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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO  
realizowana w ramach  

PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO 
II etap 

wraz z niezb�dn� infrastruktur� techniczn�

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE

1. WST�P 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji 

elektrycznych podstawowych dla projektowanego Budynku Inkubatora 

Technologicznego. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• zlecenie Inwestora 

• warunki techniczne przył�czenia do sieci elektroenergetycznej znak SR-

4/DP-4857/XVII-62A-6/650/2009/DP-5009 z dnia 2009-05-14, 

wydanymi PGE Dystrybucja Rzeszów  

• podkłady architektoniczne budynku, 

• wytyczne instalacji sanitarnej (wentylacja, klimatyzacja, kotłownia, 

wod-kan) 

• obowi�zuj�ce normy, przepisy i normatywy techniczne 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 
Projekt obejmuje swym zakresem: 

• zasilanie 

• rozdzielnia główna RG nN i układ SZR 

• kompensacja mocy biernej 

• opomiarowanie odbiorów wewn�trznych 

• rozprowadzenie mocy z rozdzielni głównej 

• rozdzielnie i tablice odbiorcze 

• instalacja o�wietlenia podstawowego  

• instalacja o�wietlenia administracyjnego 

• instalacja o�wietlenia ewakuacyjnego 

• instalacja monitorowania opraw o�wietlenia ewakuacyjnego 

• instalacja siły i gniazd wtyczkowych 

• instalacja zasilania i sterowania wentylacji 

• instalacja zasilania i sterowania klimatyzacji 

• instalacja zasilania hydroforu 

• instalacja wewn�trzna w kotłowni 

• instalacja AKPiA  
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• instalacja dla wpustów dachowych 

• instalacja gniazd bezpiecze�stwa 24VAC 

• instalacja zasilania i sterowania rolet i ekranu 

• instalacja przyzywowa w pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych 

• instalacja zasilaj�ca komputery 

• instalacja odgromowa 

• instalacja poł�cze� wyrównawczych 

• instalacja ochrony od pora�e�
• instalacja ochrony przeciwprzepi�ciowej 

• ochrona przeciwpo�arowa – wył�cznik główny zasilania WPP  

1.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
• Moc zainstalowana Pi = 2065,8 kW 

• Współczynnik zapotrzebowania kz = 0,47 

• Moc zapotrzebowana Pp = 977,2 kW 

2. OPIS TECHNICZNY 
2.1. ZASILANIE 

Zgodnie z warunkami przył�czenia do sieci elektroenergetycznej znak SR-

4/DP-4857/XVII-62A-6/650/2009/DP-5009 z dnia 2009-05-14, wydanymi PGE 

Dystrybucja Rzeszów, budynek b�dzie zasilany z projektowanej stacji trafo MRw-

bS 20/2x630-7, która jest zlokalizowana na terenie działki inwestycji, dwoma 

liniami kablowymi nN: 

� Zasilanie lini� kablow� nN z rozdzielni nN sekcja I (trafo – T1) 

projektowanej stacji trafo. Zasilanie projektuje si� lini� kablow�
8xYKY 1x300 mm

2
 o długo�ci ok. 131m.  

� Zasilanie rezerwowe - lini� kablow� nN z rozdzielni nN sekcja II 

(trafo – T2)  projektowanej stacji trafo. Zasilanie projektuje si� lini�
kablow� 8xYKY 1x300 mm

2
 o długo�ci ok. 131m 

 Projektowane linie kablowe b�d� wprowadzone bezpo�rednio do budynku 

poprzez przepusty kablowe umieszczone w ławie fundamentowej. Nast�pnie 

nale�y wyj�	 z kablami w przestrze� stropu podwieszonego na drabinkach 

kablowych i korytkami kablowymi doprowadzi	 je do rozdzielni głównej RGnN 

(doj�cie kabli do pól zasilaj�cych „od góry”).  

Zasilanie liniami kablowymi nN obj�to oddzielnym opracowaniem . 

2.2. ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG nN I UKŁAD SZR 
Rozdzielni� główn� przewiduje si� w obudowie szafowej o stopniu ochrony 

IP31. Przewidziano rozdzielnic� systemu P. (Prisma Plus firmy Schneider Electric 

Polska). Rozdzielnic� zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu na parterze. 

Rozdzielnia b�dzie wyposa�ona  w układ SZR na zasilaniu ze stacji trafo. Układ 

SZR na zasilaniu b�dzie wykonany na wył�cznikach typu NW12. Układ SZR 

(typowy firmy Schneider) APZ-2T1S-W1-2S 

 Rozdzielnia b�dzie podzielona na dwie cz��ci: sekcja 1 zasilana z trafo 1, sekcja 

2 z trafo 2. Diagram pracy rozdzielni przedstawiono na schemacie rozdzielni 
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RGnN. Podstawowo rozdzielnia b�dzie pracowa	 na obu zasilaniach z 

transformatora T1 i T2 na oddzielne sekcje szyn zbiorczych. 

