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Opis techniczny 

1.1 Podstawa opracowania  
Projekt opracowano na podstawie:  

 - zlecenia Inwestora,  
 - projekt zagospodarowania terenu działki nr 5/19 i 5/21 w Pruchniku,  
 - techniczne warunki przyłączenia nr 02328/RE09/2009 z dnia 2009-04-03 

- uzgodnień międzybranŜowych oraz z Inwestorem,  
 - obowiązujących norm i przepisów.  
 

1.2 Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej i 
zewnętrznej dla Zespołu Boisk Sportowych z Zaplecze "Orlik 2012" przy 
Gimnazjum Publicznym im. Ks. Markiewicza w Pruchniku. 
 
1,3 Zakres opracowania  
Niniejsze opracowanie obejmuje:  
- zasilanie, układ pomiarowy wraz z wlz,  
- rozdzielnicę RG,  
- instalacje oświetlenia ogólnego i wejść zaplecza,  
- instalację gniazd I -fazowych ogólnych zaplecza,  
- instalację zasilającą wentylację mechaniczną zaplecza,  
- instalacja ogrzewania elektrycznego pomieszczeń zaplecza,  
- sieci kablowe oświetlenia terenu,  
- stanowiska oświetleniowe,  
- uziemienie stanowisk słupowych,  
- instalację odgromową i połączenia wyrównawcze,  
- ochronę od poraŜeń.  
 
1.4 Zasilanie elektryczne  

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenie kompleksu wymagało będzie 
wykonania przyłącza kablowego od istniejącego słupka kablowego SK-4x63 nr 55 do 
ZL-1 umieszczonego na budynku istniejącej Szkoły. Lokalizację złącza licznikowego 
pokazuje projekt zagospodarowania terenu. Zgodnie z pkt 15 w/w technicznych 
warunków przyłączenia, projekt i wykonanie na przyłącza kablowego wykonuje PGE 
DYSTRYBUCJA Zamość RZE Przeworsk, po  podpisaniu z Inwestorem umowy 
przyłączeniowej i te roboty nie wchodzą w  zakres niniejszego opracowania. Projekt 
ten obejmuje instalacje odbiorczą policznikową która nie podlega sprawdzeniu w 
RZE Przeworsk . Obok złącza licznikowego projektuje się umieszczenie rozdzielnicy 
głównej RG. Wlz miedzy ZL-1 i RG wykonać kablem YKYŜo 5x10 mm² osłoniętym 
rurą DVK lub BE. Rozdzielnicę RG zaprojektowano w oparciu o katalog firmy 
LEGRAND. W rozdzielnicy znajdują się zabezpieczenia obwodów zasilających 
oświetlenie boisk oraz układ sterowania oświetleniem, zabezpieczenie wlz-u budynku 
zaplecza boisk, oraz zabezpieczenie dodatkowego gniazda 3-fazowego. Rozdzielnicę 
RG wykonać w obudowie XL160 ( 72 moduły, IP 65) lub podobnej spełniającej ten 
warunek.  Pod rozdzielnicą RG projektuje się montaŜ w zamykanej wnęce p/t gniazda 
400V 32A. Dostęp do tego gniazda musi być uniemoŜliwiony od osób postronnych. 
Schemat ideowy rozdzielnicy RG pokazany jest na rysunku nr 3. NiezaleŜnie od 
oświetlenia boisk projektuje się montaŜ jednej lampy oświetleniowej ( nr 7 ) w celu 
oświetlenia terenu. Na oświetlenie terenu naleŜy zastosować oprawę OCP-125 na 
słupie oświetleniowym S-60C. Zastosować fundament F-150. 

