
Instalacje elektryczne 

Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania są zewnętrzne instalacje elektryczne dla potrzeb zasilenia 

instalacji ciekłego tlenu na terenie szpitala w Skwierzynie przy ul. Szpitalnej 5, działka nr 
153, obr.3 miasto  Skwierzyna 

 
W zakres opracowania wchodzi: 

- trasa linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej skrzynkę rozdzielczą SR, 
- linia kablowa nn 0,4 kV zasilająca projektowane oświetlenie zewnętrzne terenu stacji, 
- Instalacja uziemiająca elementy przewodzące dostępne na terenie stacji tlenu. 

Zewnętrzne instalacje elektryczne 

W celu zasilenia skrzynki rozdzielczej SR i oświetlenia zewnętrznego stacji tlenu planuje 
się ułożenie linii kablowych nn 0,4kV z istniejącej szafy elektrycznej ZK znajdującej się na 
zewnątrz budynku szpitala. Kable zasilają kolejno skrzynkę SR i oprawy oświetlenia 
zewnętrznego montowane na słupach. Kable należy układać w gruncie na głębokości 0,7m. 

Zewnętrzne instalacja uziemienia 

Projektuje się instalację uziemiającą na terenie stacji tlenu. W tym celu planuje się 
ułożenie bednarki stalowej ocynkowanej ogniowo StZn 50x5 mm dookoła fundamentu 
w formie otoku. Taśmę w gruncie układać na głębokości minimum 0,8m. W fundamencie 
betonowym pod zbiornik tlenu i parownicę atmosferyczną układać bednarkę StCu 50x5 mm. 
Uziemienie otokowe i fundamentowe należy połączyć ze sobą bednarką stalową poprzez 
spawanie. Do instalacji przyłączyć wszystkie elementy przewodzące dostępne, a w 
szczególności: 
- zbiornik tlenu, 
- parownicę atmosferyczną, 
- ogrodzenie, 
- skrzynkę rozdzielczą SR, 
- słupy oświetlenia. 
Wymagana rezystancja układu uziemienia, potwierdzona pomiarami R≤10Ω. 

Skrzynka rozdzielcza SR 

Skrzynka rozdzielczą w wykonaniu wolnostojącym do podłączenia pompy wirowej 
zabudowanej na autocysternie należy wyposażyć w gniazdo trójfazowe 63A/400V. Należy ją 
wyposażyć w wyłącznik różnicowoprądowy o znamionowym prądzie różnicowym 30mA 
odporny na działanie ujemnych temperatur oraz wyłącznik nadmiarowoprądowy 
o charakterystyce C. Znamionowy prąd zabezpieczeń należy dobrać na etapie realizacji. 

Linie kablowe 

Kable należy układać linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Kable należy układać na głębokości 0,7m, 
na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą 
piasku o grubości co najmniej 10cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co 
najmniej 15cm. Trasa kabla powinna być na całej długości oznaczona folią z tworzywa 
sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. Odległość folii od kabla powinna wynosić co 
najmniej 25cm. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym. Skrzyżowania  
i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z N SEP-E-
004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości wymagane przez normę nie 



mogą być zachowane, należy zastosować rury ochronne z PCV. Pod pojazdem kable ułożyć 
w rurze osłonowej SRS75. Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości 
w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w 
miejscach charakterystycznych, np. skrzyżowaniach, wejściach do rur osłonowych, na 
końcach kabli. 

Na oznaczniku należy umieścić: 
- typ, 
- przekrój, 
- napięcie i numer ewidencyjny kabla, 
- znak użytkownika kabla, 
- rok ułożenia. 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Instalacja elektroenergetyczna pracuje w systemie TN-C-S. Jako środek ochrony przed 
dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Uzupełnienie ochrony 
przed dotykiem bezpośrednim zastosowano dodatkowo wyłączniki różnicowoprądowe. 

Ochrona podstawowa przed porażeniem prądem elektrycznym będzie realizowana przez 
zastosowanie izolowania części czynnych oraz obudów o stopniu ochrony co najmniej IP 20. 

Charakterystyka ekologiczna 

Planowane instalacje elektroenergetyczne 0,4kV, pod względem wytwarzanego pola 
elektromagnetycznego, emisji hałasu i zakłóceń elektromagnetycznych nie mają ujemnego 
wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i sąsiadujące obiekty. 

Zakres oddziaływania inwestycji  

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy 
z dn. 07 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, obejmuje tylko działki wskazane jako teren 
inwestycji. 

Obszar oddziaływania obiektu i związane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, 
w tym zabudowy terenu określono na podstawie norm: NSEP-E-004:2003 - 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

Planowane linie kablowe nN 0,4kV, powodują ograniczenie w możliwości zabudowy 
terenu, w szczególności posadowienia fundamentów budynków, w odległości poniżej 50cm 
od osi linii kablowej, wzdłuż trasy linii. 

Mając powyższe na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektów, obszar 
odziaływania obiektu nie wykracza poza działki wskazane jako teren inwestycji. 
 














