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1 Informacje ogólne 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu centrali N50 wraz z 
układem zasilania zlokalizowanej w strefie A budynku Pałac Kultury i Nauki w 
Warszawie wraz z układem automatycznego sterowania.  

1.2 Podstawa  opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

• Umowa z Inwestorem, 

• Dokumentacja archiwalna, 

• Obowiązujące normy i przepisy, 

• Wizja lokalna, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu, 

• Dane katalogowe producentów urządzeń. 

1.3 Cel i zakres opracowania 

Powodem opracowania dokumentacji jest konieczność wykonania remontu 
wyeksploatowanych elementów centrali N50 zlokalizowanych w strefie A budynku  
w celu zapewnienia prawidłowej pracy układu.  

Zakres robót objętych projektem obejmuje: 

• wymianę armatury odcinającej i regulacyjnej wraz z niezbędnymi 
fragmentami rurociągów instalacji c.t. zasilających centrale wentylacyjną, 

• wymianę nagrzewnicy wodnej, 

• wymianę sekcji wentylatorowej, 

• wyposażenie urządzeń w układy automatycznej regulacji i sterowania, 

• izolację termiczną rurociągów 

• wykonanie monitorowania stanu pracy urządzeń z możliwością 
przesłania tych informacji do systemu BMS. 

Opracowanie nie obejmuje źródła czynnika grzewczego w odpowiedniej ilości z węzła 
cieplnego do maszynowni wentylacyjnej.  
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Należy mieć na uwadze, że mamy do czynienia z obiektem istniejącym. Projektant 
dołożył wszelkiej staranności, aby rozpoznać problemy z tym związane. Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej obiektu, w miarę potrzeb zapoznania się z 
dokumentacją itd. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia ilości, uwzględnienia wszelkich 
trudności montażowych, warunków lokalnych, utrudnionego dostępu, kwestii kolejności 
robót, spraw związanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, (pomiarów) 
koniecznej dla celów urzędowych/odbiorowych (pozwolenie na użytkowane, UDT itp), 
zatwierdzaniem materiałów, przedstawianiem próbek, instrukcji obsługi i konserwacji 
instalacji itd. 
 

2 Instalacje sanitarne 

2.1 Stan istniej ący. 

Istniejąca centrala wentylacyjna z czasów budowy PKiN jest w złym stanie 
technicznym i nie spełnia stawianych przed nią zadań. 

 

2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej 

 
Przewiduje się wymianę centrali wentylacyjnej na nową nawiewną wyposażoną w 
sekcje nagrzewnicy wodnej, sekcję wentylatora nawiewnego, filtr oraz przepustnicę. 
 
Centralę wentylacją należy dostarczyć z następującym wyposażeniem: 

- wysokosprawny wentylator o płynnej regulacji wydajności i mocy, 

- filtr nawiewu klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia, 

- nagrzewnica wodna z zaworem, siłownikiem i zabezpieczeniem 

przeciwzamrożeniowym, 

- rozdzielnica zasilająco - sterownicza w wykonaniu zewnętrznym wyposażona 

w komputerowy sterownik z oprogramowaniem, kompletna automatyka 

centrali z protokołem komunikacyjnym Bacnet Ethernet, 

- dwie oddzielne sekcje połączone kanałowo  

- wykonanie wewnętrzne, 

- centrala wyposażona w skręcaną ramę nośną 
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Materiały i prowadzenie instalacji: 

Przewody wentylacyjne prostokątne instalacji nawiewnej wykonane będą z blachy 
stalowej ocynkowanej. Wykonanie zgodne z PN-B-1507. Wykonanie w klasie ocynku 
Z275. Przewody będą zamocowane za pomocą stalowych systemowych zawiesi 
wyposażonych w elementy tłumiące drgania.  

Do nawiewu i wywiewu powietrza do pomieszczeń przewidziano istniejącą instalację. 

Do mocowania przewodów wentylacyjnych w stropach i ścianach należy stosować 
wyłącznie kotwy i dyble stalowe. 

Prace montażowe i odbiorowe powinny być prowadzone wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – COBRI INSTAL Zeszyt 5. 

Izolacje 

Nie przewiduje się izolowania istniejących kanałów w zakresie objętym projektem. 

Automatyka: 

Sterowanie centralą należy wykonać w oparciu o sterownik firmy Honeywell z modułem 
komunikacyjnym Bacnet umożliwiającym podłączenie do istniejącego systemu BMS. 

2.3 Instalacja ciepła technologicznego   

2.4 Stan projektowy. 

Zaprojektowano nowy zespół wentylatorowy oraz nową nagrzewnicę wodną zasilaną 
wodą o niskich parametrach 70/50 z węzła cieplnego. Moc dyspozycyjna na potrzeby 
centrali N50 wynosi 140kW.  
 
Instalację wykonać z rur stalowych bez szwu zgodnie z PN-EN 10216. Jako materiał 
izolacyjny dla instalacji grzewczej zaprojektowano otulinę z wełny mineralnej na 
płaszczu aluminiowym. Grubości izolacji 60mm. 

Zaprojektowano zawór trójdrogowy, równoważący i zawór kulowy odcinający. W 
najwyższych punktach instalacji zastosować odpowietrzenia, w najniższych 
odwodnienia. Instalacja prowadzić w sposób zapewniający samokompensację 
wydłużeń termicznych (odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych, kompensatorów 
Z, L - kształtowych).  

Zawiesia systemowe - producent Hilti lub Mefa. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji 
wg PN, spadek rurociągów 0,3%. Instalację hydrauliczną wyregulować zgodnie z PN-
EN 14336. Dla rurociągów przyjęto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur 
stalowych transportujących wodę  o temp. do 150o C. 
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Rurociągi stalowe i konstrukcje wsporcze  przed malowaniem należy oczyścić do II 
stopnia czystości wg KOR – 3A i pomalować: 

- farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową  
- emalią ftalową ogólnego stosowania  (tylko rurociągi nie izolowane termicznie) 
Łączna grubość powłok antykorozyjnych 60 mikronów. 

2.5 Demonta że 

Należy zdemontować następujące elementy wyposażenia central: 
- zespół wentylatorowy, 
- nagrzewnica wodna, 
- kanały wentylacyjne, 
- instalację ciepła technologicznego od zaworów odcinających do centrali (wysoki 
parametr) 

3 Instalacja elektryczna wewn ętrzna  

3.1 Stan istniej ący  

Z uwagi na konieczność modernizacji systemu wentylacji mechanicznej N50 w 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przewiduje się wymianę urządzeń na nowe. Na 
potrzeby tej instalacji został wykonany projekt instalacji automatycznego sterowania 
oraz zasilania nowoprojektowanych urządzeń. 

3.2 Stan projektowany 

W budynku istnieje system wentylacji mechanicznej N50, ponieważ system ten nie 
jest w stanie zapewnić odpowiedniego komfortu cieplnego użytkownikowi zostanie on 
zmodernizowany. Przebudowie ulegnie centrala wentylacyjna N50. Modernizacja 
polegała na wymianie urządzenia na nowe. W tym celu projektuje się system 
automatycznego sterowania który będzie sterował w/w systemem tak aby urządzenia 
tego systemu spełniały funkcję do których zostały zaprojektowane. 

Nowo projektowana centrala wentylacyjna będzie posiadała szafę zasilającą 
sterującą producenta urządzenia. Szafa ta będzie zlokalizowana obok centrali wg. 
Rys.E0.1 Rozdzielnicę automatycznego sterowania należy zasilić z istniejącej 
rozdzielnicy wg. Rys. e0.1 przewodem YKY 5x6mm2. Istniejącą rozdzielnicę 
elektryczną należy wyposażyć w nowe zabezpieczenie wg. Rys E0.3 oraz wkładki 
bezpiecznikowe. 
Dla wszystkich odbiorników, niezależnie od ich przeznaczenia, obowiązują warunki 
podane w normie PN-IEC 60364, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza 
podstawowego. Ochrona przeciwporażeniowa dla instalowanych gniazd wtykowych 
realizowana jest poprzez szybkie wyłączenie (przy dopuszczalnym czasie 0.4s dla 
napięcia 230V) przy pomocy wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym 
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prądzie różnicowym wynoszącym 30mA. 

3.3 Opis szczegółowy rozwi ązań technicznych 

3.3.1 Szafy zasilaj ąco sterownicze 

Na potrzeby zasilania i sterowania systemem wentylacji zostanie dostarczona i 
zamontowana szafa sterownicza producenta centrali wentylacyjnej. Rozdzielnica ta 
będzie wyposażona w sterownik Honewell z protokołem komunikacyjnym Bacnet 
Eternet.  

 

3.3.2 Sterownik PLC 

Szafa zasilająco sterownicza zostanie wyposażona w sterownik swobodnie 
programowalny. Jego zadaniem jest sterowanie, kontrola, nadzór i sygnalizacja 
stanów pracy i awarii instalacji. Sterownik ma za zadanie utrzymywać stałą 
temperaturę nawiewu. Załączenie i wyłączenie układu będzie się odbywał z poziomu 
BMS. 
3.3.3 Aparatura pomiarowa 

W celu zapewnienia niezawodności całego systemu instalacji automatycznego 
sterowania aparatura kontrolno-sterująca zostanie rozmieszczona i zamontowana 
wg. wytycznych dostawcy centrali wraz z automatyką. 
3.3.4 Monta ż elementów zewn ętrznych 

Rozprowadzenie tras kablowych instalacji AKPiA będzie przy pomocy systemu 
korytek kablowych BAKS. Korytka kablowe zaleca się mocować na ścianach oraz 
górnych powierzchniach stropu. Kable po wyjściu z korytka kablowego do listwy 
zaciskowej urządzenia muszą zostać umieszczone w rurkach osłonowych. 
Okablowanie należy rozprowadzać w rurach elektroinstalacyjnych. W przypadku, gdy 
liczba prowadzonych przewodów jest większa niż 3, należy przewidzieć 
obowiązkowo koryto elektroinstalacyjne. Dla kabli części obiektowej należy 
wykorzystać koryta instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych z 
zachowaniem podziały na część niskonapięciową oraz wysokonapięciową. 
Przy prowadzeniu tras kablowych należy zachować bezpieczne odległości od innych 
instalacji. Wszystkie przewody sterownicze oraz komunikacyjne zaleca się prowadzić 
w wydzielonym korycie kablowym prowadzonym równolegle do koryta przewodów 
energetycznych. Przewody od falowników do silników, do czujników temperatury oraz 
do analogowych elementów wykonawczych powinny być w wersji ekranowanej. 
Przewody do falowników powinny być na napięcie znamionowe izolacji co najmniej 
750V pozostałe co najmniej 500V 
Przewody należy oznaczyć dwustronnie zgodnie z listą kablową. 
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Elementy rozprowadzania okablowania, wykonywanego na zewnątrz budynku, 
muszą posiadać atesty producenta do zastosowań zewnętrznych oraz potwierdzoną 
odporność na promienie UV. 
Wszystkie kable przetworników pomiarowych oraz elementów wykonawczych z 
wejściem analogowym powinny być w wersji ekranowanej. Całość prac powinna 
zostać zrealizowana zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania Prac 
Budowlano Montażowych”, obowiązującymi normami i przepisami. Należy 
zastosować czujnik kanałowy z sondą o długości nie mniejszej niż 110mm. Czujniki 
temperatury powietrza nawiewanego powinny być instalowane w odległości, co 
najmniej 2m od nagrzewnicy elektrycznej w kierunku przepływu powietrza (mniejsza 
odległość może skutkować uszkodzeniem termicznym czujnika). 
Wszystkie urządzenia należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 
Wszystkie przewody ochronne i połączeń wyrównawczych powinny posiadać izolację 
o zestawieniu barw żółtej i zielonej. Połączenia przewodów z rurami lub 
konstrukcjami metalowymi budynku wykonać poprzez zacisk śrubowy (śruby M10). 
Do objemek rur używać objemek dwuśrubowych, zaopatrzonych w zacisk ochronny 
MIG. Wszystkie zaciski ochronne oraz połączenia przewodów powinny być dostępne 
do kontroli. 
Falowniki zostały wyposażone w filtry przeciwzakłóceniowe, a ich montaż będzie w 
bezpośrednio pobliżu centrali w celu ograniczenia zakłóceń. 
Siłowniki wraz z zaworami do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej są dostarczane 
przez branże sanitarną. 

4 BMS  

Zaprojektowane sterowniki mogą współpracować z systemem BMS za pomocą 
protokołu komunikacyjnego Bacnet IP. W tym celu należy doprowadzić magistralę 
komunikacyjną do pomieszczenia BMS i wpiąć ją do istniejącej stacji operatorskiej 
poprzez switch. Magistralę komunikacyjną należy wykonać przewodem FTP 5x4x0,5 
mm2, przewody prowadzić w korytach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych. 
Magistrali komunikacyjnej nie należy prowadzić wraz z przewodami 
wysokonapięciowymi, należy zachować minimalny odstęp od przewodów 
wysokonapięciowych min. 10cm.  

W stanowisku BMS znajduje się stacja operatorska z oprogramowaniem SCADA firmy 
Honewell. Wykonawca musi zintegrować nowoprojektowaną rozdzielnie sterującą z 
istniejącym systemem. Należy stworzyć dla nowego układu maski graficzne 
odzwierciedlające pracę układu wentylacyjnego z możliwością odczyt statusu pracy 
urządzeń, czujników, siłowników itp. Z możliwością zadawania wartości jak 
temperatura, wydajność wentylatora, załącz/wyłącz układ, itp. 
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5 Uwagi techniczne 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi PN/E i PBUE, oraz z 
aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachować koordynację 
z pozostałymi instalacjami w budynku. 
Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary: 

- skuteczności szybkiego wyłączenia, 
- sprawdzenie wyłączników różnicowo – prądowych,  
- oporności izolacji, 
- impedancję pętli zwarciowej, 
- oporności uziemień i ciągłość połączeń wyrównawczych. 

  

5.1 Ochrona od pora żeń elektrycznych 

Zgodnie z norma PN – IEC 60364-4-41:2000 jako system ochrony od porażeń 
prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TN-
S. Wszystkie dostępne części przewodzące połączyć należy do punktu neutralnego 
zasilania przy pomocy przewodów ochronnych. Jako uzupełniający środek ochrony 
przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostały wyłączniki różnicowo-prądowe o 
prądzie różnicowym 30mA. Wszystkie nowoprojektowane prefabrykaty posiadają II 
klasę ochronności. 

5.2 Ochrona przeciwprzepi ęciowa  

Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi pierwszego stopnia 
zapewniają istniejące ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy głównej. Dodatkowo 
drugi stopień zabudowano w rozdzielnicy wentylacji branży elektrycznej. 

6 UWAGI KOŃCOWE  
1. Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.  
 
2. Wymienione w opisie elementy i urządzenia przeznaczone do zamontowania w 
instalacji zostały podane dla przykładu. Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia 
podanych w projekcie elementów i urządzeń przez materiały i urządzenia nie gorszej 
jakości, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych jedynie w przypadku, 
gdy zaproponowane zmiany nie będą istotne dla zaproponowanego w projekcie 
rozwiązania.  
 
3. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne jest odpowiedzialny za 
sprawdzenie możliwości ich zastosowania w obiekcie. Zastosowanie materiałów 
równoważnych jest możliwe jedynie po akceptacji przez Inwestora i projektanta.  
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4. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robot budowlano - montażowych” cz. I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” cz. V „Instalacje elektryczne”, a także z szeroko rozumianą 
sztuką budowlaną.  

 

INFORMACJA ODNO ŚNIE INSTRUKCJI BEZPIECZE ŃSTWA 
POŻAROWEGO NA CZAS WYKONYWANYCH PRAC REMONTOWYCH. 
 
Ze względu na Rozporządzenie wewnętrzne nr 13/2016 z dnia 2 sierpnia 2016r 
odnośnie stosowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN, nie jest 
wymagane opracowywanie dodatkowych, szczegółowych  instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego na projektowane lub prowadzone prace budowlane. 
Istotne informacje o ochronie  p.pożarowej, warunkach prowadzenia prac 
niebezpiecznych pożarowo, oraz o warunkach ewakuacji zawarte są w obowiązującej 
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN i części budynku znajdującego 
się pod  zarządem firmy: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Spółka z o.o. oraz będą 
zawarte w  instrukcji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
 

7 Informacja BIOZ 

7.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ora z kolejno ść 
realizacji poszczególnych obiektów. 

Zakres robót będzie obejmował: 
Instalację ciepła technologicznego: 
- demontaże istniejącej instalacji ciepła technologicznego, 
- demontaż nagrzewnic 
- demontaż wentylatora  
- demontaż kanałów podłączeniowych 
- montaż nagrzewnic 
- montaż rurociągów ciepła technologicznego, armatury 
- montaż izolacji cieplnej 
- montaż automatyki sterowniczej 
- montaż wentylatora, 
- montaż kanałów wentylacyjnych przyłączeniowych. 
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7.2 Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących 
podczas realizacji robót budowlanych okre ślających skal ę i rodzaje 
zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia. 

 

Miejsce 
wystąpienia 
zagrożenia 

Rodzaj zagrożenia 
Miejsce i czas 
wystąpienia 

Skala zagrożenia 

Demontaż instalacji 
ct, nagrzewnic 

Uszkodzenia rąk, nóg, głowy, 
przygniecenie, rozerwanie tarczy 

tnącej, poparzenie, potknięcie  

Początkowy 
etap budowy 

Małe przy 
przestrzeganiu 

zasad BHP 

Montaż nagrzewnic 
uszkodzenia rąk i nóg, przygniecenie 

lub uderzenie 
Okres trwania 

budowy 
Średnie 

Prace spawalnicze, 
cięcie 

Poparzenia, oddziaływanie dymów 
spawalniczych, uszkodzenia wzroku i 

skóry, zagrożenie pożarem, 
zagrożenie prądem elektrycznym, 

zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej, 
hałas 

Okres trwania 
budowy 

Średnie 

Prace z użyciem 
elektronarzędzi 

Uszkodzenia wzroku, ciała na skutek 
odprysku lub rozerwania tarczy, 

zagrożenie prądem elektrycznym, 
hałas 

Okres trwania 
budowy 

Małe 

Prace 
antykorozyjne i 

pokrycia malarskie 

Uszkodzenie wzorku, skóry, dróg 
oddechowych 

Okres trwania 
budowy 

Małe 

Montaż automatyki Zagrożenie prądem elektrycznym 
Okres trwania 

budowy 
Małe 

 

7.3 Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

- ustalić wyposażenie brygad w niezbędny sprzęt BHP (maski filtrujące, 
kombinezony, rękawice ochronne itp.) 
- ustalić i podać do wiadomości telefony alarmowe służb ratownictwa ogólnego: 
pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, 
- podać wykaz telefonów kierownictwa i dozoru, 
- ustalić zakres i sposób instruktażu dla pracowników, 
- ustalić osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia, 
- omówić zagadnienia dotyczące zasad bezpieczeństwa przy realizacji niniejszego 
projektu, a wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 
roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.  
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- przestrzegać instrukcji montażu urządzeń podanych przez producenta. 
- zapewnić odpowiednie oznaczenie stref prac 

7.4 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie  

• dla zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu wyżej wymienionych 
robót należy bezwzględnie przestrzegać zasad organizacji pracy oraz 
stosować w pełni sprawny sprzęt ochronny, 

• środki organizacyjne: 
− Sprawowanie bezpośredniego kierownictwa i nadzoru przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
− Przestrzeganie instrukcji montażu i organizacji robót określonych przez 

producentów urządzeń i komponentów, 
− Zatrudnienie przy wykonywaniu robót jedynie pracowników posiadających 

odpowiednie uprawnienia, wiedzę i umiejętności 
 
Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy winien sporządzić Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.). 
 
 

7.5 Bezpiecze ństwo po żarowe 

 
W trakcie przygotowania  i prowadzenia prac należy postępować zgodnie 
obowiązującą Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN i części budynku 
znajdującego się pod  zarządem firmy : Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Spółka z o.o. 
 
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera :  
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu 
użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, 
w tym zagrożenia wybuchem; 
2. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 
stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;  
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;  
4. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie 
prace są przewidywane;  
5. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;  
6. Sposoby zaznajamiania wykonawcy robót  z treścią  instrukcji oraz z przepisami 
przeciwpożarowymi.  
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Spis rysunków: 

 

L.p. Nazwa rysunku Oznaczenie rysunku Skala: Data 

1 
Demontaż 

Rzut  maszynowni 
1 1:50 11.2016 

2 

Lokalizacja nowych urządzeń 
systemu N50 

Rzut maszynowni 

2 1:50 11.2016 

3 Przekrój 3 - 11.2016 

4 Schemat podłączenia nagrzewnicy    

5 
Lokalizacja urządzeń w 
maszynowni 

E-1 1:50 11.2016 

6 Trasa magistrali do BMS E-2 1:50 11.2016 

7 Schemat zasilania E-3 - 11.2016 
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1 Informacje ogólne 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu centrali N50 wraz z 
układem zasilania zlokalizowanej w strefie A budynku Pałac Kultury i Nauki w 
Warszawie wraz z układem automatycznego sterowania.  

1.2 Podstawa  opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

• Umowa z Inwestorem, 

• Dokumentacja archiwalna, 

• Obowiązujące normy i przepisy, 

• Wizja lokalna, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu, 

• Dane katalogowe producentów urządzeń. 

1.3 Cel i zakres opracowania 

Powodem opracowania dokumentacji jest konieczność wykonania remontu 
wyeksploatowanych elementów centrali N50 zlokalizowanych w strefie A budynku  
w celu zapewnienia prawidłowej pracy układu.  

Zakres robót objętych projektem obejmuje: 

• wymianę armatury odcinającej i regulacyjnej wraz z niezbędnymi 
fragmentami rurociągów instalacji c.t. zasilających centrale wentylacyjną, 

• wymianę nagrzewnicy wodnej, 

• wymianę sekcji wentylatorowej, 

• wyposażenie urządzeń w układy automatycznej regulacji i sterowania, 

• izolację termiczną rurociągów 

• wykonanie monitorowania stanu pracy urządzeń z możliwością 
przesłania tych informacji do systemu BMS. 

Opracowanie nie obejmuje źródła czynnika grzewczego w odpowiedniej ilości z węzła 
cieplnego do maszynowni wentylacyjnej.  
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Należy mieć na uwadze, że mamy do czynienia z obiektem istniejącym. Projektant 
dołożył wszelkiej staranności, aby rozpoznać problemy z tym związane. Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej obiektu, w miarę potrzeb zapoznania się z 
dokumentacją itd. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia ilości, uwzględnienia wszelkich 
trudności montażowych, warunków lokalnych, utrudnionego dostępu, kwestii kolejności 
robót, spraw związanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, (pomiarów) 
koniecznej dla celów urzędowych/odbiorowych (pozwolenie na użytkowane, UDT itp), 
zatwierdzaniem materiałów, przedstawianiem próbek, instrukcji obsługi i konserwacji 
instalacji itd. 
 

2 Instalacje sanitarne 

2.1 Stan istniej ący. 

Istniejąca centrala wentylacyjna z czasów budowy PKiN jest w złym stanie 
technicznym i nie spełnia stawianych przed nią zadań. 

 

2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej 

 
Przewiduje się wymianę centrali wentylacyjnej na nową nawiewną wyposażoną w 
sekcje nagrzewnicy wodnej, sekcję wentylatora nawiewnego, filtr oraz przepustnicę. 
 
Centralę wentylacją należy dostarczyć z następującym wyposażeniem: 

- wysokosprawny wentylator o płynnej regulacji wydajności i mocy, 

- filtr nawiewu klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia, 

- nagrzewnica wodna z zaworem, siłownikiem i zabezpieczeniem 

przeciwzamrożeniowym, 

- rozdzielnica zasilająco - sterownicza w wykonaniu zewnętrznym wyposażona 

w komputerowy sterownik z oprogramowaniem, kompletna automatyka 

centrali z protokołem komunikacyjnym Bacnet Ethernet, 

- dwie oddzielne sekcje połączone kanałowo  

- wykonanie wewnętrzne, 

- centrala wyposażona w skręcaną ramę nośną 
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Materiały i prowadzenie instalacji: 

Przewody wentylacyjne prostokątne instalacji nawiewnej wykonane będą z blachy 
stalowej ocynkowanej. Wykonanie zgodne z PN-B-1507. Wykonanie w klasie ocynku 
Z275. Przewody będą zamocowane za pomocą stalowych systemowych zawiesi 
wyposażonych w elementy tłumiące drgania.  

Do nawiewu i wywiewu powietrza do pomieszczeń przewidziano istniejącą instalację. 

Do mocowania przewodów wentylacyjnych w stropach i ścianach należy stosować 
wyłącznie kotwy i dyble stalowe. 

Prace montażowe i odbiorowe powinny być prowadzone wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – COBRI INSTAL Zeszyt 5. 

Izolacje 

Nie przewiduje się izolowania istniejących kanałów w zakresie objętym projektem. 

Automatyka: 

Sterowanie centralą należy wykonać w oparciu o sterownik firmy Honeywell z modułem 
komunikacyjnym Bacnet umożliwiającym podłączenie do istniejącego systemu BMS. 

2.3 Instalacja ciepła technologicznego   

2.4 Stan projektowy. 

Zaprojektowano nowy zespół wentylatorowy oraz nową nagrzewnicę wodną zasilaną 
wodą o niskich parametrach 70/50 z węzła cieplnego. Moc dyspozycyjna na potrzeby 
centrali N50 wynosi 140kW.  
 
Instalację wykonać z rur stalowych bez szwu zgodnie z PN-EN 10216. Jako materiał 
izolacyjny dla instalacji grzewczej zaprojektowano otulinę z wełny mineralnej na 
płaszczu aluminiowym. Grubości izolacji 60mm. 

Zaprojektowano zawór trójdrogowy, równoważący i zawór kulowy odcinający. W 
najwyższych punktach instalacji zastosować odpowietrzenia, w najniższych 
odwodnienia. Instalacja prowadzić w sposób zapewniający samokompensację 
wydłużeń termicznych (odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych, kompensatorów 
Z, L - kształtowych).  

Zawiesia systemowe - producent Hilti lub Mefa. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji 
wg PN, spadek rurociągów 0,3%. Instalację hydrauliczną wyregulować zgodnie z PN-
EN 14336. Dla rurociągów przyjęto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur 
stalowych transportujących wodę  o temp. do 150o C. 
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Rurociągi stalowe i konstrukcje wsporcze  przed malowaniem należy oczyścić do II 
stopnia czystości wg KOR – 3A i pomalować: 

- farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową  
- emalią ftalową ogólnego stosowania  (tylko rurociągi nie izolowane termicznie) 
Łączna grubość powłok antykorozyjnych 60 mikronów. 

2.5 Demonta że 

Należy zdemontować następujące elementy wyposażenia central: 
- zespół wentylatorowy, 
- nagrzewnica wodna, 
- kanały wentylacyjne, 
- instalację ciepła technologicznego od zaworów odcinających do centrali (wysoki 
parametr) 

3 Instalacja elektryczna wewn ętrzna  

3.1 Stan istniej ący  

Z uwagi na konieczność modernizacji systemu wentylacji mechanicznej N50 w 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przewiduje się wymianę urządzeń na nowe. Na 
potrzeby tej instalacji został wykonany projekt instalacji automatycznego sterowania 
oraz zasilania nowoprojektowanych urządzeń. 

3.2 Stan projektowany 

W budynku istnieje system wentylacji mechanicznej N50, ponieważ system ten nie 
jest w stanie zapewnić odpowiedniego komfortu cieplnego użytkownikowi zostanie on 
zmodernizowany. Przebudowie ulegnie centrala wentylacyjna N50. Modernizacja 
polegała na wymianie urządzenia na nowe. W tym celu projektuje się system 
automatycznego sterowania który będzie sterował w/w systemem tak aby urządzenia 
tego systemu spełniały funkcję do których zostały zaprojektowane. 

Nowo projektowana centrala wentylacyjna będzie posiadała szafę zasilającą 
sterującą producenta urządzenia. Szafa ta będzie zlokalizowana obok centrali wg. 
Rys.E0.1 Rozdzielnicę automatycznego sterowania należy zasilić z istniejącej 
rozdzielnicy wg. Rys. e0.1 przewodem YKY 5x6mm2. Istniejącą rozdzielnicę 
elektryczną należy wyposażyć w nowe zabezpieczenie wg. Rys E0.3 oraz wkładki 
bezpiecznikowe. 
Dla wszystkich odbiorników, niezależnie od ich przeznaczenia, obowiązują warunki 
podane w normie PN-IEC 60364, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza 
podstawowego. Ochrona przeciwporażeniowa dla instalowanych gniazd wtykowych 
realizowana jest poprzez szybkie wyłączenie (przy dopuszczalnym czasie 0.4s dla 
napięcia 230V) przy pomocy wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym 
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prądzie różnicowym wynoszącym 30mA. 

3.3 Opis szczegółowy rozwi ązań technicznych 

3.3.1 Szafy zasilaj ąco sterownicze 

Na potrzeby zasilania i sterowania systemem wentylacji zostanie dostarczona i 
zamontowana szafa sterownicza producenta centrali wentylacyjnej. Rozdzielnica ta 
będzie wyposażona w sterownik Honewell z protokołem komunikacyjnym Bacnet 
Eternet.  