 
  1.5 Zasilanie i instalacja wewn ętrzna kontenera zaplecza socjalnego.  

Projektuje się zasilanie zaplecza zespołu wykonać kablem ziemnym YKY 5x10 mm² z 
projektowanej rozdzielnicy głównej RG. Zabezpieczenie tego kabla stanowi wyłącznik 



nadprądowy S303 B25. W zakres instalacji projektowanego kontenera zaplecza 
Zespołu Boisk Szkolnych wchodzą: 

- rozdzielnica bezpiecznikowo – sterująca  zaplecza 
- instalacje oświetlenia ogólnego i wejść zaplecza,  
- instalację gniazd I -fazowych ogólnych zaplecza,  
- instalację zasilającą wentylację mechaniczną zaplecza,  
- instalacja ogrzewania elektrycznego pomieszczeń zaplecza, 

Instalacje te realizowane są wg typowego projektu ORLIK 2012 i wchodzą w zakres w 
dostarczanego zaplecza kontenerowego. Wobec powyŜszego niniejszy projekt nie 
obejmuje tych instalacji. Inwestor w swoim zamówieniu winien otrzymać kontener 
wyposaŜony w te instalacje. Dlatego ich wycena i realizacja dokonywana jest przez 
Dostawcę zespołu zaplecza. JednakŜe w pomieszczeniach sanitariatów projektuje się 
dodatkowo zainstalowanie wentylatorków łazienkowych załączanych jednocześnie z 
oświetleniem tych pomieszczeń. Oświetlenie to sprzęŜone jest z łazienkowym 
wentylatorem mechanicznym umieszczonym w przewodzie wentylacyjnym który 
załącza się w chwili włączenia oświetlenia, a wyłącza po ok. 3-4 min po jego 
zgaszeniu.   
 
1.6 Zasilanie o świetlenia boisk  
Zasilanie lamp oświetlenia terenu boiska naleŜy wykonać kablem YKY 5x 10 mm2 ( 
boisko piłkarskie) i YKY 5x 6 mm2  (Boisko wielofunkcyjne) z rozdzielnicy RG.  
Projektuje się oddzielne zasilanie poszczególnych boisk w celu umoŜliwienia 
niezaleŜnego ich funkcjonowania. Zgodnie z wytycznymi oświetlenie boisk powinno 
spełniać następujące parametry: 

 
Boisko piłkarskie   
NatęŜenie oświetlenia 
Śr. natęŜenie oświetlenia Eśr 77 lx 
Min. natęŜenie oświetlenia Emin 54 lx 
Max. natęŜenie oświetlenia Emax 119 lx 
Równomierność g1 Emin/Emax 1:1,41 (0,71) 
Równomierność g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46) 
 
Boisko do koszykówki i siatkówki   
NatęŜenie oświetlenia  
Średnie natęŜenie oświetlenia Eśr 103 lx 
Minimalne natęŜenie oświetlenia Emin 76 lx 
Maksymalne natęŜenie oświetlenia Emax 136 lx 
Równomierność g1 Emin/Emax 1:1,35 (0,74) 
Równomierność g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56). 
 
Do oświetlenia projektowanych boisk zastosowano oprawy typu MPV506)A/59 1 
xHPI-TP250W SGR firmy PHILIPS zabudowane na masztach stoŜkowych 
ocynkowanych 10,0 m tym M-100SE produkcji ElektromontaŜ Rzeszów. Zastosować 
fundamenty F-160. Obliczeń natęŜenia oświetlenia dokonano w oparciu o program 
PHILIPS CALCOLUX. Wyniki obliczeń dołączono do projektu. Na masztach 
montować w zaleŜności od potrzeb głowice GM/4 lub GM6, do których naleŜy 
montować oprawy. Ilość opraw na poszczególnym maszcie pokazuje rys. nr 1 i 2. 
Okablowanie wewnątrz masztów wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2 (ilość 
przewodów wg ilości opraw na maszcie). Zastosować oddzielne zabezpieczenia dla 
poszczególnych opraw o wartości B 6A. Zabezpieczenie to umieścić w 
projektowanych złączy kablowych IZK. Lokalizacja stanowisk słupowych została 
pokazana na projekcie zagospodarowania terenu. Szczegóły rozwiązań 
przedstawiono na rysunku nr 2 mniejszego opracowania.  



