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1. Podstawa opracowania 

– zlecenie Inwestora, 
– wytyczne inwestora, podkłady architektoniczno – budowlane, 
– normy, przepisy i rozporządzenia, 
– wizja w terenie 

 
2. Zakres opracowania 
Opracowanie niniejsze zawiera następujące instalacje oraz ich elementy: 

1. instalację siły nN, 
2. instalację oświetleniową, 
3. instalację odgromową i uziemiającą, 

 
3. Charakterystyczne wskaźniki techniczne 

– moc zainstalowana: 150 kW, 
– moc szczytowa: 110 kW, 
– napięcie znamionowe 0,4kV 

 
4. Zasilanie budynku w energię elektryczną 
 Zgodnie z wydanymi przez zakład energetyczny EnergiaPro warunkami 
przyłączenia nr RD3/2/RDE2/JW/L.dz.615/TWP-66/08, Inwestor otrzyma energię 
elektryczną ze stacji transformatorowej  zaprojektowanej i wybudowanej przez RD 
Opole. Ze stacji Inwestor ułoŜy linię kablową niskiego napięcia nN 0,4 kV, którą 
wprowadzi do rozdzielni głównej RG projektowanej hali sportowej.  
 
5. Opis stanu projektowanego 
 

5.1. Rozdzielnica główna nN 0,4 kV (RG) 
 Rozdzielnicę główną obiektu RG projektuje się jako osłoniętą w wykonaniu 
wolnostojącym, w obudowie stalowej o stopniu ochrony IP 4X i wykonaniu zgodnym z 
normą PN-IEC 60439-1. Wytrzymałość zwarciowa rozdzielnicy 50kA. Wyłączniki 
odpływowe będą firmy Moeller w wykonaniu stacjonarnym. 
 

5.2. Główny wyłącznik poŜarowy 
 Główny wyłącznik poŜarowy będzie wyłączał wszystkie odpływy przyłączone do 
pól odpływowych rozdzielnicy głównej RG. 
Wyłącznik poŜarowy projektuje się na wyzwalaczu wzrostowym wyłącznika 
dopływowego w rozdzielni głównej niskiego napięcia. Przycisk głównego wyłącznika 
poŜarowego projektuje się przy wejściu głównym do budynku. 
 

5.3. Wewnętrzne linie zasilające 
 Wszystkie wewnętrzne linie zasilające projektuje się w układzie TN-C-S 5-cio i 3 
Ŝyłowymi kablami YKY i przewodami YDY. Przekroje kabli i przewodów powinny 
spełniać wymagania normy IEC 60364-5-523. Wytrzymałość izolacji dla przewodów 
YDY – 750V i dla kabli YKY – 1kV. 
 Projektowane wewnętrzne linie zasilające naleŜy układać w korytkach 
kablowych prowadzonych pomiędzy stropem, a sufitem podwieszanym. Przejścia 
kabli i przewodów przez ściany i stropy oddzielenia poŜarowego wykonać 
naleŜy z zastosowaniem materiałów uszczelniających o wymaganej 
odporności ogniowej. 
 Na kablach przechodzących przez uszczelnienia poŜarowe naleŜy załoŜyć 



oznaczniki metalowe po obu stronach ściany (stropu). Wszystkie kable wchodzące bądź 
wychodzące z obiektu poniŜej poziomu terenu prowadzić w przepustach z rur 
ochronnych. Po wprowadzeniu kabli przepusty naleŜy odpowiednio uszczelnić. 

 
5.4. Tablice rozdzielcze 

 W celu uzyskania funkcjonalnego układu dystrybucji obwodów, zasilających 
odbiorniki o stosunkowo małych mocach, projektuje się tablice rozdzielcze 
rozmieszczone w obrębie budynku. 
Przyjęto: 

– zasilanie bezpośrednio z RG dla pomieszczeń parteru 
– tablica RW – dla urządzeń wentylacyjno-grzewczych zainstalowanych w 

pomieszczeniu wentylatorowni, 
– tablica RP – dla pomieszczeń pierwszego piętra budynku hali, 
– tablica RK – zasilająca obwody urządzeń zainstalowanych w kotłowni. 

