzny LPS składa się z:
•  zwodów,
•  przewodów odprowadzających,
•  uziemienia.

6.10 Wewnętrzny LPS
Wewnętrzny LPS powinien eliminować możliwość pojawienia się niebezpiecznego iskrzenia w poddawanym ochronie 
obiekcie wskutek przepływu prądu w zewnętrznym LPS lub w innych częściach przewodzących obiektu.
•  Niebezpieczne iskrzenie między różnymi częściami może być wyeliminowane za pomocą: połączeń wyrównawczych,
•  izolacji elektrycznej zewnętrznego LPS.

6.11 Połączenia wyrównawcze
Wyrównanie potencjałów jest uzyskiwane przez wzajemne połączenie LPS z:
•  metalowymi częściami konstrukcyjnymi,
•  metalowymi instalacjami,
•  przyłączonymi do obiektu zewnętrznymi przewodzącymi częściami i liniami. Środkami wzajemnych połączeń mogą być:
•  przewody łączące, tam gdzie ciągłość galwaniczna połączeń nie jest zapewniona w sposób naturalny,
•  urządzenia do ograniczania przepięć (SPD), tam gdzie bezpośrednie połączenie za pomocą przewodów łączących 

nie jest możliwe.
Urządzenia do ograniczania przepięć (SPD) powinny być instalowane w taki sposób, aby  mogły być sprawdzane. W 
przypadku izolowanego zewnętrznego LPS połączenie wyrównawcze  powinno być wykonane jedynie na poziomie 
ziemi. W przypadku zewnętrznego LPS, który nie jest izolowany, połączenie wyrównawcze powinno być instalowane 
w części przyziemnej obiektu oraz tam, gdzie nie są spełnione wymagania dotyczące odstępów izolacyjnych.
Dla budynków wyższych niż 30 m zaleca się stosowanie połączeń wyrównawczych na  poziomie 20 m i co 20 m po-
wyżej tego poziomu. Galwanicznie ciągłe przewodzące części obiektu mogą być użyte do realizacji połączeń wyrów-
nawczych. Jeżeli w rurociągach gazowych i wodnych występują wstawki izolacyjne, to powinny być one mostkowa-
ne za pomocą SPD. 

6.12 Izolacja elektryczna zewnętrznego LPS
Izolacja elektryczna pomiędzy zwodem lub przewodem odprowadzającym a konstrukcyjnymi częściami metalowymi 
i instalacjami metalowymi może być uzyskana przez zapewnienie pomiędzy częściami odstępu d większego niż wy-
magany odstęp izolacyjny S:

    S= kj × kc/km× l

gdzie: kj zależy od wybranej klasy LPS (patrz tablica nr 15)
kczależy od prądu pioruna płynącego w przewodach odprowadzających (patrz tablica nr 16) km zależy od materiału 
izolacji elektrycznej (patrz tablica nr 17)
l jest długością w metrach, mierzoną wzdłuż zwodu lub przewodu odprowadzającego od punktu, w którym jest roz-
patrywany odstęp izolacyjny, do punktu najbliższego połączenia wyrównawczego 

TABLICA 15. Wartość współczynnika kj

Klasa LPS kj

I 0,08

II 0,08

III/IV 0,04
       

TABLICA 16. Wartość współczynnika kc 

Liczba przewodów odprowadzających                                   
n kc

1 1

2 1 do 0,5

4 i więcej 1 do 1/n
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TABLICA 17. Wartość współczynnika km 

Materiał km

Powietrze 1

Beton, cegły 0,5

Uwaga: Jeżeli występuje szeregowo kilka materiałów izolacyjnych, to należy przyjąć mniejszą wartość km

 

W obiektach z metalowym lub ciągłym galwanicznie szkieletem zbrojenia betonu odstęp  izolacyjny nie jest wymagany. 

6.13 Urządzenia do ograniczania przepięć SPD
Skuteczną ochronę od przepięć, powodujących awarie urządzeń wewnętrznych, uzyskuje się za pomocą skoordyno-
wanych SPD, ograniczających napięcia poniżej znamionowej  wytrzymałości udarowej poddawanego ochronie ukła-
du. Jeżeli w tym samym obwodzie są  instalowane, jeden za drugim, dwa lub więcej SPD, to powinny być one skoor-
dynowane tak, aby nastąpił między nimi podział energii zgodny z ich zdolnością do jej pochłaniania. Dla zapewnienia 
skutecznej koordynacji, niezbędne jest uwzględnienie:
•  właściwości poszczególnych SPD podawanych przez producenta,
•  zagrożenia w miejscu zainstalowania SPD,
•  charakterystyki urządzeń poddawanych ochronie.
Podstawowe zagrożenie piorunowe wiąże się z trzema typowymi udarami prądu pioruna:
•  z pierwszym udarem krótkotrwałym,
•  z następnymi udarami krótkotrwałymi,
•  z udarem długotrwałym.

W koordynacji SPD, rozpatrywanej w kierunku odbiorów, czynnikiem dominującym przy  rozważaniu podziału energii 
jest pierwszy udar krótkotrwały. Prąd pierwszego udaru krótkotrwałego bezpośredniego wyładowania piorunowego 
może być symulowany przy użyciu fali o kształcie 10/350 µs. Koordynacja energetyczna jest osiągnięta, jeżeli część 
energii, na oddziaływanie której każdy SPD jest narażony, jest mniejsza lub równa energii przez niego wytrzymywanej.
Wytrzymywana energia powinna być ustalona na podstawie:
•  badania elektrycznego,
•  informacji technicznej dostarczonej przez producenta SPD.
Koordynacja pomiędzy SPD może być osiągnięta przy użyciu jednej z następujących metod:
•  koordynacja charakterystyk napięciowo prądowych (bez elementów odsprzęgających),
•  koordynacja wykorzystująca specjalne elementy odsprzęgające (rezystancyjne lub indukcyjne),
•  koordynacja wykorzystująca wyzwalane SPD (bez elementów odsprzęgających).
Układy wewnętrzne są chronione jeżeli:
•  ich udarowe napięcie wytrzymywane jest równe lub większe niż napięciowy poziom ochrony danego SPD, powięk-

szony o przewidywany spadek napięcia na przewodach łączących,
•  są one skoordynowane energetycznie z SPD od strony zasilania.

SPD powinny wytrzymywać prąd wyładowczy spodziewany w miejscu ich zainstalowania.
Powinny być zachowane odległości ochronne pomiędzy SPD a chronionym  urządzeniem z uwagi na oscylacje oraz 
zjawiska indukcyjne.
Skoordynowany układ SPD powinien być zainstalowany jak następuje:
•  na wejściu linii do obiektu należy zainstalować SPD1, którego napięciowy poziom ochrony jest mniejszy lub równy 

niż udarowe napięcie wytrzymywane poddawanych ochronie urządzeń wewnętrznych oraz zachowane są wyma-
gania dotyczące odległości ochronnych,

•  jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, należy zainstalować bliżej urządzenia dodatkowe SPD2, skoordynowane  
energetycznie z SPD1 od strony zasilania oraz spełniające wymienione wyżej wymagania ochrony,

•  jeżeli w dalszym ciągu powyższe warunki nie są spełnione należy zainstalować przy urządzeniu chronionym dodat-
kowe SPD3, skoordynowane energetycznie z SPD1 i SPD2 od strony zasilania.

W normie PN-IEC 60364-4-443 [ 22 ] podane są kategorie wytrzymałości udarowej (kategorie przepięć) z uwzględ-
nieniem miejsca zlokalizowania określonych urządzeń w instalacji. Zgodnie z powyższym wymagane znamionowe na-
pięcia udarowe wytrzymywane urządzeń, dla sieci trójfazowej o napięciu nominalnym 230/400 V, wynoszą:
• 6 kV  dla  IV  kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii przepięć),
• 4 kV  dla  III kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii przepięć),
• 2,5 kV  dla  II kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii przepięć),
• 1,5 kV  dla  I kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii przepięć).
Poszczególne kategorie wytrzymałości udarowej (kategorie przepięć) dotyczą następujących elementów instalacji:
kategoria IV dotyczy urządzeń stosowanych w złączu instalacji elektrycznej budynku lub w pobliżu złącza przed 
główną rozdzielnicą,
kategoria III dotyczy urządzeń rozdzielczych i obwodów odbiorczych, na przykład:    rozdzielnic, wyłączników, oprze-
wodowania, a w tym kabli, przewodów    szynowych, puszek łączeniowych, łączników, gniazd wtyczkowych w insta-
lacji stałej,    stacjonarnych silników przyłączonych trwale do instalacji stałej itp.,
kategoria II dotyczy odbiorników, na przykład: urządzeń gospodarstwa domowego, elektrycznych narzędzi przeno-
śnych lub podobnych odbiorników,
kategoria I dotyczy urządzeń specjalnie chronionych.

6.14 Wyszczególnienie obiektów wymagających wyposażenia w wymaganej klasy urządzenie pioruno-
chronne
Polski Komitet Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich przedstawił  propozycję zawierającą wy-
szczególnienie obiektów, które powinny być wyposażone w  wymaganej klasy urządzenie piorunochronne. Propozy-
cja ta przedstawiona jest w tablicy nr 18. 

TABLICA 18. Wyszczególnienie obiektów wyposażonych w wymaganej klasy urządzenie piorunochronne

Charakterystyka obiektu Klasa/poziom ochrony
Cecha ogólna Rodzaj lub przeznaczenie b) I II III-IV

Obiekty usług publicznych 
w warunkach normalnego 

zagrożenia a) 

Budynki administracyjne X

Obiekty przemysłowe i rze-
mieślnicze w warunkach 
normalnego zagrożenia 

X

Noclegownie X

Obiekty kolejowe X

Obiekty lotnicze X

Obiekty zdrowotne i opie-
kuńcze

X

Obiekty wielkogabarytowe X

Obiekty mieszkalne X

Obiekty rolnicze X

Obiekty z zagrożeniem wy-
buchowym lub pożarowym 

Biurowe X

Obiekty usług  technicznych X

Gastronomiczne X

Noclegownie

Hotele, zajazdy, pensjonaty X

Duże hotele X

Schroniska, hale noclegowe X

Obiekty kolejowe

Obiekty ekspedycyjne 
(dworce, perony) a) X

Budynki administracyjne X

Magazyny X
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Obiekty lotnicze

Części budynków ze strefa-
mi wybuchowymi 

X

Centra nadzoru i obsługi li-
nii lotniczych 

X

Inne centra nadzoru lotni-
czego

X

Budynki odpraw pasażer-
skich a) 

X

Budynki administracyjne X

Hangary, magazyny X

Obiekty zdrowotne i opie-
kuńcze

Obiekty intensywnej terapii X

Domy opieki i domy starców X

Pawilony szpitalne X

Budynki administracyjne X

Obiekty wielkogabarytowe
Gmachy wyższe niż 30 m X

Kościoły z wieżą ponad 
20 m

X

Obiekty mieszkalne
Domy jednorodzinne X

Domy wielorodzinne X

Obiekty rolnicze Budynki gospodarcze X

Obiekty z zagrożeniem  
wybuchowym  

lub pożarowym 

Wytwórnie i składy mate-
riałów wybuchowych 

X

Składy amunicji X

Zakłady pirotechniczne X

Części budynków ze strefa-
mi wybuchowymi 

X

Instalacje oczyszczalni ście-
ków

X

Instalacje gazów/płynów 
palnych 

X

Zakłady petrochemiczne X

Budynki z materiałów ła-
twopalnych

X

Obiekty usług  
 technicznych

Obiekty energetyczne X

Obiekty telekomunikacyjne X

Obiekty informatyczne X

Centrale nadzoru technicz-
nego

X

a) W warunkach zwiększonego zagrożenia obiektów (obiekty usytuowane na wzniesieniach lub zawierające 
wieloosobowe pomieszczenia, nieodporne termicznie konstrukcje lub materiały itp.) należy podwyższyć ich poziom 
ochrony do klasy II, a w przypadku części obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem lub urządzenia wraż-
liwe na oddziaływania elektromagnetyczne – do klasy I.
b) Wymagane jest zwrócenie szczególnej uwagi na skuteczność środków ochrony wewnętrznej (ochrony urzą-
dzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami).

VII Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem 
elektrycznym 

W normie PN-IEC 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowi-
skowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone 
zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje się specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych. Ob-
ostrzenia te oraz specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych obejmują arkusze normy PN-IEC 60364 z grupy 700.
Obostrzenia te polegają na:
•  zakazie umieszczania urządzeń elektrycznych w określonych miejscach (strefach),
•  zakazie stosowania niektórych środków ochrony; np. barier, umieszczania poza zasięgiem ręki, izolowania stanowi-

ska, nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych,
•  stosowaniu urządzeń o odpowiednich stopniach ochrony,
•  konieczności stosowania dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,
•  konieczności obniżenia napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale w określo nych warunkach otoczenia 

do wartości 25 V i 12 V prądu przemiennego oraz odpowiednio 60 V i 30 V prądu stałego,
•  konieczności stosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, wy-

łączniki współpracujące z przekaźnikami różnico woprądowymi) o znamionowym różnicowym prądzie nie większym 
niż 30 mA jako uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim,

•  kontroli stanu izolacji (doziemienia) w układach sieci IT.

We wszystkich przypadkach, gdy powinna być obniżona wartość napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale 
powinien być również skrócony maksymalny dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania.
W przypadku zasilania napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczal nego długotrwale (równo-
czesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim) należy stosować obwody SELV, a w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach obwody PELV.
O tym, jakie środki ochrony i jakie rozwiązania instalacji elektrycznych należy stosować w miejscach i pomieszcze-
niach stwarzających zwiększone zagrożenie informują normy PN-IEC 60364 z grupy 700.
Miejsca i pomieszczenia te oraz stosowane w nich środki ochrony i rozwiązania instalacji elektrycznych są następu-
jące:

7.1 Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy
W wyżej wymienionych pomieszczeniach wyróżnia się cztery strefy:
•  strefa 0 jest wnętrzem wanny lub basenu natryskowego,
•  strefa 1 jest ograniczona płaszczyznami: pionową – przebiegającą wzdłuż zewnętrznej krawędzi obrzeża wanny, 

basenu natryskowego lub w odległości 0,60 m od prysznica w przypadku basenu natryskowego oraz poziomą 
-przebiegającą na wysokości 2,25 m od poziomu podłogi.

•  strefa 2 jest ograniczona płaszczyznami: pionową – przebiegającą w odległości 0,60 m na zewnątrz od płaszczy-
zny ograniczającej strefę 1 oraz poziomą przebiegającą na wysokości 2,25 m od poziomu podłogi.

•  strefa 3 jest ograniczona płaszczyznami: pionową – przebiegającą w odległości 2,40 m na zewnątrz od płaszczy-
zny ograniczającej strefę 2 oraz poziomą przebiegającą na wysokości 2,25 m od poziomu podłogi.

Na rysunkach nr 5 i 6 przedstawiono wymiary wyżej wymienionych stref w rzucie poziomym i pionowym.
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Rys. 5. Wymiary stref (rzut poziomy), wymagane w pomieszczeniach wyposażonych  w wannę lub basen natryskowy

Rys. 6. Wymiary stref (przekrój pionowy), wymagane w pomieszczeniach wyposażonych w  wannę lub basen 
natryskowy
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W pomieszczeniach tych obowiązują następujące podstawowe zasady w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz 
instalowania sprzętu, osprzętu, przewodów i odbiorników, a mianowicie:
•  wykonanie połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych), łączących wszystkie części przewodzące obce 

z sobą oraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich części przewodzących obcych jak: metalowe wanny, bro-
dziki, wszelkiego rodzaju rury, baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje i zbroje-
nia budowlane. Przykład wykonania połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) w łazience pokazany 
jest na rysunku nr 4

•  instalowanie gniazd wtyczkowych wyłącznie w strefie 3 lub w odległości nie mniejszej niż 0,60 m od otworu 
drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej, przedstawionej na rysunku nr 7.

