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OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że "Projekt budowlano-wykonawczy stacjo rozbudowy zespołu budynków Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o nowy budynek dydaktyczno-naukowy
"D"; Adres: Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, dz. nr ew. 12/7, 42, 19, 12/13 i 12/15, obręb 2-02-03 ZESZYT IE3 - WĘZEŁ CIEPLNY - INSTALACJE ELEKTRZYCZNE został wykonany zgodnie z umową, zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz został
skoordynowany międzybranżowo. Jednoczenie oświadczam, że dokumentacja jest kompletna z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.

..................................................

..................................................

MGR INŻ. MARCIN ROWICKI
PROJEKTANT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MGR INŻ. MIROSŁAW KURCZAK
SPRAWDZAJĄCY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2

EMGIEprojekt Sp. z o.o.

25-342 Kielce, ul. Mazurska 14, tel. (+41) 343-27-02; fax. (+41) 344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

Spis treści:
1.

DANE OGÓLNE ......................................................................................................................................4
1.1
Inwestor.........................................................................................................................................4
1.2
Dane ewidencyjne .........................................................................................................................4
1.3
Jednostka projektowa ...................................................................................................................4
1.4
Przedmiot projektu wielobranżowego ..........................................................................................4
1.5
Zakres niniejszego opracowania ...................................................................................................4
1.6
Podstawa opracowania .................................................................................................................5
1.7
Przeznaczenie i kategoria obiektów budowlanych .......................................................................6
2. ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SILNOPRĄDOWYCH .....................................7
2.1
Przedmiot, zakres i cel opracowania .............................................................................................7
2.2
Urządzenia węzła cieplnego ..........................................................................................................7
2.3
Zasilanie, rozdzielnica RWC ...........................................................................................................8
2.4
Instalacja siły, sterowanie, zabezpieczenie pomp, sygnalizacja pracy pomp................................8
2.5
Instalacje elektryczne automatyki co, ct i cw ................................................................................9
2.6
Instalacja antenowa ................................................................................................................... 10
2.7
Instalacja oświetlenia i gniazd 230V ........................................................................................... 10
2.8
Ochrona przeciwporażeniowa.................................................................................................... 11
2.9
Instalacja połączeń wyrównawczych.......................................................................................... 11
2.10 Obliczenia techniczne ................................................................................................................. 12
2.11 Zestawienie podstawowych materiałów.................................................................................... 12
3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA OPRACOWANIA PLANU
BIOZ 14

CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA:
Nr rysunku

Nazwa rysunku

Skala

E01

Rzut węzła cieplnego – instalacja oświetleniowa

1:50

E02

Rzut węzła cieplnego – instalacja elektryczna

1:50

E03

Schemat główny zasilania

b.s.

E04

Rozdzielnica RWC węzła. Widok

b.s.

E05

Schemat sterowania pompami CO

b.s.

E06

Schemat sterowania pompami CT

b.s.

E07

Schemat sterowania pompą CW

b.s.

E08

Schemat połączeń urządzeń automatycznej regulacji temp. węzłów CO, CT i CW

b.s.

E09

Widok rozdzielnicy regulatora TROVIS 5579

b.s.
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1. DANE OGÓLNE
1.1

Inwestor

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40.

1.2

Dane ewidencyjne

Nieruchomość położona jest w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40 na działkach o numerach ew.
12/13, 12/15 i 19 w obrębie 2-02-03 (własność Zamawiającego) oraz na działkach o numerach ew. 12/7 i
42 z obrębu 2-02-03 (wieczyste użytkowanie Zamawiającego).

1.3

Jednostka projektowa

EMGIEprojekt Sp. z o.o., 25-342 Kielce, ul. Mazurska 14.