 

3.3.2 Sterownik PLC 

Szafa zasilająco sterownicza zostanie wyposażona w sterownik swobodnie 
programowalny. Jego zadaniem jest sterowanie, kontrola, nadzór i sygnalizacja 
stanów pracy i awarii instalacji. Sterownik ma za zadanie utrzymywać stałą 
temperaturę nawiewu. Załączenie i wyłączenie układu będzie się odbywał z poziomu 
BMS. 
3.3.3 Aparatura pomiarowa 

W celu zapewnienia niezawodności całego systemu instalacji automatycznego 
sterowania aparatura kontrolno-sterująca zostanie rozmieszczona i zamontowana 
wg. wytycznych dostawcy centrali wraz z automatyką. 
3.3.4 Monta ż elementów zewn ętrznych 

Rozprowadzenie tras kablowych instalacji AKPiA będzie przy pomocy systemu 
korytek kablowych BAKS. Korytka kablowe zaleca się mocować na ścianach oraz 
górnych powierzchniach stropu. Kable po wyjściu z korytka kablowego do listwy 
zaciskowej urządzenia muszą zostać umieszczone w rurkach osłonowych. 
Okablowanie należy rozprowadzać w rurach elektroinstalacyjnych. W przypadku, gdy 
liczba prowadzonych przewodów jest większa niż 3, należy przewidzieć 
obowiązkowo koryto elektroinstalacyjne. Dla kabli części obiektowej należy 
wykorzystać koryta instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych z 
zachowaniem podziały na część niskonapięciową oraz wysokonapięciową. 
Przy prowadzeniu tras kablowych należy zachować bezpieczne odległości od innych 
instalacji. Wszystkie przewody sterownicze oraz komunikacyjne zaleca się prowadzić 
w wydzielonym korycie kablowym prowadzonym równolegle do koryta przewodów 
energetycznych. Przewody od falowników do silników, do czujników temperatury oraz 
do analogowych elementów wykonawczych powinny być w wersji ekranowanej. 
Przewody do falowników powinny być na napięcie znamionowe izolacji co najmniej 
750V pozostałe co najmniej 500V 
Przewody należy oznaczyć dwustronnie zgodnie z listą kablową. 
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Elementy rozprowadzania okablowania, wykonywanego na zewnątrz budynku, 
muszą posiadać atesty producenta do zastosowań zewnętrznych oraz potwierdzoną 
odporność na promienie UV. 
Wszystkie kable przetworników pomiarowych oraz elementów wykonawczych z 
wejściem analogowym powinny być w wersji ekranowanej. Całość prac powinna 
zostać zrealizowana zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania Prac 
Budowlano Montażowych”, obowiązującymi normami i przepisami. Należy 
zastosować czujnik kanałowy z sondą o długości nie mniejszej niż 110mm. Czujniki 
temperatury powietrza nawiewanego powinny być instalowane w odległości, co 
najmniej 2m od nagrzewnicy elektrycznej w kierunku przepływu powietrza (mniejsza 
odległość może skutkować uszkodzeniem termicznym czujnika). 
Wszystkie urządzenia należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 
Wszystkie przewody ochronne i połączeń wyrównawczych powinny posiadać izolację 
o zestawieniu barw żółtej i zielonej. Połączenia przewodów z rurami lub 
konstrukcjami metalowymi budynku wykonać poprzez zacisk śrubowy (śruby M10). 
Do objemek rur używać objemek dwuśrubowych, zaopatrzonych w zacisk ochronny 
MIG. Wszystkie zaciski ochronne oraz połączenia przewodów powinny być dostępne 
do kontroli. 
Falowniki zostały wyposażone w filtry przeciwzakłóceniowe, a ich montaż będzie w 
bezpośrednio pobliżu centrali w celu ograniczenia zakłóceń. 
Siłowniki wraz z zaworami do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej są dostarczane 
przez branże sanitarną. 

4 BMS  

Zaprojektowane sterowniki mogą współpracować z systemem BMS za pomocą 
protokołu komunikacyjnego Bacnet IP. W tym celu należy doprowadzić magistralę 
komunikacyjną do pomieszczenia BMS i wpiąć ją do istniejącej stacji operatorskiej 
poprzez switch. Magistralę komunikacyjną należy wykonać przewodem FTP 5x4x0,5 
mm2, przewody prowadzić w korytach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych. 
Magistrali komunikacyjnej nie należy prowadzić wraz z przewodami 
wysokonapięciowymi, należy zachować minimalny odstęp od przewodów 
wysokonapięciowych min. 10cm.  

W stanowisku BMS znajduje się stacja operatorska z oprogramowaniem SCADA firmy 
Honewell. Wykonawca musi zintegrować nowoprojektowaną rozdzielnie sterującą z 
istniejącym systemem. Należy stworzyć dla nowego układu maski graficzne 
odzwierciedlające pracę układu wentylacyjnego z możliwością odczyt statusu pracy 
urządzeń, czujników, siłowników itp. Z możliwością zadawania wartości jak 
temperatura, wydajność wentylatora, załącz/wyłącz układ, itp. 
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5 Uwagi techniczne 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi PN/E i PBUE, oraz z 
aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachować koordynację 
z pozostałymi instalacjami w budynku. 
Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary: 

- skuteczności szybkiego wyłączenia, 
- sprawdzenie wyłączników różnicowo – prądowych,  
- oporności izolacji, 
- impedancję pętli zwarciowej, 
- oporności uziemień i ciągłość połączeń wyrównawczych. 

  

5.1 Ochrona od pora żeń elektrycznych 

Zgodnie z norma PN – IEC 60364-4-41:2000 jako system ochrony od porażeń 
prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TN-
S. Wszystkie dostępne części przewodzące połączyć należy do punktu neutralnego 
zasilania przy pomocy przewodów ochronnych. Jako uzupełniający środek ochrony 
przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostały wyłączniki różnicowo-prądowe o 
prądzie różnicowym 30mA. Wszystkie nowoprojektowane prefabrykaty posiadają II 
klasę ochronności. 

5.2 Ochrona przeciwprzepi ęciowa  

Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi pierwszego stopnia 
zapewniają istniejące ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy głównej. Dodatkowo 
drugi stopień zabudowano w rozdzielnicy wentylacji branży elektrycznej. 

6 UWAGI KOŃCOWE  
1. Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.  
 
2. Wymienione w opisie elementy i urządzenia przeznaczone do zamontowania w 
instalacji zostały podane dla przykładu. Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia 
podanych w projekcie elementów i urządzeń przez materiały i urządzenia nie gorszej 
jakości, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych jedynie w przypadku, 
gdy zaproponowane zmiany nie będą istotne dla zaproponowanego w projekcie 
rozwiązania.  
 
3. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne jest odpowiedzialny za 
sprawdzenie możliwości ich zastosowania w obiekcie. Zastosowanie materiałów 
równoważnych jest możliwe jedynie po akceptacji przez Inwestora i projektanta.  
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4. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robot budowlano - montażowych” cz. I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” cz. V „Instalacje elektryczne”, a także z szeroko rozumianą 
sztuką budowlaną.  

 

INFORMACJA ODNO ŚNIE INSTRUKCJI BEZPIECZE ŃSTWA 
POŻAROWEGO NA CZAS WYKONYWANYCH PRAC REMONTOWYCH. 
 
Ze względu na Rozporządzenie wewnętrzne nr 13/2016 z dnia 2 sierpnia 2016r 
odnośnie stosowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN, nie jest 
wymagane opracowywanie dodatkowych, szczegółowych  instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego na projektowane lub prowadzone prace budowlane. 
Istotne informacje o ochronie  p.pożarowej, warunkach prowadzenia prac 
niebezpiecznych pożarowo, oraz o warunkach ewakuacji zawarte są w obowiązującej 
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN i części budynku znajdującego 
się pod  zarządem firmy: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Spółka z o.o. oraz będą 
zawarte w  instrukcji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
 

7 Informacja BIOZ 

7.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ora z kolejno ść 
realizacji poszczególnych obiektów. 

Zakres robót będzie obejmował: 
Instalację ciepła technologicznego: 
- demontaże istniejącej instalacji ciepła technologicznego, 
- demontaż nagrzewnic 
- demontaż wentylatora  
- demontaż kanałów podłączeniowych 
- montaż nagrzewnic 
- montaż rurociągów ciepła technologicznego, armatury 
- montaż izolacji cieplnej 
- montaż automatyki sterowniczej 
- montaż wentylatora, 
- montaż kanałów wentylacyjnych przyłączeniowych. 
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7.2 Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących 
podczas realizacji robót budowlanych okre ślających skal ę i rodzaje 
zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia. 

 

Miejsce 
wystąpienia 
zagrożenia 

Rodzaj zagrożenia 
Miejsce i czas 
wystąpienia 

Skala zagrożenia 

Demontaż instalacji 
ct, nagrzewnic 

Uszkodzenia rąk, nóg, głowy, 
przygniecenie, rozerwanie tarczy 

tnącej, poparzenie, potknięcie  

Początkowy 
etap budowy 

Małe przy 
przestrzeganiu 

zasad BHP 

Montaż nagrzewnic 
uszkodzenia rąk i nóg, przygniecenie 

lub uderzenie 
Okres trwania 

budowy 
Średnie 

Prace spawalnicze, 
cięcie 

Poparzenia, oddziaływanie dymów 
spawalniczych, uszkodzenia wzroku i 

skóry, zagrożenie pożarem, 
zagrożenie prądem elektrycznym, 

zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej, 
hałas 

Okres trwania 
budowy 

Średnie 

Prace z użyciem 
elektronarzędzi 

Uszkodzenia wzroku, ciała na skutek 
odprysku lub rozerwania tarczy, 

zagrożenie prądem elektrycznym, 
hałas 

Okres trwania 
budowy 

Małe 

Prace 
antykorozyjne i 

pokrycia malarskie 

Uszkodzenie wzorku, skóry, dróg 
oddechowych 

Okres trwania 
budowy 

Małe 

Montaż automatyki Zagrożenie prądem elektrycznym 
Okres trwania 

budowy 
Małe 

 

7.3 Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

- ustalić wyposażenie brygad w niezbędny sprzęt BHP (maski filtrujące, 
kombinezony, rękawice ochronne itp.) 
- ustalić i podać do wiadomości telefony alarmowe służb ratownictwa ogólnego: 
pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, 
- podać wykaz telefonów kierownictwa i dozoru, 
- ustalić zakres i sposób instruktażu dla pracowników, 
- ustalić osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia, 
- omówić zagadnienia dotyczące zasad bezpieczeństwa przy realizacji niniejszego 
projektu, a wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 
roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.  
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- przestrzegać instrukcji montażu urządzeń podanych przez producenta. 
- zapewnić odpowiednie oznaczenie stref prac 

7.4 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie  

• dla zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu wyżej wymienionych 
robót należy bezwzględnie przestrzegać zasad organizacji pracy oraz 
stosować w pełni sprawny sprzęt ochronny, 

• środki organizacyjne: 
− Sprawowanie bezpośredniego kierownictwa i nadzoru przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
− Przestrzeganie instrukcji montażu i organizacji robót określonych przez 

producentów urządzeń i komponentów, 
− Zatrudnienie przy wykonywaniu robót jedynie pracowników posiadających 

odpowiednie uprawnienia, wiedzę i umiejętności 
 
Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy winien sporządzić Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.). 
 
 

7.5 Bezpiecze ństwo po żarowe 

 
W trakcie przygotowania  i prowadzenia prac należy postępować zgodnie 
obowiązującą Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN i części budynku 
znajdującego się pod  zarządem firmy : Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Spółka z o.o. 
 
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera :  
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu 
użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, 
w tym zagrożenia wybuchem; 
2. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 
stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;  
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;  
4. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie 
prace są przewidywane;  
5. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;  
6. Sposoby zaznajamiania wykonawcy robót  z treścią  instrukcji oraz z przepisami 
przeciwpożarowymi.  
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Spis rysunków: 

 

L.p. Nazwa rysunku Oznaczenie rysunku Skala: Data 

1 
Demontaż 

Rzut  maszynowni 
1 1:50 11.2016 

2 

Lokalizacja nowych urządzeń 
systemu N50 

Rzut maszynowni 

2 1:50 11.2016 

3 Przekrój 3 - 11.2016 

4 Schemat podłączenia nagrzewnicy    

5 
Lokalizacja urządzeń w 
maszynowni 

E-1 1:50 11.2016 

6 Trasa magistrali do BMS E-2 1:50 11.2016 

7 Schemat zasilania E-3 - 11.2016 

 

Spis zał ączników: 

Załącznik nr 1 – uprawnienia projektantów i zaświadczania o przynależności 
do Izby Inżynierów  

Załącznik nr 2 – oświadczenie projektantów 

Załącznik nr 3 – karta doboru centrali N50 
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1 Informacje ogólne 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu centrali N50 wraz z 
układem zasilania zlokalizowanej w strefie A budynku Pałac Kultury i Nauki w 
Warszawie wraz z układem automatycznego sterowania.  

1.2 Podstawa  opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

• Umowa z Inwestorem, 

• Dokumentacja archiwalna, 

• Obowiązujące normy i przepisy, 

• Wizja lokalna, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu, 

• Dane katalogowe producentów urządzeń. 

1.3 Cel i zakres opracowania 

Powodem opracowania dokumentacji jest konieczność wykonania remontu 
wyeksploatowanych elementów centrali N50 zlokalizowanych w strefie A budynku  
w celu zapewnienia prawidłowej pracy układu.  

Zakres robót objętych projektem obejmuje: 

• wymianę armatury odcinającej i regulacyjnej wraz z niezbędnymi 
fragmentami rurociągów instalacji c.t. zasilających centrale wentylacyjną, 

• wymianę nagrzewnicy wodnej, 

• wymianę sekcji wentylatorowej, 

• wyposażenie urządzeń w układy automatycznej regulacji i sterowania, 

• izolację termiczną rurociągów 

• wykonanie monitorowania stanu pracy urządzeń z możliwością 
przesłania tych informacji do systemu BMS. 

Opracowanie nie obejmuje źródła czynnika grzewczego w odpowiedniej ilości z węzła 
cieplnego do maszynowni wentylacyjnej.  
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Należy mieć na uwadze, że mamy do czynienia z obiektem istniejącym. Projektant 
dołożył wszelkiej staranności, aby rozpoznać problemy z tym związane. Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej obiektu, w miarę potrzeb zapoznania się z 
dokumentacją itd. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia ilości, uwzględnienia wszelkich 
trudności montażowych, warunków lokalnych, utrudnionego dostępu, kwestii kolejności 
robót, spraw związanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, (pomiarów) 
koniecznej dla celów urzędowych/odbiorowych (pozwolenie na użytkowane, UDT itp), 
zatwierdzaniem materiałów, przedstawianiem próbek, instrukcji obsługi i konserwacji 
instalacji itd. 
 

2 Instalacje sanitarne 

2.1 Stan istniej ący. 

Istniejąca centrala wentylacyjna z czasów budowy PKiN jest w złym stanie 
technicznym i nie spełnia stawianych przed nią zadań. 

 

2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej 

 
Przewiduje się wymianę centrali wentylacyjnej na nową nawiewną wyposażoną w 
sekcje nagrzewnicy wodnej, sekcję wentylatora nawiewnego, filtr oraz przepustnicę. 
 
