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A.  Oświadczenie 
 

Oświadczam , że projekt techniczny o nazwie :  

 

Przebudowa instalacji elektrycznej budynku nr 600   

Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - branża elektryczna 

 

został sporządzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w 

rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r „Prawo budowlane„ oraz Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz z punktu widzenia 

realizacji celu, któremu ma służyć. 

 

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. O 

Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody 

autora. 

  

 

 

 

 

 

 

Gdynia dnia:  maj 2021 r                        

 

 

 

                                                                   Autor ................................................................. 
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B. Zaświadczenia Okręgowej Pomorskiej  Izby Inżynierów Bud. 

 

za zgodność z oryginałem: 

za zgodność z oryginałem: 
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C.    Kserokopia uprawnień 

 

 
 

za zgodność z oryginałem: 
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D.  OPIS  DO  PROJEKTU  I  OBLICZENIA 

 
Przebudowa instalacji elektrycznej  budynku nr 600 

 

 

1. Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 

a. wizja lokalna 

b. obowiązujące normy i przepisy oraz wiedza techniczna 

c. uzgodnienia z inwestorem 

d. bilans mocy wg projektu i umowy przyłączeniowej 

 

2. Zakres projektu 
 

Inwestycja będzie realizowana na terenie zamkniętym Akademii Marynarki Wojennej          

w Gdyni będącym własnością inwestora. 

 

Projekt przebudowy instalacji elektrycznej budynku nr 600 obejmuje swym zakresem: 

 

a. dobór i schemat podłączenia agregatu prądotwórczego o mocy 412 kVA PRP 

b. dobór i schemat podłączenia układu SZR „SIEĆ – AGREGAT’ 

c. trasy kablowe 

d. informację z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

e. wyciąg z przepisów 

 

3. Zasilanie - stan istniejący  
 

Budynek nr 600 biblioteki zasilany jest ze stacji transformatorowej T-256 „Polenergia „ 

zlokalizowanej w Gdyni przy ul. J. Grudzińskiego, linią kablową 2 x ( 4x YKY 1x240 )        

z pola odpływowego nr 2 sektora nr 2 rozdzielni RNN stacji transformatorowej. 

Zabezpieczenie linii kablowej w RNN - RBK3 3x500A gG. 

Schemat zasilania wg dokumentacji powykonawczej budynku – patrz zał. nr 2 

Moc przyłączeniowa: 

- wg warunków przyłączenia 290 kW – patrz zał. nr 1  

- wg bilansu mocy wg dokumentacji powykonawczej – 360 kW – patrz załącznik nr 2 

- sieć zasilająca w układzie TN-C 

 

4. Wymagania dotyczące zespołu prądotwórczego i układu SZR 
 

4.1 Agregat prądotwórczy o mocy 412 kVA PRP. 

 
Do zasilania odbiorów budynku nr 600 zaprojektowano zespół prądotwórczy o mocy min. 

412 kVA PRP / 329,6 kW oraz 452 kVA/361,6 kW LTP. W załączniku nr 3 zamieszczono 

kartę katalogową przykładowego zespołu prądotwórczy V415GO firmy VISA. Zespół 

prądotwórczy należy zainstalować w kontenerze morskim 20’ dźwiękochłonnym 

odpornym na warunki atmosferyczne o wymiarach: szer. 2 438mm, dł. 6 058mm, wys. 

2 896mm. Kontener wyposażyć w niezbędne instalacje potrzebne do prawidłowego 
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działania  zespołu prądotwórczego tj.: odprowadzania spalin, wentylacji oraz paliwową. W 

ramie agregatu prądotwórczego zainstalować zbiornik paliwa, który pozwoli na 9 h pracy 

agregatu przy pełnym obciążeniu mocą PRP. 

 

4.2 Minimalne wymagania dla zespołu prądotwórczego 

 

Moc zespołu prądotwórczego (PRP) min. 412kVA/329,6 kW 

Moc zespołu prądotwórczego (LTP) min. 452 kVA/ 361,6 kW 

Napięcie/ częstotliwość  3x400V + N/50 Hz 

Prąd znamionowy  Min. 595 A 

Regulator obrotów  Elektroniczny 

 
4.3 Wymagane parametry silnika zespołu prądotwórczego  

 

- Silnik wyprodukowany na terenie Wspólnoty Europejskiej, 

- min. 6 cylindrów w układzie rzędowym,    

- elektroniczny regulator prędkości obrotowej, 

- silnik o pojemności ca. 13 L, 

- moc na wale silnika w trybie LTP  min. 389 kW, 

- zużycie paliwa przy 100% obciążenia nie większe niż 82 l/h,  

- minimalna ilość oleju 36 L, 

- instalacja elektryczna silnika 24V, 

- ilość akumulatorów rozruchowych min 2 szt. o pojemności nie większej niż 50 Ah                            

i prądzie rozruchu min. 800A, 

- norma emisji spalin STAGE 2, 

- klasa regulacji G3.  

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych parametrów silnika należy załączyć 

szczegółową specyfikację techniczną silnika agregatu prądotwórczego. 

 

4.4 Wymagane parametry prądnicy zespołu prądotwórczego  
 

- Prądnica agregatu wyprodukowana na terenie Wspólnoty Europejskiej, 

- moc PRP min. 412kVA, 

- dokładność regulacji napięcia ±1%, 

- napięcie 230 / 400V, 

- częstotliwość 50Hz, 

- współczynnik mocy 0,8, 

- izolacja uzwojeń – klasa H, 

- stopień ochrony – min. IP23, 

- zewnętrzny układ PMG gwarantujący rozruch odbiorników o ciężkim rozruchu i lepszą 

współpracę z urządzeniami o charakterze nieliniowym ze względu na 3 krotny prąd 

magnesowania w stosunku do prądu znamionowego. W przypadku awarii PMG osprzęt 

musi być łatwo demontowalny (niezależna konstrukcja od prądnicy), co zapewnia 

szybką naprawę.  Nie dopuszcza się alternatywnych rozwiązań w postaci dodatkowego 
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uzwojenia prądnicy (np. AREP będącego integralną częścią prądnicy), która                   

w przypadku uszkodzenia wymusza wymontowanie prądnicy do naprawy lub wymiany, 

co znacząco wydłuża okres przywrócenia do prawidłowego działania. 

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych parametrów prądnicy należy 

załączyć  do oferty szczegółową specyfikację techniczną prądnicy. 

 

4.5 Panel sterowania zespołem prądotwórczym 
 

Agregat prądotwórczy musi być wyposażony w układ sterowania z tylko jednym 

ekranem ciekłokrystalicznym realizującym wszystkie funkcje, umożliwiającym nadzór 

nad wszystkimi parametrami urządzenia, a w szczególności w: 

- układ pomiaru mocy czynnej pozornej i biernej jako sumy ich poszczególnych faz, 

- układ pomiaru poboru energii elektrycznej, 

- układ pomiaru napięcia i prądu dla każdej z trzech faz oraz prądu w przewodzie 

neutralnym, 

- możliwość pracy równoległej z innym zespołem prądotwórczym, 

- możliwość rejestracji 1000 „zdarzeń”, 

- wewnętrzny sterownik PLC, 

- złącza komunikacyjne: RS485 (Modbus), RS232, LAN, CAN, USB. 