 
Zakres oświetlenia  zewnętrznego obejmuje: 
- maszt oświetleniowy M-100SE   - 10 szt. 
- fundament dzielony F-160    - 10 szt. 
- słup oświetleniowy S-60c    - 1 szt. 
- fundament dzielony F-150    - 1 szt. 
- elementy montaŜowe    - 11 kpl. 
- złącze kablowe IZK-1    - 1 kpl  
- złącze kablowe IZK-2    - 6 kpl  
- złącze kablowe IZK-3    - 4 kpl  
- głowica GM-4     - 6 szt. 
- głowica GM-6     - 4 szt. 
- projektor MPV506)A/59 1 xHPI-TP250W SGR - 24 szt. 
- oprawa OCP-125     - 1 szt. 
- Przewód YDY 3x2,5 mm²    - 300 mb 

 
1.7 Sieć kablowa o świetlenia boiska  
Okablowanie oświetlenia wykonać kablem typu YKY4x 10 mm2 ( boisko piłkarskie) i 
YKY4x 6 mm2  (Boisko wielofunkcyjne). Trasę ułoŜenia linii kablowych i 
skrzyŜowania linii kablowych z uzbrojeniem terenu przedstawiono na projekcie 
zagospodarowania. Kable naleŜy układać w rowie kablowym o głębokości O,8m, na 
podsypce z piasku o grubości 10cm linią falistą. Na kabel co 10m załoŜyć oznaczniki 
z oznaczeniem Kabla. Następnie zgłosić kable do odbioru do Inspektora Nadzoru. Po 
odbiorze kable zasypać 10cm warstwą piasku, warstwą rodzimego gruntu bez 
kamienia i gruzu o grubości 15cm i przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego 
na całej długości. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułoŜony kabel 
lecz nie mniejsza niŜ 20cm. Rów \wypełnić gruntem ubijając warstwami. Kabel przy 
skrzyŜowaniach istniejącym i projektowanym uzbrojeniu terenu, powinien być 
chroniony od uszkodzeń mechanicznych. W tym celu naleŜy kabel umieszczać w 
rurach ochronnych (DVK50 AROT). Przy wykonywaniu robót naleŜy przestrzegać 
obowiązujących norm i przepisów. Kabel naleŜy łączyć na tabliczkach zaciskowych w 
słupach oświetleniowych.  
 
Zakres linii kablowej oświetlenia  zewnętrznego obejmuje: 
- YKY 5x10 mm2   - 256 mb 
- YKY 5x10 mm2   - 117 mb 
- YKY 5x2,5 mm2   - 35 mb 
- bednarka Fe Zn 25x4  - 350 mb 
 
1.8 Ochrona od pora Ŝeń i uziemienie stanowisk  
Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim przewidziano szybkie wyłączenie.  
Instalacja zasilająca została zaprojektowana w układzie TN-C. Rozdzielnie przewodu 
PEN na PE i N zrealizować na uziemionej szynie w rozdzielnicy głównej RG. Punkt 
rozdziału uziemić Ru<I0Ω. W sieci odbiorczej zastosowano ochronę od poraŜeń 
poprzez szybkie wyłączenie w układzie sieciowym TN-S. Samoczynne wyłączenie 
zasilania realizowane jest przez wkładki bezpiecznikowe oraz wyłączniki róŜnicowo - 
prądowe o prądzie zadziałania I=30mA zabudowane w rozdzielnicach. NaleŜy 
metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od poraŜeń oraz oporność izolacji 
instalacji.  
Wszystkie obudowy: zestaw pomiarowy i rozdzielnica RG wykonano w II klasie 
ochronności. Zacisk PE wykonać na tablicy we wnęce kaŜdego słupa i uziemić go. 
Rezystancja uziemienia słupa powinna być mniejsza od 30Ω. Do przewodu PE 
przyłączyć metalową konstrukcję słupa.  