Układ automatyki b�dzie sterował wył�czniki NT 12 i rozł�cznik NT 12 HA. 

Jest to typowy układ, który zabudowany b�dzie w rozdzielnicy. Automatyka SZR 

oparta jest o sterownik programowalny TWIDO, wył�cznie przeciw po�arowe 

znajduje si� w standardowym wyposa�eniu układu. 

Wył�czniki w polach zasilaj�cych NT12 przewiduje si� w wersji wysuwnej. 

Zostan� one wyposa�one w zespół zabezpieczaj�co-steruj�cy Micrologic 2.0A, 

który umo�liwia ochron� instalacji oraz odbiorników. Zabezpieczenie to b�dzie 

realizowało nast�puj�ce funkcje: 

− zabezpieczenie przeci��eniowe – słu�y do ochrony przewodów (fazowych i 

neutralnego) przed przeci��eniami 

− zabezpieczenie zwarciowe zwłoczne – słu�y do ochrony instalacji przed 

zwarciami, zwłoka czasowa mo�e by	 ustawiona tak, by zapewni	
selektywno�	 wył�czenia 

− zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne – słu�y do ochrony instalacji przed 

pr�dami zwarciowymi o bardzo du�ym nat��eniu 

− pomiar pr�dów 

Pola zasilaj�ce z obu trafo oraz agregatu pr�dotwórczego wyposa�ono w 

mierniki parametrów elektrycznych PM810. Zawieraj� wszystkie 

zaawansowane funkcje potrzebne do nadzoru instalacji elektrycznej. Posiada 

port do komunikacji RS485, wej�cie logiczne, wyj�cie logiczne, pomiar 

współczynnika zawarto�ci wy�szych harmonicznych (THD) oraz alarmy. 

Miernik PM810 jest wyposa�ony dodatkowo w pami�	 wewn�trzn� do 

zapisywania dzienników z danymi, umo�liwiaj�c tak�e analiz� poszczególnych 

harmonicznych w pr�dach i napi�ciach.  

Dla umo�liwienia pracy rozdzielni w sytuacjach awarii którego� 
ródła 

zasilania wytypowano odbiory wyposa�one w wył�czniki NSX, które poprzez 

przeka
niki b�d� sterowane od przeka
nika PM810. Umo�liwi to zrzucenie 

obci��enia i prac� jednego 
ródła zasilania, które b�dzie zasilało wybrane 

odbiory. Pozostałe pola odpływowe b�d� wyposa�one w rozł�czniki 

bezpiecznikowe ISFT. 

W rozdzielni b�dzie zamontowany sterownik ZELIO oraz zabezpieczenia 

obwodów o�wietlenia zewn�trznego. 

Wszystkie odbiory (WLZ-ty) b�d� podł�czone od góry na drabinkach 

kablowych. Pomieszczenie rozdzielni winno posiada	 wentylacj� naturaln� oraz 

nale�y je wyposa�y	 w niezb�dny sprz�t BHP. Wyposa�enie rozdzielni w 

aparatur�, usytuowanie w pomieszczeniu pokazano na rys. Nr 2. 

2.3. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ 
W rozdzielnicy głównej przewidziano dwa pola do podł�czenia baterii 

kondensatorów, przekładniki pr�dowe w polach zasilaj�cych (faza „R”), jak 

równie� przewidziano miejsce na ustawienie tych baterii w pomieszczeniu 

rozdzielni. Baterie kondensatorów powinny by	 wyposa�one w dławiki tłumi�ce 

wy�sze harmoniczne, dlatego �e w sieci odbiorczej b�d� si� znajdowa	 urz�dzenia 
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z układami przekształtnikowymi (zasilacze awaryjne, falowniki, prostowniki, 

urz�dzenia komputerowe itp.), które pobieraj� pr�d o kształcie innym ni�
sinusoidalny, czyli o przebiegu zawieraj�cym wy�sze harmoniczne. Podstaw�
doboru baterii kondensatorów jest znajomo�	 wy�szych harmonicznych. Tych 

warto�ci nie mo�na ustali	 metodami obliczeniowymi, ze wzgl�du na brak danych 

wyj�ciowych do takich oblicze�. Nie jest równie� mo�liwe poprawne dobranie 

wielko�ci baterii metodami obliczeniowymi. Dlatego wielko�	 i typ baterii nale�y 

dobra	 po wykonaniu pomiarów okre�laj�cych wielko�	 poboru mocy biernej i 

pomiarów współczynników zakłóce� harmonicznych. Te dane pozwol� dobra	
bateri� dostosowan� do sieci odbiorcy tj. wła�ciw� wielko�	, ilo�	, wielko�	 stopni 

regulacji. Pomiary powinny by	 wykonane po zako�czeniu budowy, nale�y 

dokona	 odczytu z zainstalowanych w polach zasilaj�cych mierników parametrów 

elektrycznych PM 820. 