 

Wyświetlacz nie może być multiplikowany ze względu na zwiększoną zawodność 

systemu poprzez dołożenie kolejnego elementu. 

4.6 Obudowa kontenerowa zespołu prądotwórczego 
 

Zespół prądotwórczy zostanie zainstalowany w obudowie kontenerowej 20’ typu 

morskiego, dźwiękochłonnej odpornej na warunki atmosferyczne. Kolor kontenera do 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

Kontener należy wyposażyć w niezbędne instalacje potrzebne do prawidłowego działania 

zespołu prądotwórczego – odprowadzania spalin, wentylacji, skrzynkę tankowania z  

wlewem paliwa oraz sygnalizacją maksymalnego poziomu napełnienia zbiornika 

zamontowaną  na zewnątrz obudowy i zamykaną na klucz. Ściany kontenera, podłogę oraz 

elementy stolarki należy zaizolować termicznie wełną mineralną o grubości min. 100mm.  

Kontener zapewnia ochronę agregatu przed warunkami atmosferycznymi. Kontener musi 

być wyciszony w stopniu zapewniającym zgodność z dyrektywą hałasową 2000/14/WE         

i zmieniającą ją dyrektywą 2005/88/WE. Wszystkie drzwi kontenera oraz skrzynka wlewu 

paliwa muszą być obsługiwane za pomocą jednego klucza. 

Wyposażenie: 

- czerpnia świeżego powietrza zamykana za pomocą siłownika np. typu Belimo (do 

chłodzenia i spalania) wraz ze stałą żaluzją zewnętrzną, zabezpieczona siatką przeciwko 

gryzoniom i ptakom,  

- grawitacyjna wyrzutnia ogrzanego powietrza, 

- układ wydechowy wyprowadzającym spaliny na zewnątrz obudowy, zakończony klapką  

przeciwdeszczową, 

- instalację tankowania paliwa grawitacyjnie. Skrzynka wlewu paliwa umieszczona na 

elewacji kontenera zamykana na kluczyk. 
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Kontener należy dodatkowo wyposażyć w rozdzielnicę potrzeb własnych z 

zabezpieczeniem obwodu oświetleniowego i gniazda wtyczkowego remontowego 

16A/230V/PE. Obwód oświetleniowy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym B10A, a 

gniazdo wtyczkowe wyłącznikiem różnicowo-prądowym o czułości 30mA i członem 

nadprądowym B16A. Do oświetlenia zastosować oprawę liniową typu LED o stopniu 

ochrony min. IP 65. 

 

4.7 Instalacja odprowadzania spalin  
 

Zadaniem instalacji odprowadzania spalin jest usunięcie spalin zespołu prądotwórczego na 

zewnątrz kontenera. Instalacje pomiędzy silnikiem, a tłumikiem wydechu spalin 

umieszczonym wewnątrz kontenera należy wykonać z rur ze stali nierdzewnej, które 

należy zaizolować cieplnie. Dodatkowo pomiędzy silnikiem zespołu prądotwórczego, a 

instalacją odprowadzania spalin należy zastosować element elastyczny ( kompensator ).  

W celu obniżenia wartości emisji hałasu, w instalacji odprowadzania spalin należy 

zastosować tłumik o zdolności tłumienia typu „residential”. 

 

4.8 Instalacja wentylacji zespołu prądotwórczego 
 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy zespołu prądotwórczego należy zapewnić ciągły 

dopływ powietrza do przedziału zespołu prądotwórczego w trakcie jego pracy. Powietrze 

wykorzystywane jest do chłodzenia przedziału, silnika oraz prądnicy zespołu 

prądotwórczego, a także na potrzeby procesu spalania w silniku zespołu prądotwórczego.  

 

a) Czerpnia powietrza 

Czerpnię  należy zabezpieczyć maskownicą wyposażoną w siatkę, która zabezpiecza otwór 

przed opadami oraz zapobiega przedostawaniu się liści, ptaków, gryzoni  do wnętrza 

kanału czerpni.  

 

b) Wyrzutnia powietrza 

Wyrzutnię  należy zabezpieczyć maskownicą wyposażoną w siatkę, która zabezpiecza 

otwór przed opadami oraz zapobiega przedostawaniu się liści, ptaków, gryzoni  do wnętrza 

kanału czerpni.  

Pomiędzy chłodnicą zespołu prądotwórczego, a kanałem wyrzutu powietrza należy 

zastosować element elastyczny  mocowany bezpośrednio do chłodnicy silnika. 

 

4.9 Zbiornik paliwa  
 

Zespól prądotwórczy należy wyposażyć w zbiornik paliwa umieszczony w ramie nośnej o 

pojemności min. 800 litrów co pozwoli na pracę zespołu przez co najmniej 9 h przy 100% 

obciążeniu bez konieczności uzupełniania paliwa. 

Uzupełnianie paliwa będzie odbywało się przez grawitacyjną instalację tankowania               

z wlewem paliwa wyprowadzonym na zewnątrz kontenera i zamykanym na klucz. 

 

4.10 Wanna retencyjna  
 

Agregat należy zaprojektować i zbudować w sposób umożliwiający wykonanie szczelnej, 

bezwyciekowej wanny retencyjnej mogącej pomieścić min. 110 % wszystkich płynów 
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(paliwa, oleju silnikowego, cieczy chłodzącej). Wannę umieścić pod zbiornikiem paliwa 

agregatu i wyposażyć w  układ monitorowania i alarmowania o wycieku.  

Konstrukcja wanny retencyjnej musi umożliwiać jej opróżnianie, za pomocą zaworu 

spustowego. 

 

5. Ogólna specyfikacja techniczna doboru panelu sterowania agregatem  
 

Dotykowy panel sterujący powinien posiadać następujące funkcje: 

 

5.1 Pomiary 

a. Sieć 

- Napięcia sieci międzyfazowe i fazowe [V] 

- Częstotliwość [Hz] 

- Liczba operacji MCB: # 

 

b. Generator 

- Napięcia międzyfazowe i fazowe [V] 

- Prąd: L1, L2, L3, L4 (opcjonalnie: dodatkowy przekładnik w N) [A] 

Zdarza się, że w przypadku nieliniowych odbiorów jednofazowych w przewodzie N 

może pojawić się prąd większy niż znamionowy w przewodzie roboczym na skutek 

występowania 3-ciej harmonicznej. Istotą tej funkcjonalności jest monitorowanie 

prądu w przewodzie N z funkcją ostrzegania/alarmu oraz ewentualnym 

wyłączeniem zespołu w sytuacji krytycznej. 

