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Opis techniczny

do projektu budowlanego zasilania i rozdziału energii elektrycznej na terenie SPZOZ

w Kościanie przy  ul. Szpitalna 7.

1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z następującymi materiałami :

- zlecenie Inwestora,

- warunki przyłączenia OD5/ZZD/DR/RR/05/08/3142/019 z dnia 23.01.2008r.  

ENEA Operator,

- projekt powykonawczy, budowa stacji dializ w Kościanie przy ulicy Szpitalnej 7,

- projekt budowlany modernizacja szpitala oddział wewnętrzny, 

- projekt budowlany adaptacji pomieszczeń szpitala na oddział intensywnej terapii,

- projekt budowlany rozbudowy oddziału wewnętrznego,

- projekt budowlany linii kablowych SN15kV oraz kontenerowej stacji transfor-

  matorowej 15/0,4kV dla zasilania SPZOZ w Kościanie,

- ustalenia z Inwestorem,

- opracowanie: Inwentaryzacja mocy SPZOZ w Kościanie wykonane przez ZEH WIS 

   w marcu b.r.,

- obowiązujące przepisy i normy,

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje :

- rozdział energii elektrycznej na terenie szpitala,

- wewnętrzne linie zasilające,

- rozdzielnia główna “nowego” budynku,

- agregat prądotwórczy,

3. Dane techniczne.

Napięcie zasilania 230V/400V

Częstotliwość robocza 50 Hz

Moc zainstalowana dla całego obiektu 1263,26 kW

Moc zapotrzebowana dla całego obiektu 273,59 kW

(stan według wiedzy na marzec 2010 roku)

Moc dla poszczególnych budynków przyjęte wg. opracowania:
“Inwentaryzacja mocy SPZOZ w Kościanie”
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4. Opis prac

4.1. Zasilanie obiektu

Obiekt zasilony zostanie, zgodnie z projektem pana inż. Ryszarda Sztuckiego, z

kontenerowej,  konsumentowej  stacji  transformatorowej  2x630  kVA  15/0,4kV

zlokalizowanej na terenie szpitala zgodnie z rysunkiem nr 1. Zgodnie z powyższym

opracowaniem (przyjętymi rozwiązaniami) zasilanie ma się odbywać :
– z  pierwszego  ciągu  liniowego  poprzez  transformator  630  kVA  z  mocą

przyłączeniową 500 kW,

– z  drugiego  ciągu  liniowego  poprzez  transformator  630  kVA  z  mocą
przyłączeniową 500 kW,

– nie przewiduje się równoległej pracy transformatorów

– z agregatu prądotwórczego przy zaniku zasilania na ciągu I i II, przy założeniu

zasilania tylko jednej części rozdzielnicy nn stacji transformatorowej (rozłączony

automatycznie łącznik szyn)

W  chwili  obecnej  wszystkie  odbiory  w  szpitalu  zasilane  są  poprzez  kable

doziemne  poprowadzone  z  rozdzielnicy  głównej  umiejscowionej  przy  budynku

zajmowanym przez siostry zakonne. Budowa rozdzielnicy powoduje, że właściwie

wszystkie odbiory rezerwowane są z agregatu prądotwórczego. Ewentualny podział

na  urządzenia  rezerwowane  oraz  nierezerwowane,  przy  zasilaniu  z  agregatu,  jest

wykonywany  manualnie  poprzez  elektryka  zmianowego,  załączającego  i

odłączającego  bądź  całe  budynki,  bądź  poszczególne  odbiory.  Istniejący  agregat

prądotwórczy posiada moc znamionową 100 kVA.

W opracowaniu przewiduje się zmianę sposobu zasilania szpitala. Wprowadza się
podział  na  obwody  rezerwowane  i  nierezerwowane  (z  agregatu  prądotwórczego)

wyprowadzane  ze  stacji  transformatorowej.  Powoduje  to  konieczność
rozprowadzania dodatkowych kabli energetycznych, ale zwiększa w znaczący sposób

pewność zasilania odbiorów.  W niniejszym opracowaniu podjęto wyłącznie temat

zasilenia poszczególnych budynków i oddziałów bez rozpatrzenia zmiany sposobu

zasilania rozdzielnic wewnętrznych – nie stanowi to tematu niniejszego opracowania.