2.4. OPOMIAROWANIE ODBIORÓW WEWN�TRZNYCH 
Zgodnie z ustaleniami z przyszłym u�ytkownikiem przewidziano w rozdzielni 

„RG” opomiarowanie odbiorów w budynku w celu wewn�trznego rozliczenia. 

Zastosowano liczniki typu ME (Schneider) montowane na szynie TH.  

2.5. ROZPROWADZENIE MOCY Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ 
Rozprowadzenie mocy do poszczególnych rozdzielnic odbywa	 si� b�dzie z pól 

odej�ciowych rozdzielni głównej RGnN poprzez wewn�trzne linie zasilaj�ce 

WLZ-ty. WLZ-ety nale�y prowadzi	 na korytkach kablowych oraz w cz��ci 

biurowej w szachcie instalacyjnym. 

2.6. ROZDZIELNIE I TABLICE ODBIORCZE 
Rozdzielnie i tablice odbiorcze maj� za zadanie rozprowadzi	 energi� do 

poszczególnych odbiorów. W cz��ci biurowej projektuje si� szacht 

instalacyjny, które b�dzie zamykany drzwiami. W szachcie tym b�d�
zlokalizowane rozdzielnice na�cienne wraz z aparatur� modułow�. Natomiast 

dla ka�dego pomieszcze� cz��ci produkcyjnej przewiduje si� rozdzielnice 

odbiorcze zlokalizowane w danym pomieszczeniu. Rozdzielnie odbiorcze 

projektuje si� z rezerw� celem mo�liwo�ci rozbudowy przez przyszłego 

u�ytkownika. Szczegółowe schematy ideowe poszczególnych rozdzielnic i 

tablic, ich rodzaj, wyposa�enie przedstawiono na schematach ideowych. 

2.7. INSTALACJA O�WIETLENIA PODSTAWOWEGO 
Obejmuje wypusty o�wietleniowe we wszystkich pomieszczeniach budynku. 

Zastosowano głównie oprawy oprawy fluorescencyjne. Nat��enie o�wietlenia 

zgodnie z norm� PN EN 12464-1. Typy opraw i ich rozmieszczenie 

przedstawiono na rzutach budynku.  

Ł�czniki instalacyjne nale�y montowa	  na wysoko�ci 1,4m od podłogi. 

2.8. INSTALACJA O�WIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO 
Obejmuje o�wietlenie ci�gów komunikacyjnych (około 30%), które mog�
spełnia	 rol� o�wietlenia nocnego. Instalacja zasilana jest z poszczególnych 



7

tablic rozdzielczych. Sterowanie odbywa	 si� b�dzie z pomieszczenia portierni 

na parterze. 

2.9. INSTALACJA O�WIETLENIA EWAKUACYJNEGO 
Dla wła�ciwego o�wietlenia dróg ewakuacyjnych w budynku zaprojektowano 

o�wietlenie, które zapewni bezpieczne opuszczenie pomieszcze� w przypadku 

zagro�enia. Nat��enie o�wietlenia ewakuacyjnego winno wynosi	 min 0,5lx i 

b�dzie zał�czone w czasie nie dłu�szym ni� 2s od zaniku o�wietlenia 

podstawowego.  

Oprawy do o�wietlenia ewakuacyjnego (oprócz opraw kierunkowych)

wytypowano z o�wietlenia podstawowego. S� to oprawy zlokalizowane na 

drogach ewakuacyjnych, klatkach schodowych. Oprawy te b�d� wyposa�one w 

moduły awaryjne oraz inwertery zapewniaj�ce o�wietlenie przez min. 1h.  

2.10. INSTALACJA MONITOROWANIA OPRAW O�WIETLENIA 
EWAKUACYJNEGO 

W obiekcie zaprojektowano system monitorowania opraw o�wietlenia 

ewakuacyjnego MAKS PRO firmy Amatech. Jest to samodzielny system 

komunikacyjny monitoruj�cy stan opraw o�wietlenia ewakuacyjnego / 

awaryjnego. Monitorowanie i kontrola odbywa si� za po�rednictwem 

komputera PC lub laptopa i standardowej przegl�darki internetowej,  przez sie	
w tym równie� przez Internet.  

Głównym elementem systemu jest centralka MAKS PRO, która zlokalizowana 

została w szachcie instalacyjnym na parterze w cz��ci biurowej. Od centrali 

MAKS PRO do modułów awaryjnych opraw ewakuacyjnych nale�y uło�y	
przewód YDY 2x1mm

2
. Dwuprzewodowa magistrala komunikacyjna układana 

jest od urz�dzenia do urz�dzenia w topologii liniowej lub topologii gwiazdy. 