- Moc czynna kW: sumaryczna i poszczególnej fazy 

- Moc pozorna kVA: sumaryczna i poszczególnej fazy  

- Współczynnik fazy PF: średnia wartość i poszczególnej fazy 

- Moc czynna kWh: sumaryczna i poszczególnej fazy 

- Liczba operacji GCB: # 

 

c. Obwód DC 

- Napięcie baterii: VDC 

- D+ Napięcie: VDC 

- Prądy ładowarki baterii: [A] 

 

d. Silnik napędowy 

- Prędkość obrotowa: rpm 

- Godziny przepracowane: # 

- Godziny wynajmu: # 

- Liczba uruchomień: # 

- Udane próby uruchomienia: % 

- Temperatura chłodziwa: °C 

- Ciśnienie oleju: Bar. Psi 

- Temperatura oleju: °C 

- Bank temperatury spalin 1: °C 

- Bank temperatury spalin 2: °C 
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- Poziom paliwa: % 

- Moc silnika diesla: %  

Procentowe obciążenie zespołu nie jest równoznaczne z procentowym obciążeniem 

silnika diesla. Może zaistnieć sytuacja, w której obciążenie zespołu wynosi 100%, a 

silnika 60%. Przy niewielkim przewymiarowaniu silnika względem prądnicy 

istotne jest aby wiedzieć jakie jest obciążenie silnika (szczególnie w sytuacjach 

obciążeń bliskich lub równych znamionowemu). 

- Ciśnienie powietrza Turbo: bar 

- Temperatura powietrza Turbo: °C 

- Chwilowe zużycie paliwa: l  

- Zużycie paliwa od ostatniego uruchomienia: l 

- Zużycie paliwa podczas życia silnika: l 

 

5.2 Zabezpieczenia 

a. Sieć 

- Napięcie maksymalne  

- Napięcie minimalne  

- Częstotliwość maksymalna  

- Częstotliwość minimalna  

- Nieprawidłowa kolejność faz 

- Asymetria napięcia 

 

b. Generator 

- Napięcie maksymalne  

- Napięcie minimalne  

- Częstotliwość maksymalna  

- Częstotliwość minimalna  

- Nieprawidłowa kolejność faz 

- Asymetria napięcia 

- Asymetria prądu 

- Moc wsteczna 

- Możliwości generatora: Maks. kW, Maks. kVAr L-C 

 

c. Silnik 

- Temperatura chłodziwa 

- Temperatura oleju 

- Ciśnienie oleju 

- Poziom oleju 

- Poziom paliwa wysoki - niski 

- Maksymalna moc 

- Nadmierna prędkość  

- Pęknięcie paska 

- Nieudany rozruch 

- Nieudane zatrzymanie pracy silnika 
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- Minimalny poziom wody w chłodnicy 

- Przeciek zbiornika 

- Wyświetlacz kodów błędów silnika przez CANbus 

 

5.3 Sterowanie i funkcje 

- Tryby pracy zespołu prądotwórczego: OFF, MAN, AUTO, TEST 

- Tryby pracy pompy paliwa: OFF, MAN, AUTO 

- Zatrzymanie zdalne 

- Uruchomienie zdalne 

- Ręczne polecenie otwórz/zamknij GCB i MCB 

- Ręczna kontrola uruchomienia w celu dokonania serwisu 

- Ręczna kontrola zatrzymania w celu dokonania serwisu 

- Minimum 16 programowalnych liczników czasu do konserwacji (w godzinach i 

miesiącach) 

Możliwość ustawienia liczników dotyczących różnych elementów zespołu  

z odliczaniem do momentu wystąpienia powiadomienia dla obsługi, np.: 

 Konieczna wymiana filtrów oleju 

 Konieczna wymiana filtra paliwa 

 Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorach 

 Konieczna wymiana płynu chłodzącego 

 Minął czas życia akumulatorów 

 Pomiary rezystancji izolacji – minął termin  

 itp. 

- Ciągły monitoring cewki przekaźnika wyjściowego 

- Monitoring położenia GCB i MCB  

- Monitorowanie komunikacji CANbus SAE J1939  

- BLACK BOX ( czarna skrzynka ): 2560 zdarzeń 

- minimum 4 TRENDY graficzne do wyboru z 30 pomiarów 

Monitorowanie w funkcji czasu 4 wybranych parametrów pracy zespołu, np. temp 

pracy silnika, moc czynna, moc bierna, zużycie paliwa. 

Dzięki obrazowaniu parametrów pracy zespołu łatwiej przewidzieć ewentualną 

awarię oraz wykorzystać optymalnie zespół prądotwórczy. 

- Pomoc online, przyczyna i rozwiązanie odnotowanych problemów ( pełna 

diagnostyka ze wskazaniem przyczyn awarii i sposobem jej rozwiązania ) 

W przypadku usterki i alarmu panel prowadzi obsługę do wyjaśnienia przyczyn 

awarii i jej usunięcia. 

- Brzęczek do alarmu dźwiękowego 

- Kalendarz z podtrzymaniem baterii 

 

5.4 Komunikacja i porty 

Minimalna ilość portów: 

- 1 port CANbus z SAE J1939 służący do komunikacji z silnikiem 

- 1 port zastrzeżony CANbus z optoizolacją  
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- 1 port RS485 służący do komunikacji z GSM, monitoring PC, MODbus i połączeniem 

Ethernetowym 

- 1 port RS485 do podłączenia urządzeń: ładowarka, płyta alarmu zdalnego i karta 

rozszerzeń I/O  

 

5.5 Pozostałe funkcje 

 

Wszystkie funkcje muszą być zrealizowane i sterowane za pomocą jednego 

wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Wyświetlacz nie może być multiplikowany ze 

względu na zwiększoną zawodność systemu poprzez dołożenie kolejnego elementu. 

- Blokowanie numeryczne klawiatury 

- Wyświetlanie układu połączeń w zależności od rzeczywistego układu Użytkownika 

- Wyświetlanie obszaru pracy generatora: 

Krzywa “obszaru pracy” jest przedstawiona jako diagram we współrzędnych w układzie 

kartezjańskim. Punkt pracy generatora jest przedstawiony w czasie rzeczywistym jako 

wektor w odniesieniu do dopuszczalnych granic pracy. 

 

Dzięki wiedzy w jakim punkcie pracy znajduje się generator można zareagować i 

odciążyć/dociążyć zespół mocą czynną i bierną. Obciążenie silnika podawane w % 

jest informacją o obciążeniu mocą na wale silnika (ze stratami własnymi prądnicy). 

Punkt pracy generatora daje informacji jaki jest zapas układu wzbudzenia w 

regulacji napięcia i oddawanej mocy biernej. 

 

W projekcie przywołano przykładowy dotykowy panel sterowniczy GUARD TOUCH. 

Widok  w/w panelu - patrz załącznik nr 4 do niniejszego projektu. 

 

6. Pozostałe wymagania dla zespołu prądotwórczego  
 

- gwarantowane parametry pracy jak w kartach katalogowych 

- pełna dokumentacja agregatu w języku polskim tj: instrukcja agregatu, silnika, prądnicy, 

sterownika, schematy elektryczne, deklaracje zgodności ( certyfikaty CE ) 

- silnik i prądnica wyprodukowane w UE 

- stabilizacja parametrów umożliwiająca zasilanie elektroniki 

- układ podgrzewania silnika  

- gwarancja na agregat minimum 60 miesięcy / 3000 mth  

- wyłącznik główny agregatu 630A ( wyłącznik kompaktowy ) 

 

7. Wymagania dotyczące układu przełączającego „SZR”  
 

Dla automatycznego przełączenia zasilania podstawowego na awaryjne w chwili zaniku 

napięcia sieciowego projektuje się układ SZR  630 A. 