 
5.5. Trasy kablowe 

 Dla wszystkich wewnętrznych linii zasilających i obwodów instalacji 
elektrycznych w obiekcie projektuje się odpowiednie trasy kablowe.  
 Główne ciągi koryt kablowych zapewnią moŜliwość rozprowadzenia wszystkich 
lub większości obwodów siły i oświetlenia. 
 NaleŜy stosować wyłącznie koryta ocynkowane o grubości blachy min. 1,0mm 
 
 Wszystkie koryta naleŜy podwieszać w sposób trwały i pewny. Rozstaw 
podwieszeń dla koryt kablowych naleŜy dostosować do nośności koryta przy załoŜeniu 
jego maksymalnego obciąŜenia, jednak nie rzadziej niŜ 1,5m. 
 NaleŜy stosować podpory i zawiesia o wymiarach i nośności dostosowanych do 
rozmieszczenia i przenoszonych obciąŜeń. 
 NaleŜy uŜywać elementów typowych, posiadających odpowiednie atesty. 
 NaleŜy zapewnić wszystkie niezbędne podejścia do zasilanych odbiorników i 
gniazd wtykowych. NaleŜy równieŜ zapewnić przebicia przez ściany wraz z niezbędnym 
uszczelnieniem. 
 Wszystkie podejścia od głównych tras koryt kablowych do poszczególnych 
odbiorników projektuje się wykonać: 

– w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub giętkich wewnątrz ścian GK 
i/lub pod tynkiem; 

– w listwach i kanałach PCV na ścianach; 
– w rurkach elektroinstalacyjnych. 

 

6. Instalacja oświetlenia wewnętrznego 
 Wymagane natęŜenia oświetlenia dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń 
przedstawia poniŜsza tabela. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Nazwa pomieszczenia 
Średnie natęŜenie 
oświetlenia (lx) 

Szkolne sale gimnastyczne, hale 
sportowe (bez udziału telewizji) 

300 

Biura 500 

Pomieszczenia techniczne i sanitariaty 200 

Hale i magazyny, komunikacja 100 



 
Obiekt wyposaŜony będzie w oświetlenie ogólne i awaryjne. Oświetlenie ogólne na hali 
stanowią oprawy systemu GAMMA typu PG250 N-H wyposaŜone w 
metalohalogenkowe źródła światła o mocy 250W. Oświetlenie awaryjne na hali 
zrealizowane będzie na oprawach oświetlenia pomocniczego wyposaŜonych w moduł 
awaryjny z czasem podtrzymania 2h. Oświetlenie awaryjne w ciągach 
komunikacyjnych obiektu zrealizowane będzie na oprawach oświetlenia 
podstawowego wyposaŜonych w moduł awaryjny z czasem podtrzymania 2h. 
Zabudowane zostanie równieŜ oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe. Lampy 
oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami zainstalować w taki sposób, aby odległość 
z dowolnego miejsca do lampy nie przekroczała 30 m. Wysokość znaków dobrano, 
aby spełniony był warunek d = s x p, gdzie: 

–  p - wysokość piktogramu 
–  s - stała o wartości 200 dla znaków podświetlanych od wewnątrz 
–  d - maksymalna odległość rozpoznawania znaków 

 W pomieszczeniach socjalnych i innych ze stropami podwieszonymi uŜyto 
opraw świetlówkowych wpuszczanych typu downlight o stopniu ochrony 
dostosowanym do charakteru pomieszczenia. 
 Sterowanie oświetleniem na hali będzie realizowane za pomocą przycisków 
zlokalizowanych w skrzynce sterowniczej oświetlenia SSO zlokalizowanej przy wejściu 
na parkiet hali. W części socjalnej zastosowane będą łączniki instalacyjne.  

 
7. Instalacja siły 
 W ramach instalacji siły naleŜy wykonać zasilanie odbiorników siłowych 
zasilanych bezpośrednio z rozdzielnicy głównej RG oraz lokalnych tablic obiektowych. 
 Odbiorniki siłowe przyłączyć do sieci kablami i przewodami odpowiednio 5- lub 
3- Ŝyłowymi. Stosowane będą kable w izolacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V. 
 
 Dla celów porządkowych, reklamowych oraz ogólnego przeznaczenia, 
zrealizować obwody gniazd 1- i 3-fazowych wyprowadzone z poszczególnych tablic 
obiektowych.  
 

7.1. Instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych 
 Zasilanie i sterownie wentylatorów w obiekcie z rozdzielni wentylatorowni RW. 
Wszystkie wentylatory naleŜy podłączać przez rozłączniki remontowe montowane w 
pobliŜu wentylatora lub na korpusie wentylatora. 
 
8. Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych 
         Główną szynę uziemiającą GSU projektuje się w pomieszczeniu kotłowni. 
Przewody wyrównawcze przyłączyć do szyn uziemiających wykonanych i 
zainstalowanych w taki sposób, aby łatwa była ich okresowa kontrola. 
         Do głównej szyny uziemiającej naleŜy przyłączyć: 

– uziom fundamentowy obiektu, 
– szynę PEN rozdzielnicy RG, 
– pierścienie wyrównania potencjałów w pomieszczeniach technicznych,  
– główne rurociągi wodne wchodzące do obiektu, 
– metalowe części instalacji klimatyzacyjno – wentylacyjnej, 
– stalowe korytka kablowe instalacji elektrycznej, 
– sieć oczkową przewodów wyrównawczych, 
– lokalne szyny uziemiające. 

Połączenia wyrównawcze główne wykonać przewodami miedzianymi LgYŜo 1x6mm2 
w izolacji Ŝółtozielonej. 



Do dodatkowych lokalnych szyn uziemiających naleŜy przyłączyć: 
– sieć oczkową przewodów wyrównawczych, 
– części przewodzące konstrukcji budynku, 
– dostępne części metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO i gazu, 
– stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej, 
– puszki do miejscowych połączeń wyrównawczych. 

Wykonać lokalne połączenia wyrównawcze w łazienkach i toaletach. NaleŜy wykonać 
puszki p/t z szyną do wyrównania potencjałów. Połączenia te naleŜy wykonać 
przewodem LgYŜo (DYŜo) 6mm2 i przyłączyć do najbliŜszych lokalnych szyn 
uziemiających. 

 
9. Instalacja piorunochronna i uziemiająca 

Dla budynku przyjęto II poziom ochrony, dla którego skuteczność wynosi 0,95. 
Zastosowano urządzenie piorunochronne zgodne z tym poziomem. 

Zwody na dachu naleŜy prowadzić wg planu instalacji odgromowej zawartego w 
projekcie wykonawczym. Przy takim rozwiązaniu wymiar oka sieci będzie mniejszy od 
10m, a średnia odległość między przewodami odprowadzającymi będzie mniejsza od 
15m. Wszystkie części metalowe znajdujące się na dachu powinny zostać połączone ze 
zwodem za pomocą przewodów wyrównawczych drutem Fe/Zn ∅ 8mm. ZbliŜenia do 
urządzenia piorunochronnego wykonać zgodnie z PN-IEC 61024-1 pkt 3.2. 

Ze zwodów na dachu naleŜy poprowadzić przewody odprowadzające wykonane 
drutem Fe/Zn ∅ 8mm. Przewody odprowadzające prowadzić w rurkach grubościennych 
montując je bezpośrednio do ściany budynku (przed wykonaniem elewacji) przy 
pomocy uchwytów UD Elko-Bis. W miejscu przyłączenia uziemienia kaŜdy przewód 
odprowadzający wyposaŜyć w zacisk probierczy. Wysokość montaŜu złącza kontrolnego 
dobrać na budowie. Zacisk probierczy połączyć z uziomem płaskownika FeZn 30x4 
mm. Przewód uziemiający naleŜy połączyć z uziomem otokowym. Miejsca połączenia 
po spawaniu naleŜy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną. Wewnętrzna ochrona 
odgromowa budynku będzie zrealizowana za pomocą ograniczników przepięć i połączeń 
wyrównawczych. 

Wykonać pewne połączenia zwodów i przewodów odprowadzających, aby 
elektrodynamiczne lub przypadkowe siły mechaniczne nie spowodowały obluzowania 
lub przerwania przewodów. Liczba połączeń wzdłuŜ przewodów powinna być 
zminimalizowana. Połączenia powinny być wykonane pewnie w sposób taki, jakie daje 
twarde lutowanie, spawanie, karbowanie, skręcanie lub zaciskanie.  

W miejscu połączenia zwodu z przewodem odprowadzającym wykonać łagodną 
pętlę w celu zmniejszenia moŜliwości występowania niebezpiecznych iskier.  

Uziom otokowy zaprojektowano płaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn 
30x4 układanym w ziemi na głębokości 0,6m w odległości min. 1m od ścian budynku. 
Miejsca połączenia po spawaniu naleŜy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną.  

 Instalację odgromową i uziemiającą wykonać zgodnie z normą PN-IEC 61024-1.  
Wypadkowa oporność całego uziomu odgromowego i ochronnego budynku nie 

powinna przekraczać 10 Ω. W przypadku nie uzyskania tej wartości naleŜy wykonać 
dodatkowe uziomy szpilkowe. 
 

