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OPIS TECHNICZNY 

 

 

1. Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest wielobranżowy projekt wykonawczy remontu 

niesprawnych układów wentylacji wyciągowej w obiekcie PKiN w Warszawie 

przy Pl. Defilad 1 w zakresie instalacji wentylacji i elektrycznej. 

Opracowanie obejmuje: 

 Wymianę styczników, 

 Wymianę przekaźników termicznych, 

 Przewody zasilające: stycznik – falownik, 

 Falowniki (dobór według branży sanitarnej) 

 Przewody zasilające: falownik – wentylator. 

Opracowanie nie obejmuje: 

 zabezpieczeń w istniejących rozdzielnicach elektrycznych, 

 przewodów zasilających: rozdzielnica – stycznik, 

 wyłączników układu sterowania, 

 układów sterowania. 

 

 

2. Podstawa opracowania: 

 

Za podstawę opracowania przyjęto następujące dokumenty: 

 

 Umowa z Inwestorem  

 Program robót budowlanych wymiany wentylatorów wyciągowych w strefach „A” „B” „D” „G” 

„K” „W” i „Ż” w PKiN w Warszawie przy Placu Defilad 1 

 Dokumentacja archiwalna 

 Wizja lokalna 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 Uzgodnienia branżowe 

 Obowiązujące przepisy 

 

 

3. Opis stanu istniejącego 

 

Wentylatory przeznaczone do wymiany są w złym stanie technicznym. Instalacja 

zasilająca wentylatory nie spełnia wymogów obecnych przepisów i należy ją wymienić. 

W zakres prac wchodzą również prace demontażowe: 

 odłączenie zasilania istniejących wentylatorów 

 demontaż starych styczników i przekaźników termicznych 

 ewentualne demontaże rurek instalacyjnych 

 wywiezienie zdemontowanych urządzeń i materiałów 

 

Uwaga: Dla wentylatora W111.1 została wykonana nowa instalacja elektryczna. Projekt 

obejmuje odłączenie istniejącego wentylatora i podłączenie nowego. 

 

4. Zasilanie, bilans mocy 

 

Wentylatory zasilane będą ze zmodernizowanych zestawów zasilających (stycznik + 

przekaźnik termiczny). Wyłączniki sterowania wentylatorów pozostają bez zmian do dalszej 
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eksploatacji. Wymianie podlegają styczniki oraz przekaźniki termiczne. Obudowy dla 

styczników i przekaźników termicznych pozostają bez zmian do dalszej eksploatacji. 

Uwaga: po wymianie styczników należy ponownie podłączyć do nich wszystkie 

przewody nie podlegające wymianie (istniejące przewody sterownicze). Dodatkowo układ 

sterowania zostanie rozbudowany o falowniki, których dobór wynika z projektu branży 

sanitarnej. Falowniki należy montować obok lub nad istniejącymi obudowami wyłączników i 

styczników. Falowniki montować w taki sposób aby umożliwić swobodny przepływ 

powietrza. Dla falowników stosować obudowy blaszane o wymiarach 300x400x200mm lub 

600x500x200mm z odpowiednio jednym lub dwoma wentylatorkami na bocznej elewacji w 

zależności od wentylatora, zgodnie z rysunkami schematów zasilania. Dla prowadzenia 

kabli zasilających w miarę możliwości wykorzystać istniejące stalowe rurki instalacyjne. W 

przypadku niedrożności istniejących rurek kable należy prowadzić w nowych rurkach 

instalacyjnych typu RS28 lub RS37. Rurki układać na uchwytach: na ścianach, na stropach 

lub na podłodze (w zależności od położenia wentylatora). Wszelkie odłączenia wentylatorów 

wykonywać pod nadzorem lub w konsultacji ze służbami energetycznymi i sanitarnymi 

obiektu.  

Dodatkowo dla układu W77 należy zasilić przepustnicę. Przepustnica zostanie 

zasilona z rozdzielnicy SP11 zlokalizowanej przy wejściu do wentylatorni. Rozdzielnicę 

należy doposażyć w rozłącznik nadmiarowo-prądowy, zaciski PE i N zainstalowane w 

dodatkowej obudowie S6 montowanej obok istniejącej obudowy rozdzielnicy SP11. 