Gniazda te należy zabezpieczać wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym różnicowym prą-
dzie nie większym niż 30 mA albo zasilać indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napięciem nie przekra-
czającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale,

Rys. 7. Prefabrykowana kabina natryskowa

•  instalowanie przewodów wielożyłowych izolowanych, w powłoce izolacyjnej lub przewo dów jednożyłowych w ru-
rach z materiału izolacyjnego,

•  instalowanie puszek, rozgałęźników i odgałęźników oraz urządzeń rozdzielczych i sprzętu łączeniowego poza stre-
fami 0; 1 i 2,

•  instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie opraw oświetleniowych 
o II klasie ochronności oraz elektrycznych podgrzewaczy wody,

•  możliwość stosowania w strefie 0 napięcia o wartości nie większej niż 12 V. Źródło zasilania tego napięcia powin-
no być usytuowane poza tą strefą,

•  możliwość zamontowania w podłodze grzejników pod warunkiem pokrycia ich metalową siatką lub blachą, objętą 
połączeniami wyrównawczymi dodatkowymi (miejscowymi),

•  sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX7 w strefie 0, IPX5 w strefie 1, IPX4 w strefie 2 
(IPX5 w strefie 2 w łazienkach publicznych), IPX1 w strefie 3 (IPX5 w strefie 3 w łazienkach publicznych).

VIII Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych 
W mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jako środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim należy stosować:
•  izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa),
•  obudowy (osłony) o stopniu ochrony co najmniej IP2X,
•  wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie więk szym niż 30 mA, szczegól-

nie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Natomiast jako środki ochrony przy uszkodzeniu należy stosować:
•  samoczynne wyłączenie zasilania,
•  urządzenia o II klasie ochronności,
•  połączenia wyrównawcze ochronne.

W związku z powyższym w mieszkaniach wymaga się:
•  wykonania całej instalacji elektrycznej w mieszkaniu jako trójprzewodowej (przewód fazowy L, przewód neutralny 

N i przewód ochronny PE) lub instalacji pięcioprzewodowej (przewody fazowe L1; L2; L3; przewód neutralny N i 
przewód ochronny PE),

•  zastosowania we wszystkich pomieszczeniach gniazd wtyczkowych ze stykami ochronnymi, do których jest przy-
łączony przewód  ochronny PE,

•  zastosowania opraw oświetleniowych o I lub II klasie ochronności i doprowadzenia  do wszystkich wypustów oświe-
tleniowych przewodu ochronnego PE,

•  wyeliminowania z mieszkań wszystkich odbiorników o klasie ochronności 0,
•  zabezpieczenia gniazd wtyczkowych w łazience wyłącznikami ochronnymi różnico woprądowymi o znamionowym 

różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA. Gniazda te należy instalować nie bliżej niż 0,6 m od obrzeża wanny, 
brodzika lub otworu drzwiowego kabiny natryskowej,

•  wykonania w łazience połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych).

Ponieważ prądy upływowe w mieszkaniach są małe (rzędu 2÷5 mA) możliwe jest zabezpieczenie całej instalacji elek-
trycznej w mieszkaniu wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym o znamionowym różnicowym prądzie nie 
większym niż 30 mA, zamiast zabezpieczenia tylko obwodu gniazd wtyczkowych w łazience. Wyłącznik ochronny 
różnicowoprądowy powinien zabezpieczać tablicę mieszkaniową oraz odchodzące z niej obwody gniazd wtyczko-
wych i oświetlenia. Obwody te powinny być zabezpieczone przed zwarciami i przeciążeniami wyłącznikami nadmia-
rowymi o charakterystyce B.
Schemat instalacji elektrycznej w mieszkaniu budynku wielorodzinnego przedstawiony jest na rysunku nr 8.
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Oznaczenia: L1; L2; L3; - przewody fazowe instalacji trójfazowej; N - przewód neutralny;  PE - przewód ochronny; W - wyłącznik nadmiarowy; ∆I - wy-

łącznik ochronny różnicowoprądowy; B – bezpiecznik topikowy lub wyłącznik nadmiarowy selektywny;  W
.
h - licznik energii elektrycznej; O1, O2 – 

ograniczniki przepięć

Rys. 10. Przykładowy schemat instalacji elektrycznej w mieszkaniu budynku wielorodzinnego z zastosowaniem 
wyłączników nadmiarowych w obwodach odbiorczych, z licznikiem energii elektrycznej, z wyłącznikiem 
(urządzeniem) ochronnym różnicowoprądowym o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA, 
z ogranicznikami przepięć oraz zabezpieczeniem przedlicznikowym w postaci bezpiecznika topikowego lub 
wyłącznika nadmiarowego selektywnego.

Instalacje elektryczne w całym budynku mieszkalnym powinny być wykonane jako trójprzewodowe (L; N; PE) lub pię-
cioprzewodowe (L1; L2; L3; N; PE). Gniazda wtyczkowe powinny być ze stykami ochronnymi ( o stopniu ochrony co 
najmniej IP2X).

Przewody ochronne PE należy doprowadzać do styków ochronnych gniazd wtyczkowych  i do wszystkich wypustów 
oświetleniowych. Pomiędzy złączem a szynami rozdzielnicy głównej budynku można zainstalować wyłącznik ochron-
ny różnicowoprądowy selektywny na prąd znamionowy wynikający z przewidywanego obciążenia i znamionowy róż-
nicowy prąd nie większy niż 500 mA. Wyłącznik ten pełni wówczas funkcję elementu samoczynnego wyłączenia za-
silania w ochronie przed dotykiem pośrednim oraz funkcję ochrony budynku przed pożarami wywołanymi prądami 
doziemnymi.

IX Wyposażenie instalacji odbiorczej  w budynkach mieszkalnych
Rozdzielnica w mieszkaniu powinna być zainstalowana możliwie blisko środka obciążenia, przeważnie na jednej, 
mniej eksponowanej ścianie w korytarzu lub przedpokoju, blisko kuchni lub pomieszczenia gospodarczego, łazienki 
grupujących odbiorniki o największej mocy znamionowej (kuchenka, pralka, zmywarka do naczyń, prasowalnica itp.). 
Powinna ona być umieszczona w miejscu i na wysokości nie utrudniającej nadmiernie dostępu do łączników. Roz-
dzielnice przeznaczone do zamontowania w nich styczników, przekaźników oraz innych urządzeń sterujących i za-
bezpieczających, których działanie wywołuje nawet umiarkowany hałas, nie powinny być montowane na ścianie po-
mieszczenia przewidywanego na sypialnię. W rozdzielnicy mieszkaniowej należy pozostawić kilka wolnych miejsc 
na zainstalowanie dodatkowych obwodów, jeżeli zajdzie taka potrzeba w przyszłości.
Wymagana liczba obwodów oświetlenia i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia zależy od wielkości mieszka-
nia i nie powinna być mniejsza niż podana w tabl. 19. Liczba obwodów przeznaczonych do zasilania odbiorników 
o mocy 2kW i większej zależy od przewidywanej liczby takich odbiorników. Należy przeznaczyć osobne obwody 
do zasilania oświetlenia i gniazd wtyczkowych w piwnicy, garażu ogrodzie, jeżeli są takie pomieszczenia i tereny. Ob-
wody oświetlenia i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia należy wykonywać przewodami miedzianymi 
o przekroju 1,5mm2 i zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi o prądzie znamionowym ciągłym 16A i charaktery-
styce czasowo-prądowej typu B. Obwody zasilające wydzielone odbiorniki o większej mocy znamionowej powinny 
być wykonane przewodami o obciążalności odpowiedniej do ich prądu znamionowego, jednak o przekroju nie mniej-
szym niż 1,5mm2 Cu.

TABLICA 19. Zalecana, minimalna liczba obwodów gniazd wtyczkowych ogólnego użytku i obwodów oświetle-
niowych w instalacji odbiorczej w mieszkaniu, wg [ 1 ]

Powierzchnia mieszkania, m2 Minimalna liczba obwodów

do 50 2

50-75 3

75-100 4

100-125 5

Powyżej 125 6

Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń mieszkania w wypusty oświetleniowe, gniazda wtyczkowe i inne powin-
no być odpowiednie do przewidywanego przeznaczenia tych pomieszczeń i zgodnie z ustaleniami podanymi w tabl. 
20 dla co najmniej I kategorii wyposażenia. Kategoria ta dotyczy podstawowego standardu wyposażenia współcze-
snego mieszkania, natomiast kategorie II i III - mieszkań o odpowiednio wyższym standardzie.
Obwody odbiorcze powinny być wyposażone zarówno w wyłączniki instalacyjne chroniące przewody i zasilane urzą-
dzenia przed skutkami przetężeń, jak i w wyłączniki różnicowoprądowe. Wyłączniki te powinny być instalowane obo-
wiązkowo w obwodach gniazd wtyczkowych. Mogą one być instalowane również w każdym z pozostałych obwodów. 
Jeden wyłącznik różnicowoprądowy może przypadać na każdy obwód i wówczas powinien to być wyłącznik wysoko-
czuły, o znamionowym prądzie różnicowym I∆N nie większym niż 30mA. Można też stosować rozwiązanie oszczędno-
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ściowe, w którym jeden wyłącznik różnicowoprądowy o większym prądzie znamionowym ciągłym i znamionowym 
prądzie różnicowym może chronić kilka obwodów. W takim przypadku prąd różnicowy I∆N=100mA bądź 300mA, za-
leżnie od spodziewanych prądów upływowych. Zamiast oddzielnych wyłączników przetężeniowych i wyłączników 
różnicowoprądowych mogą być instalowane wyłączniki zwarte, zawierające w jednym aparacie wyzwalacze przetę-
żeniowe i różnicowoprądowe.

TABLICA 20. Zalecane wyposażenie instalacji odbiorczej w mieszkaniu wg [2]

Rodzaj pomieszczenia
Liczba obwodów

Kategoria I Kategoria II Kategoria III
Liczba 
gniazd 

Liczba 
punktów ośw.

liczba 
gniazd 

liczba 
punktów ośw.

liczba 
gniazd 

liczba 
punktów ośw.

Sypialnia / pokój dzienny
≤12m2

≤20m2

>20m2

3
4
5

1
1
2

5
7
9

2
2
3

7
9
11

3
3
4

Nisza kuchenna
Kuchnia

5
7

2
2

7
9

2
3

8
11

2
3

Pracownia 4 1 7 2 9 3

Łazienka 3 2 4 3 5 3

WC 1 1 2 1 2 2

Przedpokój długości
≤2,5m
>2,5m

1
1

1
1

1
2

2
2

1
3

3
3

Balkon, loggia szerokości:
≤3m
>3m

1
1

1
1

1
2

1
1

2
3

1
2

Piwnica, przyziemie 1 1 2 1 2 1

Łączna liczba obwodów 
wydzielonych:

Kuchenka elektryczna
Zmywarka

pralka
suszarka bielizny

podgrzewacz wody
piekarnik

inne

1
1
1
1
1
–
-

1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
2
1
2

X Instalacje niskoprądowe
10.1 Instalacje telekomunikacyjne

Modernizowane budynki należałoby wyposażyć w miedziane lub optyczne instalacje telekomunikacyjne umożliwia-
jące dostarczenie do lokali mieszkalnych i użytkowych usług komunikacyjnych i multimedialnych, w tym internetu 
szerokopasmowego. Standardem winna być instalacja miedziana i optyczna wprowadzona do każdego lokalu.
Realizacja takiej instalacji przez właściciela lub administratora obiektu jest praktycznie niemożliwa. W obiektach za-
rządzanych przez wspólnoty byłaby możliwa ale często ze względów ekonomicznych nie jest podejmowana. Należa-
łoby wykonać instalację by później udostępnić ją do wykorzystania przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. Wy-
magane byłoby wcześniejsze uzgodnienie standardów wykonania takich instalacji.

Najczęściej wybieranym przez właścicieli i administratorów obiektu rozwiązaniem jest udostępnienie nieruchomości 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który doprowadzi publiczną sieć telekomunikacyjną do nieruchomości w celu 
zapewnienia telekomunikacji.

Obowiązek udostępnienia wynika z przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci teleko-
munikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), zwanej „ustawą szerokopasmową”, która reguluje:
•  dostęp do nieruchomości,
•  dostęp do budynku czy też miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable doprowadzone do lokalu w tym budyn-

ku w celu zapewnienia telekomunikacji,
•  dostęp do kanalizacji kablowej,
•  dostęp do kabla telekomunikacyjnego.

W przypadku, gdy w budynku istnieje infrastruktura telekomunikacyjna, ustawa szerokopasmowa nakłada na właści-
ciela kabla telekomunikacyjnego doprowadzonego do budynku lub rozprowadzonego w budynku, jeżeli nie ma moż-
liwości doprowadzenia kolejnego kabla telekomunikacyjnego lub umieszczenia tego kabla w istniejącej kanalizacji ka-
blowej, obowiązek udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu całości lub części tego kabla, w tym w szcze-
gólności włókna światłowodowego.
Wyrażenie zgody na inwestycję przez właściciela lub administratora, jaka w ramach zapewnionego dostępu do bu-
dynku, czy też nieruchomości ma zostać przeprowadzona mieści się w granicach zwykłego zarządu nieruchomością. 
Nie jest wymagana w takim przypadku indywidualna zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Przyjmując takie rozwiązanie za najbardziej korzystne, w fazie modernizacji lub remontu obiektu, należy wykonać ka-
nały lub szachty kablowe, które w terminie późniejszym zostaną udostępnione przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

10.2 Antenowe instalacje zbiorowe AIZ.
W nowych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych należy wykonywać AIZ.
Pozwala na osiągnięcie następujących korzyści:
•  zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do sygnału radiofonicznego i telewizyjnego o prawidłowych para-

metrach,
•  ochrona budynków przed niszczącym wpływem wielu instalacji indywidualnych,
•  ochrona użytkowników zbiorowych instalacji RTV przed szkodliwymi skutkami wyładowań atmosferycznych i in-

nych przepięć, które mogą się pojawić w instalacji antenowej.

Zbiorowa instalacja antenowa w budynku mieszkalnym powinna obejmować zarówno odbiór radiofonii i telewizji na-
ziemnej. Obowiązek umożliwienia odbioru programów radiowych i telewizyjnych obciąża właściciela lub administra-
tora budynku wielorodzinnego. Spełnienie tego warunku umożliwia wprowadzenie ograniczenia lub całkowitego za-
kazu instalowania anten indywidualnych. Ze względów formalnych, instalacja taka nie powinna obejmować więcej 
niż 250 gniazd i nie więcej niż jeden budynek.

Dobrze zaprojektowana i zrealizowana antenowa instalacja zbiorcza powinna umożliwiać odbiór programów sateli-
tarnych z co najmniej dwóch satelitów oraz wszystkich dostępnych na danym terenie programów telewizji i radiofo-
nii naziemnej. Funkcje takie spełnia instalacja wykonana w wykorzystaniem urządzeń typu multiswitch w systemie 
8+1 przewodowym. Instalacja taka wymaga ustawienia anten do odbioru satelitarnego i kierunkowych anten do od-
bioru programów naziemnych.

Należy wykonać układ 9 przewodów pionowych z rozprowadzeniem poziomym do gniazd abonenckich z wykorzysta-
niem multiswitchów w ilościach wynikających z ilości gniazd abonenckich. Jeden z przewodów przeznaczony jest 
do wprowadzenia do instalacji sygnału ze stacji naziemnych.

Zaleca się stosowanie gniazd abonenckich potrójnych z transmisja DC zdefiniowanych w załączniku C do normy PN
-EN 50173-4. Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 4. Zabudowania mieszkalne. [18]
W okresie przejściowym, do czasu wyłączenia telewizyjnych nadajników analogowych należy zapewnić odbiór ana-
logowych i cyfrowych programów telewizji naziemnej. Później wystarczy tylko zrealizować system umożliwiający 
obok programów satelitarnych, odbiór cyfrowej telewizji naziemnej.
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W tym zakresie należy stosować się do wydanych przez Międzyresortowy Zespół ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej 
opracowania pod nazwą „Wytyczne dotyczące modernizacji Antenowych Instalacji Zbiorczych (AIZ) po wprowadze-
niu DVB-T” (wersja 07, Warszawa, kwiecień 2010). Celem opracowania jest określenie „Wymagań technicznych  i eks-
ploatacyjnych dla antenowych instalacji zbiorowych przeznaczonych do odbioru usług radiodyfuzji naziemnej” jest 
pomoc zarządcom budynków wielorodzinnych podczas planowania robót, formułowania zamówienia i odbioru tech-
nicznego wykonanych robót instalacyjnych związanych z modernizacją AIZ wynikającą z przejścia naziemnej telewi-
zji  i radiofonii na nadawanie cyfrowe.

