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Opis techniczny

do aneksu do projektu instalacji elektrycznych związanych z przebudową części pomieszczeń
oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu SPZOZ w Kościanie - ANEKS

1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie i zgodnie z następującymi materiałami :

- zlecenie Inwestora,

- ustalenia z Inwestorem,

- uzgodnienia,

- obowiązujące przepisy i normy,

- projekt instalacji mechanicznej i klimatyzacji

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje :

- instalacja siłowa,

- rozdzielnice,

- instalacja uziemiająca,

3. Dane techniczne podstawowe.

Napięcie zasilania 3x230/400 V

Częstotliwość 50 Hz

Projektowany remont instalacji powoduje zmianę mocy zainstalowanej zgodnie z podanymi poniżej

wartościami :

Moc zainstalowana z projektu pierwotnego 3,42 kW

Moc zainstalowana pozostałych obwodów w rozdzielnicy “RGS” 4,22 kW

Moc zainstalowana dodana w aneksie 65,9 kW

Moc zainstalowana łączna w rozdzielnicy “RGS” 73,06 kW

Współczynnik wykorzystania 0,49

Moc zapotrzebowana łącznie 35,57 kW

Prąd obliczeniowy 55,2 A

Projekt instalacji elektrycznych przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego - ANEKS.
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4. OPIS PRAC

4.1.   Rozdzielnice

Tablicę  “RGS-R”  rozbudować  zgodnie  ze  schematem  z  rysunku  numer  2  niniejszego

opracowania.  W tablicy w polu zasilającym rozłącznik SB363 z pierwotnego projektu  zastąpić
rozłącznikiem HAE316 160A oraz dobudować  pola numer  12-15, a pola 12-13 z pierwotnego

projektu przesunąć na 16-17. Ze względu na zwiększenie ilości modułów obudowę ZP13S zastąpić
obudową FP63SN2.

 

4.2.Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Instalacje  wentylacji  i  klimatyzacji  wykonać  zgodnie  z  rysunkiem pozostałych  instalacji

zamieszczonym w aneksie. W skład tejże instalacji wchodzą:
– centrala  wentylacyjna  wywiewna  i  nawiewna  z  nagrzewnicą  elektryczną  o  mocy  23,3kW

zasilaną  bezpośrednio  z  “RGS”  przewodem  YKY5x16mm2  oraz  dwoma  sekcjami

wentylatorowymi o mocy odpowiednio 2,2kW i 1,5kW zasilanymi z szafy sterowniczej centrali

wentylacyjnej przewodami YDYżo5x2,5mm2,

– szafa sterownicza centrali wentylacyjnej zasilana z “RGS” przewodem YDYżo5x6mm2,

– wytwornica wody lodowej o mocy 9,2kW zasilana z “RGS” przewodem YDYżo5x6mm2.

Obwody prowadzić  w sposó podtynkowy w bruzdach kutych  w ścianach..  Przejścia przez strop

wykonać w rurach ochronnych oraz następnie uszczelnić.

4.3.Zagadnienia BHP

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami  projektowane  instalacje  elektryczne  są
wykonywane jako trój lub pięciożyłowe z wydzielonym przewodem zerowym „N” i ochronnym

„PE”  .W  rozdzielnicach  zabudowano  wyłączniki  ochronne  różnicowoprądowe  oraz  wyłączniki

samoczynne,  których  zadaniem  jest  dostatecznie  szybkie  odłączanie  zasilania.   Dla  sieci  IT

instalacje  wykonywane  są  jako  dwu  i  czterożyłowe  plus  dodatkowy  przewód  PE.  Obwody

zabezpieczane  są  poprzez  bezpieczniki  topikowe  dobrane  dla  zasilanych  urządzeń  o  czasie

zadziałania zgodnym z zaleceniami PN.

Należy zaznaczyć, że obsługę urządzeń i instalacji elektrycznych wykonywać może wyłącznie

osoba do tego przeszkolona, posiadająca odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do

pracy przez osoby odpowiedzialne za pracę zakładu .

W pomieszczeniach objętych opracowaniem sieć elektryczna pracuje w układzie TN-S.

5. OCHRONA OD PORAŻEŃ

Jako system ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym zastosowano izolację
części czynnych a jako system ochrony dodatkowej samoczynne, dostatecznie szybkie wyłączanie

zasilania w przypadku pojawienia się napięcia dotykowego o wartości przekraczającej wartości

dopuszczalne. Realizowane jest to poprzez stosowanie sieci połączeń wyrównawczych w budynku

oraz stosowanie wyłączników nadmiarowoprądowych oraz różnicowoprądowych dobranych do

zabezpieczenia poszczególnych obwodów. W sali operacyjnej ochrona dodatkowa realizowana jest

Projekt instalacji elektrycznych przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego - ANEKS.
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poprzez seperację odbiornika.

6.Uwagi.

1.Po zakończeniu prac wykonać wymagane przepisami pomiary elektryczne .

2.Projektant nie dopuszcza zmian w dobranych oprawach oświetleniowych bez konsultacji.

3.Stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające certyfikat lub świadectwo zgodności .

4.Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i jakiekolwiek odstępstwa od niego

wymagają pisemnej zgody projektanta . 

5.Projektowane rozdzielnice wykonać z osprzętu zaprojektowanego.

6.Zachować zgodność producenta i serii dla całego osprzętu montowanego w  budynku.

Opracował

  mgr inż. Jerzy Woźniak

Projekt instalacji elektrycznych przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego - ANEKS.
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                                                                                                   Leszno, kwiecień 2011 r.

OŚWIADCZENIE

projektanta o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany: Jerzy Woźniak

legitymujący się Dowodem Osobistym nr AFL746348

zamieszkały 64-100 Leszno, ul. Francuska 61

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla

SPZOZ

64-000 Kościan 

ul. Szpitalna 7

dotyczący:  

Instalacje elektryczne przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego - ANEKS.

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem

prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

...................
   (projektant)   

Projekt instalacji elektrycznych przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego - ANEKS.
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT :    Przebudowa części pomieszczeń  oddziału ginekologiczno-położniczego w

szpitalu SPZOZ w Kościanie - ANEKS

INWESTOR :  SPZOZ

64-000 Kościan 

ul. Szpitalna 7

PROJEKTANT : mgr inż. Jerzy Woźniak

upr. proj. nr 877/86/Lo

64-100 Leszno

ul.Francuska 61

Leszno, kwiecień 2011r

Projekt instalacji elektrycznych przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego - ANEKS.
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CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy instalacji

oświetleniowej, oświetlenia awaryjnego, gniazd 230V, połączeń wyrównawczych, rozdzielnicy

w zamierzeniu budowlanym pn  .     „Instalacje elektryczne przebudowy oddziału ginekologiczna-  

położniczego - ANEKS”.

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

- zwiezienie materiału 

- uzgodnienie tras instalacji z branżą budowlaną i sanitarną

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystąpieniu do robót elektrycznych.

2. Roboty montażowe:

- demontaż instalacji,

- wykonanie rozdzielnicy,

- odbiór wykonanych prac,

- okablowanie projektowanych instalacji,

- wykonanie połączeń instalacji,

- biały montaż,

- wykonanie pomiarów elektrycznych,

- montaż opraw oświetleniowych,

- odbiór techniczny,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

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

- zagrożenie przy robotach  związanych z montażem instalacji silno prądowych,

Projekt instalacji elektrycznych przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego - ANEKS.
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- 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

Projekt instalacji elektrycznych przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego - ANEKS.
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