Układ przełączający źródło podstawowe i rezerwowe ( SZR ) powinien zostać wykonany  

na rozłącznikach izolacyjnych zblokowanych mechanicznie na wspólnym mechanizmie 

zapewniającym ich przeciwsobną pracę w konfiguracji przełącznika I-0-II. Mechanizm 

przełączający przełącznika zapewniać musi jednocześnie funkcję blokady mechanicznej, 

wykluczając możliwość wywołania stanu załączenia obu rozłączników jednocześnie. 
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Przełącznik zapewnić musi dowolność stron podłączenia zasilania i odpływu celem 

wygodnej adaptacji układu w rozdzielnicy z podejściem tak dolnym jak i górnym.  

Przełącznik musi być zintegrowany z napędem elektrycznym oraz automatyką kontrolno-

sterującą  odpowiadającą za bezpieczną pracę układu SZR w trybie automatycznym. 

Automatyka kontrolno-sterująca oraz układ napędu elektrycznego muszą zapewniać 

funkcjonalność przełącznika SZR bez potrzeby stosowania dodatkowych źródeł zasilania 

bezprzerwowego (np. zasilaczy UPS, baterii).  

Dostęp do zmiany nastaw konfiguracji pracy SZR musi być zabezpieczony hasłem.  

 

W projekcie przywołano przykładowy przełącznik typu OTM 630A/3p firmy GE 

spełniający w/w kryteria doboru.  

Karta katalogowa – patrz załącznik nr 5 i 6 do niniejszego projektu. 

 

8. Posadowienie agregatu i złącza kablowego Z-600/1 
 

Miejsce ustawienia agregatu pokazano na rys. E-1 i E-2. 

Kontener morski 20-stopowy z agregatem, układem SZR posadowić na stopach 

betonowych nie połączonych na stałe z gruntem ( ułożonych bez fundamentowania ). 

Podłoże pod kontenerem wybrukować np. kostką betonową ułożoną na warstwie 

odsączającej powyżej terenu tak, aby odprowadzić wody gruntowe. 

Orientacyjna wielkość płyty brukowanej: dł. 6,2m, szer. 2,6m, gr. 0,2 m.  

Przed ułożeniem stóp betonowych zlokalizować istniejące w miejscu posadowienia 

kontenera linie kablowe, odkopać kable i zabezpieczyć je rurami ochronnymi 

dwudzielnymi 

Stopy ułożyć tak, aby nie leżały na trasie kabli.  

Złącze kablowe Z-600/1 posadowić na zewnątrz obok kontenera. 

 

9. Połączenia wyrównawcze i uziemienia 
 

Wykonać uziom otokowy kontenera bednarką uziemiającą FeZn 25x4 ułożoną na 

głębokości min. 60cm. Do uziomu podłączyć: 

- zacisk uziemiający agregatu,  

- konstrukcję kontenera, 

- szynę PEN złącza kablowego Z-600/1 i szafy z układem SZR, 

- uziomy wykonane bednarką FeZn 25x4 we wspólnym rowie kablowym ułożone wzdłuż 

projektowanych linii kablowych,  

- inne istniejące uziomu w pobliży wykonywanych robót ziemnych. 

Wszystkie połączenia w ziemi wykonać jako spawane i zabezpieczyć antykorozyjnie masą 

bitumiczną. 

 

10. Zasilanie  budynku nr 600   

 
Schemat ideowy zasilania zamieszczono na rys. E-3, a trasy kablowe na rys. E-2. 

Układ SZR wykonać zgodnie z rys. E-3 i umieścić w kontenerze 20-stopowym razem  

z zespołem prądotwórczym. Miejsce posadowienia kontenera pokazano na rys. E-2. Obok 

kontenera posadowić złącze kablowe Z-600/1. Do złącza wprowadzić istniejącą linię 

kablową 2x(4xYKY240) wycofaną ze stacji transf. T-256, zasilającą budynek nr 600 oraz 

projektowaną linię kablową 2xYKXS4x240 na odcinku stacja T-256 – Z-600/1. 
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Dopuszcza się inną lokalizację szafy z układem SZR i złącza kablowego Z-600/1 pod 

warunkiem uzgodnienia tego z projektantem lub inspektorem nadzoru AMW. 

 

Linie kablowe 

Wszystkie linie kablowe należy wykonać kablami ziemnymi 1-żyłowymi (lub 4-

żyłowymi). Kable 1-żyłowe układać w rowach kablowych w rurach osłonowych DVR. 

Rów kablowy oraz ułożenie kabli wykonać zgodnie z normą N-SEP 004 – patrz wyciąg z 

normy. Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami podziemnymi wykonać 

w rurach osłonowych DVR oraz w  rurach dwudzielnych ( kable istniejące ). We 

wspólnym rowie kablowym ułożyć dodatkowo bednarkę uziemiającą FeZn 25x4 zgodnie z 

pkt. 9 projektu. 

Wszystkie przepusty kablowe wykonać rurami typu DVR. W przypadku układania kabli na 

murze oporowym kable ułożyć w osłonowej rurze stalowej. 

 

Wszystkie prace ziemne należy wykonać ręcznie ( duża ilość kabli NN i SN przy stacji 

transformatorowej ) przy zachowaniu procedury wykonywania prac pod napięciem i 

w pobliżu napięcia. 

Przed zasypaniem rowów kablowych sposób ułożenia kabli zgłosić inspektorowi 

nadzoru do odbioru etapowego. 

Wykonać powykonawczy pomiar geodezyjny tras kabli i kontenera. 

 

Po zakończeniu prac kablowych teren budowy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót ( zagęścić rowy kablowe, wykonać podbudowę ułożyć kostkę brukową, odtworzyć 

zieleń ). 

 

Istniejąca linia kablowa zasilająca złącze kablowe budynku nr 600 

Istniejące kable ziemne 2x(4xYKY1x240) zasilające budynek nr 600 należy odłączyć w 

rozdzielni RNN stacji transformatorowej i wycofać z budynku stacji. Na zewnątrz budynku 

stacji transformatorowej należy zlokalizować trasę tych kabli, zdemontować betonową 

kostkę brukową i odkopać linię kablową oraz ręcznie wykonać rów kablowy  na odcinku 

umożliwiającym wprowadzenie ich do projektowanego złącza Z-600/1. Długość 

istniejących kabli po wycofaniu ze stacji T-256 jest wystarczająca do podłączenia ich w 

złączu bez mufowania. 

 

Projektowana linia kablowa od rozdzielni RNN stacji transformatorowej T-256 do 

złącza kablowego Z-600/1  
Wykonać niezbędną trasę kablową ( rów kablowy, przepusty i stalowe rury osłonowe przez 

mur oporowy, przepusty do kanału kablowego stacji transformatorowej ) na odcinku od 

złącza Z-600/1 do rozdzielni RNN stacji transformatorowej. Prace wykonać w stanie 

beznapięciowym odłączając zasilanie rozłącznikiem RBK-3 w rozdzielni RNN stacji 

transformatorowej. Następnie należy ułożyć nową linię kablową 2x(4xYKXS1x240).  

Podczas prac łączeniowych bezwzględnie sprawdzić kolejność i kierunek wirowania faz. 

Po uzgodnieniu faz i podłączeniu kabli w rozdzielni RNN stacji transformatorowej oraz 

złączu Z-600/1 należy wykonać badanie ciągłości żył i rezystancji izolacji oraz rezystancji 

uziemienia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z w/w badań i przekazaniu ich 

inspektorowi nadzoru można przystąpić do uruchomienia agregatu i wykonania 

niezbędnych prób. 