Administrator budynku, w którego kompetencjach jest zapewnienie obsługi technicznej AIZ, powinien przewidzieć 
przebudowę tej instalacji w ciągu kilku najbliższych lat. Przed przystąpieniem do przebudowy AIZ należy wykonać od-
powiedni projekt techniczny, w którym zostaną uwzględnione wszystkie wymagania na nowoczesną sieć telewizyjną 
oraz zostanie zapewniony prawidłowy poziom sygnałów RTV we wszystkich punktach odbioru.
W przypadku małych budynków mieszkalnych, w których liczba lokali nie przekracza 30 do 50 mieszkań można stoso-
wać wzmacniacze kanałowe, które pozwalają na filtrowanie  i selektywne wzmacnianie poszczególnych programów TV 
odbieranych z anten naziemnych. Przy przetwarzaniu multipleksów cyfrowych DVB-T należy zadbać, aby układy filtrów 
we wzmacniaczu kanałowym zapewniały odpowiednią liniowość dla całego kanału cyfrowego  i nie powodowały nad-
miernego tłumienia fal nośnych znajdujących się blisko dolnej i górnej granicy kanału TV.  W przypadku silnego sygnału 
bezpośredniego z nadajnika naziemnego (przy bliskiej lokalizacji budynku od nadajnika) może wystąpić problem przesu-
nięć czasowych między sygnałem docierającym z anteny od odbiornika a sygnałem wchodzącym (bezpośrednio z nadaj-
nika i odbitym od przeszkód) do instalacji w każdym możliwym miejscu. Transmisja DVB-T jest stosunkowo odporna na 
takie zakłócenia ale w skrajnych przypadkach może wystąpić znaczna degradacja jakości sygnału, co w konsekwencji 
prowadzi okresowego zatrzymania a ostatecznie nawet do całkowitej utraty obrazu.

Dla większych instalacji, w budynkach zawierających więcej niż 50 lokali należy wyposażyć instalację w panele prze-
mienników kanałowych TV pracujących z cyfrowymi sygnałami DVB-T w pełnym paśmie częstotliwości sygnałów 
wejściowych i wyjściowych. Zadaniem przemiennika kanałowego TV jest przeniesienie odbieranego multipleksu DVB
-T na inny kanał w zakresie UHF. Nie wszystkie stacje główne mogą być jednak zmodernizowane w ten sposób, gdyż 
nie wszyscy producenci stacji czołowych mają w swoich ofertach przemienniki kanałowe TV pracujące z cyfrowymi 
sygnałami DVB-T. W takich przypadkach będzie zachodzić potrzeba doposażenia AIZ w oddzielne panele przemienni-
ków kanałowych TV lub zakup nowej obudowy stacji głównej wyposażonej w odpowiednią liczbę paneli przemienni-
ków kanałowych TV pracujących z cyfrowymi sygnałami DVB-T.

Instalacje AIZ pracujące tylko w zakresie VHF powinny zostać zmodernizowane  w taki sposób, aby umożliwić reemi-
sję programów TV również w zakresie UHF. Należy przypuszczać, że w przyszłości pasmo III w AIZ będzie wykorzy-
stywane w całości do reemisji sygnałów radia cyfrowego T-DAB i że pozostanie niewiele wolnych kanałów TV, które 
będą mogły być wykorzystane do reemisji kanałów DVB-T. 

Ważnym aspektem każdej instalacji TV jest kompatybilność elektromagnetyczna,  a w szczególności szkodliwa emi-
sja sygnałów, które mogą zakłócać pracę innych systemów radiokomunikacyjnych – np. służb lotniczych. Zagrożenie 
to pojawia się w przypadku reemisji sygnałów TV w pasmach specjalnych, dlatego nie zaleca się reemisji programów 
telewizyjnych w tych pasmach. Reemisja sygnałów w pasmach telewizji naziemnej nie stawia aż tak wysokich wyma-
gań na szczelność instalacji TV, gdyż te pasma częstotliwości są dedykowane do reemisji sygnałów telewizyjnych.
Sygnały cyfrowe DVB-T mogą być reemitowane w AIZ w taki sam sposób jak sygnały TV analogowej. Nie należy spo-
dziewać sie wzrostu szkodliwych oddziaływań na inne kanały TV analogowe i cyfrowe takie, jak intermodulacje, czę-
stotliwości harmoniczne lub inne zakłócenia. Z tego względu kanały DVB-T należy traktować tak samo jak kanały TV 
analogowej przy dobieraniu maksymalnego dopuszczalnego poziomu pracy wzmacniaczy. Poziom mocy sygnałów TV 
na wyjściu wzmacniacza powinien być dobrany odpowiednio do liczby wzmacniaczy pracujących w kaskadzie, liczby 
transmitowanych kanałów TV oraz maksymalnego poziomu wyjściowego wzmacniacza podanego w specyfikacji 
technicznej.

Poziom sygnału w gniazdach abonenckich powinien zawierać się w przedziale  od 57 dBμV do 77 dBμV, zaś poziom 
sygnału DVB-T powinien zawierać się w przedziale  od 54 dBμV – 74 dBμV. Poziom BER sygnału nie może być gorszy 
niż 2 x 10–4.
Modernizacja AIZ powinna przewidywać umożliwienie odbioru radia cyfrowego  T-DAB w zakresie częstotliwości od 
174 MHz do 230 MHz.
Żadna AIZ nie może narażać jej użytkowników na szkodliwe skutki przepięć. W tym celu instalacja antenowa powin-
na być chroniona poprzez odpowiednio wykonaną instalację odgromową, a instalacja wewnątrzbudynkowa powinna 
być zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiedniego zespołu ochronników przepięciowych w miejscu wprowa-
dzenia przewodów sygnałowych do budynku. Ochronę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
Urządzenia AIZ należy objąć połączeniami wyrównawczymi.

TABLICA 21. Poziomy sygnałów na wyjściu gniazda abonenckiego 
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Rys. 11. Przykład instalacji RTV+SAT

10.3 Instalacje domofonowe i wideodomofonowe
W budynkach wielorodzinnym istotnym elementem jest kontrola dostępu  do wejść do obiektu. Najczęściej jest to jed-
no wejście. Rzadziej jest to jedno wejście główne i jedno wejście boczne. W szczególnych przypadkach może to być 
kilka wejść, które należy objąć działaniem systemu kontrolowanego dostępu.

W większości przypadków system taki obejmuje:
•  kasetę bramowa domofonu lub wideodomofonu – zamontowaną przy bramie wejściowej
•  panel sterowania z zasilaczem
•  aparat unifon domofonu lub zestaw abonencki wideodomofonu - umożliwia prowadzenie rozmowy z gościem i 

zdalne odblokowanie elektrozaczepu bramy
•  bramę wyposażoną w elektrozaczep przeznaczony do zwalniania bramy, przystosowany do wbudowania w futrynę 

drzwi.

W najprostszym przypadku jest to zestaw domofonowy cyfrowy ( analogowe systemy są już praktycznie niestosowa-
ne). Stosuje się wtedy magistrale dwu lub czteroprzewodowe łączące kasetę bramową z centralą systemu oraz cen-
tralę z siecią unifonów zlokalizowanych w lokalach mieszkalnych. Instalacja prowadzona jest najczęściej przewoda-
mi YTKSY lub skrętka nieekranowaną UTP.

Często centrala systemu umieszczona jest w panelu kasety bramowej. Zasilacz systemu umieszczony jest najczęściej 
w pobliżu centrali i poprzez nią zasila pozostałe elementy systemu. Elektrozaczep zasilany jest najczęściej poprzez 
centralę, w której umieszczono przekaźnik sterujący elektrozaczepem. Wywołanie abonenta polega na wciśnięciu 
przycisku opisanego numerem mieszkania lub na wciśnięciu kliku przycisków odpowiadających numerowi mieszka-
nia. W zasadzie nie stosuje się opisów przycisków treścią zawierającą nazwiska lokatorów.

Unifon zlokalizowany w lokalu mieszkalnym pozwala na prowadzenie rozmowy  z osobą znajdującą się przy panelu 
zewnętrznym i w przypadku pozytywnej weryfikacji pozwala na zdalne zwolnienie elektrozaczepu. Zaleta systemu 
jest prostota rozwiązania oraz niski koszt wykonania i eksploatacji. Wadą systemu jest ograniczenie kontaktu abo-
nenta  z osobą proszącą o pozwolenie wejścia do kontaktu głosowego.

Coraz częściej, zamiast systemów domofonowych stosowane są systemy wideodomofonowe pozwalające na nawią-
zanie kontaktu głosowego z towarzyszeniem obrazu z kamery umieszczonej w panelu kasety bramowej. Takie rozwią-
zania pozwalają na kontrolę wizualną osób proszących o pozwolenie wejścia do obiektu.

Najnowsze systemy oparte są na magistralach realizowanych przeważnie skrętką czteroparową. Podstawa takich in-
stalacji są to przewody UTP 4x2x0,5 kat. 5 lub kat. 5e. Często systemy takie pozwalają na obsługę 1000 lub więcej 
abonentów w systemach wielobramowych i kilka systemów portierskich,  przy zachowaniu zasady, że awaria poje-
dynczego urządzenia nie powoduje unieruchomienia całego systemu.  Duże systemy pozwalają na równoczesne pro-
wadzenie kilkudziesięciu połączeń.

Niekiedy systemy takie wyposażone są w czytnik kart magnetycznych lub klawiaturę numeryczną pozwalająca na 
uzyskanie dostępu po wciśnięciu określonego kodu cyfrowego. Często istnieje możliwość zastosowania czytników 
biometrycznych. W budynkach wielobramowych lub systemach kampusowych stosuje się rozwiązania z konsolami 
portierskimi. W takich rozwiązaniach system portierski stanowi element nadrzędny. W wielu przypadkach są to sys-
temy zintegrowane ze sterowaniem szlabanów i bram parkingowych.
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Rys. 12. Przykład instalacji domofonowej. 

Rys. 13. Przykład instalacji wideofonowej. 
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XI Podsumowanie i wnioski
Instalacje elektryczne obecnie wykonywane muszą spełniać znacznie wyższe wymagania, niż te które powstały przed 
1995r. Zmiany które następowały w nauce, technice i gospodarce spowodowały stopniowe wprowadzanie nowych 
norm i przepisów, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwo użytkowników instalacji elektrycznych.
Wprowadzanie nowych przepisów odbywało się w atmosferze dyskusji różnych środowisk naukowych i inżynierów. 
W trakcie tworzenia nowych przepisów i norm wykorzystano doświadczenia krajowe oraz innych państw bardziej 
rozwiniętych.
Większość mieszkań zbudowanych kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu posiada instalacje elektryczne nie spełniają-
ce wymogów bezpieczeństwa i zagrażające życiu użytkowników. Mieszkania są zasilane w układzie jednofazowym, 
przewodami z żyłami aluminiowymi o zbyt małych przekrojach, wyposażone w przestarzałą aparaturę łączeniową 
i zabezpieczającą. Zakładane wielkości poboru energii elektrycznej były zaniżone, ograniczano ilości obwodów od-
biorczych, gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych. Instalacje takie są wyeksploatowane, wrażliwe 
na przeciążenia dodatkowymi odbiornikami i przez to bardzo awaryjne. Instalacje te stwarzają wyjątkowo duże nie-
bezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Jedynym rozwiązaniem dającym bezpieczeństwo użytkowania in-
stalacji elektrycznych jest ich modernizacja polegająca na wymianie wyeksploatowanej instalacji na nową, spełnia-
jącą nowoczesne przepisy. Modernizacja powinna rozpocząć się od miejsca zasilania budynku w energię elektryczną 
tj. od złącza kablowego przez wprowadzenie układu TN-C-S lub TN-S. Linie zasilające i stacje transformatorowe po-
winny być modernizowane w zależności od potrzeb przez Zakłady Energetyczne. Przystępując do projektowania in-
stalacji elektrycznych w nowych budynkach mieszkalnych lub do modernizacji istniejących napotykamy na braki 
w istniejących przepisach.
W opracowaniu prezentujemy uproszczony projekt modernizacji instalacji elektrycznych dwóch wielokondygnacyj-
nych budynków.

XII Literatura
 1.  Norma SEP N SEP-E-002: „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budyn-

kach mieszkalnych. Podstawy planowania”.
2.  Markiewicz Henryk, Klajn Antoni: „Podstawowe kryteria wymiarowania instalacji elektrycznych w budynkach 

mieszkalnych”, Wydawnictwo PCPM nr 1/2000.
3.  Strzałka Jan: Zasady doboru przekroju przewodów i zabezpieczeń przetężeniowych w instalacjach elektrycz-

nych, INPE nr 38 marzec-kwiecień 2001.
4.  PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycz-

nego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
5.  PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeń-

stwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężenio-
wym

6.  PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

7.  DIN 18015 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden. Berlin, Beuth Verlag.
8.  Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych
9.  Boczkowski Andrzej: „Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych do 1 

kV”, www.sep.com.pl.
10.  Andrzej Boczkowski: „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dla instalacji modernizowa-

nych lub nowo budowanych.”, www.sep.com.pl.
11.  Andrzej Boczkowski: „Ochrona odgromowa budynków.”, www.sep.com.pl
12.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).
13.  Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Dz. U. Nr 106, poz. 675
14.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.690 z późn. zm.).
15.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksplo-

atacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych 
(Dz. U. nr 221, poz. 1742).

16.  Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla antenowych instalacji zbiorowych przeznaczonych do odbioru 
usług radiodyfuzji naziemnej. Styczeń 2010.

17.  Wytyczne dotyczące modernizacji Antenowych Instalacji Zbiorczych (AIZ) po wprowadzeniu DVB-T. Kwiecień 
2010.

18.  PN-EN 50173-4. Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 4. Zabudowania miesz-
kalne.

19.  PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

20.  PN-IEC 60364-5-52
21.  PN-HD 60364-4-41
22.  PN-IEC 60364-4-443
23.  J. Wiatr, M. Orzechowski – Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia – DW Medium 2011, wy-

danie II
24.  Materiały reklamowe firmy GENWAY
25.  Materiały firmy DIPOL Sp. J.



strona:

50/108 PCPM.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi • ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław • tel.: 71 78 12 502, fax: 71 78 12 504 • pcpm@copperalliance.pl

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych  
na podstawie przykładowych projektów budynków 5-cio i 11-sto kondygnacyjnych

strona:

PCPM.pl  51/108

Polskie Centrum Promocji Miedzi • ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław • tel.: 71 78 12 502, fax: 71 78 12 504 • pcpm@copperalliance.pl

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych  
na podstawie przykładowych projektów budynków 5-cio i 11-sto kondygnacyjnych

Modernizacja instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych  
w budynku wielorodzinnym,  
5-cio kondygnacyjnym

Projekt wykonawczy



strona:

52/108 PCPM.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi • ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław • tel.: 71 78 12 502, fax: 71 78 12 504 • pcpm@copperalliance.pl

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych  
na podstawie przykładowych projektów budynków 5-cio i 11-sto kondygnacyjnych

strona:

PCPM.pl  53/108

Polskie Centrum Promocji Miedzi • ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław • tel.: 71 78 12 502, fax: 71 78 12 504 • pcpm@copperalliance.pl

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych  
na podstawie przykładowych projektów budynków 5-cio i 11-sto kondygnacyjnych

1. Dane wyjściowe do projektowania
1.1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji jest zlecenie Polskiego Centrum Promocji Miedzi   Sp. z o.o. Wrocław, ul. Św. 
Mikołaja 8-11.