Centralę wentylacją należy dostarczyć z następującym wyposażeniem: 

- wysokosprawny wentylator o płynnej regulacji wydajności i mocy, 

- filtr nawiewu klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia, 

- nagrzewnica wodna z zaworem, siłownikiem i zabezpieczeniem 

przeciwzamrożeniowym, 

- rozdzielnica zasilająco - sterownicza w wykonaniu zewnętrznym wyposażona 

w komputerowy sterownik z oprogramowaniem, kompletna automatyka 

centrali z protokołem komunikacyjnym Bacnet Ethernet, 

- dwie oddzielne sekcje połączone kanałowo  

- wykonanie wewnętrzne, 

- centrala wyposażona w skręcaną ramę nośną 
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Materiały i prowadzenie instalacji: 

Przewody wentylacyjne prostokątne instalacji nawiewnej wykonane będą z blachy 
stalowej ocynkowanej. Wykonanie zgodne z PN-B-1507. Wykonanie w klasie ocynku 
Z275. Przewody będą zamocowane za pomocą stalowych systemowych zawiesi 
wyposażonych w elementy tłumiące drgania.  

Do nawiewu i wywiewu powietrza do pomieszczeń przewidziano istniejącą instalację. 

Do mocowania przewodów wentylacyjnych w stropach i ścianach należy stosować 
wyłącznie kotwy i dyble stalowe. 

Prace montażowe i odbiorowe powinny być prowadzone wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – COBRI INSTAL Zeszyt 5. 

Izolacje 

Nie przewiduje się izolowania istniejących kanałów w zakresie objętym projektem. 

Automatyka: 

Sterowanie centralą należy wykonać w oparciu o sterownik firmy Honeywell z modułem 
komunikacyjnym Bacnet umożliwiającym podłączenie do istniejącego systemu BMS. 

2.3 Instalacja ciepła technologicznego   

2.4 Stan projektowy. 

Zaprojektowano nowy zespół wentylatorowy oraz nową nagrzewnicę wodną zasilaną 
wodą o niskich parametrach 70/50 z węzła cieplnego. Moc dyspozycyjna na potrzeby 
centrali N50 wynosi 140kW.  
 
Instalację wykonać z rur stalowych bez szwu zgodnie z PN-EN 10216. Jako materiał 
izolacyjny dla instalacji grzewczej zaprojektowano otulinę z wełny mineralnej na 
płaszczu aluminiowym. Grubości izolacji 60mm. 

Zaprojektowano zawór trójdrogowy, równoważący i zawór kulowy odcinający. W 
najwyższych punktach instalacji zastosować odpowietrzenia, w najniższych 
odwodnienia. Instalacja prowadzić w sposób zapewniający samokompensację 
wydłużeń termicznych (odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych, kompensatorów 
Z, L - kształtowych).  

Zawiesia systemowe - producent Hilti lub Mefa. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji 
wg PN, spadek rurociągów 0,3%. Instalację hydrauliczną wyregulować zgodnie z PN-
EN 14336. Dla rurociągów przyjęto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur 
stalowych transportujących wodę  o temp. do 150o C. 
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Rurociągi stalowe i konstrukcje wsporcze  przed malowaniem należy oczyścić do II 
stopnia czystości wg KOR – 3A i pomalować: 

- farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową  
- emalią ftalową ogólnego stosowania  (tylko rurociągi nie izolowane termicznie) 
Łączna grubość powłok antykorozyjnych 60 mikronów. 

2.5 Demonta że 

Należy zdemontować następujące elementy wyposażenia central: 
- zespół wentylatorowy, 
- nagrzewnica wodna, 
- kanały wentylacyjne, 
- instalację ciepła technologicznego od zaworów odcinających do centrali (wysoki 
parametr) 

3 Instalacja elektryczna wewn ętrzna  

3.1 Stan istniej ący  

Z uwagi na konieczność modernizacji systemu wentylacji mechanicznej N50 w 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przewiduje się wymianę urządzeń na nowe. Na 
potrzeby tej instalacji został wykonany projekt instalacji automatycznego sterowania 
oraz zasilania nowoprojektowanych urządzeń. 

3.2 Stan projektowany 

W budynku istnieje system wentylacji mechanicznej N50, ponieważ system ten nie 
jest w stanie zapewnić odpowiedniego komfortu cieplnego użytkownikowi zostanie on 
zmodernizowany. Przebudowie ulegnie centrala wentylacyjna N50. Modernizacja 
polegała na wymianie urządzenia na nowe. W tym celu projektuje się system 
automatycznego sterowania który będzie sterował w/w systemem tak aby urządzenia 
tego systemu spełniały funkcję do których zostały zaprojektowane. 

Nowo projektowana centrala wentylacyjna będzie posiadała szafę zasilającą 
sterującą producenta urządzenia. Szafa ta będzie zlokalizowana obok centrali wg. 
Rys.E0.1 Rozdzielnicę automatycznego sterowania należy zasilić z istniejącej 
rozdzielnicy wg. Rys. e0.1 przewodem YKY 5x6mm2. Istniejącą rozdzielnicę 
elektryczną należy wyposażyć w nowe zabezpieczenie wg. Rys E0.3 oraz wkładki 
bezpiecznikowe. 
Dla wszystkich odbiorników, niezależnie od ich przeznaczenia, obowiązują warunki 
podane w normie PN-IEC 60364, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza 
podstawowego. Ochrona przeciwporażeniowa dla instalowanych gniazd wtykowych 
realizowana jest poprzez szybkie wyłączenie (przy dopuszczalnym czasie 0.4s dla 
napięcia 230V) przy pomocy wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym 
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prądzie różnicowym wynoszącym 30mA. 

3.3 Opis szczegółowy rozwi ązań technicznych 

3.3.1 Szafy zasilaj ąco sterownicze 

Na potrzeby zasilania i sterowania systemem wentylacji zostanie dostarczona i 
zamontowana szafa sterownicza producenta centrali wentylacyjnej. Rozdzielnica ta 
będzie wyposażona w sterownik Honewell z protokołem komunikacyjnym Bacnet 
Eternet.  

 

3.3.2 Sterownik PLC 

Szafa zasilająco sterownicza zostanie wyposażona w sterownik swobodnie 
programowalny. Jego zadaniem jest sterowanie, kontrola, nadzór i sygnalizacja 
stanów pracy i awarii instalacji. Sterownik ma za zadanie utrzymywać stałą 
temperaturę nawiewu. Załączenie i wyłączenie układu będzie się odbywał z poziomu 
BMS. 
3.3.3 Aparatura pomiarowa 

W celu zapewnienia niezawodności całego systemu instalacji automatycznego 
sterowania aparatura kontrolno-sterująca zostanie rozmieszczona i zamontowana 
wg. wytycznych dostawcy centrali wraz z automatyką. 
3.3.4 Monta ż elementów zewn ętrznych 

Rozprowadzenie tras kablowych instalacji AKPiA będzie przy pomocy systemu 
korytek kablowych BAKS. Korytka kablowe zaleca się mocować na ścianach oraz 
górnych powierzchniach stropu. Kable po wyjściu z korytka kablowego do listwy 
zaciskowej urządzenia muszą zostać umieszczone w rurkach osłonowych. 
Okablowanie należy rozprowadzać w rurach elektroinstalacyjnych. W przypadku, gdy 
liczba prowadzonych przewodów jest większa niż 3, należy przewidzieć 
obowiązkowo koryto elektroinstalacyjne. Dla kabli części obiektowej należy 
wykorzystać koryta instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych z 
zachowaniem podziały na część niskonapięciową oraz wysokonapięciową. 
Przy prowadzeniu tras kablowych należy zachować bezpieczne odległości od innych 
instalacji. Wszystkie przewody sterownicze oraz komunikacyjne zaleca się prowadzić 
w wydzielonym korycie kablowym prowadzonym równolegle do koryta przewodów 
energetycznych. Przewody od falowników do silników, do czujników temperatury oraz 
do analogowych elementów wykonawczych powinny być w wersji ekranowanej. 
Przewody do falowników powinny być na napięcie znamionowe izolacji co najmniej 
750V pozostałe co najmniej 500V 
Przewody należy oznaczyć dwustronnie zgodnie z listą kablową. 
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Elementy rozprowadzania okablowania, wykonywanego na zewnątrz budynku, 
muszą posiadać atesty producenta do zastosowań zewnętrznych oraz potwierdzoną 
odporność na promienie UV. 
Wszystkie kable przetworników pomiarowych oraz elementów wykonawczych z 
wejściem analogowym powinny być w wersji ekranowanej. Całość prac powinna 
zostać zrealizowana zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania Prac 
Budowlano Montażowych”, obowiązującymi normami i przepisami. Należy 
zastosować czujnik kanałowy z sondą o długości nie mniejszej niż 110mm. Czujniki 
temperatury powietrza nawiewanego powinny być instalowane w odległości, co 
najmniej 2m od nagrzewnicy elektrycznej w kierunku przepływu powietrza (mniejsza 
odległość może skutkować uszkodzeniem termicznym czujnika). 
Wszystkie urządzenia należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 
Wszystkie przewody ochronne i połączeń wyrównawczych powinny posiadać izolację 
o zestawieniu barw żółtej i zielonej. Połączenia przewodów z rurami lub 
konstrukcjami metalowymi budynku wykonać poprzez zacisk śrubowy (śruby M10). 
Do objemek rur używać objemek dwuśrubowych, zaopatrzonych w zacisk ochronny 
MIG. Wszystkie zaciski ochronne oraz połączenia przewodów powinny być dostępne 
do kontroli. 
Falowniki zostały wyposażone w filtry przeciwzakłóceniowe, a ich montaż będzie w 
bezpośrednio pobliżu centrali w celu ograniczenia zakłóceń. 
Siłowniki wraz z zaworami do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej są dostarczane 
przez branże sanitarną. 

4 BMS  

Zaprojektowane sterowniki mogą współpracować z systemem BMS za pomocą 
protokołu komunikacyjnego Bacnet IP. W tym celu należy doprowadzić magistralę 
komunikacyjną do pomieszczenia BMS i wpiąć ją do istniejącej stacji operatorskiej 
poprzez switch. Magistralę komunikacyjną należy wykonać przewodem FTP 5x4x0,5 
mm2, przewody prowadzić w korytach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych. 
Magistrali komunikacyjnej nie należy prowadzić wraz z przewodami 
wysokonapięciowymi, należy zachować minimalny odstęp od przewodów 
wysokonapięciowych min. 10cm.  

W stanowisku BMS znajduje się stacja operatorska z oprogramowaniem SCADA firmy 
Honewell. Wykonawca musi zintegrować nowoprojektowaną rozdzielnie sterującą z 
istniejącym systemem. Należy stworzyć dla nowego układu maski graficzne 
odzwierciedlające pracę układu wentylacyjnego z możliwością odczyt statusu pracy 
urządzeń, czujników, siłowników itp. Z możliwością zadawania wartości jak 
temperatura, wydajność wentylatora, załącz/wyłącz układ, itp. 
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5 Uwagi techniczne 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi PN/E i PBUE, oraz z 
aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachować koordynację 
z pozostałymi instalacjami w budynku. 
Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary: 

- skuteczności szybkiego wyłączenia, 
- sprawdzenie wyłączników różnicowo – prądowych,  
- oporności izolacji, 
- impedancję pętli zwarciowej, 
- oporności uziemień i ciągłość połączeń wyrównawczych. 

  

5.1 Ochrona od pora żeń elektrycznych 

Zgodnie z norma PN – IEC 60364-4-41:2000 jako system ochrony od porażeń 
prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TN-
S. Wszystkie dostępne części przewodzące połączyć należy do punktu neutralnego 
zasilania przy pomocy przewodów ochronnych. Jako uzupełniający środek ochrony 
przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostały wyłączniki różnicowo-prądowe o 
prądzie różnicowym 30mA. Wszystkie nowoprojektowane prefabrykaty posiadają II 
klasę ochronności. 

5.2 Ochrona przeciwprzepi ęciowa  

Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi pierwszego stopnia 
zapewniają istniejące ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy głównej. Dodatkowo 
drugi stopień zabudowano w rozdzielnicy wentylacji branży elektrycznej. 

6 UWAGI KOŃCOWE  
1. Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.  
 
2. Wymienione w opisie elementy i urządzenia przeznaczone do zamontowania w 
instalacji zostały podane dla przykładu. Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia 
podanych w projekcie elementów i urządzeń przez materiały i urządzenia nie gorszej 
jakości, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych jedynie w przypadku, 
gdy zaproponowane zmiany nie będą istotne dla zaproponowanego w projekcie 
rozwiązania.  
 
3. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne jest odpowiedzialny za 
sprawdzenie możliwości ich zastosowania w obiekcie. Zastosowanie materiałów 
równoważnych jest możliwe jedynie po akceptacji przez Inwestora i projektanta.  
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4. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robot budowlano - montażowych” cz. I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” cz. V „Instalacje elektryczne”, a także z szeroko rozumianą 
sztuką budowlaną.  

 

INFORMACJA ODNO ŚNIE INSTRUKCJI BEZPIECZE ŃSTWA 
POŻAROWEGO NA CZAS WYKONYWANYCH PRAC REMONTOWYCH. 
 
Ze względu na Rozporządzenie wewnętrzne nr 13/2016 z dnia 2 sierpnia 2016r 
odnośnie stosowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN, nie jest 
wymagane opracowywanie dodatkowych, szczegółowych  instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego na projektowane lub prowadzone prace budowlane. 
Istotne informacje o ochronie  p.pożarowej, warunkach prowadzenia prac 
niebezpiecznych pożarowo, oraz o warunkach ewakuacji zawarte są w obowiązującej 
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN i części budynku znajdującego 
się pod  zarządem firmy: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Spółka z o.o. oraz będą 
zawarte w  instrukcji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
 

7 Informacja BIOZ 

7.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ora z kolejno ść 
realizacji poszczególnych obiektów. 

Zakres robót będzie obejmował: 
Instalację ciepła technologicznego: 
- demontaże istniejącej instalacji ciepła technologicznego, 
- demontaż nagrzewnic 
- demontaż wentylatora  
- demontaż kanałów podłączeniowych 
- montaż nagrzewnic 
- montaż rurociągów ciepła technologicznego, armatury 
- montaż izolacji cieplnej 
- montaż automatyki sterowniczej 
- montaż wentylatora, 
- montaż kanałów wentylacyjnych przyłączeniowych. 
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7.2 Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących 
podczas realizacji robót budowlanych okre ślających skal ę i rodzaje 
zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia. 