 

Poniżej wyciąg z normy N-SEP 004.  
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H
Grunt

rodzimy

1
0

1
0

Kabel 
elektroenerget.

1
0

Piasek

Piasek

Bednarka uziemiająca

Folia z tworzywa szt. 
o gr. min. 0,3 mm

2
5

SZKIC  WYMIAROWY ROWU KABLOWEGO
Uwaga: wymiary podano w centymetrach

Folia w kolorze:
niebieskim dla kabli na napięcie do 1 KV
czerwonym dla kabli na napięcie powyżej 1 kV

50 50

Osłona otaczająca

TABLICA  ODLEGŁOŚCI MIĘDZY UŁOŻONYMI BEZPOŚREDNIO W 
ZIEMI KABLAMI NIENALEŻĄCYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ

Najmniejsze odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy 
zbliżeniu kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi wg N SEP-E-004

TABLICA  ODLEGŁOŚCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH 
I SYGNALIZACYJNYCH UŁOŻONYCH BEZPOŚREDNIO W ZIEMI 
DO INNYCH URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH wg N SEP-E-004

Kabel elektroenergetyczny

Lp Rodzaj urządzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna odległość       
w / cm / 

Kable o napięciu < 30 kV

1
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, 

cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

pionowa na 
skrzyżowaniu

pozioma przy  
zbliżeniu

25 + średnica 
rurociągu

2 Rurociągi z gazami i cieczami palnymi
Uzgodnić z właścicielem, ale nie mniej 

niż w lp. 1

3 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi
Nie mogą się 

krzyżować
200

25 + średnica 
rurociągu

4
Części podziemne linii napowietrznych 

( ustój, podpora, odciążka )
Nie mogą się 

krzyżować
40

5
Ściany budynków i inne budowle np. 

przyczółki z wyjątkiem urządzeń 
wyszczególnionych w lp. 1, 2, 3 i 4

Nie mogą się 
krzyżować

50*

6 Skrajna szyna trakcji

100-między osłoną 
kabla i stopą szyny
50 - między osłoną 
kabla, a dnem rowu 

odwadniającego

250*

7
Urządzenia do ochrony budowli od 

wyładowań atmosferycznych ( uziomy )
wg PN-86/E-05003/01  Ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych.

* Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy pod warunkiem 
zastosowania osłon otaczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów.

8
Droga 

kołowa

80
-

z krawężnikami

z rowami odwadniającymi 50

Lp
Charakterystyka kabli krzyżujących się

 i zbliżających

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w / cm /

A-pionowa na 
skrzyżowaniu

B-pozioma 
przy  zbliżeniu

1
Kable elektroenergetyczne o napięciu 
znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym 
napięciu lub kablami sygnalizacyjnymi

15 5*

2
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do 
zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami 
tego samego przeznaczenia

5
mogą się 

stykać

3
Kable elektroenergetyczne o napięciu 
znamionowym do 1 kV z kablami o napięciu 
znamionowym 1 kV < Un < 30 kV

15

25

4
Kable elektroenergetyczne o napięciu 
znamionowym 1 kV < Un < 30 kV z kablami  
tego samego przedziału napięć. 

10

255
Kable różnych użytkowników o napięciu 
znamionowym do 30 kV

6 Kable z mufami innych kabli
nie dopuszcza 

się
jak lp.  1-5

7
Kable elektroenergetyczne o napięciu 
znamionowym wyższym niż 30 kV z kablami 
tego samego przedziału napięć znamionowych

50 50

* za wyjątkiem p. 2.5.4 N SEP-E-004

H  - głębokość ułożenia kabli w ziemi

50 cm   – kable o napięciu znamionowym do 1 kV ułożone pod chodnikami,
                 drogą rowerową, przeznaczone do oświetlenia ulicznego, do  
                 oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji  ruchu ulicznego oraz  
                 reklam itp.
70 cm   – kable o napięciu znamionowym do 1 kV ułożone poza użytkami 
                 rolnymi
80 cm   – kable o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie wyższym 
                 niż 30 kV ułożone poza użytkami rolnymi ułożone poza użytkami  
                 rolnymi
90 cm   – kable o napięciu znamionowym do 30 kV ułożone na użytkach 
                 rolnych 
100 cm – kable o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV 

40

250

1
0

0

5
0

100

25 + fi
rurociągu

5
0

8
0

50

50

10 1

3

6

100 100

987 2
1

7 5 4

1

OBJAŚNIENIA:
1 - kabel
2 - rurociąg
3 - skrajna szyna trakcji
4 - ściana bud., fundament
5 - instalacja odgromowa

6 - rura ochronna
7 - rów odwadniający
8 - nawierzchnia drogi
9 - krawężnik
10 - część podziemna linii 
napowietrznej

A

B

W
g 

P
N

-8
6

/E
-0

5
0

9
0

3
/0

1

Kabel elektroenergetyczny
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11. Testowanie zespołu prądotwórczego 
 

W celu zapewnienia niezawodności pracy agregatu należy przeprowadzać regularne 

uruchomienia kontrolne zespołu mające na celu sprawdzenie sprawności całego zespołu 

wraz z automatyką (zalecane raz na tydzień). Testy takie nie są jednak w stanie sprawdzić 

rzetelnie sprawności silnika dla rzeczywistych warunków pracy. W związku z tym należy 

dodatkowo przeprowadzać okresowe testy pod obciążeniem min. 30-60%. Zaleca się 

wykonywanie testów pod obciążeniem 1 raz na kwartał. Przewiduje się wykonywanie 

testów przez wykwalifikowany i autoryzowany serwis z wykorzystaniem zewnętrznej 

obciążnicy lub obciążenia zapewnionego przez użytkownika. 

 

12. Zakres dostawy 
 

Dostawa obejmować będzie: 

- kompletny agregat prądotwórczy składający się z silnika diesla, prądnicy, panelu 

sterowania oraz pozostałego osprzętu dodatkowego, koniecznego do właściwego 

działania agregatu,, 

- kompletny układ chłodzenia silnika, 

- kompletny układ paliwowy ze zbiornikiem na minimum 9 godzin pracy przy 100% 

obciążeniu, 

- kompletny układ wydechowy z tłumikiem i kompensatorem drgań, 

- kompletny układ zasysania powietrza do silnika z filtrem, 

- szafę automatyki z kompletnym układem rozruchu i nadzoru, 

- baterię akumulatorów rozruchowych 24 V DC ( 2 sztuki o pojemności max. 50 Ah 

każdy z min. 800A prądem rozruchu), 

- prostownik do ładowania baterii rozruchowej, 

- elektryczne urządzenie podgrzewające silnik ułatwiające rozruch silnika w niskich 

temperaturach, 

- media: olej smarny, płyn chłodzący (silnik zalany olejem i płynem chłodzącym), 

- szafę podłączenia przewodów odprowadzenia mocy, 

- kompletny kontener dla zabudowy agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem 

dodatkowym i układem wyłapywania nieszczelności oleju i paliwa (wanna retencyjna), 