Akty prawne i normy:
•  Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane,
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powin-

ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
•  PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach,
•  PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,
•  PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpie-

czeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym,
•  PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-54: Dobór i montaż wyposa-

żenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych,
•   PN-IEC 60364-5-523;2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elek-PN-IEC 60364-5-523;2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elek-

trycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów,
•  PN-IEC 60364-5-52;2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elek-

trycznego. Oprzewodowanie,
•  PN – IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy,
•  N SEP-E-002:2003 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Wyznaczanie mocy 

zapotrzebowanej.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych w bu-
dynku 5-cio kondygnacyjnym. 

W zakres opracowania wchodzi:
•  wymiana instalacji elektrycznej od złącz kablowych,
•  wymiana osprzętu instalacyjnego oraz opraw oświetleniowych w mieszkaniach i częściach wspólnych,
•  wymiana rozdzielnic głównych, tablic administracyjnych, tablic piętrowych oraz mieszkaniowych,
•  wymiana analogowej instalacji domofonowej na cyfrową instalację wideofonową,
•  wymiana instalacji telefonicznej,
•  wymiana instalacji telewizji użytkowej wprowadzająca możliwość odbioru telewizji satelitarnej,
•  nowa instalacja sieci komputerowej zapewniająca dostęp do szerokopasmowego dostępu do internetu,
•  ochrona przeciwporażeniowa,
•   ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznej. 

Modernizacja instalacji uwzględnia zwiększenie zapotrzebowania mocy mieszkań, zmianę układów pomiarowych z 
1-fazowego na 3-fazowe oraz zmianę lokalizacji układów pomiarowych.

Poza zakresem opracowania jest:
•  wymiana instalacji odgromowej i uziemiającej.

Opis techniczny

2. Stan istniejący
Budynek mieszkalny 5-cio kondygnacyjny został oddany do eksploatacji w 1973 roku. Budynek jest podpiwniczony i 
składa się z siedmiu klatek schodowych, w których jest po 10 mieszkań. Klatki schodowe zasilane są z trzech złączy 
kablowych. Rozdzielnice główne poszczególnych grup klatek schodowych zasilane są ze złącza kablowego przewoda-
mi 3xALY25 + ALY16 mm2. Z rozdzielnicy głównej zasilane są WLZ poszczególnych klatek schodowych wykonane 
przewodami 4xADY 10 mm2 układanymi w rurach ochronnych w szybie instalacyjnym klatki schodowej. Na każdym 
piętrze od WLZ wykonane są po dwa odgałęzienia zasilające poszczególne mieszkania. Odgałęzienia wykonane są 
jako 1-fazowe przewodem YADYp2x4 mm2. Na odgałęzieniu w szybie instalacyjnym zabudowane jest zabezpieczenie 
przedlicznikowe BiWts 20 A oraz jednofazowy licznik energii czynnej.

Instalacje mieszkaniowe zabezpieczone są dwoma bezpiecznikami BiWts 16 A, które zabezpieczają 
następujące obwody:
•  oświetlenie – przewodem YADYp 2x1,5 mm2, 
•  obwody gniazd wtyczkowych– przewodem YADYp 2x2,5 mm2.
 
Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu jest realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie 
zasilania TN-C.
Z rozdzielnicy głównej zasilane są też obwody administracyjne poszczególnych klatek schodowych. Obwody te mają 
wspólny pomiar energii, zainstalowany na tablicy administracyjnej zlokalizowanej przy rozdzielnicy głównej. Z tabli-
cy administracyjnej głównej przewodami 4xADY 4 mm2 zasilane są pozostałe tablice administracyjne.     
Z tablic administracyjnych zasilane są: oświetlenie klatki schodowej, instalacja dzwonkowa mieszkań (napięciem 8 V), 
oświetlenie piwnic, gniazda wtyczkowe  w pralni, oświetlenie numeru policyjnego. Obwody instalacji administracyj-
nych wykonane są przewodami  YADYp 2x2,5 mm2 oraz YADYp 4x2,5 mm2 i zabezpieczone bezpiecznikami BiWts 10A.  

Do projektu obecnej instalacji przyjęto następujące moce:
•  Moc zapotrzebowana pojedynczego mieszkania: PZM1 = 2 kW,
•  Liczba mieszkań w jednej klatce schodowej n=10,
•  Współczynnik jednoczesności kj=0,45,
•  Moc zapotrzebowana przez mieszkania PZM = 10*2kW*0,45x0,8 = 7,2 kW.

Instalacja elektryczna i osprzęt instalacyjny są znacznie wyeksploatowane. Wynika to z prawie czterdziestoletniej ich 
eksploatacji oraz znacznego wzrostu mocy i ilości zainstalowanych w mieszkaniach urządzeń odbiorczych. Instalacja 
elektryczna nie spełnia obowiązujących obecnie wymagań w zakresie bezpieczeństwa, tj. ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym oraz przepięciami. 
Istniejąca instalacja teletechniczna w budynku składa się z analogowej instalacji domofonowej, zbiorczej anteny te-
lewizji naziemnej oraz instalacji telefonicznej.
Wymiana analogowej instalacji domofonowej na cyfrową wideofonową spowoduje zwiększenie jakości komunikacji 
pomiędzy modułami wywołania, a aparatami w mieszkaniach oraz umożliwi kontrolę osób wchodzących do budyn-
ku.
Wymiana instalacji zbiorczej anteny telewizji naziemnej na instalację multiswichową umożliwi odbiór programów te-
lewizyjnych wybranych platform satelitarnych. Dodatkowo przewidziano nową instalację, umożliwiającą podłączenie 
telewizji kablowej wybranego operatora.
Nowa instalacja sieci komputerowej pozwoli na doprowadzenie do budynku i dystrybucję usług internetowych przez 
wybranego operatora. Instalacja wewnątrzbudynkowa zapewnia dostęp do szerokopasmowego dostępu do interne-
tu. Przy okazji montażu nowej sieci internetowej przewidziano wymianę instalacji telefonicznej.
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Parametry obwodu zasilającego uzyskane z zakładu energetycznego:
•  Moc zwarciowa systemu SkQ” = 200 MVA,
•  Transformator zasilający 
•  Moc znamionowa Sn = 630kVA,
•  Przekładnia ŋ = 21/0,42 [kV/kV],
•  Napięcia zwarcia uk = 6%,
•   Układ połączeń Dyn5,
•  Linia kablowa od stacji transformatorowej do złącza kablowego
•  kabel YKY4x240mm2,
•  długośćl = 60m.
Istniejące przyłącza zostały zmodernizowane przez zakład energetyczny i przystosowane do wzrostu mocy zapotrze-
bowanej. 

3. Stan projektowany
3.3. Zasilanie

Budynek należy zasilić z istniejących złączy kablowych  zlokalizowanych przy wejściach do klatek schodowych. 
Ze złączy kablowych należy zasilić rozdzielnice RG (RG1; RG2; RG3), zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym w 
piwnicy, kablem typu YKYżo5x95mm2. Z rozdzielnic RG kablami typu YKYżo5x50mm2 oraz YKYżo5x35mm2  należy 
zasilić tablice rozdzielcze TR, zlokalizowane na parterze klatki schodowej, wyposażone w układy pomiarowe zasilają-
ce tablice mieszkaniowe TM, tablicę administracyjną TA-A oraz tablicę węzła cieplnego TW.C. 
Projekt przyłącza do sieci elektroenergetycznej i złączy kablowych objęty został oddzielnym opracowaniem. Niniej-
sze opracowanie obejmuje swym zakresem wyłącznie instalacje elektryczne budynku. 
Schemat strukturalny zasilania pokazano na rysunku nr  E-4.

3.4. Rozdzielnice główne budynku
Budynek należy wyposażyć w trzy rozdzielnice RG-1, RG2 i RG3 zasilane ze złączy kablowych kablami typu YKYżo 
5x95mm2. Rozdział przewodu ochronnoneutralnego PEN na przewód ochronny PE i przewód neutralny N należy wy-
konać w złączu kablowym. Rozdzielnice RG-1 oraz RG2 zasilają po dwie klatki schodowe, natomiast rozdzielnica RG-3 
zasila trzy klatki schodowe.
Rozdzielnicę RG należy wykonać w szafie stojącej o stopniu ochrony IP30. Drzwi rozdzielnicy wyposażyć w zamek pa-
tentowy uniemożliwiający dostęp osób postronnych. Wyłącznik główny rozdzielnicy RG należy wyposażyć w cewkę 
wybijakową (wzrostową), przystosowaną do zdalnego sterowania, aby pełnił funkcję wyłącznika przeciwpożarowego.
Z rozdzielnic RG należy zasilić tablice rozdzielcze TR kablem YKYżo5x50mm2 oraz YKYżo5x35mm2. Zabezpieczenia 
wewnętrznych linii zasilających wykonać z wykorzystaniem rozłączników bezpiecznikowych z wkładkami topikowy-
mi WTN00 gG100 oraz WTN00 gG125. W rozdzielnicy zabudować ograniczniki przepięć klasy ‘B+C’ zapewniające 
ochronę przed skutkami bezpośrednich i indukowanych wyładowań atmosferycznych.
Schemat ideowy rozdzielnicy RG-1 przedstawia rys. E-5.

3.5. Tablice rozdzielcze TR
Dla każdej klatki schodowej na parterze zaprojektowano tablicę rozdzielczą TR zasiloną z rozdzielnic RG (RG1; RG2; 
RG3) kablem YKYżo5x50mm2 oraz YKYżo5x35mm2 . W tablicach TR zaprojektowano układy pomiarowe do rozliczenia 
zużycia energii elektrycznej poszczególnych mieszkań, tablic administracyjnych i węzła cieplnego.
Tablice TR należy wykonać jako stojące o stopniu ochrony IP30. Drzwi tablic należy wyposażyć w zamek patentowy 
uniemożliwiający dostęp osób postronnych oraz okienka np. z poliwęglanu umożliwiające odczyt liczników. 
Tablice TR należy wyposażyć w główny wyłącznik prądu, tablice licznikowe, listwy TS35, rozłączniki bezpiecznikowe 
z wkładkami topikowymi o charakterystykach gG i z osłoną przystosowaną do plombowania. W tablicy należy zabu-
dować ograniczniki przepięć klasy ‘C’ zapewniające ochronę instalacji przed skutkami bezpośrednich i indukowanych 
wyładowań atmosferycznych. 
Schematy ideowe tablic rozdzielczych pokazano na rys. nr E-8 i E-9.

3.6. Tablice administracyjne. 
Dla każdej klatki schodowej przewidziano jedną tablicę administracyjną TA zasilającą obwody elektryczne w obrąbie 
tej klatki. Jedna z tablic wchodząca w skład grupy klatek schodowych zasilanych z jednego złącza kablowego zasila-
na będzie poprzez układ pomiarowy z tablicy TR.
Tablice TA należy wykonać w obudowach o stopniu ochrony IP 30, drzwi rozdzielnicy wyposażyć w zamek patentowy 
uniemożliwiający dostęp osób postronnych.
Z tablic administracyjnych TA należy zasilić obwody ogólnego przeznaczenia danej klatki, takie jak: oświetlenie klat-
ki schodowej, oświetlenie bramy, domofon, szafa dystrybucyjna sieci okablowania strukturalnego, gniazda w pralni. 
Zabezpieczenia obwodów wykonać wyłącznikami instalacyjnymi oraz różnicowoprądowymi dla obwodów gniazd. W 
rozdzielnicy zabudować ograniczniki przepięć klasy ‘B+C’ zapewniające ochronę przed skutkami bezpośrednich i in-
dukowanych wyładowań atmosferycznych.
Schematy ideowe tablic administracyjnych pokazano na rys. nr E-6 i E-7. 

3.7. Tablice mieszkaniowe TM
Dla każdego mieszkania przewidziano tablicę mieszkaniową TM, zasilaną z tablic rozdzielczych TR przewodem YDY-
żo 5x10 mm2. Tablice TM, wykonać z szafek wnękowych o stopniu ochrony IP 30 i zabudować w przedpokoju na wy-
sokości ok. 1,7 m.
Tablice wyposażyć w rozłącznik izolacyjny oraz zabezpieczenia w postaci wyłączników instalacyjnych i różnicowo-
prądowych poszczególnych obwodów odbiorczych.
Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM pokazano na rys. nr E-10.

3.8. Wewnętrzne linie zasilające (WLZ)
Wewnętrzne linie zasilające dobrano do zwiększonej mocy zapotrzebowanej mieszkań w związku z modernizacją ich 
instalacji. Przyjęta moc pozwala na rezygnację ze stosowania kuchni gazowych i zastąpienie ich kuchniami elektrycz-
nymi.
Wewnętrzne linie zasilające prowadzone będą: w garażu pod sufitem w metalowych korytkach kablowych, na drabi-
nach kablowych w szybach instalacyjnych pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami oraz pod tynkiem pomiędzy 
szybami instalacyjnymi a tablicami mieszkaniowymi TM.
Nowe WLZ-ty należy układać obok istniejących. Po wykonaniu nowej instalacji dotychczasowe WLZ-ty należy zde-
montować.
Zasilanie ze złącz kablowych do poszczególnych rozdzielnic RG budynku zaprojektowano kablem YKYżo 5x95mm2.
Zasilanie z rozdzielnic RG do tablic rozdzielczych TR zaprojektowano kablami YKYżo 5x50mm2 i YKYżo 5x35mm2. 
Zasilanie z tablic rozdzielczych TR do tablic mieszkaniowych TM zaprojektowano przewodami YDYżo 5x10mm2. 
Zasilanie tablicy administracyjnej TA-A z tablicy rozdzielczej TR zaprojektowano kablem YKYżo 5x10mm2.
Zasilanie tablicy administracyjnej TA-B z tablicy administracyjnej TA-A zaprojektowano kablem YKYżo 5x6mm2.
Zasilanie tablicy TW.C. z tablicy rozdzielczej TR zaprojektowano kablem YKYżo5x4 mm2.
3.9. Instalacja oświetleniowa

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1 przyjęto następujące natężenia oświetlenia:
•  Piwnice  –   50lx,
•  Pralnie  – 300lx,
•  Suszarnie  – 100lx,
•  Klatki schodowe – 150lx,
•  Korytarze  – 100lx.

Oświetlenie w korytarzach piwnicy, pralni oraz suszarni zaprojektowano z wykorzystaniem opraw 1x35W o stopniu 
ochrony IP54. Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie łącznikami jednobiegunowymi o stopniu ochrony IP44.
Oświetlenie wejść do budynku zaprojektowano z wykorzystaniem opraw 2x26W o stopniu ochrony IP44. Oświetlenie 
klatek schodowych zaprojektowano z wykorzystaniem opraw 2x35W o stopniu ochrony IP20. Sterowanie oświetle-
niem przed wejściem do budynku należy realizować czujnikiem zmierzchowym. Na klatkach schodowych oświetlenie 
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należy sterować automatem schodowym o nastawialnym czasie działania oświetlenia.
Na klatkach schodowych i korytarzach bez dopływu naturalnego światła zaleca się aby jedna oprawa zapalona była 
na stałe.
Na korytarzach zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne. Średnie natężenie 
oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1lx. Jako oświetle-
nie ewakuacyjne na klatkach schodowych i korytarzach zaprojektowano w części opraw oświetlenia podstawowego 
elektroinwertery z 1 godzinnym czasem podtrzymania.
W pomieszczeniach mieszkalnych należy wykonać  wypusty sufitowe pojedyncze i świecznikowe. Łączniki instalacyj-
ne należy zamontować na wysokości ok. 1,3÷1,4 m od poziomu posadzki. Wszystkie wypusty w łazienkach wykonać 
z zachowaniem dozwolonej strefy montażu zgodnie z normą PN-IEC 60364-7-701. Instalacje oświetleniowe wykonać 
przewodami typu YDYżo 3x 1,5 mm2. Przewody prowadzić pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych stosować 
osprzęt instalacyjny o stopniu ochrony IP44. 