9.1. Powierzchnia równowaŜna budynku 

Ae=a*b+6h*(a+b)+9π*h2 

a = 44,92 – długość rzutu poziomego krawędzi dachu 

b = 35,58 – szerokość rzutu poziomego krawędzi dachu 

h = 11,35 – wysokość obiektu 



Ae = 1598,25 + 5482 + 3640,5 = 10720,75 m2 

 

1.2. Średnia roczna gęstość wyładowań doziemnych na 1km2/rok w rejonie 

usytuowania obiektu. 

 

Ng=0,04*Td
1,25 

 

Td = 25 - liczba spodziewanych dni burzowych w roku  

 

Ng= 2,2 

 

1.3. Średnia spodziewana roczna częstość wyładowań piorunowych w analizowany 

obiekt 

 

Nd=Ng*Ae*Ce*10-6/rok 

 

Ce = 1 – załoŜenie – budynki odosobnione 

 

Ng= 2,2 

 

Ae = 10720,750 m2     

 

Nd = 0,023      

 
1.4 Średnia roczna częstość wyładowań, które mogą być akceptowane dla 

rozpatrywanego budynku. 

 

Nc = 0,001 - wg załącznika krajowego dla obiektów zwykłych 

 

1.5. Określenie skuteczności ochrony 

 

Ec=1-Nc/Nd  

 

Ec= 0,95 

 



Zgodnie z wykresem nr 5 PN-IEC 61024-1-1:200, dla Nd = 0,023 oraz Nc = 0,001 

wartość krytyczna wymaganej skuteczności E wynosi 0,95. 

Uwzględniając powyŜsze zaleŜności przyjęto E = 0,95, co zgodnie z tab. 3 PN-IEC 
61024-1-daje II poziom ochrony. LPS zaprojektowano dla II stopnia ochrony.  

 
 
10. Ochrona przeciwprzepięciowa 
 Ochrona przeciwprzepięciowa obiektu zrealizowana będzie przy pomocy 
ochronników przeciwprzepięciowych zainstalowanych w rozdzielnicy głównej nN oraz w 
pod rozdzielnicach. Stopniowanie ochrony przeciwprzepięciowej wykonane będzie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
11. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
 Instalacja 400/230 V wykonana będzie w układzie sieci TN-C-S. Jako dodatkową 
ochronę przeciwporaŜeniową przewiduje się szybkie wyłączanie zasilania przez 
zastosowanie wyłączników ochronnych róŜnicowo - prądowych 30mA oraz nadmiarowo 
– prądowych.  
 Równocześnie wykonana zostanie sieć połączeń wyrównawczych wszystkich 
metalowych części mogących znaleźć się pod napięciem. 
 Po wykonaniu instalacji skuteczność ochrony przed poraŜeniem naleŜy 
sprawdzić przez pomiary. 
 

12. Uwagi końcowe 
 

Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami, a w szczególności: 
PN-IEC 60364-4-41 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa", 
PN-IEC 60364-4-43 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym", 
PN-IEC 60364-4-46 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie", 
PN-IEC 60364-4-47 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym, 
PN-IEC 60364-4-473 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym", 
PN-IEC 60364-5-523 - "Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalności prądowe długotrwałe przewodów", 
PN-IEC 60364-5-53 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza", 
PN-IEC 60364-5-54 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne", 
PN-IEC 60364-5-56 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa", 
N SEP-E-004 - "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa", 
PN-86/E-05003/01 - "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

Ochrona podstawowa", 
PN-IEC 61024-1-1 - "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady ogólne, 

wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych", 



PN-EN-12464-1 - "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach”, 

PN-EN-1838 - "Oświetlenie awaryjne" Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w prawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi". [Dz. Ust. nr 151 poz. 1256 z dnia 17. września 
2002 r.). 

PN-E-08350-14 - "Systemy sygnalizacji poŜarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 
eksploatacja i konserwacja instalacji. Grudzień 2002 r. 

 
Wszystkie prace winny być wykonywane przez uprawniony i fachowy personel, 

posiadający odpowiednie uprawnienia. 
Wszystkie materiały winny być odpowiedniej jakości i posiadać wymagane 

przepisami certyfikaty, świadectwa i atesty. 
Wszystkie wymagane przepisami pomiary winny być wykonane za pomocą 

przyrządów posiadających waŜne świadectwa kalibracyjne. 
 

13. Spis rysunków : 

 
1 Plan instalacji elektrycznych – parter E01 
2 Plan instalacji elektrycznych – piętro  E02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