Centralka MAKS PRO jest jednocze�nie serwerem WWW i mo�e by	
podł�czona do sieci LAN z u�yciem protokołu TCP-IP. Po wybraniu adresu w 

przegl�darce internetowej centrala przekazuje informacje zebrane z modułów 

opraw awaryjnych i elementów systemu dotycz�cych ich stanu. Szczegóły 

przedstawiono na rys. Nr 20. 

2.11.INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH 
Instalacja obejmuje zasilanie obwodów gniazd wtyczkowych jednofazowych i 

trójfazowych oraz odbiorników technologicznych. Instalacj� projektuje si�
przewodami YDY i DY z izolacj� 750V w rurkach PCV, które b�d� układane 

na korytkach kablowych w przestrzeni stropów podwieszonych oraz w 

pomieszczeniach p/t.  Obwody 1-fazowe wykona	 jako 3-przewodowe, a 3-

fazowe jako 5-przewodowe. Przewody, trzeci w obwodach 1-fazowych i pi�ty 

w 3-fazowych s� przewodami ochronnymi. 

2.12.INSTALACJA ZASILANIA I STEROWANIA WENTYLACJI 
Instalacja obejmuje zasilanie szaf zasilaj�co steruj�cych central wentylacyjnych 

zlokalizowanych w wentylatorniach oraz na dachu budynku. Szafy RW1 

(wentylatornia nr 2.38) i RW2 (dach - szafa zintegrowana z central�)  zasilane 
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s� WLZ-ami z rozdzielni głównej natomiast RW3 (wentylatornia nr 2.31) z 

tablicy rozdzielczej bufetu TB. Szafy zasilaj�co steruj�ce oraz rozprowadzenie 

instalacji od szaf do central wentylacyjnych oraz innej niezb�dnej aparatury nie 

jest obj�te powy�szym opracowaniem (dostarczy i wykona dostawca central). 

Ponadto w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano wentylatorki 

wspomagaj�ce wentylacj� grawitacyjn�. Wentylatorki te b�d� sterowane 

o�wietleniem z opó
nieniem czasowym wył�czenia lub czujnikami ruchu 

steruj�cymi o�wietleniem.   

2.13.INSTALACJA ZASILANIA I STEROWANIA KLIMATYZACJI 
Dla cz��ci biurowo – administracyjnej zaprojektowano sze�	 układów 

klimatyzacyjnych. Instalacja obejmuje zasilanie jednostek zewn�trznych 

klimatyzacji zlokalizowanych na dachu oraz jednostek wewn�trznych w 

poszczególnych pomieszczeniach. Ponadto dla potrzeb serwerowi 

zaprojektowano dwa niezale�ne układy chłodnicze składaj�ce si� z jednostki 

zewn�trznej oraz jednostki wewn�trznej w pomieszczeniu serwerowi. 

Klimatyzatory zewn�trzne zasilane b�d� z tablic rozdzielczych T2.2, T2.3,  

zlokalizowanych w szachcie instalacyjnym na II pi�trze. Sterowanie 

klimatyzacj� odbywa	 si� b�dzie przy pomocy sterowników bezprzewodowych 

(piloty).  

2.14.INSTALACJA ZASILANIA HYDROFORU 
W pomieszczeniu nr 1.18 (przył�cz wody) zaprojektowano zestaw hydroforowy 

do podnoszenia ci�nienia wody w sieci. Instalacja obejmuje zasilanie szafy 

zasilaj�co – steruj�cej „Agr.p.po�” dostarczonej razem z zestawem 

hydroforowym. Poniewa� zestaw słu�y równie� do celów po�arowych nale�y 

go zasili	 z przed wył�czników głównych w rozdzielni głównej RGnN poprzez 

układ SZR. Układ SZR zlokalizowano w rozdzielni głównej RGnN. Instalacj�
nale�y wykona	 przewodem typu HDGs układanym na uchwytach 

odpowiedniej odporno�ci ogniowej. 

  

2.15. INSTALACJA WEWN�TRZNA W KOTŁOWNI 
W budynku projektowana jest kotłownia gazowa. Zasilanie odbiorników w 

kotłowni oraz rozdzielni wymiennikowi „R-wym” odbywa	 si� b�dzie z tablicy 

RK. Tablica ta zasilona zostanie z rozdzielni głównej RG. W pomieszczeniu 

kotłowni zaprojektowano aktywny system bezpiecze�stwa instalacji gazowej 

typu GX-2000 (Gazex) składaj�cy si� z: 

