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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 

• OPIS TECHNICZNY 

• OBLICZENIA TECHNICZNE 

• CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 

Rys. Nr E2-1. Rzut fundamentów – Uziom fundamentowy 

Rys. Nr E2-2. Rzut parteru – Instalacje elektryczne podstawowe  skala 1:100 

Rys. Nr E2-3. Rzut piętra – Instalacje elektryczne podstawowe  skala 1:100 

Rys. Nr E2-4. Rzut dachu – Instalacja odgromowa   skala 1:100 

Rys. Nr E2-5. Schemat rozdzielni RG nN – etap I     

Rys. Nr E2-6. Schematy ideowe rozdzielni R-1, R-2, T1   
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

BUDYNEK „HALA NR 2” - CZ ĘŚĆ PRODUKCYJNA OBIEKTU 
I ETAP REALIZACJI – JEDNOSTKI PRODUKCYJNE 1 I 2 ORA Z 

STACJA TRANSFORMATOROWA 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE  
 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych 
podstawowych dla projektowanego Budynku Hali Nr 2 (część produkcyjna obiektu – I 
etap realizacji). 

 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• zlecenie Inwestora 
• warunki przyłączenia znak SR-4/DP-9184/XVII-62A-6/1177/2011/DP-10402 

z dnia 03.08.2011, wydanymi PGE Dystrybucja Rzeszów  
• aneks do umowy UP1 Nr 1002044 z dnia 02.10.2013 
• podkłady architektoniczne budynku, 
• wytyczne instalacji sanitarnej  
• obowiązujące normy, przepisy i normatywy techniczne 

 
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt obejmuje swym zakresem: 
• rozprowadzenie mocy z rozdzielni głównej 
• rozdzielnie i tablice odbiorcze 
• instalacja oświetlenia podstawowego  
• instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
• instalacja siły i gniazd wtyczkowych 
• instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji 
• instalacja dla wpustów dachowych 
• instalacja odgromowa 
• instalacja połączeń wyrównawczych 
• instalacja ochrony od porażeń 
• instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 
• ochrona przeciwpożarowa – wyłącznik główny zasilania WPP  
 

1.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
• Moc zainstalowana Pi = 820,0 kW 
• Współczynnik zapotrzebowania kz = 0,45 
• Moc zapotrzebowana Pz = 374,0 kW 

Układ sieci TN-S 
 

2. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1. ROZPROWADZENIE MOCY Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ 
Rozprowadzenie mocy do poszczególnych rozdzielnic odbywać się będzie z pól 
odejściowych rozdzielni głównej RGnN poprzez wewnętrzne linie zasilające WLZ-ty. 



3 
 

WLZ-ety należy prowadzić na korytkach kablowych. Trasę korytek, drabinek 
kablowych należy ustalić i skoordynować z pozostałymi instalacjami (przed 
wykonaniem szczególnie wentylacji). 

 
2.2. ROZDZIELNIE I TABLICE ODBIORCZE 

Rozdzielnie i tablice odbiorcze mają za zadanie rozprowadzić energię do 
poszczególnych odbiorów. Dla każdego z pomieszczeń w części produkcyjnej 
przewiduje się tablicę odbiorczą zlokalizowaną w danym pomieszczeniu. Tablice 
odbiorcze projektuje się z rezerwą celem możliwości rozbudowy przez przyszłego 
użytkownika. Szczegółowe schematy ideowe poszczególnych rozdzielnic i tablic, ich 
rodzaj, wyposażenie przedstawiono na rysunkach. 

 
2.3. INSTALACJA O ŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 

Obejmuje wypusty oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach budynku. 
Zastosowano głównie oprawy oprawy fluorescencyjne. Natężenie oświetlenia zgodnie 
z normą PN EN 12464-1. Dobór opraw i ich rozmieszczenie przedstawiono na 
rzutach.  
 