3.10. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia w mieszkaniach
Instalację gniazd wtyczkowych 230V należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5 mm2 pod tynkiem. Zastosować 
osprzęt wtynkowy o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 20, a w pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych 
o stopniu ochrony IP44. Wypust do przyłączenia kuchni elektrycznej wykonać na wysokości 0,5 m przewodem typu                
YDYżo 5x2,5 mm2 i zakończyć puszką. Gniazdka w kuchni do przyłączenia zmywarki instalować na wysokości 0,5 m. 
Pozostałe gniazda w kuchni i łazience zamontować na wysokości 1,1-1.2 m nad podłogą, a w pozostałych pomiesz-
czeniach na wysokości 0,3 m.

3.11. Instalacja wideofonowa
Przewiduje się wymianę istniejącej analogowej instalacji domofonowej na cyfrową wideofonową. Zadaniem instala-
cji będzie zapewnienie łączności głosowej i wizyjnej pomiędzy panelami wywołania umieszczonymi na zewnątrz bu-
dynku, przy wejściach do klatek schodowych, a unifonami z monitorem zamontowanymi w przedpokoju każdego lo-
kalu mieszkalnego. Panele wywołania oraz aparaty w mieszkaniach zostaną zamontowane w miejscach istniejących 
urządzeń.
Otwarcie kontrolowanego przejścia odbywać się będzie poprzez odblokowanie drzwi z poziomu aparatu w mieszka-
niu lub poprzez wpisanie kodu na klawiaturze, bez użycia kluczy.
System oparty będzie o pionową magistralę danych w postaci skrętki nieekranowanej. Panele wywołania wyposażo-
ne będą w kamerę oraz klawiaturę wraz z głośnikiem (3 moduły). Panele należy zasilić poprzez zasilacz główny sys-
temu oraz zasilacz wideo. Zasilacze montować w miejscach istniejących zasilaczy w zamykanych obudowach. Zasi-
lacze zasilić napięciem 230VAC z tablic administracyjnych, odpływ nr 15 (rys. nr E-6 i E-7).
W szybach teletechnicznych na poszczególnych kondygnacjach montować dystrybutory wideo, zgodnie ze schema-
tem blokowym systemu (rys. E-11).
Okablowanie prowadzić podtynkowo w rurkach osłonowych Ø18 oraz w szybie teletechnicznym pionowym pomiędzy 
kondygnacjami w korytku kablowym K300H100.
Dla każdej klatki schodowej należy zbudować oddzielną i niezależną instalację.

3.12. Instalacja telewizji użytkowej RTV-SAT
W obiekcie istnieje instalacja zbiorczej anteny telewizji naziemnej umożliwiająca odbiór podstawowych ogólnodo-
stępnych programów telewizyjnych. Przewiduje się wymianę instalacji i rozbudowę opartą o instalację multiswitcho-
wą umożliwiającą odbiór programów telewizji naziemnej i satelitarnej.
Na dachu budynku w miejscu istniejącej anteny należy zamontować zestaw anten do odbioru cyfrowej telewizji na-
ziemnej, antenę radiową dookólną i czasze anteny satelitarnych z dwoma konwerterami. Anteny należy ustawić zgod-
nie z zaleceniami operatorów. Anteny zamontować na dwóch masztach chronionych instalacją odgromową.
Instalacja multiswitchowa poza możliwością odbioru podstawowych ogólnodostępnych programów cyfrowej telewi-
zji naziemnej oraz stacji radiowych pozwoli na podłączenie przez abonenta wybranego dekodera satelitarnych plat-
form cyfrowych i odbiór sygnału z satelit Hotbird i Astra.
Na wybranych kondygnacjach każdej klatki schodowej przewidziano piętrowe punkty dystrybucyjne PPD/RTV w po-

staci zamykanych szafek wnękowych. W szafkach zamontowane zostaną urządzenia ujęte na schemacie blokowym 
(rys. E-12). W szafkach przewidziano podwójne gniazda 230VAC, z których należy zasilić urządzenia aktywne RTV-
SAT.
Przewody z anten sprowadzone zostaną poprzez przepusty kablowe w dachu do szafki zlokalizowanej na ostatniej 
kondygnacji w obrębie klatki schodowej i dalej do wejść multiswitchy. Zadaniem multiswitchy będzie rozdzielenie sy-
gnału telewizyjnego do poszczególnych gniazd satelitarnych w mieszkaniach. Gniazda końcowe RTV-SAT przewidzia-
no w każdym pokoju we wszystkich mieszkaniach. Gniazda montować we wspólnych ramkach z gniazdami sieciowy-
mi RJ45 i zasilającymi 230VAC.
Okablowanie w postaci przewodu koncentrycznego RG-59 prowadzić w obrębie mieszkań i klatek schodowych pod-
tynkowo w rurkach osłonowych oraz w pionowym szybie teletechnicznym pomiędzy kondygnacjami.
Dodatkowo przewidziano szafę GPD/RTV dla operatora telewizji kablowej. Szafa umieszczona zostanie na poziomie 
piwnicy, dojście do szybów teletechnicznych w korytach kablowych K200H50. Urządzenia w szafie zamontuje wy-
brany operator. Z szafy GPD/RTV do szaf piętrowych PPD/RTV należy doprowadzić przewody koncentryczne RG-11. 
Przewody będą wykorzystane przez wybranego operatora telewizji kablowej. Przełączenie z instalacji multiswitcho-
wej do danego operatora odbywać się będzie w piętrowych szafkach PPD/RTV poprzez wypięcie przewodów z dane-
go mieszkania z multiswitcha i wpięcie poprzez urządzenia operatora do przewodu doprowadzonego z szafy GPD/
RTV. Domyślnie wszystkie gniazda będą podłączone do instalacji multiswitchowej.

3.13. Instalacja internetowa i telefoniczna
Do budynku doprowadzone jest przyłącze telekomunikacyjne w postaci kanalizacji kablowej operatora. W obiekcie 
istnieje instalacja telefoniczna. Przewiduje się wymianę instalacji i rozbudowę o instalację zapewniającą szerokopa-
smowy dostęp do internetu.
W tym celu należy zamontować na poziomie piwnicy główny punkt dystrybucyjny GPD/IT w postaci wiszącej szafy 
typu rack 19”/18U. Szafy wyposażone zostaną w niezbędne panele rozdzielcze, porządkujące i zasilające oraz w ma-
gazyn z łączówkami telekomunikacyjnymi. Wyposażenie szafy oraz schematy blokowe instalacji pokazano na rys. 
E-11. W szafie przewidziano miejsce dla urządzeń aktywnych wybranego operatora usług internetowych. Urządzenia 
aktywne są poza zakresem niniejszego opracowania.
Z szafy GPD/IT należy poprowadzić przewody skrętkowe typu UTP 4x2x0,5mm kat. 5e do każdego gniazda interneto-
wego oraz przewody telekomunikacyjne typu YTKSY 2x2x0,5mm do każdego gniazda telefonicznego. Przewody 
skrętkowe wyprowadzić z paneli rozdzielczych 19”, natomiast przewody telekomunikacyjne wyprowadzić z 10-paro-
wych łączówek umieszczonych w magazynie 19”.
Gniazda internetowe w postaci modułów RJ45 przewidziano w każdym pokoju we wszystkich mieszkaniach, nato-
miast gniazda telefoniczne w postaci modułów RJ-12 przewidziano w salonie każdego mieszkania. Gniazda monto-
wać we wspólnych ramkach z gniazdami RTV-SAT i zasilającymiOkablowanie prowadzić w obrębie mieszkań i klatek 
schodowych podtynkowo w rurkach osłonowych oraz w pionowym szachcie teletechnicznym pomiędzy kondygna-
cjami. Dojście z GPD/IT do szachtu w korytach kablowych K200H50.

Uwagi ogólne:
•  instalację należy rozpocząć od odcinków najdłuższych;
•  w trakcie instalacji należy przestrzegać minimalnego promienia zgięcia kabla;
•  należy unikać miejsc, gdzie mogą wystąpić zakłócenia;
•  przy przejściach przez ściany lub stropy bezwzględnie należy stosować przepusty rurowe z rur typu RL;
•  należy zachować bezpieczną odległość od kabli instalacji elektrycznych;
•  przecięcia z liniami elektrycznymi należy wykonać pod kątem 90 st.;
•  przy szafie dystrybucyjnej należy pozostawić ok. 3 m kabla, natomiast przy gniazdach ok. 30-50 cm;
•  po zakończeniu robót należy wykonać niezbędne pomiary i dołączyć je do sporządzonej dokumentacji powykonaw-

czej wraz z atestami i certyfikatami na użyte komponenty.



strona:

58/108 PCPM.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi • ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław • tel.: 71 78 12 502, fax: 71 78 12 504 • pcpm@copperalliance.pl

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych  
na podstawie przykładowych projektów budynków 5-cio i 11-sto kondygnacyjnych

strona:

PCPM.pl  59/108

Polskie Centrum Promocji Miedzi • ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław • tel.: 71 78 12 502, fax: 71 78 12 504 • pcpm@copperalliance.pl

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych  
na podstawie przykładowych projektów budynków 5-cio i 11-sto kondygnacyjnych

3.14. Instalacja przeciwprzepięciowa
W celu ochrony instalacji przed skutkami przepięć w budynku w rozdzielnicach RG należy zainstalować ograniczniki 
przepięć klasy B+C, a w  tablicach TR ograniczniki przepięć klasy C.

3.15.  Ochrona przeciwporażeniowa 
Układ zasilania budynku od złączy kablowych należy wykonać w układzie zasilania TN–S tzn. z rozdzielonymi prze-
wodami neutralnym N i ochronnym PE. Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izo-
lację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowoprądowych. Jako 
uzupełnienie ochrony podstawowej zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe. 
W budynku należy wykonać główną szynę wyrównawczą GSW, do której należy podłączyć wszystkie metalowe obu-
dowy wyposażenia technologicznego oraz wszystkie metalowe rurociągi wodne i CO wchodzące do budynku. Głów-
ną szynę wyrównawczą należy uziemić, poprzez złącze probiercze,  przyłączając ją do uziomu fundamentowego bu-
dynku.
We wszystkich łazienkach wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe przewodem   LgYżo 1x4mm2 pod tynkiem i 
włączyć do wspólnej puszki potencjały rur stalowych wody zimnej, ciepłej, CO oraz wanny (zacisk uziemiający).

3.16. Ochrona przeciwpożarowa
Dla celów ochrony przeciwpożarowej przewidziano zainstalowanie, przy wejściu do każdej klatki schodowej budynku, 
przycisku przeciwpożarowego p-poż. Przyciśnięcie któregokolwiek przycisku spowoduje wyłączenie zasilania we 
wszystkich rozdzielnicach RG i pozbawienie całego budynku zasilania.  

4.  Obliczenia

 
 
4.1.  Bilans mocy

Do bilansu mocy przyjęto moce zapotrzebowane dla instalacji zgodnie z Normą SEP N SEP-E-002 „Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.”

•  Moc zapotrzebowana na poziomie złącza kablowego ZK i rozdzielnicy RG-1 
Moc obciążenia kabla LK1 i wewnętrznej linii zasilającej LW1
 - Ilość mieszkań    n = 20 
 - Moc zapotrzebowana przez mieszkanie  PZM1 = 12,5 kW
 - Współczynnik  jednoczesności   kj = 0,276
 - Moc zapotrzebowana przez mieszkania  PZM=20*12,5*0,276=69 [kW]
 - Moc zapotrzebowana przez obwody administracyjne PZA = 9,0 kW 
 - Moc zapotrzebowana przez obwody węzła cieplnego PZTW.C.=5,0 [kW] 

Pz =PZM+PZA+PZTW.C 69 + 9,0+5,0 = 83[kW]

•  Moc zapotrzebowana na poziomie tablicy rozdzielczej TR-A
Moc obciążenia wewnętrznej linii zasilającej WLZ1
 - Ilość mieszkań    n = 10 
 - Moc zapotrzebowana przez mieszkanie  PZM1 = 12,5 kW
 - Współczynnik  jednoczesności   kj = 0,408
 - Moc zapotrzebowana przez mieszkania  PZM=10*12,5*0,408=51 [kW]
 - Moc zapotrzebowana przez obwody administracyjne PZA = 9,0 kW 
 Moc zapotrzebowana przez obwody węzła cieplnego PZTW.C.=5,0 [kW] 

Pz =PZM+PZA+PZTW.C 51 + 9,0+5,0 = 65[kW]

• Moc zapotrzebowana na poziomie tablicy mieszkaniowej TM
Moc obciążenia przewodu YDYżo5x10mm2

 - Moc zapotrzebowana przez mieszkanie  PZM = 12,5 kW
 - Moc obciążenia przewodu YDY3x2,5mm2  PZ = 2,0 kW

4.2. Dobór przewodów i ich zabezpieczeń
Przy doborze przewodów na długotrwałą obciążalność i przeciążalność prądową należy obliczyć spodziewany prąd 
obciążenia IB ze wzoru:

• dla obwodów trójfazowych:

ϕcos3 ∗∗
=

n

Z
B U

PI

• dla obwodów jednofazowych:

ϕcos∗
=

f

Z
B U

PI
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Gdzie:
Pz – moc zapotrzebowana [kW],
Un – napięcie międzyfazowe [V],
Uf – napięcie fazowe [V],
cosφ – współczynnik mocy [-].

Na podstawie obliczonego spodziewanego prądu obciążenia IB, należy dobrać zabezpieczenie przewodu o prądzie 
znamionowym In, którego wartość ze względu na wahania napięcia zasilającego powinna spełniać warunek:

Na podstawie obliczonego spodziewanego prądu obciążenia IB oraz dobranego zabezpieczenia o prądzie znamiono-
wym In, należy wyznaczyć minimalną wymaganą długotrwałą obciążalność prądową Iz z poniższej zależności:

Gdzie:
 In – prąd znamionowy lub prąd nastawienia zabezpieczenia przewodu [A],
 IZ – wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu [A],
 I2 – wartość prądu zadziałania zabezpieczenia [A],
 k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie zabezpieczenia [A]
  1,6 – 2,1 w zależności od wartości prądu dla wkładek topikowych,
  1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C, D.

Wewnętrzna linia zasilająca LW1

Spodziewany prąd obciążenia IB:

Zabezpieczenie wewnętrznej linii zasilającej  LW1 znajduje się w złączu kablowym ZK. 
Do zabezpieczenia wewnętrznej linii zasilającej LW1 dobrano wkładki topikowe WTN1 gG200. 

Wyznaczenie wymaganej długotrwałej obciążalności prądowej przewodu Iz:

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523:2001 dobrano kabel YKYżo5x95mm2, dla którego długotrwała obciążalność prą-
dowa przy ułożeniu w perforowanym korytku instalacyjnym (sposób ułożenia „E”)  wynosi  238A.

Wewnętrzna linia zasilająca WLZ1

Spodziewany prąd obciążenia IB:

Zabezpieczenie wewnętrznej li- nii zasilającej WLZ1 znajduje się 
w rozdzielnicy RG-1.
Do zabezpieczenia linii kablowej WLZ1 dobrano wkładki topikowe WTN00 gG125.

Wyznaczenie minimalnej długotrwałej obciążalności prądowej przewodu IZ

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001 dobrano kabel YKYżo5x50mm2, dla którego długotrwała obciążal-
ność prądowa przy ułożeniu w perforowanym korytku instalacyjnym (sposób ułożenia „E”)  wynosi  153A .

Wewnętrzna linia zasilająca mieszkanie YDYżo 5x10mm2

Spodziewany prąd obciążenia IB:

Zabezpieczenie przewodu zasilającego mieszkanie  znajduje się w tablicy rozdzielczej TR-A. Do zabezpieczenia prze-
wodu zasilającego mieszkanie zastosowano wkładki topikowe o charakterystyce gG i prądzie znamionowym 20A. Za-
bezpieczenie to jest zabezpieczeniem przelicznikowym, którego wartość narzuca zakład energetyczny w związku z 
tym nie można spełnić zależności .