• zaworu szybkozamykaj�cego klapowego MAG-2000 – szt. 1 

• detektorów gazu typ DEX-1.2 w obudowie przeciwwybuchowej – szt. 2  

• modułu alarmowego steruj�cego prac� systemu typ MD-2.ZA – szt. 1 

• zasilacza dla MD-2.ZA typ PS3 z akumulatorem 7Ah lub 15Ah – szt. 1 

• sygnalizatorów optyczno-akustycznych typ SL-31 – symbol „D” – szt. 2 

Zaprojektowany system reaguje automatycznie i natychmiast w przypadku 

niekontrolowanego wycieku gazu lub awarii dowolnego z urz�dze� w instalacji. 
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Ponadto, w sytuacji zagro�enia, natychmiastowe odci�cie dopływu gazu do 

instalacji, wył�czenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni oraz 

uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej (przy wej�ciu do kotłowni 

oraz w recepcji pom. nr 1.03). Projekt obejmuje zasilanie rozdzielnic „R-wym” 

oraz „R-sol”. Powy�sze rozdzielnie wraz z aparatur� i oprzewodowaniem 

dostarczy i wykona dostawca urz�dze� kotłowni i wymiennikowni. 

2.16. INSTALACJA AKPiA 
Instalacja AKPiA nie jest obj�ta niniejszym opracowaniem. 

2.17. INSTALACJA DLA WPUSTÓW DACHOWYCH 
Na dachu budynku przewidziano wpusty dachowe systemu „Pluvia”, które 

b�d� podgrzewane. Zasilane b�d� napi�ciem 24V AC z transformatorów 

bezpiecze�stwa, które nale�y zamontowa	 w poszczególnych rozdzielnicach. 

Sterowanie ogrzewania wpustów dachowych odbywa	 si� b�dzie poprzez 

termostat (zlokalizowany w rozdzielnicach) i czujnik temperatury 

(zlokalizowany na dachu). 

2.18.INSTALACJA GNIAZD BEZPIECZE�STWA 24VAC 
W pomieszczeniach kotłowni, wentylatorniach, , nale�y zainstalowa	 gniazda 

24V AC. Zasilanie gniazd odbywa	 si� b�dzie z transformatorów 230/24V 

zainstalowanych w poszczególnych rozdzielniach. 

2.19.INSTALACJA ZASILANIA I STEROWANIA ROLET i EKRANU 
W Sali konferencyjnej pom. Nr 1.32 projektuje si� rolety zaciemniaj�ce okna 

sterowane elektrycznie. Instalacja obejmuje zasilanie nap�dów rolet. 

Sterowanie odbywa	 si� b�dzie bezprzewodowo poprzez system radiowy. 

Nap�dy b�d� wyposa�one w moduły radiowe z przeł�cznikami, natomiast do 

obsługi słu�ył b�dzie bezprzewodowy pilot czterokanałowy. Zastosowanie 

takiego rozwi�zania daje mo�liwo�	 programowania dowolnej ilo�ci rolet na 

ka�dy kanał pilota oraz mo�liwo�	 programowania centralnego sterowania 

roletami na jednym kanale. Nap�dy wraz z modułami radiowymi oraz pilot 

dostarczy i zamontuje dostawca rolet.  

Ponadto w sali przewiduje si� zamontowanie ekranu do projekcji 

multimedialnych. Ekran b�dzie wyposa�ony w nap�d elektryczny do zwijania 

ekranu. Instalacja obejmuje zasilanie nap�du ekranu oraz projektora. Nap�d 

wraz z modułem radiowym oraz pilot dostarczy i zamontuje dostawca ekranu 

(rolet).  

   

2.20.INSTALACJA PRZYZYWOWA W POMIESZCZENIACH WC DLA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W pomieszczeniach WC przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych  

projektuje si� instalacj� przyzywow� opart� na systemie „DELTACAL” 

(firmy Elda). System składa si� z zasilacza, przycisków przywoławczych, 

przycisków kasuj�cych, wska
ników pomieszcze� montowanych nad 

drzwiami. Instalacj� nale�y wykona	 przewodem YDY 2x1. 
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2.21.INSTALACJA ZASILAJ�CA KOMPUTERY 
W cz��ci biurowej na parterze zasilanie urz�dze� komputerowych odbywa	 si�
b�dzie z tablicy TK0, natomiast na wy�szych kondygnacjach z tablic 

rozdzielczych „TP” zlokalizowanych w ka�dym pokoju biurowym.  

Gniazda zasilaj�ce komputery AC s� zespolone z gniazdami okablowania 

strukturalnego (Punkt logiczny - PL) tworz�c tzw. Punkt elektryczno-logiczny 

/PEL/. Gniazda AC maj� wbudowan� blokad� uniemo�liwiaj�c� podł�czenie 

urz�dze� innych ni� komputery. Wył�cznik ochronny ró�nicowo-pr�dowy 

obejmuje ochron� najwy�ej 3 obwody odbiorcze.  