1.4

Przedmiot projektu wielobranżowego
•

ZESZTYT 1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

•

ZESZTYT 2: ARCHITEKTURA

•

ZESZTYT 3: KONSTRUKCJA

•

ZESZTYT 4: INSTALACJE SANITARNE

•

ZESZTYT 5: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE

•

ZESZTYT 6: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SŁABOPRADOWE

•

ZESZTYT 7: WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

•

ZESZYT

IS1: PROJEKT

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

- PRZYŁĄCZE WODY,

PRZYŁĄCZE

KANALIZACJI, WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODY UŻYTKOWEJ, WODY HYDRANTOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ
BUDYNKU
•

ZESZYT IS2: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - USUNIĘCIE KOLIZJI Z INFRASTRUKTURĄ
CIEPŁOWNICZĄ

•

ZESZYT IS3: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - WĘZEŁ CIEPLNY

•

ZESZYT IE1: PROJEKT LOKALIZACJI PZO

•

ZESZYT IE2: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PZO

•

ZESZYT IE3: WĘZEŁ CIEPNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1.5

Zakres niniejszego opracowania
•

Rozwiązania z zakresu instalacji elektrycznych silnoprądowych w pomieszczeniu węzła cieplnego.
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Podstawa opracowania
•

Umowa Nr ZP/U/02/16 z dnia 8.04.2016 zawarta w Warszawie pomiędzy Akademią Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, a
EMGIEprojekt Sp. z o.o., ul. Górna 20, 25-415 Kielce,

•

Umowa Nr 4/DIiR/2018 z dnia 14.09.2018 zawarta w Warszawie pomiędzy Akademią Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, a
EMGIEprojekt Sp. z o.o., ul. Mazurska 14, 25-342 Kielce,

•

"Program Funkcjonalno-Użytkowy - Budowa budynku dydaktyczno-naukowego z parkingiem
naziemnym dla Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w
systemie "zaprojektuj i wykonaj" opracowany przez firmę CEILING Sp. z o.o. w styczniu 2016
roku,

•

aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,

•

archiwalna dokumentacja budynku "B" i budynku "C" Akademii Pedagogiki Specjalnej w
Warszawie,

•

"Inwentaryzacja obiektów istniejących, uzbrojenia terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do
zaprojektowania budynku dydaktyczno-naukowego "D" Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie" wykonana w czerwcu 2016 roku,

•

"Program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy zespołu budynków oświatowo-naukowych
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o nowy budynek
dydaktyczno-naukowy "D"; Adres: Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, dz. nr ew. 12/7, 42, 19, 12/13
i 12/15, obręb 2-02-03 " z października 2018 roku,

•

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego budynku "D" Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (dz. nr ew. 12/7, 19
oraz 42) wykonana przez firmę Geobud S.C. w czerwcu 2016 roku,

•

Decyzja nr 47/2018 o warunkach zabudowy wydana przez Zarząd Dzielnicy Ochota Miasta
Stołecznego Warszawy 18.12.2018r. (znak: UD-V-WAB.6730.43.2018.ENA),

•

Warunki techniczne przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej (nr ewidencyjny obiektu
PS4-15-0130_2) wydane przez Veolia Energia Warszawa S.A. 16.08.2016 r. (nr sprawy:
VWAW/TT/16/1620800/1),

•

Aktualizacja warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej (nr
ewidencyjny obiektu PS4-15-0130_2) wydane przez Veolia Energia Warszawa S.A. 11.06.2018 r.
(nr sprawy: VWAW/TT/18/1811009/1),

•

Warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych z
projektowanego budynku dydaktyczno-naukowego "D" z parkingiem naziemnym dla Akademii
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Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przy ulicy Szczęśliwickiej 40/Kopińskiej, dz. nr
ew. 12/13, 12/15, 19, 12/7 i 42, obręb 2-02-03 w Warszawie wydane przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 31.08. 2016 r. (znak:
PRO/DGR/WSW/WSK/660/840/226669/16/6482),
•

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej gr. III/IV (nr ND\TN\I 1727\2018) wydane
przez Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 10.12.2018 r.

•

projekt wykonawczy technologii węzła cieplnego wykonany przez EMGIEprojekt Sp. z o.o.