Wyznaczenie minimalnej długotrwałej obciążalności prądowej przewodu Iz:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001 dobrano przewód YDYżo5x10mm2, dla którego długotrwała obcią-
żalność prądowa przy ułożeniu w rurze instalacyjnej w ścianie murowanej (sposób ułożenia „B2”) wynosi 46A .
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Instalacja gniazd wtykowych w mieszkaniu YDYżo 3x2,5mm2

Spodziewany prąd obciążenia IB:

Zabezpieczenie przewodu zasilającego gniazda wtykowe  znajduje się w tablicy mieszkaniowej TM.
Do zabezpieczenia przewodu zasilającego gniazda wtykowe dobrano wyłącznik nadprądowy B16. 

Wyznaczenie minimalnej długotrwałej obciążalności prądowej przewodu IZ

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 dobrano przewód YDYżo3x2,5mm2, dla którego długotrwała obciążalność 
prądowa przy ułożeniu bezpośrednio pod tynkiem (sposób ułożenia „C”) wynosi 27A .

4.3. Sprawdzenie przekroju przewodów ze względu na spadki napięć
Według normy PN-IEC 60364-5-52 dopuszczalna wartość spadku napięcia w budynkach nieprzemysłowych na od-
cinku od złącza do końca dowolnego obwodu odbiorczego nie powinna przekroczyć 4%.

Gdzie:
Δu%LW1 – Spadek napięcia od złącza ZK do rozdzielnicy RG-1,
Δu%WLZ1 – Spadek napięcia od rozdzielnicy RG-1 do tablicy TR-A,
Δu%z – Spadek napięcia od tablicy TR-A do tablicy TM10,
Δu%z – Spadek napięcia w najdłuższym obwodzie instalacji mieszkaniowej.

Jeżeli przekrój żyły miedzianej jest mniejszy lub równy 50mm2 dopuszcza się korzystanie ze wzorów uproszczonych.

4.4.  Parametry zwarciowe
Parametry zwarciowe systemu:
Moc zwarciowa SkQ’’ na szynach SN stacji zasilającej SKQ’’=200MVA. 
impedancja zastępcza sieci ZkQ » XkQ

Parametry zwarciowe transformatora
impedancja transformatora ZT»XT

Sn = 630kVA, uk = 6%

Parametry zwarciowe linii
kabel LK1 YKY 4x240mm2

l=60m, s= 240mm2, g=56 , x’= 0,08

Rezystancję kabla należy wyliczyć ze wzoru:

Reaktancję linii kablowej obliczamy ze wzoru:

Wewnętrzna linia zasilająca LW1 YKYżo5x95mm2

l=10m, s= 95mm2, g=56 , x’= 0,08

Rezystancję kabla należy wyliczyć ze wzoru:

Reaktancję linii kablowej obliczamy ze wzoru:

 
Wewnętrzna linia zasilająca WLZ1 YKYżo5x50mm2

l=15m, s= 50mm2, g=56 , x’= 0,08

Rezystancję kabla należy wyliczyć ze wzoru:

Reaktancja kabla:

Jeżeli przekrój żyły miedzianej jest mniejszy lub równy 50mm2 reaktancję linii możemy pominąć. 

XWLZ3 - pomijamy



strona:

64/108 PCPM.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi • ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław • tel.: 71 78 12 502, fax: 71 78 12 504 • pcpm@copperalliance.pl

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych  
na podstawie przykładowych projektów budynków 5-cio i 11-sto kondygnacyjnych

strona:

PCPM.pl  65/108

Polskie Centrum Promocji Miedzi • ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław • tel.: 71 78 12 502, fax: 71 78 12 504 • pcpm@copperalliance.pl

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych  
na podstawie przykładowych projektów budynków 5-cio i 11-sto kondygnacyjnych

Przewód zasilający mieszkanie YDYżo 5x10mm2

l=17m, s= 10mm2, g=56 , x’= 0,08

Rezystancję przewodu należy wyliczyć ze wzoru:

XZ – pomijamy

Instalacja gniazd wtykowych w mieszkaniu YDYżo 3x2,5mm2

l=20m, s= 2,5mm2, g=56 





∗Ω 2mm
m

, x’= 0,08 



 Ω
km

Rezystancję przewodu należy wyliczyć ze wzoru:

Xins - pomijamy

4.5. Sprawdzenie dobranych przewodów i kabli na warunki zwarciowe
Poprawnie dobrany przewód lub kabel, który spełnia wymagania długotrwałej obciążalności prądowej i przeciążalno-
ści, a jego zabezpieczenie stanowi bezpiecznik topikowy, nie wymaga sprawdzenia z warunku na prądy zwarciowe.

4.6.  Sprawdzenie dobranych przewodów i kabli z warunkami samoczynnego wyłączenia zasilania
Warunek samoczynnego wyłączenia sprawdzamy dla najdłuższego obwodu gdzie spodziewana impedancja pętli 
zwarcia będzie największa. Przy zachowaniu warunku samoczynnego wyłączenia w najdłuższym obwodzie nie ma 
potrzeby prowadzenia obliczeń w pozostałych obwodach.
Aby zapewnić skuteczne działanie ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu (dotyku pośrednim) realizowaną 
przez samoczynne wyłączenie w układzie zasilania TN należy spełnić poniższy warunek: 

Gdzie:
Zk1 – impedancja zwarciowa dla zwarć jednofazowych [Ω],
Ia – prąd zadziałania zabezpieczenia w wymacanym czasie [A],
Uo – wartość skuteczna napięcia względem ziemi [V].

Wewnętrzna linia zasilająca LW1

Wewnętrzna linia zasilająca WLZ1

Wewnętrzna linia zasilająca mieszkanie YDYżo 5x10mm2

Instalacja gniazd wtykowych w mieszkaniu YDYżo 3x2,5mm2
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4.7.  Selektywność działania zabezpieczeń
W przypadku bezpieczników topikowych typu gG, według katalogów producentów bezpieczników, aby zachować se-
lektywność podczas zwarć, stosunek wartości prądów znamionowych bezpiecznika poprzedzającego i następnego 
powinien być nie mniejszy od 1,6.

W układzie bezpiecznik – wyłącznik selektywność jest zapewniona dla wartości prądu wynikającego z przecięcia na-
łożonych na siebie charakterystyk czasowo-prądowych. Wartość prądu zwarcia, przy którym zachowana jest selek-
tywność można odczytać z tabel. 
W naszym przypadku przy wkładce topikowej gG20 oraz wyłączniku B16 selektywność zostanie zachowana przy prą-
dzie zwarcia do 0,4 kA. Niemożliwe jest zachowanie pełnej selektywności ponieważ wartość wkładki topikowej gG20 
(jako zabezpieczenie przelicznikowe) jest nałożona przez zakład energetyczny.

4.8. Sprawdzenie zastosowanych zabezpieczeń na warunki zwarciowe
Wszystkie aparaty, w tym zabezpieczenia, powinny charakteryzować się dostateczną obciążalnością zwarciową. Każ-
de urządzenie zabezpieczające przed zwarciami powinno spełniać następujący warunek:

Gdzie:
ICn – znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy zabezpieczenia [kA],
Ik3

’’ – spodziewany prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania zabezpieczenia [kA],
Zk3 – impedancja pętli zwarcia dla zwarć trójfazowych [Ω].

Zabezpieczenie wewnętrznej linii zasilającej LW1 wkładki topikowe WTN1 gG200

Wytrzymałość zwarciowa wkładki topikowej WTN1 wynosi 100kA

Zabezpieczenie wewnętrznej linii zasilającej WLZ1 wkładki topikowe WTN00 gG125

Wytrzymałość zwarciowa wkładki topikowej WTN00 wynosi 100kA

Zabezpieczenie wewnętrznej linii zasilającej mieszkanie YDYżo 5x10mm2 wkładki topikowe gG20

Wytrzymałość zwarciowa zastosowanych wkładek wynosi 50kA.

Zabezpieczenie instalacji gniazd wtykowych w mieszkaniu YDYżo 3x2,5mm2 wyłącznik nadprądowy B16

Wytrzymałość zwarciowa zastosowanych wyłączników naprądowych wynosi 6kA.
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1. Dane wyjściowe do projektowania

1.1. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania dokumentacji jest zlecenie Polskiego Centrum Promocji Miedzi   Sp. z o.o. Wrocław, ul. Św. 
Mikołaja 8-11.

Akty prawne i normy:
•  Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane,
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powin-

ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
•  PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach,
•  PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,
•  PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpie-

czeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym,
•  PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-54: Dobór i montaż wyposa-

żenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych,
•  PN-IEC 60364-5-523;2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elek-

trycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów,
•  PN-IEC 60364-5-52;2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elek-

trycznego. Oprzewodowanie,
•  PN – IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy,
•  N SEP-E-002:2003 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Wyznaczanie mocy 

zapotrzebowanej.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych w bu-
dynku 11 kondygnacyjnym. 
W zakres opracowania wchodzi:
•  wymiana instalacji elektrycznej od złączy kablowych,
•  wymiana osprzętu instalacyjnego oraz opraw oświetleniowych w mieszkaniach i częściach wspólnych,
•  wymiana rozdzielnic głównych, tablic administracyjnych, tablic piętrowych oraz mieszkaniowych,
•  wymiana analogowej instalacji domofonowej na cyfrową instalację wideofonową,
•  wymiana instalacji telefonicznej,
•  wymiana instalacji telewizji użytkowej, wprowadzająca możliwość odbioru telewizji satelitarnej,
•  nowa instalacja sieci komputerowej zapewniająca dostęp do szerokopasmowego dostępu do internetu,
•  ochrona przeciwporażeniowa,
•  ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznej. 

Modernizacja instalacji uwzględnia zwiększenie zapotrzebowania mocy mieszkań, zmianę układów pomiarowych z 
1-fazowego na 3-fazowe oraz zmianę lokalizacji układów pomiarowych.

Poza zakresem opracowania jest:
•  wymiana istniejącego układu SZR,
•  wymiana tablic rozdzielczych i sterowania w maszynowniach dźwigów i wentylatorniach,
•  wymiana instalacji odgromowej i uziemiającej.

Opis techniczny

2. Stan istniejący
Istniejąca instalacja elektryczna w budynku zarówno w mieszkaniach jak i w części administracyjnej jest wykonana 
przewodami z żyłami aluminiowymi z osprzętem podtynkowym oraz w natynkowym szczelnym.
Typ przewodów (aluminium) oraz mały przekrój wlz nie pozwala na zwiększenie poboru mocy w mieszkaniach, a więc 
jednocześnie ich standardu. W każdej klatce schodowej znajdują się 44 mieszkania, które zasilane są z tablic TG1, TG2 
czterema wlz-ami, wykonanymi przewodami typu 3xADY 10 + 6mm2. Obwody administracyjne takie jak oświetlenie 
klatek schodowych, korytarzy, piwnic, gniazd wtyczkowych w pralniach, pomieszczeń technicznych,  maszynowniach 
dźwigów oraz wentylatorniach zasilane są z tablic administracyjnych TGA i TGB.

W mieszkaniach instalacje wykonane są jako podtynkowe i wtynkowe:
•  oświetlenie przewodem typu YADYp i YADYt 1,5 mm2,
•  gniazda wtyczkowe przewodem typu YADYp i YADYt 2,5 mm2,
Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu jest realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie 
zasilania TN-C.

Obecna instalacja elektryczna wykonana została przy następujących założeniach :
Moc zapotrzebowana pojedynczego mieszkania PZM1=2kW
Liczba mieszkań (zasilona z jednego złącza kablowego) n=44
Współczynnik jednoczesności  kj=0,45
Moc zapotrzebowana przez mieszkania PZM=2kW*44*0,45=39,6 kW
Moc zapotrzebowana dla odbiorników adm. dwóch klatek PzA=55 kW

Instalacja elektryczna i osprzęt instalacyjny są znacznie wyeksploatowane. Wynika to z prawie czterdziestoletniej ich 
eksploatacji oraz znacznego wzrostu mocy i ilości zainstalowanych w mieszkaniach urządzeń elektrycznych. Instala-
cja elektryczna nie spełnia obowiązujących obecnie wymagań w zakresie bezpieczeństwa, tj. ochrony przed poraże-
niem prądem elektrycznym oraz przepięciami. 
Istniejąca instalacja teletechniczna w budynku składa się z analogowej instalacji domofonowej, zbiorczej anteny te-
lewizji naziemnej oraz instalacji telefonicznej. Wymiana analogowej instalacji domofonowej na cyfrową wideofono-
wą spowoduje zwiększenie jakości komunikacji pomiędzy modułami wywołania, a aparatami w mieszkaniach oraz 
umożliwi kontrolę osób wchodzących do budynku.
Wymiana instalacji zbiorczej anteny telewizji naziemnej na instalację multiswichową umożliwi odbiór programów te-
lewizyjnych wybranych platform satelitarnych. Dodatkowo przewidzianą nową instalację, umożliwiającą podłączenie 
telewizji kablowej wybranego operatora.
Nowa instalacja sieci komputerowej pozwoli na doprowadzenie do budynku i dystrybucję usług internetowych przez 
wybranego operatora. Instalacja wewnątrzbudynkowa zapewnia dostęp do szerokopasmowego dostępu do interne-
tu. Przy okazji montażu nowej sieci internetowej przewidziano wymianę instalacji telefonicznej.

Parametry obwodu zasilającego uzyskane z zakładu energetycznego:
•  Moc zwarciowa systemu SkQ” = 200 MVA,
•  Transformator zasilający 
•  Moc znamionowa Sn = 630kVA,
•  Napięcia zwarcia uk = 6%,
•  Linia kablowa od stacji transformatorowej do złącza kablowego
•  kabel YKY4x240mm2,
•  długość l = 250m.
Istniejące przyłącza są w dobrym stanie technicznym, przystosowane do zwiększenia mocy zapotrzebowanej budyn-
ku, w związku z tym nie wymagają modernizacji.
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3. Stan projektowany

3.3. Zasilanie
Budynek należy zasilić z dwóch istniejących złączy kablowych, ZK-A przy wejściu do klatki ul. Zaporoska 24 i ZK-B 
przy wejściu do klatki ul. Zaporoska 26. Ze złącza ZK-A należy wyprowadzić kabel YKYżo 5x185 mm2 do zasilania roz-
dzielnicy RG-A . Ze złącza ZK-B należy wyprowadzić zasilanie do rozdzielnicy RG-B kablem YKYżo 5x185 mm2. Przy 
złączu ZK-B zlokalizowany jest SZR. Zasilanie układu SZR wykonane jest dwoma liniami kablowymi ze złącza kablo-
wego ZK-B. Z SZR-a należy wyprowadzić zasilanie  tablicy administracyjnej RA-A kablem YKYżo 5x35 mm2.   
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wyłącznie instalacje elektryczne w budynku .
Schemat strukturalny zasilania pokazano na rys. E-4.

3.4. Rozdzielnice główne budynku
Dla każdej klatki schodowej w piwnicy należy zabudować rozdzielnicę RG (RG-A, RG-B) zasilaną ze złącza kablowe-
go ZK (ZK-A, ZK-B) kablem typu YKYżo5x185mm2. Rozdział przewodu ochronnoneutralnego PEN na przewód ochron-
ny PE i przewód neutralny N należy wykonać w złączu kablowym. 
Rozdzielnicę RG należy wykonać w szafie stojącej o stopniu ochrony IP30. Drzwi rozdzielnicy wyposażyć w zamek pa-
tentowy uniemożliwiający dostęp osób postronnych. Wyłącznik główny rozdzielnicy RG należy wyposażyć w cewkę 
wybijakową (wzrostową), przystosowaną do zdalnego sterowania, aby pełnił funkcję wyłącznika przeciwpożarowego.
Z rozdzielnicy RG należy zasilić tablice rozdzielcze TR. Zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających wykonać na 
rozłącznikach bezpiecznikowych z wkładkami topikowymi WTN00 gG160. W rozdzielnicy należy zabudować ogra-
niczniki przepięć klasy ‘B+C’ zapewniające ochronę przed skutkami bezpośrednich i indukowanych wyładowań at-
mosferycznych.
Schemat ideowy rozdzielnicy RG pokazano na rys. E-5.