Przebudowa  rozdzielnic  oraz  podrozdzielnic  dla  współpracy  z  nowym  systemem

zasilania  jest  poza  zakresem  opracowania.  Dla  prawidłowego  działania  systemu

zasilania szpitala,  należy w najbliższym czasie opracować  kompleksowy program

przebudowy rozdzielnic oraz wymiany bądź uzupełnień wlz. 

W celu zrealizowania powyższych zmian w szpitalu pobudowana zostaje stacja

transformatorowa 2x630 kVA z podwójnym systemem rozdzielnic nn, opracowana

według oddzielnego opracowania. Rozdzielnice nn umożliwiają zasilanie dwóch grup

odbiorników :

– rozdzielnia nn (-I-) dla linii zasilających rezerwowanych z agregatu,

– rozdzielnia nn (-II-) dla linii zasilających nierezerwowanych z agregatu.
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Dla  prawidłowego  działania  systemu  zasilania  koniecznym  jest  wykorzystanie

sprzęgła  między  rozdzielnicami  nn  stacji  transformatorowej  współpracującego

z automatyką  SZR. Na podstawie informacji z firm energetycznych, w tym ZPUE

Włoszczowa, (na jej produktach jako przykładowych oparto projektowaną stację oraz

rozdzielnice  w niniejszym  opracowaniu)  ustalono,  że  w stacji  należy  zastosować
aparat  np. NZMN4-VE1250 w miejsce projektowanego INP-1250 lub inny o takich

samych  lub  lepszych  właściwościach  technicznych  co  umożliwi  prawidłowe  i

najkorzystniejsze działanie urządzeń.

4.2. Podstawowy etap przebudowy zasilania.

Po  pobudowaniu  przez  SPZOZ  Kościan  stacji  transformatorowej  oraz  dwóch

zasilań  SN  dla  zapewnienia  zasilania  szpitala  w  pierwszej  kolejności  należy
wykonać:
– pobudować  linię  kablową  z  rozdzielnicy  nierezerwowanej  stacji

transformatorowej do starej rozdzielnicy szpitala,

– przystosować  pomieszczenie  w  piwnicach  nowego  budynku  szpitala  jako

pomieszczenie ruchu elektrycznego,

– wykonać rozdzielnicę główną nowego budynku szpitala “RGN”, 

– pobudować linie kablowe zasilania odbiorów rezerwowanych i nierezerwowanych

ze stacji transformatorowej do “RGN”,

– zabudować agregat prądotwórczy o parametrach zgodnych z opisem technicznym,

– pobudować  linie  kablowe odbioru  mocy  z  agregatu  prądotwórczego pomiędzy

agregatem a stacją transformatorową,
– przebudować  i  pobudować  wewnętrzne  linie  zasilające  w  nowym  budynku

szpitala do istniejących rozdzielnic odbiorczych.

Wszystkie  projektowane  prace  wykonać  zgodnie  i  na  podstawie  kolejnych

punktów opisu  technicznego.  Prace  podstawowe wykonać  zgodnie  ze  schematem

zasilania  z  rysunku  numer  5.  Docelowe  zasilanie  obiektu  szpitala  pokazano  na

schemacie przedstawionym na rysunku numer 4.

4.3. Rozdzielnice.

W  wydzielonym  pomieszczeniu  piwnic  nowego  budynku,  przewiduję
zabudowanie  rozdzielnicy  głównej  oznaczonej  na  schematach  i  rysunkach  jako

“RGN”.  Rozdzielnicę  wykonać  jako  wolno  stojącą,  opartą  o  obudowy np.  firmy

ZPUE Włoszczowa. Rozdzielnica składać się ma z dwóch podrozdzielnic:

– rezerwowanej,  zasilanej  z  sieci  energetyki  oraz  z  agregatu  dla  której  przyjęto
oznaczenie “RGN-R”,
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– nierezerwowanej  zasilanej  wyłącznie  z  sieci  energetyki  dla  której  przyjęto
oznaczenie “RGN-N”.