- wibroizolatory do kompensacji drgań, 

- ramę posadowczą zespołu prądotwórczego, 

- instalację uziemiająca, 

- szafę z układem SZR 

- złącze kablowe Z-600/1 

- protokół z wykonania prób fabrycznych, które Wykonawca przeprowadzi pod nadzorem 

Zamawiającego 

- transport z ubezpieczeniem na miejsce posadowienia, 

- montaż na miejscu zainstalowania, 

- próby pomontażowe i odbiorcze pod nadzorem Zamawiającego pod naturalnym 

obciążeniem obiektu, 

- udział w uruchomieniu, 

- dokumentację odbiorczą obejmującą między innymi:  dokumentację fabryczną (rysunki 

konstrukcyjne), schematy elektryki i automatyki zespołu prądotwórczego 

- wytyczne uruchomienia i prowadzenia eksploatacji, 

- wytyczne prowadzenia prac konserwacyjnych , 

- instrukcję obsługi, 
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- dokumentację DTR, 

- serwis gwarancyjny, 

- serwis pogwarancyjny, 

- szkolenie personelu, 

- wypełniony druk zgłoszenia zainstalowania agregatu prądotwórczego wraz z 

wymaganymi załącznikami – patrz zał. nr 7 

 

13. Ochrona przeciwporażeniowa 

 
Istniejąca sieć zasilająca budynek nr 600 wykonana jest w układzie TN-C. Punkt 

rozgałęzienia przewodu PEN na PE i N wykonany jest w szafce z przeciwpożarowym 

wyłącznikiem prądu PWP zlokalizowanej przed budynkiem nr 600. W związku                   

z powyższym wszystkie zaciski ochronne urządzeń należy połączyć z żyłą PEN kabli 

zasilających, a szynę PEN uziemić. 

 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim ( podstawowa ) realizowana jest poprzez  

zgodny z przepisami stopień ochrony IP   osprzętu i urządzeń elektr. oraz izolację roboczą  

przewodów i kabli. 

 

Ochrona przed dotykiem pośrednim ( dodatkowa, przy uszkodzeniach )  w liniach 

zasilających i rozdzielniach realizowana jest w układzie TN-C przez samoczynne 

wyłączanie zasilania w czasie t  5 sek. oraz w obwodach odbiorczych czasie: 

t  0,2 sek. dla gniazda wtyczkowego 

t  0,4 sek. dla oprawy oświetleniowej 

 

Zabrania się stosowania żyły przewodu o barwie żółto-zielonej do celów innych , niż 

jako przewód ochronny lub neutralno-ochronny. 

 

14. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 
Budynek nr 600 biblioteki wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP 

typu DPX-IS 630A z napędem ręcznym zlokalizowanym na zewnątrz przy złączu 

kablowym budynku. 

Montaż agregatu prądotwórczego z układem SZR nie ingeruje w pracę 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP. Układ SZR agregatu będzie włączony 

przed wyłącznikiem PWP. 

 

15.  Badania powykonawcze i odbiór robót 

 
Po wykonaniu robót elektr. bezwzględnie wykonać: 

- próby ruchu agregatu i układu SZR 

- pomiary skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania dla zasilania z „sieci” oraz dla 

zasilania z „agregatu”w punktach: 

- złącze kablowe Z-600/1 

- kontener 

- agregat 

- szafa układu SZR 

- gniazdo wtyczkowe 230V/PE 

- oprawa oświetleniowa 
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- złącze kablowe budynku nr 600 

- inne urządzenia wyposażone w zacisk ochronny PE 

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektr., kabli i obwodów ster. 

- pomiar oporności uziomu 

               oraz sporządzić protokoły z w/w badań. 

 

Zaprogramować liczniki czasu tak, aby odliczały czas do momentu powiadomienia 

obsługi o konieczności przeprowadzenia konserwacji, uzgodnionych z inwestorem, 

elementów zespołu prądotwórczego np. czas do wymiany oleju, … . 

 

Przeprowadzić szkolenie służb technicznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

z podstawowej obsługi agregatu. 

 

Sporządzić dokumentację powykonawczą zawierającą: 

- oświadczenie kierownika robót o wykonaniu prac zgodnie z projektem, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

- uprawnienia kierownika robót, zaświadczenie z PIIB 

- świadectwa kwalifikacyjne pracowników ( E i D – roboty w czynnej stacji 

transformatorowej ) 

- projekt powykonawczy ( projekt  techniczny z naniesionymi zmianami nieistotnymi ) 

- protokoły z w/w badań 

- mapę geodezyjną powykonawczą tras  linii kablowych i posadowienia  kontenera 

- schematy powykonawcze 

- karty katalogowe użytych materiałów 

- instrukcję obsługi agregatu i układu automatyki z SZR w języku polskim 

- książki serwisowe agregatu i układów automatyki z SZR w języku polskim 

- deklaracje zgodności, certyfikaty lub aprobaty techniczne użytych materiałów 

- wypełniony druk zgłoszenia zainstalowania agregatu prądotwórczego wraz z 

wymaganymi załącznikami – patrz zał. nr 7 projektu 

 

16. Dodatkowe roboty drogowe 

 
Posadowienie kontenera z agregatem zmniejszy ilość miejsc parkingowych. W związku        

z powyższym na pasie zieleni pomiędzy miejscami parkingami należy wykonać nowe 

miejsce parkingowe. W tym celu należy: 

- zdemontować krawężniki drogowe o łącznej długości 14mb 

- ułożyć krawężniki drogowe na odcinku 3,7mb ( materiał z demontażu ) 

- usunąć glebę rodzimą trawnika 

- wykonać podbudowę 

- ułożyć betonową kostkę brukową o gr. 8 cm na powierzchni 4,8m x 3,7m 

 

17. Uwagi końcowe 
 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż projektowane pod 

warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych  od materiałów i urządzeń określonych 

w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów opisano w 

pkt. 4 projektu. 

Zmiany te należy uzgodnić z autorem projektu, inwestorem lub inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 
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18. Obliczenia 
 

Zgodnie z projektem agregat prądotwórczy z układem SZR zostanie posadowiony 

bezpośrednio na trasie istniejących kabli zasilających złącze kablowe budynku nr 6 przy 

stacji transformatorowej T-256 „Polenergia”. W związku z powyższym nie jest konieczne 

przeliczanie impedancji pętli zwarciowej szyny PEN złącza kablowego jw. oraz 

sprawdzanie spadku napięć. 

Wykonawca wykona sprawdzające pomiary powykonawcze impedancji pętli zwarciowej w 

punktach pomiarowych opisanych w pkt. 15 opisu projektu. 

 

Do zasilania rozdzielni agregatu RA z układem SZR zaprojektowano kable o parametrach 

istniejących kabli zasilających budynek nr 600 – patrz załącznik nr 1.  W związku z 

powyższym nie jest wymagany ponowny dobór kabli ze względu na ochronę przed prądem 

przetężeniowym i obciążalność prądową długotrwałą. 