Przepustnicę należy zasilić kablem YKYżo3x1,5mm2 prowadzonym w rurce RS 28 n/t. 

 

Bilans mocy dla części projektowanej: 

 

wentylator P(kW) I(A) 

W32 1,1 2,1 

W33 1,1 2,1 

W57 11,0 21,5 

W68 0,75 1,5 

W77 3,0 5,9 

W111 0,75 1,5 

W117 11,0 21,5 

W212 0,75 1,5 

W140 11,0 21,5 

W141 11,0 21,5 

W142 11,0 21,5 

W148 3,0 5,9 

W175 11,0 21,5 

W176 11,0 21,5 

W81 11,0 21,5 

W82 30,0 58,6 

W83 7,5 14,6 

W179 30,0 58,6 

W199 4,0 7,8 
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wentylator P(kW) I(A) 

W132 3,0 58,9 

W136 4,0 7,8 

W202 2,2 4,3 

 

 

Projektowana moc nie ma wpływu na bilans mocy obiektu. Inwestor nie występuje do 

Zakładu Energetycznego o zwiększenie przydziału mocy. 

 

 

 

 

5. Rozdzielnice 0,4kV 

 

Rozdzielnice elektryczne są poza zakresem opracowania i pozostają bez zmian do 

dalszej eksploatacji. 

 

 

6. Układ pomiarowy energii elektrycznej 

 

Układ pomiarowy energii elektrycznej do rozliczenia z Zakładem Energetycznym nie jest 

objęty niniejszym opracowaniem i pozostaje bez zmian. 

 

 

7.  Instalacja siłowa 

 

Instalacja siłowa obejmuje kable zasilające falowniki i wentylatory. Wentylatory będą 

zasilane kablami ekranowanymi typu: 

- YKYekyżo4x2,5mm2, 

- YKYekyżo4x4mm2,  

- YKYekyżo4x6mm2,  

- YKYekyżo4x10mm2,  

- YKYekyżo4x16mm2. 

 

Dla zasilania falowników przewiduje się kable o takich samych przekrojach: 

- YKYżo5x2,5mm2, 

- YKYżo5x4mm2,  

- YKYżo5x6mm2,  

- YKYżo5x10mm2,  

- YKYżo5x16mm2. 

 

Szczegóły na schematach zasilania. 

 

 

8. Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu 

 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest poza zakresem opracowania. Instalacje w 

obiekcie są objęte działaniem Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu. 

 

 

9. Zagadnienia BHP 

 

               Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację 

roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia elektroenergetyczne rozdzielnic 

będą dostępne tylko dla upoważnionych osób obsługi i pracowników Zakładu energetycznego. 



INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

8 
 

Dodatkowo tablice będą zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń 

prądem elektrycznym stosuje się w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE  

WYŁĄCZENIE  ZASILANIA , realizowane za pomocą wyłączników o prądzie różnicowym 

30mA. 

Układ sieci po stronie Zakładu Energetycznego TN-C, po stronie użytkownika TNCS. We 

wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”. Bezpieczeństwo 

przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych 

z uziemieniem.  

W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach 

na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp.  

Prace elektryczne może wykonywać pracownik, który ma aktualne uprawnienia zawodowe, 

potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym „E”, ukończył 18 lat, posiada dobry stan 

zdrowia i został zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach 

elektrycznych powinien być wyposażony w odpowiednią odzież roboczą, rękawice ochronne 

oraz torbę narzędziową. Osoby zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny ściśle 

przestrzegać wszelkich przepisów bhp, obowiązujących przy danych urządzeniach 

elektrycznych. 

Przed rozpoczęciem pracy należy: 

- Zapoznać się z dokumentacją i zaplanować kolejność poszczególnych etapów pracy. 

- Przygotować konieczne narzędzia z izolowanymi uchwytami, chroniącymi przed bezpośrednim 

porażeniem. 

- Przygotować konieczny sprzęt pomiarowy oraz niezbędny sprzęt izolacyjny, jak: rękawice 

dielektryczne, zabezpieczające przed skutkami przypadkowego dotknięcia dwóch przewodów o 

różnych potencjałach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i 

okulary ochronne w zależności od charakteru prowadzonych prac. 