Rozdzielnice wykonać zgodnie i na podstawie rysunków numer 6 i 7. Obudowa

pełna metalowa z drzwiczkami zamykanymi na kluczyk z zasilaniem i odpływami

wyprowadzonymi  poprzez  górną  część  obudowy  rozdzielnicy.  W  każdej  z

podrozdzielnic  prócz  rozłączników  bezpiecznikowych,  o  wielkościach  wg

schematów, przewiduje się rezerwę miejsca dobudowę ewentualnych rozłączników

bezpiecznikowych  RB  oraz  na  zabudowę  minimum  do  36  modułów  aparatury

niskoprądowej  na szynie TH35. Dodatkowo przewiduje się postawienie pustej szafy,

dla  realizacji  przyszłego  zasilania  wybranych  obwodów  z  baterii  akumulatorów.

Wykonanie  tej  instalacji  wychodzi  poza  zakres  niniejszego  opracowania.

Rozdzielnicę  “RGN”  uziemić,  wymagana  rezystancja  uziemienia  nie  może
przekroczyć 10 om.. Pomieszczenie rozdzielnicy, obecnie w stanie surowym, należy
przystosować dla potrzeb ruchu elektrycznego.

W  trakcie  realizacji  przebudowy  zasilania  budynku  tzw.  “starej  interny”,

przewiduje  się  wykonanie  nowej  rozdzielnicy  głównej  budynku,  posadowionej,

zgodnie  z  rysunkiem  numer  3  niniejszego  opracowania,  w  piwnicach  budynku.

Projekt  przebudowy  rozdzielnicy  głównej  “starej  interny”  wychodzi  poza  zakres

niniejszego opracowania.

  Dla  ujednolicenia  oznakowania  urządzeń  ruchu  elektrycznego,  sugeruje  się
zastosowanie  jednolitych  oznaczeń  rozdzielnic  elektrycznych  we  wszystkich

budynkach szpitalnych. Do zastosowanych oznaczeń  proponuje się dostawienie na

końcu litery oznaczającej np. : 

– “R” dla podrozdzielnicy rezerwowanej (np. “RGN-R”),

– “N” dla podrozdzielnicy nierezerwowanej (np. “RGN-N”).

4.4. Linie kablowe projektowane.

W  opracowaniu  zaprojektowano  zalicznikowe,  doziemne  i  prowadzone  w

korytkach,  linie  kablowe niskiego napięcia  zasilające  poszczególne budynki  bądź
oddziały szpitala wyprowadzone :

– z  agregatu  prądotwórczego  do  przełącznika  SZR stacji  transformatorowej,  dla

odbioru mocy z agregatu:

• dwoma kablami YKY4x300mm2 o długości 16m,

• kable  zabezpieczono  dwoma  rozłącznikami  bezpiecznikowymi  osobno  dla

każdego kabla, wkładką WTNH 2gG 400A, 

• konieczne jest zastosowanie kabli o równej długości dla równomiernego
rozkładu obciążenia.
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– ze stacji transformatorowej do rozdzielnicy “RGN”:

• kablem YKY4x240mm2 o długości 98m dla zasilania rezerwowanego,

• kablem YKY4x240mm2 o długości 98m dla zasilania nierezerwowanego,

• odpływ  rezerwowany  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym

z wkładką WTNH 2gG 315A, 

• odpływ  nierezerwowany  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym

z wkładką WTNH 2gG 315A,

• możliwym jest przy dalszej, nieznanej w chwili obecnej zabudowie budynku

rozbudowanie  rozdzielnic  “RGN”  i  doprowadzenie  dodatkowych  kabli

zasilających.