•

projektu automatyki opr. j.w., uzgodnionego w Veolia, nr uzgodnień EWT/1134/2019 z dn.
30.10.2019 r.,

•

obowiązujące w Polsce regulacje prawne, a w szczególności:
o

ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami),

o

ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z
późniejszymi zmianami),

o

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
późniejszymi zmianami),

o

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz.
1229 z późniejszymi zmianami),

o

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719),

o

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z
2009 r., poz. 1030),

o

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 z
późniejszymi zmianami).

•

1.7

standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

Przeznaczenie i kategoria obiektów budowlanych

Projektowany budynek "D" będzie posiadał funkcję dydaktyczno-naukową (kategoria obiektów
budowlanych - IX) i stanowić będzie rozbudowę kompleksu Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
przy ulicy Szczęśliwickiej 40.
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Budynek będzie zawierać m.in.: pomieszczenia biurowe administracyjne, sale dydaktyczne i laboratoria,
sale audytoryjne wraz z wymaganym zapleczem, salę senatu, sanitariaty, szatnie, archiwum,
pomieszczenia techniczne i magazynowe. Budowa budynku "D" pozwoli na zwiększenie liczby miejsc
dydaktycznych na uczelni o 200.

2. ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SILNOPRĄDOWYCH
2.1

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla nowo projektowanego węzła 3-funkcyjnego
zlokalizowanego w garażu inwestycji: ROZBUDOWY ZESPOŁU BUDYNKÓW AKADEMII PEDAGOGIKI
SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE O NOWY BUDYNEK DYDAKTYCZNONAUKOWY "D", Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, dz. nr ew. 12/7, 42, 19, 12/13, 12/15 obręb 2-02-03,
jednostka ewid. 146506_8 Ochota, w branży instalacji elektrycznych. Będzie to węzeł 3-funkcyjny: dla
potrzeb c.o., c.t. i c.w., zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu.

Projekt obejmuje następujące zagadnienia i instalacje elektryczne w węźle:
- zasilanie w węźle,
- instalację ochrony przeciwprzepięciowej,
- instalację siłową odbiorów węzła (pompy c.o., c.t. i c.w.),
- zabezpieczenie i sterowanie pomp c.o., c.t. i c.w.,
- sygnalizację pracy pomp c.o., c.t. i c.w.,
- instalację oświetlenia 230V,
- instalację wentylatora wywiewnego,
- instalację pompy odwadniającej,
- instalację gniazd 1-faz.,
- instalację automatyki ciepłowniczej c.o., c.t. i c.w.,
- instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

2.2

Urządzenia węzła cieplnego

Projektowany węzeł cieplny zlokalizowany będzie w wydzielonym pomieszczeniu. Węzeł wyposażony
będzie w:
- jedną pompę obiegową c.o. typu MAGNA3 D 40-120F, firmy Grundfos, Pn = 0,016 - 0,427 kW,
n = zmienne, In = 0,16- 1,91A, Un = 230V,
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- jedną pompę obiegową c.t. typu MAGNA3 D 40-120F, firmy Grundfos, Pn = 0,016 - 0,427 kW,
n = zmienne, In = 0,16- 1,91A, Un = 230V,
- jedną pompę cyrkulacyjną c.w. typu MAGNA3 25-100N, firmy Grundfos, Pn = 0,009 - 0,153kW,
n = zmienne, In = 0,09 - 1,33A, Un = 230V,
- pompę odwadniającą Unilift KP 250 A1, Pn = 0,48 kW, In = 2,3 A, Un = 230 V
- wentylator wywiewny TD-1300/250 Silent 3V, Pn = 0,204 kW, In = 0,85 A, Un = 230 V
- automatykę ciepłowniczą instalacji c.o, c.t. i c.w.,
- instalację oświetleniową, 1-faz. gniazda 230V.