 

Podstawa prawna doboru kabli:  

PN-IEC 60364-4-43    Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-5-523  Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

 

Warunki doboru :         1.     IB ≤ In ≤  Iz                        2.     I2 ≤ 1,45 Iz  gdzie : 

        

IB - prąd obliczeniowy obwodu   

In - prąd znamionowy zabezpieczenia  

I2 - prąd zadziałania zabezpieczenia: dla wył. samoczynnych   I2 = 1,45 In  

                                                           dla wkładek topikowych  I2 = 1,60 In  

Iz -obciążalność prądowa długotrwała 

 

19. Zestawienie norm i przepisów 

  
a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 

2002r., poz. 690 z późn. zmianami (Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270; Dz. U. Nr 109 z 

2004r., poz. 1156; Dz. U. Nr 201 z 2008r., poz. 1238; Dz. U. nr 228 z 2008r., poz. 1514; 

Dz. U. Nr 56 z 2009 r., poz. 461 ) 

b. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych  i terenów (Dz. U. Nr80 poz. 563 z późniejszymi zmianami) 

c. PN-HD60364 : Norma wieloarkuszowa 

d. PN-IEC 60364-4-43    Ochrona przed prądem przetężeniowym 

e. PN-IEC 60364-5-523  Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

f. N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa 

g. PN-EN 50171:2002 (U)  Niezależny system zasilania 

h. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

i. PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach – Część 11: 

Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych 
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20. Wykaz robót materiałów 

 

21.1 Roboty 
Lp. Zestawienie robót     

1. Posadowienie agregatu     

1.1 - wykonanie podłoża pod kontener   o wym. 6,2m x 2,6m wg projektu kpl 1   

1.2 - posadowienie kontenera z agregatem wyposażonego zgodnie z 

projektem 

kpl  1   

1.3 - montaż szafy z układem SZR wraz z okablowaniem wewnątrz kontenera kpl 1   

1.4 - montaż złącza kablowego na zewnątrz kontenera  kpl 1   

1.5 - wykonanie uziomu otokowego wraz z montażem  zacisków 

uziemiających 

mb 25   

2. Wycofanie istniejącej linii kablowej 2x(4xYKY1x240) ze stacji T-256 i 

ułożenie jej do proj. złącza kablowego Z-600/1 

    

2.1 - demontaż  betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na  szerokości 

100cm pod wykop rowu kablowego 

mb 9   

2.2 - wykonanie rowu kablowego o szerokości 1 m ( odkopanie istniejącej 

linii kablowej ) 

mb 9   

2.3 - odłączenie istniejącej linii kablowej od zacisków RBK3 i szyny PEN w 

stacji transformatorowej T-256 

kpl  1   

2.4 - wycofanie istniejącej linii kablowej  ze stacji transf. T-256 ułożonej w 

otwartych kanałach kablowych 

mb 12   

2.5 - wycofanie istniejącej linii kablowej na odkopanym odcinku mb 9   

2.6 - wykonanie rowu kablowego o gł. 80 cm i szer. 60 cm w gruncie kat. III 

pod trawnikiem 

mb 8   

2.7 - ułożenie rur osłonowych dwudzielnych w miejscach kolizji i zbliżeń z 

istniejącym uzbrojeniem terenu 

 wg 

potrzeb 

  

2.8 - ułożenie bednarki uziemiającej FeZn 25x4  na dnie rowu kablowego mb 11   

2.9 - przełożenie wycofanej linii kablowej w rurze DVR do Z-600/1 w 

nowych rowach kablowych  z  normą N SEP E 004 wg opisu projektu 

mb 11   

2.10 - zarobienie końca kabla YKY 1x240 w złączu Z-600/1 szt 8   

2.11 - zasypanie rowu kablowego z zagęszczeniem i odtworzeniem trawnika mb 8   

2.12 - zasypanie rowu kablowego z odtworzeniem nawierzchni brukowanej mb 9   

3. Nowa linia kablowa 2x(4xYKXS1x240) ze stacji T-256 do Z-600/1     

3.1 - demontaż  betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na  szerokości 

100cm pod wykop rowu kablowego 

mb 4   

3.2 - wykonanie rowu kablowego o szerokości 60cm  i gł. 80cm  w miejscu 

demontażu kostki 

mb 4   

3.3 - wykonanie przepustu w betonowej ścianie oporowej o gr. 25cm szt 2   

3.4 - wykonanie przepustu w  ścianie murowanej o gr. 25cm do kanału 

kablowego stacji T-256  

szt 2   

3.5 - wykonanie rowu kablowego o szerokości 60cm  i gł. 80cm  w gruncie 

kat. III pod trawnikiem 

mb 6   

3.6 - ułożenie rur osłonowych dwudzielnych w miejscach kolizji i zbliżeń z 

istniejącym uzbrojeniem terenu 

 wg 

potrzeb 

  

3.7 - ułożenie bednarki uziemiającej FeZn 25x4  na dnie rowu kablowego i w 

kanale stacji transf. T-256 

mb 17   

3.8 - ułożenie nowej linii kablowej kablem 2x(4xYKXS 1x240) w rurze DVR 

w kanale kablowym stacji  transf. T-256 zgodnie z normą N SEP E 004 

wg opisu projektu 

mb 4   

3.9 - stalowe rury osłonowe o dł. 1,5m  do ułożenia kabli  na murze 

betonowym oporowym 

szt 2   

3.10 - ułożenie nowej linii kablowej kablem 2x(4xYKXS 1x240) w rurze DVR 

w rowie kablowym  od stacji  transf. T-256 do złącza Z-600/1 zgodnie z 

normą N SEP E 004 wg opisu projektu  

mb 13   

3.11 - zarobienie końca kabla YKXS 1x240 w złączu Z-600/1 w w stacji T-256 szt 16   

3.12 - zasypanie rowu kablowego z zagęszczeniem i odtworzeniem trawnika mb 6   
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3.13 - zasypanie rowu kablowego z zagęszczeniem  i z odtworzeniem 

nawierzchni brukowanej 

mb 4   

4. Badania odbiorcze i dokumentacja powykonawcza     

4.1 - badanie skuteczności samoczynnego wył. zasilania dla zasilania z sieci        szt 7   

4.2 - badanie skuteczności samoczynnego wył. zasilania dla zasilania z 

agregatu        

szt 7   

4.3 - badanie wyłącznika różnicowo-prądowego szt 1   

4.4 - badanie linii kablowych ( 4 odcinki )      szt
 

4   

4.5 - pomiar rezystancji uziomu                             szt
 

1   

4.6 - pomiar rezystancji izolacji linii ster.              szt 2   

4.7 - pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz.     szt 2   

4.8 - pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz. szt 1   

4.9 - sporządzenie dokumentacji powykonawczej kpl 1   

5. Próby ruchu agregatu i szkolenie personelu     

5.1 - wykonanie próby  ruchu agregatu dla wymuszonej pracy agregatu w 

trybie testowym 

szt 1   

5.2 - wykonanie próby  ruchu agregatu przy zaniku i powrocie napięcia sieci szt 1   

5.3 - wykonanie próby  ruchu agregatu pod obciążeniem z  wykorzystaniem 

zewnętrznej obciążnicy lub obciążenia zapewnionego przez użytkownika 

szt 1   

5.4 - sprawdzenie i regulacja zwłok czasowych oraz sprawdzenie pracy 

sterownika 

szt
 

1   

5.5 - szkolenie służb technicznych AMW z obsługi agregatu szt
 

1   

6. Roboty drogowe – dodatkowe miejsce parkingowe     

6.1 - demontaż krawężnika drogowego mb 14   

6.2 - usunięcie humusu i gruntu rodzimego pod podbudowę miejsca 

parkingowego 

m
2 

18   

6.3 - ułożenie krawężnika drogowego mb 4   

6.4 - wykonanie podbudowy pod kostkę brukową m
2 

18   

6.5 - ułożenie betonowej kostki brukowej typu Behaton ( 4,8 m x 3,7 m ) m
2 

18   

6.6 - wywóz utylizacja nadmiaru ziemi po rowach kablowych i budowie 

miejsca parkingowego 

kpl 1   

7. Inne roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji robót     

7.1 - inne roboty dodatkowe kpl
 

1   

 