2.4. INSTALACJA O ŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 
Dla właściwego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w budynku zaprojektowano 
oświetlenie, które zapewni bezpieczne opuszczenie pomieszczeń w przypadku 
zagrożenia. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego winno wynosić min 1lx i będzie 
załączone w czasie nie dłuższym niż 2s od zaniku oświetlenia podstawowego.  
Oprawy do oświetlenia ewakuacyjnego (oprócz opraw kierunkowych) wytypowano z 
oświetlenia podstawowego. Są to oprawy zlokalizowane na drogach ewakuacyjnych, 
klatce schodowej. Oprawy te będą wyposażone w inwertery zapewniające oświetlenie 
przez min. 2h.  
 

2.5. INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH 
Instalacja obejmuje zasilanie obwodów gniazd wtyczkowych jednofazowych i 
trójfazowych oraz odbiorników technologicznych. Instalację przewiduje się wykonać 
przewodami YDY i DY z izolacją 750V w rurkach PCV, które będą układane na 
korytkach kablowych w przestrzeni stropów podwieszonych oraz w pomieszczeniach 
p/t.  Obwody 1-fazowe wykonać jako 3-przewodowe, a 3-fazowe jako 5-przewodowe. 
Przewody, trzeci w obwodach 1-fazowych i piąty w 3-fazowych są przewodami 
ochronnymi. 
 

2.6. INSTALACJA ZASILANIA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 
Instalacja obejmuje zasilanie szaf zasilająco sterujących central wentylacyjnych i 
agregatów chłodniczych RW-3 i RW-4 zlokalizowanych na dachu budynku WLZ-ami 
z rozdzielni R-1 i R-2. Rozprowadzenie instalacji od szaf do central wentylacyjnych, 
agregatów oraz innej niezbędnej aparatury nie jest objęte powyższym opracowaniem 
(dostarczy i wykona dostawca central). 

 
2.7. INSTALACJA DLA WPUSTÓW DACHOWYCH 

Na dachu budynku przewidziano wpusty dachowe, które będą podgrzewane. Zasilane 
projektuje się z tablicy rozdzielczej T1 zlokalizowanej na parterze w części socjalnej. 
Sterowanie ogrzewania wpustów dachowych odbywać się będzie poprzez termostat 
(zlokalizowany w rozdzielni T1) i czujnik temperatury i wilgotności (zlokalizowany 
na dachu).  
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2.8. INSTALACJA ODGROMOWA 

Dach budynku pokryty jest papą. Jako zwody poziome należy wykorzystać obróbkę 
blacharską attyki. Zwody pionowe (przewody odprowadzające) należy wykonać 
przewodem DFeZn Ø8. Jako przewody odprowadzające należy wykorzystać słupy 
konstrukcyjne. Wszystkie występujące metalowe części na dachu (klimatyzatory 
zewnętrzne, centrale wentylacyjne, wentylator dachowy) należy chronić iglicą 
odpowiedniej wysokości podłączoną do zwodów poziomych. Zwody pionowe 
należy wyposażyć w złącza kontrolne. Złącza kontrolne projektuje się w 
studzienkach plastikowych (art nr 114 04 L), które połączyć z uziomem 
fundamentowym. 
     Zaprojektowano uziom fundamentowy, który należy wykonać z taśmy stalowej 
/gołej/ o przekroju co najmniej 30x4mm. Nad podłożem fundamentu ławowego 
uziom umieścić tak, aby beton tworzył jego otulinę grubości nie mniejszej niż 5cm. 
Elementy uziomowe zatapia się w fundamentach ścian zewnętrznych budynku tak, 
aby tworzyły zamknięty kontur. Podłączenie do uziomu fundamentowego należy 
wykonać ze stali ocynkowanej 25x4mm. Uziom fundamentowy powinien być 
sprawdzony przez inspektora nadzoru elektryka przed wylaniem betonu. 
Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-EN62305-
1,2-2008 i PN-EN62305-3,4-2009.   

 
2.9. INSTALACJA POŁ ĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

Zastosowanie połączeń wyrównawczych głównych ma na celu ograniczenie do 
wartości bezpiecznych w danych warunkach środowiskowych napięć występujących 
pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Połączeniami objęte są wszystkie 
metalowe części instalacji rurowych, wentylacji, rozdzielnie metalowe, korytka 
kablowe itp. Szynę połączeń wyrównawczych należy wykonać przewodem LYgżo 
25, który ułożyć na ciągu korytek kablowych na parterze.  Podłączenie do uziomu 
fundamentowego płaskownikiem Fe Zn 25x4, należy wykonać w pomieszczeniu 
rozdzielni głównej RG. Szynę należy pomalować w zielono- żółte pasy. 
Miejscowymi połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszystkie metalowe 
rurociągi, metalowe ościeżnice drzwi, przewody ochronne gniazd wtykowych. 
Miejscowe połączenia (DYżo 4) wyrównawcze połączyć z lokalną szyną 
wyrównawcza (LYgżo 16), którą należy podłączyć do głównej szyny połączeń 
wyrównawczych (LYgżo 25). 