2.3

Zasilanie, rozdzielnica RWC

Energia elektryczna do węzła cieplnego doprowadzona będzie z projektowanej tablicy administracyjnej
budynku 3x230/400V TADM. Linia zasilająca węzeł wykonana będzie przewodem YDY 5x6mm2 zgodnie z
projektem podstawowym instalacji elektrycznej. W tablicy administracyjnej budynku TADM,
zamontować rozłącznik bezpiecznikowy R303 z bezpiecznikami 3xNEOZE DO2 25A, zabezpieczający wlz
do węzła. Lokalizację rozdzielnicy w węźle pokazano na rys. E-1 i E-2. Rozdzielnicę RWC węzła
zaprojektowano w oparciu o szafkę blaszaną posiadającą stopień ochrony IP55 z wyposażeniem zgodnie
z rys. nr E-4. W rozdzielnicy należy umieścić odbitkę ksero schematu głównego wg rys. E-3, lub jeden
egzemplarz niniejszej dokumentacji.

2.4

Instalacja siły, sterowanie, zabezpieczenie pomp, sygnalizacja pracy pomp

Silniki pomp zasilać przewodami YKY 5x1,5mm2 (CO i CT) + LIYCY 2x1,0mm2 , YKY 5x1,5mm2 (CW)
prowadzonymi n/t i w korytkach kablowych, z rozdzielnic RWC i TC. Trasy prowadzenia przewodów i
lokalizacja pomp pokazane są na rys.E-2. Pompy c.o. i c.t. są w wykonaniu z podwójnymi silnikami
zasilanymi z sieci 230 V.
Włączanie i wyłączanie silników pomp c.o. i c.t. odbywać się będzie za pomocą czteropołożeniowych
łączników S1 i S2, (umieszczonych w obwodzie zasilania cewki przekaźnika pomocniczego pompy).
Zastosowane łączniki umożliwiają sterowanie pompami c.o. i c.t.:
a) ręczne,
b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego (i jednocześnie naprzemienne),
c) krótkotrwałe załączanie obu pomp w okresie przerwy grzewczej.

8

EMGIEprojekt Sp. z o.o.

25-342 Kielce, ul. Mazurska 14, tel. (+41) 343-27-02; fax. (+41) 344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

Sterowanie automatyczne (położenie obu łączników S1 i S2 w pozycji + 45° „AUTO”), odbywać się będzie
poprzez styk regulatora pogodowego TROVIS 5579 i jednocześnie przez styk przekaźnika czasowego PC,
załączającego naprzemiennie pompy. Położenie obu łączników w poz.+90° "LATO", pozwala na
krótkotrwałe uruchamianie pomp w okresie przerwy grzewczej przez styk regulatora pogodowego 5579.
W przypadku awarii aktualnie pracującej pompy, druga (w obudowie) załączy się trwale.
UWAGA
Zgodnie z wytycznymi producenta pomp, zastosowano sterowanie pomp bezpotencjałowymi stykami
przekaźników pomocniczych K1 i K2. Przekaźniki pomocnicze nie przerywają toru głównego fazy L
zasilającej silniki pomp. Pompy pozostają cały czas pod napięciem dopóki załączone są wyłączniki
silnikowe F1 i F2. Również położenie łączników S1 i S2 w poz. 0° („pompa wyłączona”) nie powoduje
wyłączenia napięcia z zacisków stojana. Załączenie i wyłączenie napięcia na zaciskach silnika pompy
wyłącznikami silnikowymi F1 i F2.
Sterowanie pompą c.w. odbywać się będzie za pomocą dwupołożeniowego łącznika S3 „załącz” „wyłącz”.
Sterowanie pompą odwadniającą odbywać się będzie przez własny wyłącznik pływakowy, dostarczany
razem z pompą.
Załączanie do pracy, a także wydajności wentylatora wyciągowego regulowana przez sterownik silnika
wentylatora RTRE 1,5.
Każdy z silników pomp c.o., c.t. i c.w., zabezpieczony będzie od zwarć członem zwarciowym wyłącznika
silnikowego F1÷F3, a pompa odwadniająca wyłącznikiem nadprądowym S301. Silniki pomp
zabezpieczone będą fabrycznie od wzrostu temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymi w
uzwojeniach stojanów silników pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto zabezpieczenie
przeciążeniowe wykonane nastawialnym członem przeciążeniowym wyłącznika silnikowego F1÷F3.
Pompy zabezpieczone będą przed suchobiegiem za pomocą manometrów kontaktowych. Praca pomp
sygnalizowana będzie zieloną lampką.