1.9 Instalacja odgromowa i poł ączenia wyrównawcze  
Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagający ochrony podstawowej.  
Instalacja odgromowa zgodnie z PN-ICE 61024 wykonana będzie poprzez: 
-  ułoŜenie uziomu otokowego wykonanego z bednarki Fe Zn 25x4 równolegle z 
projektowanym 
   kablem  i połączenie jej z zaciskami kontrolnymi masztów 
- wykorzystanie metalowej konstrukcji i poszycia dachu jako zwodu naturalnego. W 
przypadku  
  wykonania konstrukcji budynku zaplecza z przewodu nie izolowanego przewody 
odprowadzające  
  (drut DFe/Zn fi8mm) instalacji odgromowej naleŜy prowadzić w (na) ścianie 
zewnętrznej budynku w 
  rurce instalacyjnej RYS 28mm.  
Przewody odprowadzające naleŜy przyłączyć poprzez złącze kontrolne do uziomu 
fundamentowego. Przewody uziemiające dla instalacji odgromowej naleŜy osłonić 
kątownikiem lub ceownikiem (lub ułoŜyć w rurze w tynku RYS 36) do wysokości ok. 
0,8m nad poziom gruntu i zakończyć zaciskami probierczymi, które zabudowywać w 
obudowie wtynkowej przystosowanej do zabudowy zacisków kontrolnymi. Połączenia 
powinny być trwałe: spawane, skręcane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone 
przed korozją. Koszty wykonania instalacji odgromowej, roboczej i ochronnej moŜna 
obniŜyć, jeśli wykorzysta się zbrojenie ścian i fundamentów jako jej elementy. 
Oporność uziemienia nie moŜe przekraczać 10 Ω. W przypadku, gdy rezystancja 
uziemienia nie osiągnie wymaganej wartości naleŜy wbić dodatkowo pręty 
uziemiające.  
Z istniejącą główną szyną wyrównawczą naleŜy połączyć:  
l) wszystkie metalowe i elementy przewodzące konstrukcyjne budynku,  
2) instalacje wodne,  
3) przewody PE.  
Metalowe rurociągi wchodzące do budynku połączyć z szyną wyrównawczą GSW, 
stosując na rurociągach i kanałach kablowych połączenia zaciskowe (objemki dobrać 
odpowiednio do średnicy rur) a na szynie połączenia śrubowe. W sanitariatach w 
poszczególnych pomieszczeniach naleŜy wykonać miejscowe połączenia 
wyrównawcze przewodami LgY 4mm2 i podłączonymi poprzez płaskownik FeZn do 
przewodu PE w rozdzielnicach RG. Jako roboty zanikowe wspomniane elementy 
połączeń podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Dla instalacji oświetlenia 
zewnętrznego maszty stanowią zwody pionowe instalacji odgromowej. Bednarka 
ocynkowana połoŜona równolegle z projektowanym kablem energetycznym stanowi 
dla instalacji elektrycznej uziemienie pkt PE a dla odgromowej uziom otokowy. 
 
1.10 Uwagi ko ńcowe  
• całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowy 

urządzeń elektrycznych, uwzględniając ewentualne uwagi zawarte w 
uzgodnieniach. 

• po zakończeniu robót przeprowadzić pomiary kontrolne rezystancji uziemienia, 
rezystancji izolacji, ciągłości przewodów ochronnych i skuteczności ochrony 
zapewniającej bezpieczeństwo. 

• przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowiązany jest do stosowania 
wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie  
tj. posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z 
Polskimi Normami lub aprobatę techniczną - zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” 
(Dz.U. nr 89 z 1994r poz.414, art.10) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 10 z 1995r p.oz.48). 

• Zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji w zakresie wytyczenia oraz 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 



 
 

OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
 
- Bilans mocy.  
 
   Pi  kj  Ps  

Boisko piłkarskie  5,20  1  5,20  

Boisko do koszykówki  2,60  1  2,6  

Oświetlenie terenu  0,2  1  0,2  

Budynek zapecza 16,0 0,5 8,0 

RAZEM  24,0  -  16,0  
 

 

Pi - moc zainstalowana  
kj - współczynnik jednoczesności  
Ps - moc szczytowa 
 
Zapotrzebowana moc umowna w pełni zabezpiecza potrzeby w tym zakresie. 
 
 

- Obliczenie rezystancji uziemienia wył ącznika ró Ŝnicowo-pr ądowego  

W tablicach rozdzielczych zastosować trójbiegunowe wyłącznik róŜnnicowoprądowe 
o znamionowym prądzie róŜnicowym 30 mA, jako dodatkowy środek ochrony 
przeciwporaŜeniowej. Wartość rezystancji uziemienia włączonego w obwód 
wyłącznika winna wynosić: 

 
 
                                                50 
                              R1 = ----------- = 1.389 Ω 
                                            0,03x1,2 
 
 
                                             25 
                               R2 = ----------- =  625 Ω  
                                      0,03x1,2 

 
- Dobór nat ęŜenia oświetlenia  

 
Obliczeń natęŜenia oświetlenia dokonano w oparciu o program PHILIPS CALCOLUX. 
Wyniki obliczeń dołączono do projektu. 