– ze stacji transformatorowej do “starej” rozdzielnicy głównej szpitala:

• kablem YAKY4x240mm2 o długości 224m dla zasilania tymczasowego starej

rozdzielni (przy złączu oddziału paliatywnego zgodnie z rysunkiem numer 5

niniejszego opracowania pozostawić pętle kablową umożliwiającą późniejsze

wprowadzenie do projektowanego złącza kablowego),

• odpływ  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym  z  wkładką
WTNH 2gG 315A, 

– ze stacji transformatorowej do złącza budynku paliatywnego:

• kablem YAKY4x120mm2 o długości 178m dla zasilania rezerwowanego,

• odpływ  rezerwowany  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym

z wkładką WTNH 1gG 125A, 

– ze złącza budynku paliatywnego do złącza portierni:

• kablem YAKY4x240mm2 o długości 46m dla zasilania nierezerwowanego,

pozostałym po zasilaniu tymczasowym dla starej rozdzielnicy szpitala,

• kabel  podłączony  przelotowo  w  złączu  oddziału  paliatywnego,

niezabezpieczony dodatkowo,

• powyższy obwód zostaje wykonany jako dalsza, projektowana przebudowa,

do  wykonania  przy  kolejnym  demontażu  zasilań  istniejących

wyprowadzonych z istniejącej rozdzielny głównej.

– ze złącza portierni do budynku chirurgii:

• kablem YAKY4x150mm2 o długości 88m dla zasilania nierezerwowanego,

• kabel zabezpieczono w złączu bezpiecznikiem WTNH 1gG 200A. 

• powyższy obwód zostaje wykonany jako dalsza, projektowana przebudowa,

do  wykonania  przy  kolejnym  demontażu  zasilań  istniejących

wyprowadzonych z istniejącej rozdzielny głównej.
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– ze złącza budynku paliatywnego do złącza budynku chirurgii:

• kablem YAKY4x120mm2 o długości 88m dla zasilania rezerwowanego,

• kabel  podłączony  przelotowo  w  złączu  oddziału  paliatywnego,

niezabezpieczony dodatkowo,

• powyższy obwód zostaje wykonany jako dalsza, projektowana przebudowa,

do  wykonania  przy  kolejnym  demontażu  zasilań  istniejących

wyprowadzonych z istniejącej rozdzielny głównej.

– ze stacji transformatorowej do rozdzielni głównej “starej” interny:

• kablem YAKY4x70mm2 o długości 192m dla zasilania rezerwowanego,

• kablem YAKY4x150mm2 o długości 192m dla zasilania nierezerwowanego,

• odpływ  rezerwowany  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym

z wkładką WTNH 1gG 110A, 

• odpływ  nierezerwowany  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym

z wkładką WTNH 1gG 160A.

• powyższy obwód zostaje wykonany jako dalsza, projektowana przebudowa,

do  wykonania  przy  kolejnym  demontażu  zasilań  istniejących

wyprowadzonych z istniejącej rozdzielny głównej.

– z rozdzielni głównej “starej” interny do rozdzielni głównej ginekologii:

• kablem YAKY4x25mm2 o długości 60m dla zasilania rezerwowanego,

• kablem YAKY4x25mm2 o długości 60m dla zasilania nierezerwowanego,

• odpływ  rezerwowany  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym

z wkładką WTNH 00gG 63A, 

• odpływ  nierezerwowany  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym

z wkładką WTNH 00gG 63A.

• powyższy obwód zostaje wykonany jako dalsza, projektowana przebudowa,

do  wykonania  przy  kolejnym  demontażu  zasilań  istniejących

wyprowadzonych z istniejącej rozdzielny głównej.

– ze stacji transformatorowej do złącza administracji:

• kablem YAKY4x185mm2 o długości 224m dla zasilania nierezerwowanego,

• odpływ  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym  z  wkładką
WTNH 1gG 200A, 

• powyższy obwód zostaje wykonany jako dalsza, projektowana przebudowa,

do  wykonania  przy  kolejnym  demontażu  zasilań  istniejących

wyprowadzonych z istniejącej rozdzielny głównej.