2.22.INSTALACJA ODGROMOWA 
Dach budynku pokryty jest pap�. Jako zwody poziome nale�y wykorzysta	
obróbk� blacharsk� attyki. Zwody pionowe (przewody odprowadzaj�ce) 

nale�y wykona	 przewodem DFeZn Ø8 lub DFeZn Ø12 (zwi�kszony przekrój 

poniewa� b�d� zamocowane w ociepleniu elewacji - styropian). W trzynastu 

przypadkach nale�y wykorzysta	 zbrojenie słupów �elbetowych 

konstrukcyjnych wykorzysta	 zbrojenie słupów �elbetowych 

konstrukcyjnych. Wszystkie wyst�puj�ce metalowe cz��ci na dachu 

(klimatyzatory zewn�trzne, centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe) 

nale�y chroni	 iglic� odpowiedniej wysoko�ci podł�czon� do zwodów 

poziomych. Zwody pionowe nale�y wyposa�y	 w zł�cza kontrolne. Zł�cza 

kontrolne projektuje si� w studzienkach plastikowych (art nr 114 04 L), które 

poł�czy	 z uziomem fundamentowym. 

     Zaprojektowano uziom fundamentowy, który nale�y wykona	 z ta�my 

stalowej /gołej/ o przekroju co najmniej 30x4mm. Uziom fundamentowy 

umieszczony szerszym bokiem pionowo w chudym betonie pod 

hydroizolacj�. Zachowa	 ci�gło�	 poł�cze� galwanicznych (poł�czenia 

spawane). Nale�y wykorzysta	 zbrojenie fundamentów i poł�czy	 je z 

uziomem poprzez przepust wodoszczelny. Podł�czenie do uziomu 

fundamentowego nale�y wykona	 ze stali ocynkowanej 25x4mm. Uziom 

fundamentowy powinien by	 sprawdzony przez inspektora nadzoru elektryka 

przed wylaniem betonu. 

Instalacj� odgromow� nale�y wykona	 zgodnie z wymaganiami norm PN-

86/E-05003/01,03 i PN – IEC 61024-1-1,-2     

2.23.INSTALACJA POŁ�CZE� WYRÓWNAWCZYCH 
Zastosowanie poł�cze� wyrównawczych głównych ma na celu ograniczenie 

do warto�ci bezpiecznych w danych warunkach �rodowiskowych napi�	
wyst�puj�cych pomi�dzy ró�nymi cz��ciami przewodz�cymi. Poł�czeniami 

obj�te s� wszystkie metalowe cz��ci instalacji rurowych, wentylacji, 

rozdzielnie metalowe, korytka kablowe itp. Szyn� poł�cze� wyrównawczych 

nale�y wykona	 przewodem LYg�o 25, który uło�y	 na ci�gu korytek 

kablowych na parterze.  Podł�czenie do uziomu fundamentowego 

płaskownikiem Fe Zn 25x4, nale�y wykona	 w pomieszczeniu rozdzielni 

głównej RG. Szyn� nale�y pomalowa	 w zielono- �ółte pasy. 
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Miejscowymi poł�czeniami wyrównawczymi nale�y obj�	 wszystkie 

metalowe ruroci�gi, metalowe o�cie�nice drzwi, przewody ochronne gniazd 

wtykowych oraz wykładzin� antystatyczn� w pomieszczeniu serwerowni. 

Miejscowe poł�czenia (DY�o 2,5) wyrównawcze poł�czy	 z lokaln� szyn�
wyrównawcza (LYg�o 10), któr� nale�y sprowadzi	 na parter i podł�czy	 do 

głównej szyny poł�cze� wyrównawczych (LYg�o 25). 

2.24.INSTALACJA OCHRONY OD PORA�E�  
Ochron� od pora�e� zaprojektowano zgodnie z norm� PN-IEC 6036 4-4-41. 

Dla ochrony budynku zastosowano szybkie wył�czenie w układzie TN-C-S, 

to znaczy sie	 b�dzie pracowa	 w układzie TN-C, a w budynku b�dzie układ 

TN-S. Rozdzielenie systemu nast�pi w rozdzielni głównej RGnN. Zacisk PE 

w rozdzielni nale�y podł�czy	 do uziomu fundamentowego budynku.  

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wył�czenia b�dzie zrealizowana 

przez: 

� urz�dzenia ochronne przet��eniowe 

� wył�czniki ochronne ró�nicowo-pr�dowe 

Skuteczno�	 ochrony nale�y sprawdzi	 pomiarami. 

2.25.INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPI�CIOWEJ 
Dla ochrony od przepi�	 w rozdzielni RGnN przewiduje si� ochron�
przeciwprzepi�ciow� klasy B, natomiast w tablicach rozdzielczych na 

obiekcie ochron� przeciwprzepi�ciow� klasy C. 