Przy układaniu instalacji tymczasowych, jak i stałych w budynkach należy: 

- zwracać uwagę na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

- Przy kuciu bruzd i otworów stosować okulary ochronne i rękawice. 

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych. 

- Prace na linii należy wykonywać po wyłączeniu napięcia. 

- Sprawdzić przy pomocy wskaźnika czy w odłączonym odcinku sieci nie występuje napięcie. 

- Przed przystąpieniem do przecinania kabli elektrycznych należy wyłączyć je spod napięcia; 

niezależnie od tego po zdjęciu z kabla pancerza i powłoki powinno się sprawdzić (wskaźnikiem 

neonowym) czy rzeczywiście napięcie zostało wyłączone, następnie kabel rozładować przez 

połączenie wszystkich żył z pancerzem. 

- Do przecinania kabla stosować piłę z izolowaną rączką i uziemiona oprawą piłki. 

 

PRACA NA WYSOKOŚCI. 

a. Stosować pasy bezpieczeństwa, których linki należy umocować do stałych części budynku, 

klamer, słupów itp. 

b. Stosować drabiny linowe tylko dopuszczone do użytku o pełnej sprawności technicznej. 

c. Mocować drabinę tylko w obecności majstra lub brygadzisty. 

d. Sieci i instalacje należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, powstałe uszkodzenia 

usuwać niezwłocznie. 

e. Po zakończonej pracy należy usunąć tablice ostrzegawcze. 

 

ZABRANIA SIĘ: 

a. użytkowania urządzeń z uszkodzoną izolacją np. przewody do urządzeń ręcznych i 

ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki, 

b. naprawy bezpieczników poprzez drutowanie, 

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadów atmosferycznych, 

d. podrzucania przedmiotów, osobom pracującym na wysokości, 

e. powtórnego włączania linii po samoczynnym wyłączeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii 

przed wyłączeniem pracowali ludzie, 

f. mocowania drabin linowych do kominów, rynien, masztów telewizyjnych, ław kominiarskich, 

stojaków elektrycznych itp. 
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UWAGI KOŃCOWE. 

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urządzenia należy 

niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania oraz powiadomić 

bezzwłocznie swojego przełożonego 

b. Wszystkie urządzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mieć 

aktualne protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, z których jeden egzemplarz 

powinien znajdować się u kierownika budowy. 

c. Każdy z elektryków winien bezwzględnie znać i umieć stosować praktycznie podstawowe 

zasady ratownictwa porażonych prądem elektrycznym, które polegają na: 

- usunięciu porażonego możliwie szybko spod działania prądu, 

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywać aż do chwili przybycia 

lekarza), 

- udzielenie pierwszej pomocy, 
- niezwłocznym wezwaniu lekarza. 

 

 

10. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej 

 

    W zakresie instalacji elektroenergetycznych następujące parametry i cechy projektowanych 

instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku: 

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty  

   stosowalności w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o  

   napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu  

   znamionowym 1000V 

b) Instalacje w obiekcie objęte zostały działaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

c) W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń  przeciwpożarowych oraz 

przewodów o średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej  REI-60 

lub EI-60 przewidzieć przepusty  lub uszczelnienia przeciwpożarowe o klasie odporności 

ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p. pożarowych. 

 

 
          
 
     
  Projektant:       

  inż. Wiesław Giziński 

                        upr. Nr 64/Wa/73 

            w spec. inst. elektryczne 

 

 

 

 

                                           Sprawdzający:      

   mgr inż. Waldemar Duranc 

   upr. nr St-239/86 

   w spec. inst. elektryczne 
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Warszawa, czerwiec 2015 

 

 

OŚWIADCZENIE: 

 

 

Oświadczam, że Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych dla zasilania 

wentylatorów w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, przy Pl. Defilad 1, został 

sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi i normami oraz zostaje wydany w stanie kompletnym ze 

względu na cel któremu ma służyć. 

 

          
 
     
  Projektant:       

  inż. Wiesław Giziński 

                        upr. Nr 64/Wa/73 

            w spec. inst. elektryczne 

 

 

 

 

                                           Sprawdzający:      

   mgr inż. Waldemar Duranc 

   upr. nr St-239/86 

   w spec. inst. elektryczne 
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