– ze  złącza administracji do złącza rehabilitacji i poradni chirurgicznej:

• kablem YAKY4x50mm2 o długości 94m dla zasilania nierezerwowanego,

• kabel zabezpieczono w złączu bezpiecznikiem WTNH 1gG 100A.
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• powyższy obwód zostaje wykonany jako dalsza, projektowana przebudowa,

do  wykonania  przy  kolejnym  demontażu  zasilań  istniejących

wyprowadzonych z istniejącej rozdzielny głównej.

– ze stacji transformatorowej do kotłowni:

• kablem YAKY4x25mm2 o długości 222m dla zasilania rezerwowanego,

• odpływ  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym  z  wkładką
WTNH 00gG 50A, 

• powyższy obwód zostaje wykonany jako dalsza, projektowana przebudowa,

do  wykonania  przy  kolejnym  demontażu  zasilań  istniejących

wyprowadzonych z istniejącej rozdzielny głównej.

– ze stacji transformatorowej do złącza budynku magazynowego 

• kablem YAKY4x16mm2 o długości 18m dla zasilania nierezerwowanego,

• odpływ  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym  z  wkładką
WTNH 00gG 25A, 

• powyższy obwód zostaje wykonany jako dalsza, projektowana przebudowa,

do  wykonania  przy  kolejnym  demontażu  zasilań  istniejących

wyprowadzonych z istniejącej rozdzielny głównej.

– ze stacji transformatorowej do złącza zakładu pogrzebowego:

• kablem YAKY4x16mm2 o długości 48m dla zasilania nierezerwowanego,

• odpływ  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym  z  wkładką
WTNH 00gG 25A, 

• powyższy obwód zostaje wykonany jako dalsza, projektowana przebudowa,

do  wykonania  przy  kolejnym  demontażu  zasilań  istniejących

wyprowadzonych z istniejącej rozdzielny głównej.

 

– z rozdzielni “RGN” do rozdzielni SOR:

• kablem YAKY5x50mm2 o długości 84m dla zasilania rezerwowanego,

• kablem YAKY5x70mm2 o długości 84m dla zasilania nierezerwowanego,

• odpływ  rezerwowany  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym

z wkładką WTNH 1gG 80A, 

• odpływ  nierezerwowany  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym

z wkładką WTNH 1gG 100A.

– z  rozdzielni  “RGN”  do  rozdzielni  oddziału  wewnętrznego  oznakowanej  jako

rozdzielnica “R12”:

• kablem YAKY5x50mm2 o długości 60m dla zasilania rezerwowanego,

• kablem YAKY5x120mm2 o długości 60m dla zasilania nierezerwowanego,

• odpływ  rezerwowany  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym
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z wkładką WTNH 1gG 100A, 

• odpływ  nierezerwowany  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym

z wkładką WTNH 1gG 160A.

– z rozdzielni “RGN” do rozdzielni głównej dializ:

• kablem YAKY5x70mm2 o długości 88m dla zasilania rezerwowanego,

• kablem YAKY5x120mm2 o długości 88m dla zasilania nierezerwowanego,

• odpływ  rezerwowany  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym

z wkładką WTNH 1gG 125A, 

• odpływ  nierezerwowany  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym

z wkładką WTNH 1gG 160A.

• powyższy obwód zostaje wykonany jako dalsza, projektowana przebudowa,

do wykonania przy przełączaniu odbiorów na rozdzielnice zasilane z nowej

stacji transformatorowej

– z rozdzielni “RGN” do rozdzielni głównej OIOM:

• kablem YAKY 5x95mm2 o długości 60m dla zasilania rezerwowanego,

• kablem YAKY 5x120mm2 o długości 60m dla zasilania nierezerwowanego,

• odpływ  rezerwowany  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym

z wkładką WTNH 1gG 125A, 

• odpływ  nierezerwowany  zabezpieczono  rozłącznikiem  bezpiecznikowym

z wkładką WTNH 1gG 160A.