3.5. Tablice rozdzielcze TR
Na każdej z kondygnacji zlokalizowano tablicę rozdzielczą RT zasiloną z rozdzielnic RG (RG-A, RG-B) kablem YKY-
5x70mm2. W tablicach TR zaprojektowano układy pomiarowe do rozliczenia zużycia energii elektrycznej poszczegól-
nych mieszkań.
Tablice TR należy wykonać jako stojące o stopniu ochrony IP30. Drzwi tablic należy wyposażyć w zamek patentowy 
uniemożliwiający dostęp osób postronnych oraz okienka np. z poliwęglanu umożliwiające odczyt liczników. 
Tablice TR należy wyposażyć w główny wyłącznik prądu, tablice licznikowe, listwy TS35, rozłączniki bezpiecznikowe 
z wkładkami topikowymi o charakterystykach gG i z osłoną przystosowaną do plombowania. W tablicy należy zabu-
dować ograniczniki przepięć klasy ‘C’ zapewniające ochronę instalacji przed skutkami bezpośrednich i indukowanych 
wyładowań atmosferycznych. 
Schemat ideowy tablic rozdzielczych pokazano na rys. E-8.

3.6. Tablice administracyjne. 
Dla budynku zaprojektowano dwie tablice administracyjne TA-A i TA-B, po jednej dla każdej klatki schodowej, zloka-
lizowane w piwnicy, zasilające obwody elektryczne w danej klatce. Tablicę TA-A zasilić ze złącza kablowego ZK-B z z 
układu SZR kablem YKYżo 5x35 mm2.   
W tablica administracyjnej TA-A należy wykonać trzy sekcje: zasilającą, PPOŻ oraz administracyjną. W tablicy admi-
nistracyjnej TA-B należy wykonać jedynie sekcję administracyjną.
W sekcji zasilającej należy zainstalować zabezpieczenie przelicznikowe w postaci rozłącznika bezpiecznikowego z 
wkładkami topikowymi WTN00 gG100 z osłoną przystosowaną do plombowania, przekładniki prądowe oraz licznik 
służący do rozliczenia zużycia energii przez obwody administracyjne, rozłącznik umożliwiający wyłączenie całej ta-
blicy, odpływy zasilające sekcję PPOŻ oraz sekcję administracyjną. Wyłącznik zasilający sekcję administracyjną nale-
ży wyposażyć w cewkę wybijakową (wzrostową), przystosowaną do zdalnego sterowania, aby pełnił funkcję wyłącz-
nika przeciwpożarowego.
Z sekcji PPOŻ należy zasilić maszynownie wind w obydwóch klatkach.
Z sekcji administracyjnej tablic TA-A i TA-B należy zasilić obwody administracyjne takie jak: oświetlenie klatek scho-
dowych, oświetlenie bramy, domofon, szafa dystrybucyjna sieci okablowania strukturalnego, gniazda w pralni. Z ta-

blicy TA-A z sekcji administracyjnej należy zasilić tablicę TA-B. Zabezpieczenia obwodów wykonać z wykorzystaniem 
rozłączników bezpiecznikowych, wyłączników instalacyjnych oraz różnicowoprądowych dla obwodów gniazd. W roz-
dzielnicy zabudować ograniczniki przepięć klasy ‘B+C’ zapewniające ochronę przed skutkami bezpośrednich i indu-
kowanych wyładowań atmosferycznych.
Schemat ideowy tablic administracyjnych pokazano na rys. E-6 i E-7.

3.7. Tablice mieszkaniowe TM
Dla każdego mieszkania przewidziano tablicę mieszkaniową TM, zasilaną z tablic rozdzielczych TR przewodem YDY-
żo 5x10 mm2. Tablice TM, należy wykonać z szafek wnękowych o stopniu ochrony IP 30 i zabudować w przedpokoju 
na wysokości ok.1,7m.
Tablice należy wyposażyć w rozłącznik izolacyjny oraz zabezpieczenia w postaci wyłączników instalacyjnych i różni-
cowoprądowych poszczególnych obwodów odbiorczych.
Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM pokazano na rys. E-9.

3.8. Wewnętrzne linie zasilające
Wewnętrzne linie zasilające dobrano do zwiększonej mocy zapotrzebowanej mieszkań w związku z modernizacją ich 
instalacji. Przyjęta moc pozwala na rezygnację ze stosowania kuchni gazowych i zastąpienie ich kuchniami elektrycz-
nymi. 
Wewnętrzne linie zasilające prowadzone będą: w garażu pod sufitem w metalowych korytkach kablowych, na drabi-
nach kablowych w szybach instalacyjnych pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami oraz pod tynkiem pomiędzy 
szybami kablowymi a tablicami mieszkaniowymi TM.
Nowe WLZ-y układać obok istniejących. Po wykonaniu nowej instalacji dotychczasowe WLZ-y zdemontować.
Zasilanie ze złączy kablowych do poszczególnych rozdzielnic RG budynku zaprojektowano kablem YKYżo 5x185mm2.
Zasilanie z rozdzielnic RG do tablic rozdzielczych TR zaprojektowano kablami YKYżo 5x70mm2. Przyjęto strukturę za-
silania taką jak była dotychczas tj. po dwa WLZ-y na 1 klatkę schodową. Zasilanie tablic TR wykonać przez odgałęź-
niki (zaciski) bez przecinania żył przewodów.  
Zasilanie z tablic rozdzielczych TR do tablic mieszkaniowych TM zaprojektowano przewodami YDYżo 5x10mm2. 
Zasilanie rozdzielnicy administracyjnej RA-A ze złącza kablowego ZK-B zaprojektowano kablem YKYżo 5x35mm2.
Zasilanie rozdzielnicy administracyjnej RA-B z rozdzielnicy RA-A zaprojektowano kablem YDYżo 5x16mm2.
Zasilanie maszynowni wind z rozdzielnicy RA-A zaprojektowano kablem YKYżo 5x10mm2.
Zasilanie wentylatorni z rozdzielnicy RA-A i RA-B zaprojektowano kablem YKYżo 5x10mm2.

3.9. Instalacja oświetleniowa
Zgodnie z normą PN-EN 12464-1 przyjęto następujące natężenia oświetlenia:
•  Piwnice  –   50lx,
•  Pralnie   – 300lx,
•  Suszarnie   – 100lx,
•  Klatki schodowe  – 150lx,
•  Korytarze   – 100lx.

Oświetlenie w korytarzach piwnicy, pralni oraz suszarni zaprojektowano z wykorzystaniem opraw 1x35W o stopniu 
ochrony IP44. W komórkach lokatorskich zastosowano oprawy 1x26W o stopniu ochrony IP44. Sterowanie oświetle-
nia odbywać się będzie łącznikami jednobiegunowymi o stopniu ochrony IP44.
Oświetlenie wejść do budynku zaprojektowano z wykorzystaniem opraw 2x26W o stopniu ochrony IP65. Oświetlenie kla-
tek schodowych zaprojektowano z wykorzystaniem opraw 2x35W natomiast korytarzy 2x26W o stopniu ochrony IP20. 
Sterowanie oświetleniem przed wejściem do budynku należy realizować czujnikiem zmierzchowym. Na klatkach 
schodowych oświetlenie należy sterować automatem schodowym o nastawialnym czasie działania oświetlenia nato-
miast oświetlenie na korytarzach należy sterować czujką ruchu. Na klatkach schodowych i korytarzach bez dopływu 
naturalnego światła zaleca się aby jedna oprawa zapalona była na stałe.
Na korytarzach i klatkach schodowych zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 zaprojektowano oświetlenie ewakuacyj-
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ne. Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze 
niż 1lx. Jako oświetlenie ewakuacyjne na klatkach schodowych i korytarzach zaprojektowano w części opraw oświe-
tlenia podstawowego elektroinwertery z 1 godzinnym czasem podtrzymania.
W pomieszczeniach mieszkalnych należy wykonać  wypusty sufitowe pojedyncze i świecznikowe. Łączniki instalacyj-
ne należy zamontować na wysokości ok. 1,3÷1,4 m od poziomu posadzki. Wszystkie wypusty w łazienkach wykonać 
z zachowaniem dozwolonej strefy montażu zgodnie z normą PN-IEC 60364-7-701. Instalacje oświetleniowe należy 
wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5 mm2. Przewody prowadzić pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych sto-
sować osprzęt instalacyjny o stopniu ochrony IP44. 

3.10. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia w mieszkaniach
Instalację gniazd wtyczkowych 230V należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5 mm2 pod tynkiem. Zastosować 
osprzęt wtynkowy o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 20, a w pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych 
o stopniu ochrony IP44. Wypust do przyłączenia kuchni elektrycznej należy wykonać na wysokości 0,5 m przewodem 
typu YDYżo 5x2,5 mm2 i zakończyć puszką. Gniazdka w kuchni do przyłączenia zmywarki instalować na wysokości 
0,5 m. Pozostałe gniazda w kuchni i łazience zamontować na wysokości 1,1-1.2 m nad podłogą, a w pozostałych po-
mieszczeniach na wysokości 0,3 m.

3.11. Instalacja wideofonowa
Przewiduje się wymianę istniejącej analogowej instalacji domofonowej na cyfrową wideofonową. Zadaniem instala-
cji będzie zapewnienie łączności głosowej i wizyjnej pomiędzy panelami wywołania umieszczonymi na zewnątrz bu-
dynku, przy wejściach do klatek schodowych, a unifonami z monitorem zamontowanymi w przedpokoju każdego lo-
kalu mieszkalnego. Panele wywołania oraz aparatu w mieszkaniach zostaną zamontowane w miejscach istniejących 
urządzeń.
Otwarcie kontrolowanego przejścia odbywać się będzie poprzez odblokowanie drzwi z poziomu aparatu w mieszka-
niu lub poprzez wpisanie kodu na klawiaturze, bez użycia kluczy.
System oparty będzie o pionową magistralę danych w postaci skrętki nieekranowanej. Panele wywołania wyposażo-
ne będą w kamerę oraz klawiaturą wraz z głośnikiem (3 moduły). Panele należy zasilić poprzez zasilacz główny sys-
temu oraz zasilacz wideo. Zasilacze montować w miejscach istniejących zasilaczy w zamykanych obudowach. Zasi-
lacze zasilić napięciem 230VAC z tablic administracyjnych TA-A/20 w klatce „A” i TA-B/26 w klatce „B”.
W szybach teletechnicznych na poszczególnych kondygnacjach montować dystrybutory wideo, zgodnie ze schema-
tem blokowym systemu (rys. E-10).
Okablowanie prowadzić podtynkowo w rurkach osłonowych oraz w szybie teletechnicznym pionowym pomiędzy 
kondygnacjami w korytku kablowym K300H100.
Dla każdej klatki schodowej należy zbudować oddzielną i niezależną instalację.

3.12. Instalacja telewizji użytkowej RTV-SAT
W obiekcie istnieje instalacja zbiorczej anteny telewizji naziemnej umożliwiająca odbiór podstawowych ogólnodo-
stępnych programów telewizyjnych. Przewiduję się wymianę instalacji i rozbudowę opartą o instalację multiswitcho-
wą umożliwiającą odbiór programów telewizji naziemnej i satelitarnej.
Na dachu budynku w miejscu istniejącej anteny należy zamontować zestaw anten do odbioru cyfrowej telewizji na-
ziemnej, antenę radiową dookólną i czasze anteny satelitarnych z dwoma konwerterami. Anteny należy ustawić zgod-
nie z zaleceniami operatorów. Anteny zamontować na dwóch masztach chronionych instalacją odgromową.
Instalacja multiswitchowa poza możliwością odbioru podstawowych ogólnodostępnych programów cyfrowej telewi-
zji naziemnej oraz stacji radiowych pozwoli na podłączenie przez abonenta wybranego dekodera satelitarnych plat-
form cyfrowych i odbiór sygnału z satelit Hotbird i Astra.
Na każdej kondygnacji obydwu klatek schodowych przewidziano piętrowe punkty dystrybucyjne PPD/RTV w postaci 
zamykanych szafek wnękowych. W szafkach zamontowane zostaną urządzenia ujęte na schemacie blokowym (rys. 
E-11). W szafkach przewidziano podwójne gniazda 230VAC z których należy zasilić urządzenia aktywne RTV-SAT. 
Przewody z anten sprowadzone zostaną poprzez przepusty kablowe w dachu do szafki zlokalizowanej na ostatniej 
kondygnacji w obrębie klatki schodowej i dalej do wejść multiswitchy. Zadaniem multiswitchy będzie rozdzielenie sy-

gnału telewizyjnego do poszczególnych gniazd satelitarnych w mieszkaniach. Gniazda końcowe RTV-SAT przewidzia-
no w każdym pokoju we wszystkich mieszkaniach. Gniazda montować we wspólnych ramkach z gniazdami sieciowy-
mi RJ45 i zasilającymi 230VAC.
Okablowanie w postaci przewodu koncentrycznego RG-59 prowadzić w obrębie mieszkań i klatek schodowych pod-
tynkowo w rurkach osłonowych oraz w pionowym szybie teletechnicznym pomiędzy kondygnacjami.
Dodatkowo przewidziano szafę GPD/RTV dla operatora telewizji kablowej. Szafa umieszczona zostanie na poziomie 
piwnicy, dojście do szybów teletechnicznych w korytach kablowych K200H100 i K300H100. Urządzenia w szafie za-
montuje wybrany operator. Z szafy GPD/RTV do szaf piętrowych PPD/RTV należy doprowadzić przewody koncen-
tryczne RG-11. Przewody będą wykorzystane przez wybranego operatora telewizji kablowej. Przełączenie z instalacji 
multiswitchowej do danego operatora odbywać się będzie w piętrowych szafkach PPD/RTV poprzez wypięcie prze-
wodów z danego mieszkania z multiswitcha i wpięcie poprzez urządzenia operatora do przewodu doprowadzonego z 
szafy GPD/RTV. Domyślnie wszystkie gniazda będą podłączone do instalacji multiswitchowej.

3.13. Instalacja internetowa i telefoniczna
Do budynku doprowadzone jest przyłącze telekomunikacyjne w postaci kanalizacji kablowej operatora. W obiekcie 
istnieje instalacja telefoniczna. Przewiduje się wymianę instalacji i rozbudowę o instalację zapewniającą szerokopa-
smowy dostęp do internetu.
W tym celu należy zamontować na poziomie piwnicy główny punkt dystrybucyjny GPD/IT w postaci wolnostojącej 
szafy typu rack 19”/32U. Szafy wyposażone zostaną w niezbędne panele rozdzielcze, porządkujące i zasilające oraz 
w magazyn z łączówkami telekomunikacyjnymi. Wyposażenie szafy oraz schematy blokowe instalacji pokazano na 
rys. E-10. W szafie przewidziano miejsce dla urządzeń aktywnych wybranego operatora usług internetowych. Urzą-
dzenia aktywne są poza zakresem niniejszego opracowania.
Z szafy GPD/IT należy poprowadzić przewody skrętkowe typu UTP 4x2x0,5mm kat. 5e do każdego gniazda interneto-
wego oraz przewody telekomunikacyjne typu YTKSY 2x2x0,5mm do każdego gniazda telefonicznego. Przewody 
skrętkowe wyprowadzić z paneli rozdzielczych 19”, natomiast przewody telekomunikacyjne wyprowadzić z 10-paro-
wych łączówek umieszczonych w magazyGniazda internetowe w postaci modułów RJ45 przewidziano w każdym po-
koju we wszystkich mieszkaniach, natomiast gniazda telefoniczne w postaci modułów RJ-12 przewidziano w salonie 
każdego mieszkania. Gniazda montować we wspólnych ramkach z gniazdami RTV-SAT i zasilającymi 230VAC.
Okablowanie prowadzić w obrębie mieszkań i klatek schodowych podtynkowo w rurkach osłonowych oraz w piono-
wym szachcie teletechnicznym pomiędzy kondygnacjami. Dojście z GPD/IT do szachtu w korytach kablowych 
K200H100 i K300H100.