2.5

Instalacje elektryczne automatyki co, ct i cw

Projekt automatycznej regulacji temperatury c.o., c.t. i c.w. opracowano w oparciu o urządzenia firmy
zawarte w projekcie automatyki węzła. Układ automatycznej regulacji temperatury c.o. i c.w. zawierał
będzie następujące urządzenia:
- elektroniczny regulator typu TROVIS 5579 firmy Samson (wybór konfiguracji układu Anl – 21.9),
- elektryczny siłownik liniowy c.o. typu 5825-10 z zaworem typu 3222,
- elektryczny siłownik liniowy c.t. typu 5825-10 z zaworem typu 3222,
9
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- elektryczny siłownik liniowy c.w. typu 5825-13 z zaworem typu 3222,
- 2 czujniki termometru rezystancyjne wewnętrzne wody sieciowej typu 5277-2,
- 2 czujniki termometru rezystancyjne wewnętrzne instalacji c.w. typu 5207-64,
- czujnik termometru rezystancyjny zewnętrzny typu 5227-2,
- ogranicznik temperatury instalacji c.o. STW typu 5343-4,
- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB typu 5345-2.
Przybliżone miejsca zainstalowania elementów automatyki, zostały przedstawione na rys. E-2. Niniejszy
projekt obejmuje połączenia elektryczne między w/w urządzeniami, które należy wykonać kablami
kabelkowymi YLY5x1,0mm2, YDY3x1,0mm2, YDY3x1,5mm2 i YLY2x1,0mm2.
Zasilanie regulatora przewodem kabelkowym YLY4x1,0mm2. Schemat połączeń elektrycznych urządzeń
automatyki został pokazany na rys. E-8. Kable połączeń elementów automatyki układać w korytku
kablowym i rurkach RL, n/t.

2.6

Instalacja antenowa

Projektuje się instalację antenową w węźle cieplnym. W związku z tym należy wykonać:
•

instalację antenową z węzła cieplnego na zewnątrz budynku przez zastosowanie kabla

antenowego typu RG-58, zakończonego w węźle i na zewnątrz w puszce przyłączeniowej o IP65
•

instalację kablową z węzła na zewnątrz budynku przez zastosowanie przewodu typu YStY

4x1mm2, zakończonego w węźle i na zewnątrz w puszce przyłączeniowej o IP65 tej samej co kabel
antenowy.
•

należy zapewnić min. 0,5m zapasu kabla i przewodu

•

puszka przyłączeniowa IP65 powinna znajdować się przy czujce temperatury zewnętrznej

regulatora pogodowego.

2.7

Instalacja oświetlenia i gniazd 230V

Projektowaną instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY3x1,5mm2, n/t. Zastosowano oprawy
typu TCW060 2xTL-D36W hermetyczne o IP 65, które należy zainstalować na suficie na wysokości 2,6 m.
Lokalizację punktów świetlnych przedstawiono na rys. E-1. Ilość punktów świetlnych sprawdzono w
załączonych do projektu obliczeniach. Gniazda wtykowe 230V zainstalowane będą na rozdzielnicy i n/t.
Wyłącznik oświetlenia mocować na wysokości 1,4m od podłogi. Instalację oświetleniową należy zasilić
sprzed wyłącznika głównego rozdzielnicy RWC, zgodnie ze schematem rys. E-3.
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Przy projektowaniu oświetlenia w budynku przyjęto średnie natężenie oświetlenia we wnętrzach
budynku na podstawie Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2012:
•

2.8

pomieszczenie węzła cieplnego – 200lx

Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni:
- obudowa IP-55 rozdzielnicy RWC,
- izolacja przewodów. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym (ochrona
przed dotykiem pośrednim), zastosowano w węźle samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez:
- bezpiecznik topikowy,
- wyłączniki nadmiarowoprądowe,
- wyłączniki różnicowoprądowe.
Układ sieci w węźle TN-S.