 

Miejsce 
wystąpienia 
zagrożenia 

Rodzaj zagrożenia 
Miejsce i czas 
wystąpienia 

Skala zagrożenia 

Demontaż instalacji 
ct, nagrzewnic 

Uszkodzenia rąk, nóg, głowy, 
przygniecenie, rozerwanie tarczy 

tnącej, poparzenie, potknięcie  

Początkowy 
etap budowy 

Małe przy 
przestrzeganiu 

zasad BHP 

Montaż nagrzewnic 
uszkodzenia rąk i nóg, przygniecenie 

lub uderzenie 
Okres trwania 

budowy 
Średnie 

Prace spawalnicze, 
cięcie 

Poparzenia, oddziaływanie dymów 
spawalniczych, uszkodzenia wzroku i 

skóry, zagrożenie pożarem, 
zagrożenie prądem elektrycznym, 

zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej, 
hałas 

Okres trwania 
budowy 

Średnie 

Prace z użyciem 
elektronarzędzi 

Uszkodzenia wzroku, ciała na skutek 
odprysku lub rozerwania tarczy, 

zagrożenie prądem elektrycznym, 
hałas 

Okres trwania 
budowy 

Małe 

Prace 
antykorozyjne i 

pokrycia malarskie 

Uszkodzenie wzorku, skóry, dróg 
oddechowych 

Okres trwania 
budowy 

Małe 

Montaż automatyki Zagrożenie prądem elektrycznym 
Okres trwania 

budowy 
Małe 

 

7.3 Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

- ustalić wyposażenie brygad w niezbędny sprzęt BHP (maski filtrujące, 
kombinezony, rękawice ochronne itp.) 
- ustalić i podać do wiadomości telefony alarmowe służb ratownictwa ogólnego: 
pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, 
- podać wykaz telefonów kierownictwa i dozoru, 
- ustalić zakres i sposób instruktażu dla pracowników, 
- ustalić osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia, 
- omówić zagadnienia dotyczące zasad bezpieczeństwa przy realizacji niniejszego 
projektu, a wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 
roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.  
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- przestrzegać instrukcji montażu urządzeń podanych przez producenta. 
- zapewnić odpowiednie oznaczenie stref prac 

7.4 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie  

• dla zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu wyżej wymienionych 
robót należy bezwzględnie przestrzegać zasad organizacji pracy oraz 
stosować w pełni sprawny sprzęt ochronny, 

• środki organizacyjne: 
− Sprawowanie bezpośredniego kierownictwa i nadzoru przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
− Przestrzeganie instrukcji montażu i organizacji robót określonych przez 

producentów urządzeń i komponentów, 
− Zatrudnienie przy wykonywaniu robót jedynie pracowników posiadających 

odpowiednie uprawnienia, wiedzę i umiejętności 
 
Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy winien sporządzić Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.). 
 
 

7.5 Bezpiecze ństwo po żarowe 

 
W trakcie przygotowania  i prowadzenia prac należy postępować zgodnie 
obowiązującą Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN i części budynku 
znajdującego się pod  zarządem firmy : Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Spółka z o.o. 
 
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera :  
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu 
użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, 
w tym zagrożenia wybuchem; 
2. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 
stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;  
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;  
4. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie 
prace są przewidywane;  
5. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;  
6. Sposoby zaznajamiania wykonawcy robót  z treścią  instrukcji oraz z przepisami 
przeciwpożarowymi.  
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Spis rysunków: 

 

L.p. Nazwa rysunku Oznaczenie rysunku Skala: Data 

1 
Demontaż 

Rzut  maszynowni 
1 1:50 11.2016 

2 

Lokalizacja nowych urządzeń 
systemu N50 

Rzut maszynowni 

2 1:50 11.2016 

3 Przekrój 3 - 11.2016 

4 Schemat podłączenia nagrzewnicy    

5 
Lokalizacja urządzeń w 
maszynowni 

E-1 1:50 11.2016 

6 Trasa magistrali do BMS E-2 1:50 11.2016 

7 Schemat zasilania E-3 - 11.2016 
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1 Informacje ogólne 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu centrali N50 wraz z 
układem zasilania zlokalizowanej w strefie A budynku Pałac Kultury i Nauki w 
Warszawie wraz z układem automatycznego sterowania.  

1.2 Podstawa  opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

• Umowa z Inwestorem, 

• Dokumentacja archiwalna, 

• Obowiązujące normy i przepisy, 

• Wizja lokalna, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu, 

• Dane katalogowe producentów urządzeń. 

1.3 Cel i zakres opracowania 

Powodem opracowania dokumentacji jest konieczność wykonania remontu 
wyeksploatowanych elementów centrali N50 zlokalizowanych w strefie A budynku  
w celu zapewnienia prawidłowej pracy układu.  

Zakres robót objętych projektem obejmuje: 

• wymianę armatury odcinającej i regulacyjnej wraz z niezbędnymi 
fragmentami rurociągów instalacji c.t. zasilających centrale wentylacyjną, 

• wymianę nagrzewnicy wodnej, 

• wymianę sekcji wentylatorowej, 

• wyposażenie urządzeń w układy automatycznej regulacji i sterowania, 

• izolację termiczną rurociągów 

• wykonanie monitorowania stanu pracy urządzeń z możliwością 
przesłania tych informacji do systemu BMS. 

Opracowanie nie obejmuje źródła czynnika grzewczego w odpowiedniej ilości z węzła 
cieplnego do maszynowni wentylacyjnej.  
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Należy mieć na uwadze, że mamy do czynienia z obiektem istniejącym. Projektant 
dołożył wszelkiej staranności, aby rozpoznać problemy z tym związane. Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej obiektu, w miarę potrzeb zapoznania się z 
dokumentacją itd. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia ilości, uwzględnienia wszelkich 
trudności montażowych, warunków lokalnych, utrudnionego dostępu, kwestii kolejności 
robót, spraw związanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, (pomiarów) 
koniecznej dla celów urzędowych/odbiorowych (pozwolenie na użytkowane, UDT itp), 
zatwierdzaniem materiałów, przedstawianiem próbek, instrukcji obsługi i konserwacji 
instalacji itd. 
 

2 Instalacje sanitarne 

2.1 Stan istniej ący. 

Istniejąca centrala wentylacyjna z czasów budowy PKiN jest w złym stanie 
technicznym i nie spełnia stawianych przed nią zadań. 

 

2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej 

 
Przewiduje się wymianę centrali wentylacyjnej na nową nawiewną wyposażoną w 
sekcje nagrzewnicy wodnej, sekcję wentylatora nawiewnego, filtr oraz przepustnicę. 
 
Centralę wentylacją należy dostarczyć z następującym wyposażeniem: 

- wysokosprawny wentylator o płynnej regulacji wydajności i mocy, 

- filtr nawiewu klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia, 

- nagrzewnica wodna z zaworem, siłownikiem i zabezpieczeniem 

przeciwzamrożeniowym, 

- rozdzielnica zasilająco - sterownicza w wykonaniu zewnętrznym wyposażona 

w komputerowy sterownik z oprogramowaniem, kompletna automatyka 

centrali z protokołem komunikacyjnym Bacnet Ethernet, 

- dwie oddzielne sekcje połączone kanałowo  

- wykonanie wewnętrzne, 

- centrala wyposażona w skręcaną ramę nośną 
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Materiały i prowadzenie instalacji: 

Przewody wentylacyjne prostokątne instalacji nawiewnej wykonane będą z blachy 
stalowej ocynkowanej. Wykonanie zgodne z PN-B-1507. Wykonanie w klasie ocynku 
Z275. Przewody będą zamocowane za pomocą stalowych systemowych zawiesi 
wyposażonych w elementy tłumiące drgania.  

Do nawiewu i wywiewu powietrza do pomieszczeń przewidziano istniejącą instalację. 

Do mocowania przewodów wentylacyjnych w stropach i ścianach należy stosować 
wyłącznie kotwy i dyble stalowe. 

Prace montażowe i odbiorowe powinny być prowadzone wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – COBRI INSTAL Zeszyt 5. 

Izolacje 

Nie przewiduje się izolowania istniejących kanałów w zakresie objętym projektem. 

Automatyka: 

Sterowanie centralą należy wykonać w oparciu o sterownik firmy Honeywell z modułem 
komunikacyjnym Bacnet umożliwiającym podłączenie do istniejącego systemu BMS. 

2.3 Instalacja ciepła technologicznego   

2.4 Stan projektowy. 

Zaprojektowano nowy zespół wentylatorowy oraz nową nagrzewnicę wodną zasilaną 
wodą o niskich parametrach 70/50 z węzła cieplnego. Moc dyspozycyjna na potrzeby 
centrali N50 wynosi 140kW.  
 
Instalację wykonać z rur stalowych bez szwu zgodnie z PN-EN 10216. Jako materiał 
izolacyjny dla instalacji grzewczej zaprojektowano otulinę z wełny mineralnej na 
płaszczu aluminiowym. Grubości izolacji 60mm. 

Zaprojektowano zawór trójdrogowy, równoważący i zawór kulowy odcinający. W 
najwyższych punktach instalacji zastosować odpowietrzenia, w najniższych 
odwodnienia. Instalacja prowadzić w sposób zapewniający samokompensację 
wydłużeń termicznych (odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych, kompensatorów 
Z, L - kształtowych).  

Zawiesia systemowe - producent Hilti lub Mefa. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji 
wg PN, spadek rurociągów 0,3%. Instalację hydrauliczną wyregulować zgodnie z PN-
EN 14336. Dla rurociągów przyjęto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur 
stalowych transportujących wodę  o temp. do 150o C. 
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Rurociągi stalowe i konstrukcje wsporcze  przed malowaniem należy oczyścić do II 
stopnia czystości wg KOR – 3A i pomalować: 

- farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową  
- emalią ftalową ogólnego stosowania  (tylko rurociągi nie izolowane termicznie) 
Łączna grubość powłok antykorozyjnych 60 mikronów. 

2.5 Demonta że 

Należy zdemontować następujące elementy wyposażenia central: 
- zespół wentylatorowy, 
- nagrzewnica wodna, 
- kanały wentylacyjne, 
- instalację ciepła technologicznego od zaworów odcinających do centrali (wysoki 
parametr) 

3 Instalacja elektryczna wewn ętrzna  

3.1 Stan istniej ący  

Z uwagi na konieczność modernizacji systemu wentylacji mechanicznej N50 w 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przewiduje się wymianę urządzeń na nowe. Na 
potrzeby tej instalacji został wykonany projekt instalacji automatycznego sterowania 
oraz zasilania nowoprojektowanych urządzeń. 

3.2 Stan projektowany 

W budynku istnieje system wentylacji mechanicznej N50, ponieważ system ten nie 
jest w stanie zapewnić odpowiedniego komfortu cieplnego użytkownikowi zostanie on 
zmodernizowany. Przebudowie ulegnie centrala wentylacyjna N50. Modernizacja 
polegała na wymianie urządzenia na nowe. W tym celu projektuje się system 
automatycznego sterowania który będzie sterował w/w systemem tak aby urządzenia 
tego systemu spełniały funkcję do których zostały zaprojektowane. 

Nowo projektowana centrala wentylacyjna będzie posiadała szafę zasilającą 
sterującą producenta urządzenia. Szafa ta będzie zlokalizowana obok centrali wg. 
Rys.E0.1 Rozdzielnicę automatycznego sterowania należy zasilić z istniejącej 
rozdzielnicy wg. Rys. e0.1 przewodem YKY 5x6mm2. Istniejącą rozdzielnicę 
elektryczną należy wyposażyć w nowe zabezpieczenie wg. Rys E0.3 oraz wkładki 
bezpiecznikowe. 
Dla wszystkich odbiorników, niezależnie od ich przeznaczenia, obowiązują warunki 
podane w normie PN-IEC 60364, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza 
podstawowego. Ochrona przeciwporażeniowa dla instalowanych gniazd wtykowych 
realizowana jest poprzez szybkie wyłączenie (przy dopuszczalnym czasie 0.4s dla 
napięcia 230V) przy pomocy wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym 
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prądzie różnicowym wynoszącym 30mA. 

3.3 Opis szczegółowy rozwi ązań technicznych 

3.3.1 Szafy zasilaj ąco sterownicze 

Na potrzeby zasilania i sterowania systemem wentylacji zostanie dostarczona i 
zamontowana szafa sterownicza producenta centrali wentylacyjnej. Rozdzielnica ta 
będzie wyposażona w sterownik Honewell z protokołem komunikacyjnym Bacnet 
Eternet.  

 

3.3.2 Sterownik PLC 

Szafa zasilająco sterownicza zostanie wyposażona w sterownik swobodnie 
programowalny. Jego zadaniem jest sterowanie, kontrola, nadzór i sygnalizacja 
stanów pracy i awarii instalacji. Sterownik ma za zadanie utrzymywać stałą 
temperaturę nawiewu. Załączenie i wyłączenie układu będzie się odbywał z poziomu 
BMS. 
3.3.3 Aparatura pomiarowa 

W celu zapewnienia niezawodności całego systemu instalacji automatycznego 
sterowania aparatura kontrolno-sterująca zostanie rozmieszczona i zamontowana 
wg. wytycznych dostawcy centrali wraz z automatyką. 
3.3.4 Monta ż elementów zewn ętrznych 

Rozprowadzenie tras kablowych instalacji AKPiA będzie przy pomocy systemu 
korytek kablowych BAKS. Korytka kablowe zaleca się mocować na ścianach oraz 
górnych powierzchniach stropu. Kable po wyjściu z korytka kablowego do listwy 
zaciskowej urządzenia muszą zostać umieszczone w rurkach osłonowych. 
Okablowanie należy rozprowadzać w rurach elektroinstalacyjnych. W przypadku, gdy 
liczba prowadzonych przewodów jest większa niż 3, należy przewidzieć 
obowiązkowo koryto elektroinstalacyjne. Dla kabli części obiektowej należy 
wykorzystać koryta instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych z 
zachowaniem podziały na część niskonapięciową oraz wysokonapięciową. 
Przy prowadzeniu tras kablowych należy zachować bezpieczne odległości od innych 
instalacji. Wszystkie przewody sterownicze oraz komunikacyjne zaleca się prowadzić 
w wydzielonym korycie kablowym prowadzonym równolegle do koryta przewodów 
energetycznych. Przewody od falowników do silników, do czujników temperatury oraz 
do analogowych elementów wykonawczych powinny być w wersji ekranowanej. 
Przewody do falowników powinny być na napięcie znamionowe izolacji co najmniej 
750V pozostałe co najmniej 500V 
Przewody należy oznaczyć dwustronnie zgodnie z listą kablową. 