2.26.OCHRONA PRZECIWPO�AROWA – WYŁ�CZNIK GŁÓWNY 
ZASILANIA WPP 
W celu ochrony przeciwpo�arowej zostały zaprojektowane specjalne 

wył�czniki przeciwpo�arowe „WPP” (wył�czenie budynku spod napi�cia), 

które zlokalizowano przy głównych wej�ciach. Wył�czniki te winny by	
koloru czerwonego w obudowie przeszklonej. Instalacj� nale�y wykona	
kablem HDGs, który nale�y układa	 na uchwytach o odporno�ci ogniowej 

dostosowanej do kabla. 

                                       Opracował: in�. Edward Wilk  
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE 

3.1. Obliczenia o�wietlenia
Obliczenia o�wietlenia podstawowego wykonano w oparciu o norm� PN-EN 

12464-1:2004 na  komputerze w oparciu o program Dialux 4.6.Wyniki 

oblicze� przeniesiono bezpo�rednio na poszczególne pomieszczenia. Rodzaje 

zastosowanych opraw przedstawiono na rysunkach.  

3.2. Obliczenia WLZ-ów
W  oparciu o  moce zainstalowanych urz�dze� poszczególnych odbiorników 

sporz�dzono bilans mocy dla całego budynku, rozdzielni „RGnN” i 

poszczególnych rozdzielnic. 

Dokonano doboru WLZ-ów oblicze� pr�dów, spadków napi�	 i zestawiono 

w/w obliczenia  tabeli Nr 1. 
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BILANS MOCY ORAZ 
WYNIKI OBLICZE� LINII ZASILAJ�CYCH 

TABELA NR 1 

ZESTAWIENIE OBCI��E
(Rozdzielnic, szaf) 

Pr�d 
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W

) 

znam

(A) 

Bezp.

(A) 
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�	
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ii
 

(m
) 

Rodzaj i 

przekrój 

przewodów 

(mm
2
) 

S
p
ad

ek
 

n
ap

i�
ci

a 
 ∆

(%
) 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 O1 34,1 - - - 34,1 0,51 17,5 29,7 63 58 YKY�o 5x10 1,3 TA0 