– z rozdzielni “RGN” do rentgena cyfrowego:

• kablami  istniejącymi  YKY  4x240mm2  i  YKY  4x120mm2  przełożonymi

z istniejącego złącza do rozdzielni “RGN” dla zasilania rezerwowanego,

• odpływ zabezpieczono rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładką  WTNH

1gG 125A, 

• przy  wykonywaniu  powyższego  należy  zdemontować  istniejące  złącze

kablowe zasilane z obecnej rozdzielnicy głównej,

• należy sprawdzić  impedancję  linii  zasilającej  i  ewentualnie zrezygnować  z

kabla YKY 4x 120mm2

Linie kablowe prowadzić w ziemi w wykopach kablowych na głębokości 0,7m

oraz w piwnicach budynków, w korytach kablowych perforowanych, metalowych np.

firmy  “Baks”  zgodnie  z  opisem  na  rysunkach  niniejszego  opracowania.  Trasy

kablowe prowadzić  zgodnie z  rysunkami  nr  1-3  niniejszego opracowania.  Należy
pamiętać, że ze względu na gęste uzbrojenie podziemne terenu, prace ziemne należy
poprzedzić przekopami próbnymi, kwalifikującymi sposób wykonywania prac.

Wykopy wykonywać mechanicznie koparką przedsięrną, lub ręcznie w miejscach

zagęszczenia instalacji podziemnych. Kable układać w rowach na 10cm podsypce z
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piasku a  po ułożeniu przysypać  je  również  10cm warstwą  piasku.  Na  wysokości

25cm od osi kabli układać folię kablową koloru niebieskiego. Na kablach, co 10m

oraz  przy  podejściach  do  złącz  lub  budynków zakładać  oznaczniki  kablowe  Oki

opisane  zgodnie  z  wymogami  przepisów.  Dotyczy  to  również  odcinków

prowadzonych  w  korytach  kablowych  wewnątrz  budynków.  Ziemię  w wykopach

ubijać warstwami, co 15 cm wykorzystując ziemię rodzimą.

Na opaskach należy zaznaczyć :
- rok wykonania

- rodzaj i przekrój kabla

- nazwę rozdzielnicy i numer obwodu

- kierunek przebiegu trasy

Koryta kablowe w piwnicach nowego budynku szpitala, budynku “starej interny”

oraz  budynku ginekologii  prowadzić  zgodnie z  rysunkami  nr  2  i  3.  Wykorzystać
koryta  kablowe  metalowe  perforowane  firmy  np.  firmy  “Baks”  o  wymiarach

200x60mm. Grubość blach koryt dostosować do przewidywanego obciążenia. Koryta

mocować  do stropu właściwego przy pomocy typowych uchwytów firmy “Baks”.

Kable w korytach układać w sposób luźny.

4.5. Złącza kablowe

Złącza kablowe wykonać  zgodnie i na podstawie rysunku numer 4 niniejszego

opracowania.  Wszystkie  złącza  kablowe  wykonać  jako  wnękowe,  umiejscowione

zgodnie  z  rysunkiem  numer  1.  Dla  złącz  zasilań  rezerwowanych  oraz

nierezerwowanych,  zabudowanych  obok  siebie,  sugeruje  się  kolorystyczne

oznakowanie obudów. W przypadku, gdy istniejące złącze kablowe, wykazuje stan

techniczny  umożliwiający  jego  dalsze  użytkowanie,  należy  je  wykorzystać,
przeprowadzając wyłącznie jego konserwację. Należy zwrócić szczególną uwagę na

uziemianie  złącz  kablowych,  a  ściśle  szyn  PEN  złącz.  Wymagana  rezystancja

uziemienia nie może przekraczać  10 om. Projektujemy wykonanie uziomów bądź
przez  przyłączenie  do  istniejących  uziomów  otokowych  budynków,  bądź  przez

wykonanie uziomów szpilkowych z pręta 3/4” np. firmy “Galmar”. Po zakończeniu

prac wykonać pomiary uziemienia.
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4.6. Agregat prądotwórczy

Dla  zasilania  odbiorów  szpitala  w  przypadku  zaniku  zasilania  z  sieci

elektroenergetycznej,  w  oparciu  o  propozycję  np.  firmy  “Himoinsa  Polska”  oraz

własne  obliczenia,  dobrany  został  agregat  prądotwórczy.  Agregat  dobrano

uwzględniając zapotrzebowanie mocy wynikających z opracowania: “Inwentaryzacja

mocy SPZOZ w Kościanie”. Wykonano to dla mocy zainstalowanej 1263,26kW oraz

moc  zapotrzebowanej  280kW,  przy  uwzględnieniu  mocy  i  sposobu  pracy

największych odbiorników szpitala. Dobrany jako przykładowy agregat wolnostojący

o mocy znamionowej 570kVA/456kW oraz prądzie znamionowym rzędu 820,8 A.