Projekt remontu centrali N50 wraz z układem zasilania zlokalizowanej w strefie A budynku 

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie wraz z układem automatycznego sterowania 

 

 

9 

 

Elementy rozprowadzania okablowania, wykonywanego na zewnątrz budynku, 
muszą posiadać atesty producenta do zastosowań zewnętrznych oraz potwierdzoną 
odporność na promienie UV. 
Wszystkie kable przetworników pomiarowych oraz elementów wykonawczych z 
wejściem analogowym powinny być w wersji ekranowanej. Całość prac powinna 
zostać zrealizowana zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania Prac 
Budowlano Montażowych”, obowiązującymi normami i przepisami. Należy 
zastosować czujnik kanałowy z sondą o długości nie mniejszej niż 110mm. Czujniki 
temperatury powietrza nawiewanego powinny być instalowane w odległości, co 
najmniej 2m od nagrzewnicy elektrycznej w kierunku przepływu powietrza (mniejsza 
odległość może skutkować uszkodzeniem termicznym czujnika). 
Wszystkie urządzenia należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 
Wszystkie przewody ochronne i połączeń wyrównawczych powinny posiadać izolację 
o zestawieniu barw żółtej i zielonej. Połączenia przewodów z rurami lub 
konstrukcjami metalowymi budynku wykonać poprzez zacisk śrubowy (śruby M10). 
Do objemek rur używać objemek dwuśrubowych, zaopatrzonych w zacisk ochronny 
MIG. Wszystkie zaciski ochronne oraz połączenia przewodów powinny być dostępne 
do kontroli. 
Falowniki zostały wyposażone w filtry przeciwzakłóceniowe, a ich montaż będzie w 
bezpośrednio pobliżu centrali w celu ograniczenia zakłóceń. 
Siłowniki wraz z zaworami do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej są dostarczane 
przez branże sanitarną. 

4 BMS  

Zaprojektowane sterowniki mogą współpracować z systemem BMS za pomocą 
protokołu komunikacyjnego Bacnet IP. W tym celu należy doprowadzić magistralę 
komunikacyjną do pomieszczenia BMS i wpiąć ją do istniejącej stacji operatorskiej 
poprzez switch. Magistralę komunikacyjną należy wykonać przewodem FTP 5x4x0,5 
mm2, przewody prowadzić w korytach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych. 
Magistrali komunikacyjnej nie należy prowadzić wraz z przewodami 
wysokonapięciowymi, należy zachować minimalny odstęp od przewodów 
wysokonapięciowych min. 10cm.  

W stanowisku BMS znajduje się stacja operatorska z oprogramowaniem SCADA firmy 
Honewell. Wykonawca musi zintegrować nowoprojektowaną rozdzielnie sterującą z 
istniejącym systemem. Należy stworzyć dla nowego układu maski graficzne 
odzwierciedlające pracę układu wentylacyjnego z możliwością odczyt statusu pracy 
urządzeń, czujników, siłowników itp. Z możliwością zadawania wartości jak 
temperatura, wydajność wentylatora, załącz/wyłącz układ, itp. 
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5 Uwagi techniczne 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi PN/E i PBUE, oraz z 
aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachować koordynację 
z pozostałymi instalacjami w budynku. 
Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary: 

- skuteczności szybkiego wyłączenia, 
- sprawdzenie wyłączników różnicowo – prądowych,  
- oporności izolacji, 
- impedancję pętli zwarciowej, 
- oporności uziemień i ciągłość połączeń wyrównawczych. 

  

5.1 Ochrona od pora żeń elektrycznych 

Zgodnie z norma PN – IEC 60364-4-41:2000 jako system ochrony od porażeń 
prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TN-
S. Wszystkie dostępne części przewodzące połączyć należy do punktu neutralnego 
zasilania przy pomocy przewodów ochronnych. Jako uzupełniający środek ochrony 
przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostały wyłączniki różnicowo-prądowe o 
prądzie różnicowym 30mA. Wszystkie nowoprojektowane prefabrykaty posiadają II 
klasę ochronności. 

5.2 Ochrona przeciwprzepi ęciowa  

Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi pierwszego stopnia 
zapewniają istniejące ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy głównej. Dodatkowo 
drugi stopień zabudowano w rozdzielnicy wentylacji branży elektrycznej. 

6 UWAGI KOŃCOWE  
1. Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.  
 
2. Wymienione w opisie elementy i urządzenia przeznaczone do zamontowania w 
instalacji zostały podane dla przykładu. Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia 
podanych w projekcie elementów i urządzeń przez materiały i urządzenia nie gorszej 
jakości, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych jedynie w przypadku, 
gdy zaproponowane zmiany nie będą istotne dla zaproponowanego w projekcie 
rozwiązania.  
 
3. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne jest odpowiedzialny za 
sprawdzenie możliwości ich zastosowania w obiekcie. Zastosowanie materiałów 
równoważnych jest możliwe jedynie po akceptacji przez Inwestora i projektanta.  
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4. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robot budowlano - montażowych” cz. I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” cz. V „Instalacje elektryczne”, a także z szeroko rozumianą 
sztuką budowlaną.  

 

INFORMACJA ODNO ŚNIE INSTRUKCJI BEZPIECZE ŃSTWA 
POŻAROWEGO NA CZAS WYKONYWANYCH PRAC REMONTOWYCH. 
 
Ze względu na Rozporządzenie wewnętrzne nr 13/2016 z dnia 2 sierpnia 2016r 
odnośnie stosowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN, nie jest 
wymagane opracowywanie dodatkowych, szczegółowych  instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego na projektowane lub prowadzone prace budowlane. 
Istotne informacje o ochronie  p.pożarowej, warunkach prowadzenia prac 
niebezpiecznych pożarowo, oraz o warunkach ewakuacji zawarte są w obowiązującej 
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN i części budynku znajdującego 
się pod  zarządem firmy: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Spółka z o.o. oraz będą 
zawarte w  instrukcji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
 

7 Informacja BIOZ 

7.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ora z kolejno ść 
realizacji poszczególnych obiektów. 

Zakres robót będzie obejmował: 
Instalację ciepła technologicznego: 
- demontaże istniejącej instalacji ciepła technologicznego, 
- demontaż nagrzewnic 
- demontaż wentylatora  
- demontaż kanałów podłączeniowych 
- montaż nagrzewnic 
- montaż rurociągów ciepła technologicznego, armatury 
- montaż izolacji cieplnej 
- montaż automatyki sterowniczej 
- montaż wentylatora, 
- montaż kanałów wentylacyjnych przyłączeniowych. 
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7.2 Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących 
podczas realizacji robót budowlanych okre ślających skal ę i rodzaje 
zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia. 

 

Miejsce 
wystąpienia 
zagrożenia 

Rodzaj zagrożenia 
Miejsce i czas 
wystąpienia 

Skala zagrożenia 

Demontaż instalacji 
ct, nagrzewnic 

Uszkodzenia rąk, nóg, głowy, 
przygniecenie, rozerwanie tarczy 

tnącej, poparzenie, potknięcie  

Początkowy 
etap budowy 

Małe przy 
przestrzeganiu 

zasad BHP 

Montaż nagrzewnic 
uszkodzenia rąk i nóg, przygniecenie 

lub uderzenie 
Okres trwania 

budowy 
Średnie 

Prace spawalnicze, 
cięcie 

Poparzenia, oddziaływanie dymów 
spawalniczych, uszkodzenia wzroku i 

skóry, zagrożenie pożarem, 
zagrożenie prądem elektrycznym, 

zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej, 
hałas 

Okres trwania 
budowy 

Średnie 

Prace z użyciem 
elektronarzędzi 

Uszkodzenia wzroku, ciała na skutek 
odprysku lub rozerwania tarczy, 

zagrożenie prądem elektrycznym, 
hałas 

Okres trwania 
budowy 

Małe 

Prace 
antykorozyjne i 

pokrycia malarskie 

Uszkodzenie wzorku, skóry, dróg 
oddechowych 

Okres trwania 
budowy 

Małe 

Montaż automatyki Zagrożenie prądem elektrycznym 
Okres trwania 

budowy 
Małe 

 

7.3 Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

- ustalić wyposażenie brygad w niezbędny sprzęt BHP (maski filtrujące, 
kombinezony, rękawice ochronne itp.) 
- ustalić i podać do wiadomości telefony alarmowe służb ratownictwa ogólnego: 
pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, 
- podać wykaz telefonów kierownictwa i dozoru, 
- ustalić zakres i sposób instruktażu dla pracowników, 
- ustalić osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia, 
- omówić zagadnienia dotyczące zasad bezpieczeństwa przy realizacji niniejszego 
projektu, a wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 
roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.  
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- przestrzegać instrukcji montażu urządzeń podanych przez producenta. 
- zapewnić odpowiednie oznaczenie stref prac 

7.4 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie  

• dla zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu wyżej wymienionych 
robót należy bezwzględnie przestrzegać zasad organizacji pracy oraz 
stosować w pełni sprawny sprzęt ochronny, 

• środki organizacyjne: 
− Sprawowanie bezpośredniego kierownictwa i nadzoru przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
− Przestrzeganie instrukcji montażu i organizacji robót określonych przez 

producentów urządzeń i komponentów, 
− Zatrudnienie przy wykonywaniu robót jedynie pracowników posiadających 

odpowiednie uprawnienia, wiedzę i umiejętności 
 
Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy winien sporządzić Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.). 
 
 

7.5 Bezpiecze ństwo po żarowe 

 
W trakcie przygotowania  i prowadzenia prac należy postępować zgodnie 
obowiązującą Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN i części budynku 
znajdującego się pod  zarządem firmy : Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Spółka z o.o. 
 
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera :  
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu 
użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, 
w tym zagrożenia wybuchem; 
2. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 
stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;  
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;  
4. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie 
prace są przewidywane;  
5. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;  
6. Sposoby zaznajamiania wykonawcy robót  z treścią  instrukcji oraz z przepisami 
przeciwpożarowymi.  
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Spis rysunków: 

 

L.p. Nazwa rysunku Oznaczenie rysunku Skala: Data 

1 
Demontaż 

Rzut  maszynowni 
1 1:50 11.2016 

2 

Lokalizacja nowych urządzeń 
systemu N50 

Rzut maszynowni 

2 1:50 11.2016 

3 Przekrój 3 - 11.2016 

4 Schemat podłączenia nagrzewnicy    

5 
Lokalizacja urządzeń w 
maszynowni 

E-1 1:50 11.2016 

6 Trasa magistrali do BMS E-2 1:50 11.2016 

7 Schemat zasilania E-3 - 11.2016 
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Załącznik nr 1 – uprawnienia projektantów i zaświadczania o przynależności 
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Załącznik nr 2 – oświadczenie projektantów 

Załącznik nr 3 – karta doboru centrali N50 
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1 Informacje ogólne 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu centrali N50 wraz z 
układem zasilania zlokalizowanej w strefie A budynku Pałac Kultury i Nauki w 
Warszawie wraz z układem automatycznego sterowania.  

1.2 Podstawa  opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

• Umowa z Inwestorem, 

• Dokumentacja archiwalna, 

• Obowiązujące normy i przepisy, 

• Wizja lokalna, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu, 

• Dane katalogowe producentów urządzeń. 

1.3 Cel i zakres opracowania 

Powodem opracowania dokumentacji jest konieczność wykonania remontu 
wyeksploatowanych elementów centrali N50 zlokalizowanych w strefie A budynku  
w celu zapewnienia prawidłowej pracy układu.  

Zakres robót objętych projektem obejmuje: 

• wymianę armatury odcinającej i regulacyjnej wraz z niezbędnymi 
fragmentami rurociągów instalacji c.t. zasilających centrale wentylacyjną, 

• wymianę nagrzewnicy wodnej, 

• wymianę sekcji wentylatorowej, 

• wyposażenie urządzeń w układy automatycznej regulacji i sterowania, 

• izolację termiczną rurociągów 

• wykonanie monitorowania stanu pracy urządzeń z możliwością 
przesłania tych informacji do systemu BMS. 

Opracowanie nie obejmuje źródła czynnika grzewczego w odpowiedniej ilości z węzła 
cieplnego do maszynowni wentylacyjnej.  
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Należy mieć na uwadze, że mamy do czynienia z obiektem istniejącym. Projektant 
dołożył wszelkiej staranności, aby rozpoznać problemy z tym związane. Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej obiektu, w miarę potrzeb zapoznania się z 
dokumentacją itd. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia ilości, uwzględnienia wszelkich 
trudności montażowych, warunków lokalnych, utrudnionego dostępu, kwestii kolejności 
robót, spraw związanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, (pomiarów) 
koniecznej dla celów urzędowych/odbiorowych (pozwolenie na użytkowane, UDT itp), 
zatwierdzaniem materiałów, przedstawianiem próbek, instrukcji obsługi i konserwacji 
instalacji itd. 
 

2 Instalacje sanitarne 

2.1 Stan istniej ący. 

Istniejąca centrala wentylacyjna z czasów budowy PKiN jest w złym stanie 
technicznym i nie spełnia stawianych przed nią zadań. 

 

2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej 

 
Przewiduje się wymianę centrali wentylacyjnej na nową nawiewną wyposażoną w 
sekcje nagrzewnicy wodnej, sekcję wentylatora nawiewnego, filtr oraz przepustnicę. 
 
Centralę wentylacją należy dostarczyć z następującym wyposażeniem: 

- wysokosprawny wentylator o płynnej regulacji wydajności i mocy, 

- filtr nawiewu klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia, 

- nagrzewnica wodna z zaworem, siłownikiem i zabezpieczeniem 

przeciwzamrożeniowym, 

- rozdzielnica zasilająco - sterownicza w wykonaniu zewnętrznym wyposażona 

w komputerowy sterownik z oprogramowaniem, kompletna automatyka 

centrali z protokołem komunikacyjnym Bacnet Ethernet, 

- dwie oddzielne sekcje połączone kanałowo  

- wykonanie wewnętrzne, 

- centrala wyposażona w skręcaną ramę nośną 
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Materiały i prowadzenie instalacji: 

Przewody wentylacyjne prostokątne instalacji nawiewnej wykonane będą z blachy 
stalowej ocynkowanej. Wykonanie zgodne z PN-B-1507. Wykonanie w klasie ocynku 
Z275. Przewody będą zamocowane za pomocą stalowych systemowych zawiesi 
wyposażonych w elementy tłumiące drgania.  

Do nawiewu i wywiewu powietrza do pomieszczeń przewidziano istniejącą instalację. 

Do mocowania przewodów wentylacyjnych w stropach i ścianach należy stosować 
wyłącznie kotwy i dyble stalowe. 

Prace montażowe i odbiorowe powinny być prowadzone wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – COBRI INSTAL Zeszyt 5. 

Izolacje 

Nie przewiduje się izolowania istniejących kanałów w zakresie objętym projektem. 

Automatyka: 

Sterowanie centralą należy wykonać w oparciu o sterownik firmy Honeywell z modułem 
komunikacyjnym Bacnet umożliwiającym podłączenie do istniejącego systemu BMS. 

2.3 Instalacja ciepła technologicznego   

2.4 Stan projektowy. 

Zaprojektowano nowy zespół wentylatorowy oraz nową nagrzewnicę wodną zasilaną 
wodą o niskich parametrach 70/50 z węzła cieplnego. Moc dyspozycyjna na potrzeby 
centrali N50 wynosi 140kW.  
 
Instalację wykonać z rur stalowych bez szwu zgodnie z PN-EN 10216. Jako materiał 
izolacyjny dla instalacji grzewczej zaprojektowano otulinę z wełny mineralnej na 
płaszczu aluminiowym. Grubości izolacji 60mm. 