Uwagi ogólne:
•  instalację należy rozpocząć od odcinków najdłuższych;
•  w trakcie instalacji należy przestrzegać minimalnego promienia zgięcia kabla;
•  należy unikać miejsc, gdzie mogą wystąpić zakłócenia;
•  przy przejściach przez ściany lub stropy bezwzględnie należy stosować przepusty rurowe z rur typu RL;
•  należy zachować bezpieczną odległość od kabli instalacji elektrycznych;
•  przecięcia z liniami elektrycznymi należy wykonać pod kątem 90 st.;
•  przy szafie dystrybucyjnej należy pozostawić ok. 3 m kabla, natomiast przy gniazdach ok. 30-50 cm;
•  po zakończeniu robót należy wykonać niezbędne pomiary i dołączyć je do sporządzonej dokumentacji powykonaw-

czej wraz z atestami i certyfikatami na użyte komponenty.

3.14. Instalacja przeciwprzepięciowa
W celu ochrony instalacji przed skutkami przepięć w budynku w rozdzielnicach RG należy zainstalować ograniczniki 
przepięć klasy B+C, a w tablicach TR ograniczniki przepięć klasy C.
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3.15. Ochrona przeciwporażeniowa 
Układ zasilania budynku od złączy kablowych należy wykonać w systemie zasilania TN–S tzn. z rozdzielonymi prze-
wodami neutralnym N i ochronnym PE. Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izo-
lację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowoprądowych. Jako 
uzupełnienie ochrony podstawowej zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe. 
W budynku należy wykonać główną szynę wyrównawczą GSW, do której należy podłączyć wszystkie metalowe obu-
dowy wyposażenia technologicznego oraz wszystkie metalowe rurociągi wodne i CO wchodzące do budynku. Głów-
ną szynę wyrównawczą należy uziemić, poprzez złącze probiercze,  przyłączając ją do uziomu fundamentowego bu-
dynku.
We wszystkich łazienkach wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe przewodem   LgYżo 1x4mm2 pod tynkiem i 
włączyć do wspólnej puszki potencjały rur stalowych wody zimnej, ciepłej, CO oraz wanny (zacisk uziemiający).

3.16. Ochrona przeciwpożarowa
Dla celów ochrony przeciwpożarowej przewidziano zamontowanie, przy wejściu do każdej klatki schodowej budynku, 
przycisku przeciwpożarowego p-poż. Przyciśnięcie któregokolwiek przycisku spowoduje wyłączenie zasilania w roz-
dzielnicach RG oraz sekcji administracyjnej w tablicy TA-A i pozbawienie całego budynku zasilania oprócz sekcji PPOŻ 
w tablicy TA-A.  Umożliwi to zjazd wind na parter w przypadku wystąpienia akcji pożarowej w budynku. Po zadziała-
niu przycisku p-poż zasilanie wind zostanie odcięte po upływie 5 min. 
Jeżeli w budynku występują urządzenia elektryczne biorące udział w gaszeniu pożaru takie jak centrala SAP, klapy 
oddymiające, wentylacja oddymiająca należy je zasilić z sekcji ppoż.

4.  Obliczenia

4.1. Bilans mocy
Do bilansu mocy przyjęto moce zapotrzebowane dla instalacji zgodnie z Normą SEP N SEP-E-002 „Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.”

•  Moc zapotrzebowana na poziomie złącza kablowego ZK-A
Moc obciążenia kabla LK1
 - Ilość mieszkań   n = 44 
 - Moc zapotrzebowana przez mieszkanie PZM1 = 12,5 kW
 - Współczynnik jednoczesności  kj = 0,164

PZ = 44*12,5*0,164 = 90 [kW]

•  Moc zapotrzebowana na poziomie złącza kablowego ZK-B
Moc obciążenia kabla LK2
 - Ilość mieszkań                                                              n = 44 
 - Moc zapotrzebowana przez mieszkanie                       PZM1 = 12,5 kW
 - Współczynnik jednoczesności                                      kj = 0,164
 - Moc zapotrzebowana przez mieszkania                       PZM=44*12,5*0,164=90 [kW]
 - Moc zapotrzebowana przez obwody administracyjne   PZA = 55 kW 

PZ = 44*12,5*0,164 + 40 = 130 [kW]

•  Moc zapotrzebowana na poziomie rozdzielnicy RG-B
Moc obciążenia wewnętrznej linii zasilającej LW2
 - Ilość mieszkań    n = 44 
 - Moc zapotrzebowana przez mieszkanie  PZM1 = 12,5 kW
 - Współczynnik jednoczesności                                      kj = 0,164

PZ=44*12,5*0,164=90 [kW]

•  Moc obciążenia wewnętrznej linii zasilającej WLZ3
Z WLZ3 zasilanych jest pięć tablic rozdzielczych TR 
 - Ilość mieszkań                                                              n = 20 
 - Moc zapotrzebowana przez mieszkanie                       PZM1 = 12,5 kW
 - Współczynnik jednoczesności                                      kj = 0,276

PZ=20*12,5*0,276=59 [kW]

•  Moc zapotrzebowana na poziomie tablicy mieszkaniowej TM
Moc obciążenia przewodu YDYżo 5x10mm2

 - Moc zapotrzebowana przez mieszkanie  PZ = 12,5 kW

•  Moc obciążenia przewodu YDYżo 3x2,5mm2

PZ = 2,0 kW
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4.2. Dobór przewodów i ich zabezpieczeń
Przy doborze przewodów na długotrwałą obciążalność i przeciążalność prądową należy obliczyć spodziewany prąd 
obciążenia IB ze wzoru:

•  dla obwodów trójfazowych:

ϕcos3 ∗∗
=

n

Z
B U

PI

•  dla obwodów jednofazowych:

ϕcos∗
=

f

Z
B U

PI

Gdzie:
Pz – moc zapotrzebowana [kW],
Un – napięcie międzyfazowe [V],
Uf – napięcie fazowe [V],
cosφ – współczynnik mocy [-].

Na podstawie obliczonego spodziewanego prądu obciążenia IB, należy dobrać zabezpieczenie przewodu o prądzie 
znamionowym In, którego wartość ze względu na wahania napięcia zasilającego powinna spełniać warunek:

Na podstawie obliczonego spodziewanego prądu obciążenia IB oraz dobranego zabezpieczenia o prądzie znamiono-
wym In, należy wyznaczyć minimalną wymaganą długotrwałą obciążalność prądową Iz z poniższej zależności:

Gdzie:
 In – prąd znamionowy lub prąd nastawienia zabezpieczenia przewodu [A],
 IZ – wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu [A],
 I2 – wartość prądu zadziałania zabezpieczenia [A],
 k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie zabezpieczenia [A]
  1,6 – 2,1 w zależności od wartości prądu dla wkładek topikowych,
  1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C, D.

Wewnętrzna linia zasilająca LW2

Prąd obciążenia IB:

Zabezpieczenie linii kablowej LW2 znajduje się w złączu kablowym ZK-A. 
Do zabezpieczenia linii kablowej Lk2 dobrano wkładki topikowe WTN2 gG300. 

Wyznaczenie minimalnej długotrwałej obciążalności prądowej przewodu Iz:

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523:2001 dobrano kabel YKYżo5x185mm2, dla którego długotrwała obciążalność 
prądowa przy ułożeniu w perforowanym korytku instalacyjnym (sposób ułożenia „E”)  wynosi  364A.

Wewnętrzna linia zasilająca WLZ3

Prąd obciążenia IB:

Zabezpieczenie linii kablowej WL1 znajduje się w rozdzielnicy głównej RG-B 
Do zabezpieczenia linii kablowej WLZ3 dobrano wkładki topikowe WTN00 gG160.

Wyznaczenie minimalnej długotrwałej obciążalności prądowej przewodu IZ:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 dobrano kabel YKY5x70mm2, dla którego długotrwała obciążalność prą-
dowa przy ułożeniu w perforowanym korytku instalacyjnym (sposób ułożenia „E”)  wynosi  196A .

Wewnętrzna linia zasilająca mieszkanie YDYżo 5x10mm2

Prąd obciążenia IB:

Zabezpieczenie przewodu zasilającego mieszkanie  znajduje się w tablicy rozdzielczej TR-B11
Do zabezpieczenia przewodu zasilającego mieszkanie zastosowano wkładki topikowe o charakterystyce gG i prądzie 
znamionowym 20A. Zabezpieczenie to jest zabezpieczeniem przelicznikowym, którego wartość narzuca zakład ener-
getyczny w związku z tym niemożna spełnić zależności .
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Wyznaczenie minimalnej długotrwałej obciążalności prądowej przewodu IZ:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001 dobrano przewód YDYżo5x10mm2, dla którego długotrwała obcią-
żalność prądowa przy ułożeniu w rurze instalacyjnej w ścianie murowanej (sposób ułożenia „B2”) wynosi 46A .

Instalacja gniazd wtykowych w mieszkaniu YDYżo 3x2,5mm2

Prąd obciążenia IB:

Zabezpieczenie przewodu zasilającego gniazda wtykowe  znajduje się w tablicy mieszkaniowej TM.
Do zabezpieczenia przewodu zasilającego gniazda wtykowe dobrano wyłącznik nadprądowy B16. 

Wyznaczenie minimalnej długotrwałej obciążalności prądowej przewodu IZ:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 dobrano przewód YDYżo3x2,5mm2, dla którego długotrwała obciążalność 
prądowa przy ułożeniu bezpośrednio pod tynkiem (sposób ułożenia „C”) wynosi 27A .

4.3. Sprawdzenie przekroju przewodów ze względu na spadki napięć
Według normy PN-IEC 60364-5-52 dopuszczalna wartość spadku napięcia w budynkach nieprzemysłowych na od-
cinku od złącza do końca dowolnego obwodu odbiorczego nie powinna przekroczyć 4%.

Gdzie:
Δu%LW2 – Spadek napięcia od złącza ZK-B do rozdzielnicy RG-B,
Δu%WLZ3 – Spadek napięcia od rozdzielnicy RG-B do tablicy TR-B11,
Δu%z – Spadek napięcia od tablicy TR-B11 do tablicy TM41,
Δu%z – Spadek napięcia w najdłuższym obwodzie instalacji mieszkaniowej.

Kabel WLZ3 zasila przelotowo pięć tablic rozdzielczych TR, w związku z tym spadek napięcia należy obliczyć ze wzo-
ru:

Jeżeli przekrój żyły miedzianej jest mniejszy lub równy 50mm2 dopuszcza się korzystanie ze wzorów uproszczonych.

4.4.  Parametry zwarciowe
Parametry zwarciowe systemu:
Moc zwarciową SkQ’’ na szynach SN stacji zasilającej SKQ’’=200MVA. 
impedancja zastępcza sieci ZkQ » XkQ

Parametry zwarciowe transformatora
impedancja transformatora ZT»XT

Sn = 630kVA, uk = 6%

Parametry zwarciowe linii

kabel LK2 YKY 4x240mm2

l=250m, s= 240mm2, g=56 , x’= 0,08

Rezystancję kabla należy wyliczyć ze wzoru:

Reaktancję linii kablowej obliczamy ze wzoru:

Wewnętrzna linia zasilająca LW2 YKY5x180mm2

l=20m, s= 95mm2, g=56 , x’= 0,08

Rezystancję kabla należy wyliczyć ze wzoru:
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Reaktancję linii kablowej obliczamy ze wzoru:

 
Wewnętrzna linia zasilająca WLZ3 YKY5x70mm2

l=40m, s= 50mm2, g=56 , x’= 0,08

Rezystancję kabla należy wyliczyć ze wzoru:

Reaktancję linii kablowej obliczamy ze wzoru:

Przewód zasilający mieszkanie YDYżo 5x10mm2

l=10m, s= 10mm2, g=56 , x’= 0,08

Rezystancję przewodu należy wyliczyć ze wzoru:

Jeżeli przekrój żyły miedzianej jest mniejszy lub równy 50mm2 reaktancję linii możemy pominąć. 

XZ – pomijamy

Instalacja gniazd wtykowych w mieszkaniu YDYżo 3x2,5mm2

l=20m, s= 2,5mm2, g=56 , x’= 0,08

Rezystancję przewodu należy wyliczyć ze wzoru:

Xins - pomijamy

4.5.  Sprawdzenie dobranych przewodów i kabli na warunki zwarciowe
Poprawnie dobrany przewód lub kabel, który spełnia wymagania długotrwałej obciążalności prądowej i przeciążalno-
ści, a jego zabezpieczenie stanowi bezpiecznik topikowy, nie wymaga sprawdzenia z warunku na prądy zwarciowe.

4.6.  Sprawdzenie dobranych przewodów i kabli na warunki samoczynnego wyłączenia zasilania
Warunek samoczynnego wyłączenia sprawdzamy dla najdłuższego obwodu gdzie spodziewana impedancja pętli 
zwarcia będzie największa. Przy zachowaniu warunku samoczynnego wyłączenia w najdłuższym obwodzie nie ma 
potrzeby prowadzenia obliczeń w pozostałych obwodach.
Aby zapewnić skuteczne działanie ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu (dotyku pośrednim) realizowaną 
przez samoczynne wyłączenie w układzie TN należy spełnić poniższy warunek: 

oak UIZ ≤*1

Gdzie:
Zk1 – impedancja zwarciowa dla zwarć jednofazowych [Ω],
Ia – prąd zadziałania zabezpieczenia w wymacanym czasie [A],
Uo – wartość skuteczna napięcia względem ziemi [V].

- Wewnętrzna linia zasilająca LW2

- Wewnętrzna linia zasilająca  WLZ3

- Wewnętrzna linia zasilająca mieszkanie YDYżo 5x10mm2

- Instalacja gniazd wtykowych w mieszkaniu YDYżo 3x2,5mm2
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4.7.  Sprawdzenie dobranych przewodów i kabli na warunki samoczynnego wyłączenia

W przypadku bezpieczników topikowych typu gG, według katalogów producentów bezpieczników, aby zachować se-
lektywność podczas zwarć, stosunek wartości prądów znamionowych bezpiecznika poprzedzającego i następnego 
powinien być nie mniejszy od 1,6.

W układzie bezpiecznik – wyłącznik selektywność jest zapewniona dla wartości prądu wynikającego z przecięcia na-
łożonych na siebie charakterystyk czasowo-prądowych. Wartość prądu zwarcia, przy którym zachowana jest selek-
tywność można odczytać z tabel. 
W naszym przypadku przy wkładce topikowej gG20 oraz wyłączniku B16 selektywność zostanie zachowana przy prą-
dzie zwarcia do 0,4 kA. Niemożliwe jest zachowanie pełnej selektywności ponieważ wartość wkładki topikowej gG20 
(jako zabezpieczenie przelicznikowe) jest nałożona przez zakład energetyczny.

4.8.  Sprawdzenie dobranych zabezpieczeń na warunki zwarciowe
Wszystkie aparaty, w tym zabezpieczenia, powinny charakteryzować się dostateczną obciążalnością zwarciową. Każ-
de urządzenie zabezpieczające przed zwarciami powinno spełniać następujący warunek:

Gdzie:
ICn – znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy zabezpieczenia [kA],
Ik3

’’ – spodziewany prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania zabezpieczenia [kA],
Zk3 – impedancja pętli zwarcia dla zwarć trójfazowych [Ω].

- Zabezpieczenie wewnętrznej linii zasilającej LW2 wkładki topikowe WTN2 gG300

Wytrzymałość zwarciowa wkładki topikowej WTN00 wynosi 100kA

Zabezpieczenie wewnętrznej linii zasilającej WLZ3 wkładki topikowe WTN00 gG160

Wytrzymałość zwarciowa wkładki topikowej WTN00 wynosi 100kA

Zabezpieczenie wewnętrznej linii zasilającej mieszkanie YDYżo 5x10mm2 wkładki topikowe gG20

Wytrzymałość zwarciowa zastosowanych wkładek wynosi 50kA.

Zabezpieczenie instalacji gniazd wtykowych w mieszkaniu YDYżo 3x2,5mm2 wyłącznik nadprądowy B16

Wytrzymałość zwarciowa zastosowanych wyłączników naprądowych wynosi 6kA.
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