Jako  przykładowy,  dobrany  został  agregat,  którego  rozruch  automatyczny

uwzględnia współpracę z automatyką SZR. Dla zapewnienia komunikacji automatyki

agregatu z SZR, pomiędzy agregatem a SZR, należy ułożyć, w ziemi, wielożyłowy

przewód  sterowniczy,  w  rurze  ochronnej  DVK110,  zgodnie  z  wytycznymi

producenta  agregatu.  Dla  dobranego  w  projekcie  agregatu  Producent  przewiduje

przewód Cu 7x1,5mm2 dla długości obwodu nie przekraczającej 30 metrów. 

 
4.7. Instalacja uziemiająca

Wszystkie  nowo  powstałe  oraz  istniejące  złącza  a  także  główne  szyny

uziemiające rozdzielnic nowo postawionych w budynkach “nowym” i “starej interny”

należy  połączyć  metalicznie  z  uziomem.  W nowym budynku  szpitala  przewiduję
wykonanie nowej głównej szyny uziemiającej “GSU” zlokalizowanej obok rozdzielni

głównej  budynku  “RGN”.  Od  “GSU”  poprowadzić  bednarkę  Fe/Zn25x4mm  do

uziomu budynku zgodnie z rysunkiem numer 2 niniejszego opracowania. Z drugiego

końca,  od  “GSU”  poprowadzić  bednarkę  Fe/Zn25x4mm  mocowaną  pod  spodem

projektowanych  koryt  w  piwnicach  budynku,  zgodnie  z  rysunkiem  numer  2.

Bednarkę wykorzystać jako szynę wyrównawczą do przyszłego podłączenia szyn PE

rozdzielnic  w  budynku  oraz  wyrównania  potencjałów.  Dalsze  rozprowadzenie

instalacji  połączeń  wyrównawczych  poza  zakresem  opracowania.  Rezystancja

uziemienia instalacji nie powinna przekraczać 10om.

4.8. Wyłączniki przeciwpożarowe

Mając na uwadze  wymagania przeciwpożarowe, w “nowym” budynku szpitala

przewiduje się  zastosowanie dwóch centralnych wyłączników przeciwpożarowych.

Wyłączniki  wykonać  jako  zdalaczynne  np.  SP22  produkcji  firmy  Spamel,

współpracujące  z  urządzeniami  na  zasilaniu  w  rozdzielnicy  głównej  budynku

“RGN”.  Jednocześnie  należy zrezygnować  z  indywidualnych  wyłączników p.poż.
wyłączających  zasilanie  tylko  w  poszczególnych,  wybranych  pomieszczeniach
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obiektu – wykonać po przełączeniu zasilania na nową rozdzielnicę główną. Miejsce

montażu wyłączników ustalić na budowie z inwestorem. Z rozdzielnicy “RGN” do

wyłączników p.poż. poprowadzić przewody HDGs3x1,5mm2.  

 

5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym zastosowano

izolację  części  czynnych  a  jako  ochronę  dodatkową  samoczynne,  dostatecznie

szybkie wyłączanie .

Opracował :

Uwaga.
1.Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem.

2.Po zakończeniu prac wykonać obowiązujące pomiary energetyczne.

3.Stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania na terenie RP.

4.Stosując zamienniki nie można ich zabudować bez przedstawienia certyfikatów i

aprobat technicznych potwierdzających ich właściwości techniczne.  

5.Kable zinwentaryzować geodezyjnie.