2. O2 - 16,6 - - 16,6 0,53 8,9 15,1 32 62 YKY�o 5x6 1,18 TA1 

3. O3 - - 5,6 - 5,6 0,55 3,1 5,3 25 65 YKY�o 5x4 0,64 TA2 

4. O4 - 52,7 - - 52,7 0,62 33,0 56,0 100 62 YKY�o 5x25 1,05 T1.1 

5. O5 - - 52,2 - 52,2 0,63 33,0 56,0 100 65 YKY�o 5x25 1,1 T2.1 

6. O6 13,2 - - - 13,2 0,60 8,0 13,6 32 22 YKY�o 5x6 0,37 TSA 

7. O7 13,4 - - - 13,4 0,56 7,5 12,7 25 12 YKY�o 5x4 0,28 RA0 

8. O8 6,0 - - - 6,0 1 6,0 10,2 25 20 YKY�o 5x4  O�w.zew.

9. W1 - 71,4 - - 71,4 0,65 46,4 78,9 200 23 YKY�o 5x70 0,19 RW1 

10. W2 - - - 37,0 37,0 0,73 27,03 66,2 125 20 YKY�o 5x35 0,19 RW2 

11. D1 11,0 - - - 11,0 0,50 5,5 22,0 40 33 YKY�o 5x6 0,38 TD 

12. K1 15,5 - - - 15,5 0,80 12,4 21,1 50 58 YKY�o 5x10 0,92 TK0 

13. S1 80,0 - - - 80,0 0,46 37,0 62,9 100 16 YKY�o 5x25 0,3 R-1 

14. S2 94,0 - - - 94,0 0,47 44,0 74,8 125 27 YKY�o 5x35 0,43 R-2 

15. S3 79,0 - - - 79,0 0,47 37,0 62,9 100 37 YKY�o 5x25 0,7 R-3 

16. S4 85,0 - - - 85,0 0,47 40,0 68,0 125 44 YKY�o 5x35 0,64 R-4 

17. S5 87,0 - - - 87,0 0,47 41,0 69,7 125 54 YKY�o 5x35 0,81 R-5 

18. S6 79,0 - - - 79,0 0,47 37,0 62,9 100 64 YKY�o 5x25 1,21 R-6 

19. S7 164,0 - - - 164,0 0,47 77,0 130,9 200 74 YKY�o 5x70 1,04 R-7 

20. S8 223,0 - - - 223,0 0,47 105,0 178,5 250 75 YKY�o 5x95 1,06 R-8 

21. S9 166,0 - - - 166,0 0,47 78,0 132,0 200 64 YKY�o 5x70 0,91 R-9 

22. S10 162,0 - - - 162,0 0,47 76,0 129,2 200 48 YKY�o 5x70 0,66 R-10 

23. S11 238,0 - - - 238,0 0,47 112,0 190,4 300 24 YKY�o 5x120 0,28 R-11 

24. S12 155,0 - - - 155,0 0,47 73,0 124,0 200 15 YKY�o 5x70 0,20 R-12 

25. S13 - - 36,0 - 36,0 0,75 27,0 59,5 100 67 YKY�o 5x25 0,92 T2.2 

26. S14 - - 28,5 - 28,5 0,75 21,4 54,3 100 67 YKY�o 5x25 0,73 T2.3 

27. S15 7,4 - - - 7,4 0,63 4,7 8,0 25 15 YKY�o 5x4 0,22 RK 

28. S16 53,2 - - - 53,2 0,60 32,2 54,7 100 10 YKY�o 5x25 0,16 TB 

29. S17 1,5 - - -    10,2 25 92 HDGs 5x4 0,44 Agr.p.po�
 RAZEM 2065,8 0,508 1050,6  
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3.3.  Bilans mocy 
Pi = 2065,8 kW (wg. tabeli Nr 1.) 

Po = 1050,6 kW 

kz = 0,508 

Przyj�to współczynnik jednoczesno�ci obci��e� szczytowych kjc=0,93 

Pp = Po x kjc = 1050,6 x 0,93 = 977,2kW 

Pi = 2065,8kW 

Pp = 977,2kW 

kz = 0,47 

3.4. Dobór kabli zasilaj�cych ze stacji trafo 

Kable dobieram na pełne obci��enie transformatora 630kVA czyli Io = 910,0 A 

Dobieram kable YKY 1x300 o Id = 582A 

Dla obci��enia Io = 910,0 A dobieram linie kablow�:  
8xYKY 1x300 o Id = 1164A 

3.5. Obliczenia spadku napi�cia 

l = 131m 

P = 630kVA * 0.8 = 504 kW 

%4,1
60078

131*504*
=

∗
=

∗
=∆

sk

lP
U

dopUU ∆<∆

1,4% < 5%

3.6. Zabezpieczenie kabli zasilaj�cych od przeci�	e
   

Wymagane warunki 

IB � In � Iz

I2 � 1,45 Iz 

IB = 910A 

IZ = 1164A 

In = 1000A 

910 < 1000 < 1164A

I2 = 1,6 x 1000 = 1600A 

I2 < 1,45 x 1164A 

1600 < 1687,8

3.7. Obliczenie mocy zwarciowej 
3.7.1. Obliczenie mocy zwarciowej w stacji trafo 15/0,4kV 

„INKUBATOR” 
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• Moc zwarciowa w GPZ 110/15kV Jasionka 

Szw = 250MVA (wg. w.p.) 

• Kabel SN 15kV 120mm
2
 Al.  l=200m 

Ω=== 99,0
250

15*1,1* 22

z

n
s S

Uk
X

• Kabel 120mm
2
 Al.  Rk = 0,255�/km 

Xk = 0,0824�/km 

Rk = 0,4 x 0,255 = 0,10 �
Xs = 0,4 x 0,0824 = 0,03 �

Ω=++= 02,1)03,099,0(1,0 22

sZ

MVA
Z

Uk
S

s

n
zw 6,242

02,1

15*1,1* 22

===

Moc zwarciowa w stacji trafo “INKUBATOR” po stronie 15kV 

wynosi MVAS zw 6,242=

Pr�d zwarciowy składowej symetrycznej 

kA
Z

Uk
I

s

n
p 35,9

02,173,1

15*1,1

3

*
1 =

∗
=

∗

=

Pr�d udarowy 

kAImki puu 73,2335,9141,18,12 1 =∗∗∗=∗∗∗=   

3.7.2. Obliczenie pr�du zwarciowego w rozdzielnicy „RGnN” 

Schemat sieci 
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Sie� SN 

Ω=�
�

�
�
�

�
∗= 00072,0

15

4,0
02,1

2

sZ

RT = 0,0038�
XT = 0,0107�

Ω=+= 011,00107,00038,0 22

TZ

Oporno�	 zestyków ł�czników Rs = 0,0006�
Z = Zs + ZT = 0,00072 + 0,011 = 0,0117 �

kA
Z

Uk
I n

p 73,21
7,1173,1

400*1,1

3

*
=

∗
=

∗

=

Wg tabeli  Ip = 20,2 kA (wyniki porównywalne) 

X = Xs + XT + Xlk = 0,00072 + 0,0038 + 0,02 = 0,024 �
R = RT + Rlk + Rs = 0,0107 + 0,0093 + 0,0006 = 0,02 �

Ω=+=+= 031,002,0024,0 2222 RXZ

Pr�d zwarciowy w rozdzielni RGnN 

kA
Z

Uk
mI n

p 2,8
3173,1

400*1,1
1

3

*
=

∗
∗=

∗

=

                                                                                     Obliczenia wykonał 

                                                                                             in�. E.Wilk 










