2.9

Instalacja połączeń wyrównawczych

Połączeniu ochronnemu przewodem PE podlegają:
- obudowa rozdzielnicy RWC, zacisk PE szafki regulatora, manometry kontaktowe,
- zacisk PE gniazda, STB, STW, oprawy oświetleniowe,
- silniki pomp.
Instalację połączeń wyrównawczych w węźle wykonać płaskownikiem FeZn20x2mm, układanym na
wysokości do 1,2m. Do szyny wyrównawczej przyłączyć poprzez obejmy metalowe rury instalacji c.o.,
c.w., masy metalowe urządzeń technologicznych. Szynę wyrównawczą FeZn20x2 połączyć z instalacją
uziemiającą budynku i rurą zimnej wody.
Wodomiar zbocznikować. Śrubowy zacisk ochronny rozdzielnicy RWC połączyć z 3-ą żyłą przewodu
zasilającego (Żyłą PE) i taśmą połączeń wyrównawczych FeZn20x2mm. Żyłę ochronną PE przewodu
zasilającego połączyć w tablicy administracyjnej z zaciskiem ochronno-neutralnym PE. Do ochrony
silników wykorzystać żyłę PE przewodów zasilających silniki. Po wykonaniu całości projektowanej
instalacji należy protokolarnie sprawdzić skuteczność przyjętej ochrony oraz przeprowadzić badania
natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.
Minimalny przekrój przewodów wyrównawczych, zgodnie z normą PN-HD 60364-5-54:2011, należy
zastosować LgYżo 1x6mm2.
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2.10 Obliczenia techniczne
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8

Urządzenie
pompy c.o.
pompa c.w.
pompa c.t.
pompa odwadniająca
gniazdo 1-faz
wentylator wyciągowy
oświetlenie
automatyka

Moc jednostkowa
[kW]
0,43
0,15
0,43
0,48
1,50
0,20
0,07
0,10
Łącznie

Moc całkowita
Liczba [kW]
2
0,85
1
0,15
2
0,85
1
0,48
1
1,50
1
0,20
6
0,43
1
0,10
Pi =
4,58

2.11 Zestawienie podstawowych materiałów

L.p.

NAZWA MATERIAŁU

ŹRÓDŁO
NABYCIA

1.

Rozdzielnica kompletna węzła RWC

Kpl. 1

Hurtownie

2.

Oprawa TCW060 2xTL-D36W IP 65

Szt. 6

Jw.

3.

Kabel YKYżo 5x1,5mm2

Mb. 35

Jw.

4.

Przewód kabelkowy YDYżo 3x1,5mm2

Mb. 25

Jw.

5.

Przewód kabelkowy YDY 2x1,5mm2

Mb. 2

Jw.

6.

Przewód kabelkowy YLY 4x1,0mm2

Mb. 10

Jw.

7.

Przewód kabelkowy YLY 3x1,0mm2

Mb. 10

Jw.

8.

Przewód kabelkowy YLY 2x1,0mm2

Mb. 60

Jw.

9.

Linka LY 2,5mm2

Mb. 2

Jw.

10.

Przewód ekranowany typu LIYCY 2x 1,0

Mb. 20

Jw.

11.

Rura RL37+uchwyty+złączki

Mb. 5

Jw.

12.

Rura RL22+uchwyty+złączki

Mb. 10

Jw.

13.

Rura RL18+uchwyty+złączki

Mb. 70

Jw.

14.

Skrzynka IP67 250x250x138mm dla regulatora 5573

Kpl. 1

Jw.

15.

Regulator wentylatora RTRE 1,5

Kpl. 1

Jw.

16.