6.Zgłosić  kable  podlegające  demontażowi  do  odpowiednich  placówek

samorządowych w celu ich wykreślenia z ewidencji.
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SPZOZ Kościan 

INWESTOR :         Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
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PROJEKTANT : mgr inż. Jerzy Woźniak
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                        CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy linii kablowych

niskich napięć pn.   „Z  asilanie i rozdział energii elektrycznej na terenie SPZOZ Kościan  ”.  

Zakres robót instalacyjnych branży elektrycznej dla całego zamierzenia budowlanego oraz

kolejność realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :

- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym 

- wizja lokalna w terenie i w obiekcie

- wyznaczenie tras instalacji elektrycznych zewnętrznych

- wyznaczenie miejsca na składowanie materiałów 

- zwiezienie materiału 

- uzgodnienie zakresu i sposobu demontażu instalacji istniejących

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystąpieniu do robót elektrycznych.

2. Roboty montażowe:

- konieczny demontaż istniejących instalacji,

- wykopy kablowe,

- wykonanie rozdzielnic,

- montaż koryt,

- układanie kabli,

-odbiór kabli przed zasypaniem,

- wykonanie połączeń instalacji,

- wykonanie pomiarów elektrycznych,

- regulacja i uruchomienie urządzeń,

- odbiór techniczny,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

-wykonanie dokumentacji geodezyjnej
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Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

elektrycznych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

– zagrożenie przy robotach związanych z demontażem instalacji elektrycznych,

– zagrożenie przy robotach  związanych z montażem instalacji silno i słabo prądowych,

– zagrożenie przy robotach związanych z uruchomieniem instalacji,

– zagrożenie przy robotach na wysokości,

– zagrożenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac równoległych przez

pozostałe branże

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych:

- przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych każdy pracownik winien być

przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną,

zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowując wytyczne

wykonawstwa i odbioru robót

- całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, przepisami BHP i

p.poż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach

- w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ziemnych i

pracy na wysokości ok. 3,5 m nad posadzką, a przede wszystkim:

- bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach 

- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obsługiwać sprzęt budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracował

                                         

                                                                                                 mgr inż. Jerzy Woźniak
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Leszno, kwiecień 2010r 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany branży elektrycznej „Zasilanie i rozdział

energii  elektrycznej  na  terenie  SPZOZ  Kościan”,  sporządzony  został  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (podstawa – art.20

ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994-Prawo Budowlane – jednolity tekst Dziennik Ustaw

z 2003r nr. 207 ,poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Projektant:

  mgr inż.Jerzy Woźniak        

                         upr. 866/86/Lo

                         64-100 Leszno

                                   ul. Francuska 61
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OBLICZENIA
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Obliczenia – dobór przekładników prądowych.

Moc zapotrzebowana:

Pz = 176,39kW

Prąd obciążenia:

In = 277,64A

Zabezpieczenie:

WTNH 2gG 315A

Dobór przekładników prądowych

Iobc = 300A

0,8 · In < Iobc < 1,2 · In

222,11A < 300A < 333,17A

Dobór mocy znamionowej uzwojenia wtórnego przekładników prądowych.

a) moc pobierana przez obwody prądowe miernika parametrów sieci N14

SL = 0,05VA

b) Straty mocy w przewodach miedzianych obwodu wtórnego

L = 2m

s = 2,5mm2

γ = 0,57m/Ω·mm2

Prąd uzwojenia wtórnego:

       I2N

IZ = In · ----- =  5,25A

       I1N
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Straty mocy:

Sp = 2 · IZ
2 · (L/(γ · s)) = 0,77VA

c) straty mocy na zaciskach

opór przejścia: Rz = 0,05Ω

SZ = IZ
2  · RZ

  = 1,38VA

Łączne straty mocy pozornej:

Sobl = Sz + Sp + SL = 2,2VA

Sprawdzenie doboru

0,25 · S < Sobl < S

1VA < 2,2VA < 5VA

Dobrano przekładnik IMW firmy ABB o parametrach:

- przekładnia – 300 / 5 A/A

- klasa – 0,5

- moc pozorna – 5 VA
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RYSUNKI
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