Zaprojektowano zawór trójdrogowy, równoważący i zawór kulowy odcinający. W 
najwyższych punktach instalacji zastosować odpowietrzenia, w najniższych 
odwodnienia. Instalacja prowadzić w sposób zapewniający samokompensację 
wydłużeń termicznych (odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych, kompensatorów 
Z, L - kształtowych).  

Zawiesia systemowe - producent Hilti lub Mefa. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji 
wg PN, spadek rurociągów 0,3%. Instalację hydrauliczną wyregulować zgodnie z PN-
EN 14336. Dla rurociągów przyjęto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur 
stalowych transportujących wodę  o temp. do 150o C. 
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Rurociągi stalowe i konstrukcje wsporcze  przed malowaniem należy oczyścić do II 
stopnia czystości wg KOR – 3A i pomalować: 

- farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową  
- emalią ftalową ogólnego stosowania  (tylko rurociągi nie izolowane termicznie) 
Łączna grubość powłok antykorozyjnych 60 mikronów. 

2.5 Demonta że 

Należy zdemontować następujące elementy wyposażenia central: 
- zespół wentylatorowy, 
- nagrzewnica wodna, 
- kanały wentylacyjne, 
- instalację ciepła technologicznego od zaworów odcinających do centrali (wysoki 
parametr) 

3 Instalacja elektryczna wewn ętrzna  

3.1 Stan istniej ący  

Z uwagi na konieczność modernizacji systemu wentylacji mechanicznej N50 w 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przewiduje się wymianę urządzeń na nowe. Na 
potrzeby tej instalacji został wykonany projekt instalacji automatycznego sterowania 
oraz zasilania nowoprojektowanych urządzeń. 

3.2 Stan projektowany 

W budynku istnieje system wentylacji mechanicznej N50, ponieważ system ten nie 
jest w stanie zapewnić odpowiedniego komfortu cieplnego użytkownikowi zostanie on 
zmodernizowany. Przebudowie ulegnie centrala wentylacyjna N50. Modernizacja 
polegała na wymianie urządzenia na nowe. W tym celu projektuje się system 
automatycznego sterowania który będzie sterował w/w systemem tak aby urządzenia 
tego systemu spełniały funkcję do których zostały zaprojektowane. 

Nowo projektowana centrala wentylacyjna będzie posiadała szafę zasilającą 
sterującą producenta urządzenia. Szafa ta będzie zlokalizowana obok centrali wg. 
Rys.E0.1 Rozdzielnicę automatycznego sterowania należy zasilić z istniejącej 
rozdzielnicy wg. Rys. e0.1 przewodem YKY 5x6mm2. Istniejącą rozdzielnicę 
elektryczną należy wyposażyć w nowe zabezpieczenie wg. Rys E0.3 oraz wkładki 
bezpiecznikowe. 
Dla wszystkich odbiorników, niezależnie od ich przeznaczenia, obowiązują warunki 
podane w normie PN-IEC 60364, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza 
podstawowego. Ochrona przeciwporażeniowa dla instalowanych gniazd wtykowych 
realizowana jest poprzez szybkie wyłączenie (przy dopuszczalnym czasie 0.4s dla 
napięcia 230V) przy pomocy wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym 
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prądzie różnicowym wynoszącym 30mA. 

3.3 Opis szczegółowy rozwi ązań technicznych 

3.3.1 Szafy zasilaj ąco sterownicze 

Na potrzeby zasilania i sterowania systemem wentylacji zostanie dostarczona i 
zamontowana szafa sterownicza producenta centrali wentylacyjnej. Rozdzielnica ta 
będzie wyposażona w sterownik Honewell z protokołem komunikacyjnym Bacnet 
Eternet.  

 

3.3.2 Sterownik PLC 

Szafa zasilająco sterownicza zostanie wyposażona w sterownik swobodnie 
programowalny. Jego zadaniem jest sterowanie, kontrola, nadzór i sygnalizacja 
stanów pracy i awarii instalacji. Sterownik ma za zadanie utrzymywać stałą 
temperaturę nawiewu. Załączenie i wyłączenie układu będzie się odbywał z poziomu 
BMS. 
3.3.3 Aparatura pomiarowa 

W celu zapewnienia niezawodności całego systemu instalacji automatycznego 
sterowania aparatura kontrolno-sterująca zostanie rozmieszczona i zamontowana 
wg. wytycznych dostawcy centrali wraz z automatyką. 
3.3.4 Monta ż elementów zewn ętrznych 

Rozprowadzenie tras kablowych instalacji AKPiA będzie przy pomocy systemu 
korytek kablowych BAKS. Korytka kablowe zaleca się mocować na ścianach oraz 
górnych powierzchniach stropu. Kable po wyjściu z korytka kablowego do listwy 
zaciskowej urządzenia muszą zostać umieszczone w rurkach osłonowych. 
Okablowanie należy rozprowadzać w rurach elektroinstalacyjnych. W przypadku, gdy 
liczba prowadzonych przewodów jest większa niż 3, należy przewidzieć 
obowiązkowo koryto elektroinstalacyjne. Dla kabli części obiektowej należy 
wykorzystać koryta instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych z 
zachowaniem podziały na część niskonapięciową oraz wysokonapięciową. 
Przy prowadzeniu tras kablowych należy zachować bezpieczne odległości od innych 
instalacji. Wszystkie przewody sterownicze oraz komunikacyjne zaleca się prowadzić 
w wydzielonym korycie kablowym prowadzonym równolegle do koryta przewodów 
energetycznych. Przewody od falowników do silników, do czujników temperatury oraz 
do analogowych elementów wykonawczych powinny być w wersji ekranowanej. 
Przewody do falowników powinny być na napięcie znamionowe izolacji co najmniej 
750V pozostałe co najmniej 500V 
Przewody należy oznaczyć dwustronnie zgodnie z listą kablową. 
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Elementy rozprowadzania okablowania, wykonywanego na zewnątrz budynku, 
muszą posiadać atesty producenta do zastosowań zewnętrznych oraz potwierdzoną 
odporność na promienie UV. 
Wszystkie kable przetworników pomiarowych oraz elementów wykonawczych z 
wejściem analogowym powinny być w wersji ekranowanej. Całość prac powinna 
zostać zrealizowana zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania Prac 
Budowlano Montażowych”, obowiązującymi normami i przepisami. Należy 
zastosować czujnik kanałowy z sondą o długości nie mniejszej niż 110mm. Czujniki 
temperatury powietrza nawiewanego powinny być instalowane w odległości, co 
najmniej 2m od nagrzewnicy elektrycznej w kierunku przepływu powietrza (mniejsza 
odległość może skutkować uszkodzeniem termicznym czujnika). 
Wszystkie urządzenia należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 
Wszystkie przewody ochronne i połączeń wyrównawczych powinny posiadać izolację 
o zestawieniu barw żółtej i zielonej. Połączenia przewodów z rurami lub 
konstrukcjami metalowymi budynku wykonać poprzez zacisk śrubowy (śruby M10). 
Do objemek rur używać objemek dwuśrubowych, zaopatrzonych w zacisk ochronny 
MIG. Wszystkie zaciski ochronne oraz połączenia przewodów powinny być dostępne 
do kontroli. 
Falowniki zostały wyposażone w filtry przeciwzakłóceniowe, a ich montaż będzie w 
bezpośrednio pobliżu centrali w celu ograniczenia zakłóceń. 
Siłowniki wraz z zaworami do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej są dostarczane 
przez branże sanitarną. 

4 BMS  

Zaprojektowane sterowniki mogą współpracować z systemem BMS za pomocą 
protokołu komunikacyjnego Bacnet IP. W tym celu należy doprowadzić magistralę 
komunikacyjną do pomieszczenia BMS i wpiąć ją do istniejącej stacji operatorskiej 
poprzez switch. Magistralę komunikacyjną należy wykonać przewodem FTP 5x4x0,5 
mm2, przewody prowadzić w korytach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych. 
Magistrali komunikacyjnej nie należy prowadzić wraz z przewodami 
wysokonapięciowymi, należy zachować minimalny odstęp od przewodów 
wysokonapięciowych min. 10cm.  

W stanowisku BMS znajduje się stacja operatorska z oprogramowaniem SCADA firmy 
Honewell. Wykonawca musi zintegrować nowoprojektowaną rozdzielnie sterującą z 
istniejącym systemem. Należy stworzyć dla nowego układu maski graficzne 
odzwierciedlające pracę układu wentylacyjnego z możliwością odczyt statusu pracy 
urządzeń, czujników, siłowników itp. Z możliwością zadawania wartości jak 
temperatura, wydajność wentylatora, załącz/wyłącz układ, itp. 
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5 Uwagi techniczne 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi PN/E i PBUE, oraz z 
aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachować koordynację 
z pozostałymi instalacjami w budynku. 
Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary: 

- skuteczności szybkiego wyłączenia, 
- sprawdzenie wyłączników różnicowo – prądowych,  
- oporności izolacji, 
- impedancję pętli zwarciowej, 
- oporności uziemień i ciągłość połączeń wyrównawczych. 

  

5.1 Ochrona od pora żeń elektrycznych 

Zgodnie z norma PN – IEC 60364-4-41:2000 jako system ochrony od porażeń 
prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TN-
S. Wszystkie dostępne części przewodzące połączyć należy do punktu neutralnego 
zasilania przy pomocy przewodów ochronnych. Jako uzupełniający środek ochrony 
przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostały wyłączniki różnicowo-prądowe o 
prądzie różnicowym 30mA. Wszystkie nowoprojektowane prefabrykaty posiadają II 
klasę ochronności. 

5.2 Ochrona przeciwprzepi ęciowa  

Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi pierwszego stopnia 
zapewniają istniejące ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy głównej. Dodatkowo 
drugi stopień zabudowano w rozdzielnicy wentylacji branży elektrycznej. 

6 UWAGI KOŃCOWE  
1. Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.  
 
2. Wymienione w opisie elementy i urządzenia przeznaczone do zamontowania w 
instalacji zostały podane dla przykładu. Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia 
podanych w projekcie elementów i urządzeń przez materiały i urządzenia nie gorszej 
jakości, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych jedynie w przypadku, 
gdy zaproponowane zmiany nie będą istotne dla zaproponowanego w projekcie 
rozwiązania.  
 
3. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne jest odpowiedzialny za 
sprawdzenie możliwości ich zastosowania w obiekcie. Zastosowanie materiałów 
równoważnych jest możliwe jedynie po akceptacji przez Inwestora i projektanta.  
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4. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robot budowlano - montażowych” cz. I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” cz. V „Instalacje elektryczne”, a także z szeroko rozumianą 
sztuką budowlaną.  

 

INFORMACJA ODNO ŚNIE INSTRUKCJI BEZPIECZE ŃSTWA 
POŻAROWEGO NA CZAS WYKONYWANYCH PRAC REMONTOWYCH. 
 
Ze względu na Rozporządzenie wewnętrzne nr 13/2016 z dnia 2 sierpnia 2016r 
odnośnie stosowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN, nie jest 
wymagane opracowywanie dodatkowych, szczegółowych  instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego na projektowane lub prowadzone prace budowlane. 
Istotne informacje o ochronie  p.pożarowej, warunkach prowadzenia prac 
niebezpiecznych pożarowo, oraz o warunkach ewakuacji zawarte są w obowiązującej 
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN i części budynku znajdującego 
się pod  zarządem firmy: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Spółka z o.o. oraz będą 
zawarte w  instrukcji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
 

7 Informacja BIOZ 

7.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ora z kolejno ść 
realizacji poszczególnych obiektów. 

Zakres robót będzie obejmował: 
Instalację ciepła technologicznego: 
- demontaże istniejącej instalacji ciepła technologicznego, 
- demontaż nagrzewnic 
- demontaż wentylatora  
- demontaż kanałów podłączeniowych 
- montaż nagrzewnic 
- montaż rurociągów ciepła technologicznego, armatury 
- montaż izolacji cieplnej 
- montaż automatyki sterowniczej 
- montaż wentylatora, 
- montaż kanałów wentylacyjnych przyłączeniowych. 
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7.2 Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących 
podczas realizacji robót budowlanych okre ślających skal ę i rodzaje 
zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia. 

 

Miejsce 
wystąpienia 
zagrożenia 

Rodzaj zagrożenia 
Miejsce i czas 
wystąpienia 

Skala zagrożenia 

Demontaż instalacji 
ct, nagrzewnic 

Uszkodzenia rąk, nóg, głowy, 
przygniecenie, rozerwanie tarczy 

tnącej, poparzenie, potknięcie  

Początkowy 
etap budowy 

Małe przy 
przestrzeganiu 

zasad BHP 

Montaż nagrzewnic 
uszkodzenia rąk i nóg, przygniecenie 

lub uderzenie 
Okres trwania 

budowy 
Średnie 

Prace spawalnicze, 
cięcie 

Poparzenia, oddziaływanie dymów 
spawalniczych, uszkodzenia wzroku i 

skóry, zagrożenie pożarem, 
zagrożenie prądem elektrycznym, 

zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej, 
hałas 

Okres trwania 
budowy 

Średnie 

Prace z użyciem 
elektronarzędzi 

Uszkodzenia wzroku, ciała na skutek 
odprysku lub rozerwania tarczy, 

zagrożenie prądem elektrycznym, 
hałas 

Okres trwania 
budowy 

Małe 

Prace 
antykorozyjne i 

pokrycia malarskie 

Uszkodzenie wzorku, skóry, dróg 
oddechowych 

Okres trwania 
budowy 

Małe 

Montaż automatyki Zagrożenie prądem elektrycznym 
Okres trwania 

budowy 
Małe 

 

7.3 Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

- ustalić wyposażenie brygad w niezbędny sprzęt BHP (maski filtrujące, 
kombinezony, rękawice ochronne itp.) 
- ustalić i podać do wiadomości telefony alarmowe służb ratownictwa ogólnego: 
pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, 
- podać wykaz telefonów kierownictwa i dozoru, 
- ustalić zakres i sposób instruktażu dla pracowników, 
- ustalić osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia, 
- omówić zagadnienia dotyczące zasad bezpieczeństwa przy realizacji niniejszego 
projektu, a wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 
roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.  
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- przestrzegać instrukcji montażu urządzeń podanych przez producenta. 
- zapewnić odpowiednie oznaczenie stref prac 

7.4 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie  

• dla zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu wyżej wymienionych 
robót należy bezwzględnie przestrzegać zasad organizacji pracy oraz 
stosować w pełni sprawny sprzęt ochronny, 

• środki organizacyjne: 
− Sprawowanie bezpośredniego kierownictwa i nadzoru przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
− Przestrzeganie instrukcji montażu i organizacji robót określonych przez 

producentów urządzeń i komponentów, 
− Zatrudnienie przy wykonywaniu robót jedynie pracowników posiadających 

odpowiednie uprawnienia, wiedzę i umiejętności 
 
Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy winien sporządzić Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.). 
 