Gniazdo n/t 1-faz hermetyczne 10/16A, 2P+Z

Szt. 1

Jw.

17.

Łączniki klawiszowe n/t bryzgoszcz.250V,6A

Szt. 1

Jw.
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18.

Bednarka Zn/Fe 20x3mm

Mb. 30

Jw.

19.

Korytko kablowe metalowe ocynkowane 50x50+pokrywa

Mb. 3

Jw.

20.

Korytko kablowe PCV 60x40+pokrywa

Mb. 5

Jw.

21.

Korytko kablowe PCV 100x50+pokrywa

Mb. 10

Jw.

22.

Puszka hermetyczna o IP65 typu PH-1A.2 28.12 prod. Szt. 2

Jw.

"ELEKTRO-PLAST"
23.

Kabel antenowy RG-58

Mb. 10

Jw.

24.

Przewód YStY 4x1,0mm2

Mb. 10

Jw.

25.

Rura instalacyjna gładka RVS 22 mm

MB. 10

Jw.

26.

Przewód kablekowy YDYżp 5x6mm2

Mb. 90

Jw.
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA
OPRACOWANIA PLANU BIOZ
(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca

2003 r. poz. 1126)
A. Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzględnienia w planie bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i instalacji cwu
montaż pomp i kompaktowych wymienników ciepła
montaż zaworów odcinających i regulacyjnych
montaż aparatury pomiarowej
wykonywanie izolacji termicznej – prace na wysokości
wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) – prace na wysokości jw.
próby ciśnienia
roboty budowlane pomieszczenia węzła
montaż okablowania i korytek;
montaż opraw , łączników w pomieszczeniu węzła
próby i odbiory;
prace wykończeniowe.

B. Lokalne uzbrojenie niezainwentaryzowane winno być ustalone w trybie szczegółowego
rozpoznania przed wejściem z robotami na teren obiektu.
C. Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi:
Teren budowy i robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż:
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzkraczającym 1kV,
b) 5,0 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
c)10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,
d) 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.
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Przewody elektryczne zasilające

urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa
powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w tygodniu.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
D. Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, skale i rodzaje
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:
• Porażenie prądem elektrycznym – w przypadku uszkodzenia używanych narzędzi zasilanych
prądem elektrycznym.
o Czas występowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunięcia.
• Zatrucia, poparzenia – przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby,
rozpuszczalniki).
o Czas występowania zagrożenia: podczas wykonywania robót malarskich.
• Prace prowadzone na wysokości powyżej 2,2 m pod poziomem terenu.
o Czas występowania: okres prac prowadzonych na wysokości jw.
• Materiały łatwopalne i wybuchowe – źródło zagrożenia: tlen, acetylen.
o Czas występowania zagrożenia: podczas wykonywania robót montażowych
E. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom w trakcie
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:
• Podczas wykonywania robót budowlano – montażowych należy stosować się do przywołanych w
projekcie przypisów oraz przestrzegać zasad BHP.
F. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku pożaru, awarii i
innych zagrożeń:
Dla celów ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejących ciągów komunikacyjnych budynku.
G. Sposób prowadzenia instruktażu przed rozpoczęciem.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
−
−

szkolenia wstępne,
szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym
zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (Instruktaż stanowiskowy) powinien zapoznać pracowników z
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym
związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na
piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 -lata, a na stanowiskach
pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowenie rzadziej niż raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi maszyn budowlanych i innych maszyn o
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trójfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje powinny określać czynności do wykonywania
przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności
do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacja awaryjnych stwarzających
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, co do której wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad
BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.
H. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych
−
−
−
−

szkolenie pracowników w zakresie bhp,
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,
zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,
zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i
obuwia roboczego.

I. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

−
−
−
−

organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracowników
przed wypadkami przy pracy,
dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
organizować , przygotowywać
i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
związanymi z warunkami środowiska pracy,
dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę robót winien spełniać
wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)
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ZAŁĄCZNIKI
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