 

21.2 Materiały 

 
 Materiały do poz. 1 – 7 zestawienia robót     

1 - kontener  20-stopowy wyposażony zgodnie z projektem kpl 1   

2 - szafa z układem SZR wyposażona zgodnie z projektem kpl 1   

3 - złącze kablowe Z-600/1 wyposażone zgodnie z projektem kpl 1   

4 - kompletne podłoże pod kontener o wymiarach 6,2m x 2,6m x 0,2m m
2 

16   

5 - żwir jako warstwa odsączająca pod podłoże   kontenera             m
3 

3   

6 - kabel ziemny YKXS 1x240 – 2x(4x17m)                    mb 136   

7 - dwuścienna rura karbowana DVR                                mb 50   

8 - folia koloru niebieskiego                                               mb 50   

9 - piasek do podsypki  i zasypki – 50m x 0,6m x 0,2m          m
3 

6   

10 - bednarka ocynkowana 25x4                                          mb 55   

11 - zacisk probierczy krzyżowy 4xM8                           wg potrzeb   

12 - V klemy, końcówki kablowe, koszulki termokurczliwe  wg potrzeb   

13 - rury osłonowe dwudzielne                                         wg potrzeb   

14 - podbudowa pod miejsce parkingowe                            m
2 

18   

15 - kostka brukowa gr. 8 cm typu Behaton                          m
2 

18   

16 - krawężniki drogowe z demontażu   

17 - chudy beton na podbudowę miejsca parkingowego i ułożenie 

krawężników 

wg potrzeb   

18 - inne wg potrzeb   
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E.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  BIOZ 

 

                

                             

Temat projektu technicznego :      

 

       Przebudowa instalacji elektrycznej  budynku nr 600 
 

 

 

Obiekt:      Linie kablowe oraz agregat prądotwórczy zasilający                   

                  budynek nr 600 biblioteki Akademii Marynarki   

                  Wojennej w Gdyni przy ul. J. Grudzińskiego 
 

 

 

Inwestor :  Akademia Marynarki Wojennej 

                  81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69 
 

 

 

 

Sporządził :            mgr inż. Andrzej Popielski 

                               nr upr. 88/Gd/01 

                               spec. instalacje, sieci i urządzenia elektryczne 

                               zam.: ul. Z. Nałkowskiej 52, 81-597 Gdynia 

        

 

 

 

 

 

 

Data :  maj  2021 r.                                ……………………….. 
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Na podstawie art. 20 ust 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami i w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony wykonawca – kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia „planu bioz”, w 

którym należy uwzględnić poniższe zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 

 

1. Zakres robót: 

a. roboty demontażowe i przełączenia w stacji transformatorowej T-256 „Polenergia” 

b. przygotowanie podłoża pod ustawienie agregatu prądotwórczego przy użyciu dźwigu 

c. montaż agregatu prądotwórczego przy użyciu dźwigu 

d. montaż szaf układu SZR i złącza kablowego Z-600/1 

e. linie kablowe 

f. podłączenie i uruchomienie agregatu i układu SZR 

g. badania i pomiary odbiorcze 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

a. istniejące, czynne budynki AMW w Gdyni przy ul. Grudzińskiego  

b. istniejąca, czynna stacja transformatorowa T-256 

c. istniejące, czynne linie kablowe SN i NN  

d. istniejące, czynne złącza kablowe i rozdzielnie NN  
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać   

           zagrożenie bezpieczeństwa  ludzi: 

a. czynne drogi wewnętrzne terenu przy budynku nr 256  

b. czynny parking przed budynkiem nr 256 i budynkiem nr 600 biblioteki 

c. zadrzewienie terenu 

d. istniejące, czynne linie kablowe SN i NN  

e. istniejące, czynne kanały ciepłownicze 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce  i czas ich 

występowania: 

 

Skala Rodzaj Miejsce Czas 

zagrożenia wystąpienia 
niska Wpadnięcie do 

rowu kablowego 

Trasa linii kablowej Od rozpoczęcia wykopów do 

zasypania 

średnie Zagrożenie 

uszkodzenia ciała 

Plac budowy Praca przy użyciu 

elektronarzędzi (młoty, 

wiertarki, szlifierki ) 

średnie 

 

Zagrożenie 

uszkodzenia ciała 

Plac budowy Przy posadowieniu agregatu 

prądotwórczego 

wysoka Porażenie prądem  

o napięciu 0,4kV 

Istniejące czynne linie kablowe NN  

i rozdzielnie elektr.: 

- przy demontażu i montażu połączeń 

oraz kabli w stacji transformatorowej 

T-256, rozdzielni agregatu i układu 

SZR 

- przy badaniach odbiorczych 

W czasie kopania rowów 

kablowych, wykonywania 

czynności montażowych, 

pomiarowych oraz przy pracy 

elektronarzędziami 

wysoka roboty dźwigowe miejsce rozładunku oraz montażu 

agregatu i beton. płyt drogowych 

w czasie rozładunku i montażu 

agregatu i beton i palet z kostką 

brukową 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 

a. wymagane aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne D i E pracowników 

b. przeszkolenie BHP pracowników przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych 

c. przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy na wysokości 

d. przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy podczas prac dźwigowych  ( ustawianie 

agregatu dźwigiem ) 

 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń : 

 

 

a. zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczaniu pracowników do prac 

w czynnych obiektach energetyki. 

b. teren robót ogrodzić folią biało-czerwoną zawieszoną na wysokości 1m nad poziomem 

terenu 

c. umieścić tabliczki ostrzegawcze z napisem „Uwaga ! Urządzenie elektryczne pod 

napięciem” – przy urządzeniach mogących stanowić zagrożenie porażenia prądem 

elektrycznym. 

d. wykopy kablowe  wykonywać ręcznie 

e. każde napotkane uzbrojenie terenu traktować jako czynne 

f. stosować się do obowiązujących zasad BHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sporządził:   mgr inż. Andrzej Popielski upr. bud. 88/Gd/01 

                        zam. ul. Z. Nałkowskiej 52, 81-597 Gdynia           …………………………… 
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Zał. 1     Warunki przyłączenia nr 11/IV/2009 
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Zał. 2     Wyciąg z projektu powykonawczego biblioteki 
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Zał. 3     Zespół prądotwórczy V 415 GO w kontenerze 20' 
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Zał. 4     Elewacja panelu dotykowego GUARD TOUCH 
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Zał. 5     Karta katalogowa przełącznika OTM 630/3  z napędem silnikowym 
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Zał. 6     Karta katalogowa przełącznika OTM 630/3  z napędem 2-silnikowym 
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Zał. 7    Druk zgłoszenia zainstalowania agregatu 

 