 

7.5 Bezpiecze ństwo po żarowe 

 
W trakcie przygotowania  i prowadzenia prac należy postępować zgodnie 
obowiązującą Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN i części budynku 
znajdującego się pod  zarządem firmy : Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Spółka z o.o. 
 
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera :  
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu 
użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, 
w tym zagrożenia wybuchem; 
2. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 
stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;  
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;  
4. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie 
prace są przewidywane;  
5. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;  
6. Sposoby zaznajamiania wykonawcy robót  z treścią  instrukcji oraz z przepisami 
przeciwpożarowymi.  
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mgr inż. Kamil Saczuk 

 

Uprawnienia nr: MAZ/0209/PWOS/11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 
 
 
 
 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-01 roku przez:

Pan ŁUKASZ PAWEŁ LEWANDOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0116/10

adres zamieszkania ul. CHEŁMOŃSKIEGO 121, 96-313 CHYLICE

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-09-01 do 2017-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-WMG-QCP-BMK *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-14 roku przez:

Pan KAMIL SACZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0523/11

adres zamieszkania ul. SUCHA 6, 05-402 OTWOCK

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-V9J-ZRG-UQR *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-19 roku przez:

Pan PIOTR GRZEGORZ UKLEJSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0537/11

adres zamieszkania ul. GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA 9 B m. 57, 01-518 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-UHT-QB4-Z4M *

Podpis jest prawidłowy







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 



Warszawa, 02 listopad 2016 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Z 2003r Nr 207, poz. 2016 
oraz z 2004r Nr 6, poz. 41, Nr 92 poz. 888) oświadczamy, że niniejszy: 
 

PROJEKT WYKONAWCZY  
REMONT CENTRALI N50 WRAZ Z UKŁADEM ZASILANIA ZLOKALIZOWANEJ W STREFIE A 

BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE 
 

jest zgodny z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

 
 
 
PROJEKTANT INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH:  
Tadeusz Trąd PDK/IE/0330/08 .................................................................................... 
 
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH:  
Łukasz Lewandowski MAZ/0278/POOE/09.................................................................. 
 
 
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH:  
Kamil Saczuk MAZ/0209/PWOS/11.............................................................................. 
 
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJI  SANITARNYCH:  
Piotr Uklejski MAZ/0214/PWOS/11............................................................................... 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 



                 
   

 

 

Dane techniczne  
DP 

 

  

            
                 

                 
             

1/3 
 

   
        

Strona  
 

     
  

Projekt  
 

         
   

PKiN - kurtyny 
 

      

     

2016-10-18 
 

   
    

Data 
 

    
          
            
  

Centrala  
 

        
   

DP 24/30 N Basic CA  
 

     

     

- 
 

   
    

Czas 
 

    

          
            
   

System  
 

        
     

N1 
 

     

       

BH 
 

   
      

Podpis  
 

    

           
            

              
                 

                 

 

Wersja: 0.41 
 

 

   

         

      

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DANE PODSTAWOWE  

 
 
 
 

Nawiew 
 

 
 
 
 

Wywiew 

 

Wydatek powietrza 22000 
 

 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne 800 
 

 Pa 

PSFP 
 
 
 
 

1,424 
 

 kW/(m3/s) 

    

ZIMA    

Zawartość powietrza świeżego 100,0 
 

 % 

Zawartość powietrza świeżego 22000,0 
 

 m3/h 

Temperatura zewnętrzna 16,0 
 

 °C  

Wilgotność zewnętrzna 100,0 
 

 % 

Temperatura nawiewu 36,0 
 

 °C  

Wilgotność nawiewu 30,3 
 

 % 

    

ZASILANIE URZĄDZENIA    

Główne zasilanie urządzenia 
 

3N/PE/400V/50Hz 
 

  

FILTR Nawiew 
 

  

Spadek ciśnienia 154 
 

 Pa 

Początkowy spadek ciśnienia 58 
 

 Pa 

Końcowy spadek ciśnienia 250 
 

 Pa 

Prędkość powietrza 2,3 
 

 m/s 

Klasa M5 
 

  

Typ Kieszeniowy 
 

  

NAGRZEWNICA WODNA     

Spadek ciśnienia pow. 85 
 

 Pa 

Prędkość powietrza 3,0 
 

 m/s 

Moc 149,9 
 

 kW 

Moc maksymalna 219,7 
 

 kW 

Pow.wlot  temp./wilg. 16,0/100,0 
 

 °C/%  

Pow.wylot  temp./wilg. 36,0/30,3 
 

 °C/%  

Temp. czynnika wlot 70,0 
 

 °C  

Temp. czynnika wylot 50,0 
 

 °C  

Typ czynnika woda 
 

  

 

* Dobór centrali zgodnie z dyrektywą Ecodesign (Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1253/2014 i 1254/2014) 



                 
   

 

 

Dane techniczne  
DP 

 

  

            
                 

                 
             

2/3 
 

   
        

Strona  
 

     
  

Projekt  
 

         
   

PKiN - kurtyny 
 

      

     

2016-10-18 
 

   
    

Data 
 

    
          
            
  

Centrala  
 

        
   

DP 24/30 N Basic CA  
 

     

     

- 
 

   
    

Czas 
 

    

          
            
   

System  
 

        
     

N1 
 

     

       

BH 
 

   
      

Podpis  
 

    

           
            

              
                 

                 

 

Wersja: 0.41 
 

 

   

Nat. przepł. czynnika 6456 
 

 kg/h 

Prędkość czynnika 0,65 
 

 m/s 

Spadek ciśnienia czynnika 5,9 
 

 kPa 

Objętość czynnika 29 
 

 l 

Średnica króćca R 2 
 

  

Sugerowany kvs 25 
 

  

ZESPÓŁ WENTYLATOROWY     

Ciśnienie całkowite 1 078  
 

 Pa 

Natężenie przepływu 22 000  
 

 m3/h 

Moc pobierana 2 x 4,8 
 

 kW 

Moc początkowa 2 x 4,35 
 

 kW 

Moc nominalna 2 x 7,50 
 

 kW 

Prąd pobierany 2 x 10,32 
 

 A 

Prąd nominalny 2 x 14,79 
 

 A 

Falownik    

Częstotliwość 49,76 
 

 Hz 

Częstotliwość maks. 60 
 

 Hz 

    

Wymagania 2016    

Parametr Status 
 

Wartość Limit 

System wentylacyjny zgodny 
 

SWNM  

Regulacja prędkości obrotowej wentylatora zgodny 
 

Płynna regulacja 
obrotów 

 

Sprawność wentylatora [%] zgodny 
 

67,1 49,0 

SFP części pełniących funkcje wentylacyjne 
[W/m3/s] 
 

zgodny 
 

143 250,0 

Wymagania 2018    

Parametr Status 
 

Wartość Limit 

System wentylacyjny zgodny 
 

SWNM  

Regulacja prędkości obrotowej wentylatora zgodny 
 

Płynna regulacja 
obrotów 

 

    

Sprawność wentylatora [%] zgodny 
 

67,1 56,0 

SFP części pełniących funkcje wentylacyjne 
[W/m3/s] 

zgodny 
 

143 230,0 

    

  Nawiew / Wywiew  

Producent DAN-POLTHERM 
 

  

Model centrali DP 24/30 N Basic CA 
 

  

System wentylacyjny JSW; SWNM 
 

  

Zainstalowany napęd Płynna regulacja 
 

  

Znamionowe natężenie przepływu  6,11 / 6,11 m3/s 

Znamionowy pobór mocy  9,60 / 0,00 kW 

SFP cześci pełniących funkcje wentylacyjne 143 
 

143 / 0 W/(m3/s) 

Prędkość czołowa powietrza  2,30 / 2,30 m/s 

Znamionowe ciśnienie zewnętrzne  800 / 0 Pa 

Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących  96 / 0 Pa 



                 
   

 

 

Dane techniczne  
DP 

 

  

            
                 

                 
             

3/3 
 

   
        

Strona  
 

     
  

Projekt  
 

         
   

PKiN - kurtyny 
 

      

     

2016-10-18 
 

   
    

Data 
 

    
          
            
  

Centrala  
 

        
   

DP 24/30 N Basic CA  
 

     

     

- 
 

   
    

Czas 
 

    

          
            
   

System  
 

        
     

N1 
 

     

       

BH 
 

   
      

Podpis  
 

    

           
            

              
                 

                 

 

Wersja: 0.41 
 

 

   

funkcje wentylacyjne 

Spadek ciśnienia statycznego całkowity (cz. filtr)  943 / 0 Pa 

Sprawność wentylatora  67,1 / 0,0 % 

Deklarowany maksymalny stopień zewnętrznych 
przeciekow powietrza 

L1 
 

  

Deklarowany maksymalny stopień wewnętrznych 
przeciekow powietrza 

L1 
 

  

Mechanizm wizualnego ostrzeżenia o konieczności 
wymiany filtra 

Komunikat na wyśw. 
 

  

Klasa efektywności energetycznej filtrów    

Instrukcja demontażu centrali http://dan-poltherm.pl/ 
 

  
 

         

    

DANE GŁOŚNOŚCI 
 

  

         

   

Pasmo czestotliwosci 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz  Całkowite  

Czerpnia  63 76 73 68 66 56 39 29 dB 71 dB(A) 

Nawiew  77 82 80 83 83 78 72 66 dB 86 dB(A) 

Nawiew otoczenie  62 64 58 53 51 48 39 31 dB 57 dB(A) 
 

  

    

Poziom mocy akustycznej 
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RYSUNKI 
 



PROJEKT WYKONAWCZY

SANITARNA

Zakres demontażu

ZESPÓŁ AUTORSKI:

BRANŻA:

DATA:

FAZA:

IMIĘ I NAZWISKO 

11.2016

TYTUŁ RYSUNKU:

BIURO PROJEKTOWE:

SKALA:
1:50 1NR.RYS.:

NR UPR.: PODPIS:

Projekt remontu centrali N50 wraz z układem zasilania 
zlokalizowanej w strefie "A" budynku Pałacu kultury i Nauki

PROJEKT:

INWESTOR:
Miasto Stołeczne Warszawa 

Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

ADRES INWESTYCJI: Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1

00-901 Warszawa



PROJEKT WYKONAWCZY

SANITARNA

Lokalizacja nowych urządzeń systemu N50

ZESPÓŁ AUTORSKI:

BRANŻA:

DATA:

FAZA:

IMIĘ I NAZWISKO 

11.2016

TYTUŁ RYSUNKU:

BIURO PROJEKTOWE:

SKALA:
1:50 2NR.RYS.:

NR UPR.: PODPIS:

Projekt remontu centrali N50 wraz z układem zasilania 
zlokalizowanej w strefie "A" budynku Pałacu kultury i Nauki

PROJEKT:

INWESTOR:
Miasto Stołeczne Warszawa 

Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

ADRES INWESTYCJI: Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1

00-901 Warszawa



PROJEKT WYKONAWCZY

SANITARNA

Przekrój

ZESPÓŁ AUTORSKI:

BRANŻA:

DATA:

FAZA:

IMIĘ I NAZWISKO 

11.2016

TYTUŁ RYSUNKU:

BIURO PROJEKTOWE:

SKALA:
1:50 3NR.RYS.:

NR UPR.: PODPIS:

Projekt remontu centrali N50 wraz z układem zasilania 
zlokalizowanej w strefie "A" budynku Pałacu kultury i Nauki

PROJEKT:

INWESTOR:
Miasto Stołeczne Warszawa 

Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

ADRES INWESTYCJI: Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1

00-901 Warszawa



T

PROJEKT WYKONAWCZY

SANITARNA

Schemat podłączenia nagrzewnicy w centrali

ZESPÓŁ AUTORSKI:

BRANŻA:

DATA:

FAZA:

IMIĘ I NAZWISKO 

11.2016

TYTUŁ RYSUNKU:

BIURO PROJEKTOWE:

SKALA:
1:50 4NR.RYS.:

NR UPR.: PODPIS:

Projekt remontu centrali N50 wraz z układem zasilania 
zlokalizowanej w strefie "A" budynku Pałacu kultury i Nauki

PROJEKT:

INWESTOR:
Miasto Stołeczne Warszawa 

Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

ADRES INWESTYCJI: Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1

00-901 Warszawa



ROZDZIELNICA 
STEROWANIA CENTRALĄ 
WENTYLACYJNĄ RW1

ISTNIEJĄCA 
ROZDZIELNICA 
ELEKTRYCZNA
MASZYNOWNI

K100H50

K100H50

K100H50

Do BMS

YKY 5x6mm2

FTP 5x4x0,5 mm2

T dPdP T

RWx

LEGENDA:

rozdzielnica elektryczna/sterownicza

K100H50 koryto kablowe Baks

T

dP

dP

Czujnik temperatury

Przetwornik ciśnienia wentylatora

Przetwornik ciśnienia filtra

PROJEKT WYKONAWCZY

SANITARNA

Lokalizacja urządzeń maszynownia

ZESPÓŁ AUTORSKI:

BRANŻA:

DATA:

FAZA:

IMIĘ I NAZWISKO 

11.2016

TYTUŁ RYSUNKU:

BIURO PROJEKTOWE:

SKALA:
1:50 E1

NR.RYS.:

NR UPR.: PODPIS:

PROJEKT:

INWESTOR:
Miasto Stołeczne Warszawa 

Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

ADRES INWESTYCJI: Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

Projekt remontu centrali N50 wraz z układem zasilania 
zlokalizowanej w strefie "A" budynku Pałacu kultury i Nauki



Do BMS

K100H50
Do szafy RW1

FTP 5x4x0,5 mm2

RWx

LEGENDA:

rozdzielnica elektryczna

K100H50 koryto kablowe Baks

PROJEKT WYKONAWCZY

SANITARNA

 Trasa magistrali BMS

ZESPÓŁ AUTORSKI:

BRANŻA:

DATA:

FAZA:

IMIĘ I NAZWISKO 

11.2016

TYTUŁ RYSUNKU:

BIURO PROJEKTOWE:

SKALA:
1:50 E2

NR.RYS.:

NR UPR.: PODPIS:

PROJEKT:

INWESTOR:
Miasto Stołeczne Warszawa 

Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

ADRES INWESTYCJI: Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

Projekt remontu centrali N50 wraz z układem zasilania 
zlokalizowanej w strefie "A" budynku Pałacu kultury i Nauki
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Schemat zasilania

ZESPÓŁ AUTORSKI:

BRANŻA:

DATA:

FAZA:

IMIĘ I NAZWISKO 

11.2016

TYTUŁ RYSUNKU:

BIURO PROJEKTOWE:

SKALA:
1:50 E-3

NR.RYS.:

NR UPR.: PODPIS:

PROJEKT:

INWESTOR:
Miasto Stołeczne Warszawa 

Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

ADRES INWESTYCJI: Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

Projekt remontu centrali N50 wraz z układem zasilania 
zlokalizowanej w strefie "A" budynku Pałacu kultury i Nauki
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