 
2.10. INSTALACJA OCHRONY OD PORA ŻEŃ  

Ochronę od porażeń zaprojektowano zgodnie z normą PN-IEC 6036 4-4-41. Dla 
ochrony budynku zastosowano szybkie wyłączenie w układzie TN-C-S, to znaczy 
sieć będzie pracować w układzie TN-C, a w budynku będzie układ TN-S. 
Rozdzielenie systemu nastąpi w rozdzielni głównej RG. Zacisk PE w rozdzielni 
należy podłączyć do uziomu fundamentowego budynku.  
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączenia będzie zrealizowana przez: 
� urządzenia ochronne przetężeniowe 
� wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe 

Uzwojenia wtórne przekładników należy uziemić – podłączyć do przewodu PE.  
Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarami. 
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2.11. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPI ĘCIOWEJ 
Dla ochrony od przepięć w rozdzielni RGnN przewiduje się ochronę 
przeciwprzepięciową klasy B, w rozdzielniach odbiorczych klasy C. 

 
2.12. OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA – WYŁ ĄCZNIK GŁÓWNY 

ZASILANIA WPP 
W celu ochrony przeciwpożarowej został zaprojektowany specjalny wyłącznik 
przeciwpożarowy „WPP” (wyłączenie budynku spod napięcia). Wyłącznik winien 
być koloru czerwonego w obudowie przeszklonej. Instalację należy wykonać 
kablem HDGs, który należy układać na uchwytach o odporności ogniowej 
dostosowanej do kabla. 
 
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie 
materiałów ( marka, znak towarowy, producent, dostawca urządzeń) 
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń i materiałów równoważnych o 
takich samych parametrach techniczno- funkcjonalnych, które zagwarantują 
realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią 
uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od 
założonych w wyżej wymienionych dokumentach określających zakres 
dokumentacji projektowej.  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji 
projektowej służą określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz 
spełnieniu pożądanych przez projektanta wymagań estetycznych założonych w 
dokumentacji projektowej. 
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE 
3.1. Obliczenia oświetlenia 

Obliczenia oświetlenia podstawowego wykonano w oparciu o normę PN-EN 12464-

1:2004 na komputerze w oparciu o program Dialux 4.10. i bazę opraw Es-system. 

Wyniki obliczeń przeniesiono bezpośrednio na poszczególne pomieszczenia. Rodzaje 

zastosowanych opraw przedstawiono na rysunkach.  

 

 

 
3.2.      Bilans mocy 
 

L.p. 
Grupa odbiorców 

Moc zainst. 
[kW] 

Współcz. 
jedn. 

kz 

Moc oblicz. 
[kW] 

     
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 Część produkcyjna (Hala) I Etap 
realizacji 
Oświetlenie 
Gniazda 1faz 
Napędy bram 
Podgrzewacze wody 
Grzejniki elektryczne 
Wentylacja, klimatyzacja 
Odbiory technologiczne 

 
 

15,0 
8,2 
2,2 
9,0 
4,5 
19,0 
761,7 

 
 

0,75 
0,35 
0,55 
0,60 
0,60 
0,65 
0,47 

 
 

11,2 
2,9 
1,2 
5,4 
2,7 
12,3 
358,0 

 Razem 820,0 0,50 393,7 
 
Założono współczynnik kjc = 0,95 nierównomierności pokrywania się szczytów 
 
Pz = 393,7 x 0,95 = 374,0 kW 

 
Pz = 820,0 kW 
Pi = 374,0 kW 
kz = 0,45 
 

 
 
 

                                                                                     Opracował: 
                                                                                     inż. Edward Wilk 

 
 














