
  
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

TOM 2 - INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
 W KOTŁOWNI GAZOWEJ KONTENEROWEJ 

CPV 45310000-3 
 

 

OBIEKT : 
ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO CIEPŁA-KOTŁOWNIA KONTENEROWA  
ZASILANA  BIOGAZEM  I  GAZEM  ZIEMNYM 
26-600 RADOM UL. WITOSA 94 DZ. NR EWID 3/4  
 

INWESTOR : 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE  
„RADKOM” Sp. z o.o. 
26-600 RADOM UL. WITOSA 76  

 

 

PROJEKTANT: 
techn. elektr. Krzysztof Krawczyk 
upr.bud.nr GP-III-7342/10/93 

__________________________________________________________________________________ 
SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. Artur Metlerski 
upr.bud. nr GP-III-7342/73/91 

______________________________________________________________ 
 
 

      lipiec 2012    egz.1 
 
 



2 
 

 
SPIS  TREŚCI   

do 
PROJEKT BUDOWLANY 
Instalacji elektrycznych  

w kotłowni kontenerowej na gaz ziemny i wysypiskowy dla budynków 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego 

„Radkom” sp. z o.o., 26-600 Radom ul. Witosa 76 
 

Spis treści : 
  

I. OPIS  TECHNICZNY 

1.    Podstawa opracowania 

2.    Zakres  opracowania 

3.  Dane techniczne 

4.  Zabezpieczenie istn. kabli kolidujących z kotłownią 

5.  Opis techniczny projektowanych instalacji w kotłowni kontenerowej 

6.  Monitorowanie stanu pracy kotłowni 

7.  Oddziaływanie na środowisko.  

8.  Wytyczne do BIOZ 

9.  Uwagi końcowe 

10. Obliczenia  

 
III.  ZAŁĄCZNIKI  

 

IV. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

 
 1E. Sytuacja - 1:500 

 2E. Instalacje elektryczne - rzut kotłowni 1:50 

 3E.Schemat  zasilania - rozdzielnica RK 

    4E.Widok - rozdzielnica RK 
  

 
 
  
 
 
 



3 
 

 I. OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz. U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami ) oświadczamy jako projektant / sprawdzający , że projekt budowlany obiektu: 

 „Instalacje elektryczne kotłowni kontenerowej na gaz ziemny i wysypiskowy  

dla budynków Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „RADKOM”  

sp. z o.o., 26-600 Radom ul. Witosa 76” 

 dla Inwestora :  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „RADKOM” sp. z o.o.,  

26-600 Radom ul. Witosa 76” 

 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNYCH: 
techn. elektr. Krzysztof Krawczyk 
upr.bud.nr GP-III-7342/10/93 

 
 SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTRYCZNYCH:                                                                                                                  

 mgr inż. Artur Metlerski 
upr.bud. nr GP-III-7342/73/91 
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II. OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych w kotłowni kontenerowej na gaz 
ziemny i wysypiskowy dla budynków Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – 
Handlowego „Radkom” sp. z o.o., 26-600 Radom ul. Witosa 76 

 
1. Podstawa opracowania 
1.1. Zlecenie Inwestora. 
1.2. Uzgodnienia międzybranżowe. 
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem. 
1.4. Wizja lokalna. 
1.5. Projekt budowlany technologii kotłowni. 
1.6. Obowiązujące normy i przepisy elektryczne w zakresie projektowania kotłowni gazowych. 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest budowa kontenerowej kotłowni dwu-gazowej (gaz ziemny + gaz 
wysypiskowy), stanowiącej rezerwowe źródło ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania,  
ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej w obiektach P.P.U.H. RADKOM.  
 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w kotłowni, wodnej, nisko-
temperaturowej, zaprojektowanej w wolnostojącym pomieszczeniu kontenerowym usytuowanym  
przy istniejącym obiekcie technicznym. 
Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

• zabezpieczenie istn. kabli kolidujących z kotłownią, 

• zasilanie z istn. rozdzielnicy RG2,  

• rozdzielnicę zasilającą RK w kotłowni, 

• oświetlenie podstawowe i awaryjne, 

• gniazda wtyczkowe i odbiory 230V, 

• gniazdo wtyczkowe 24 V, 

• zasilanie urządzeń technologicznych 400/230V, 

• uziemienie i połączenia wyrównawcze, 

• ochronę przy uszkodzeniu, 

• aktywny system detekcji gazu. 

 
UWAGA: 
Instalator firmy DREIZLER wykonuje: 

• UKŁAD PRZEŁĄCZANIA RODZAJU GAZU wraz z okablowaniem, 
• STEROWNIK PODMIESZANIA GAZU wraz z okablowaniem, 
• TRANSMITER SONDY LAMBDA z SONDĄ LAMBDA wraz z okablowaniem, 

które będą umieszczone w oddzielnej szafie automatyki,  
- nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania. 

 
3. Dane techniczne. 
Układ zasilania  - TN - S 
Napięcie zasilania -  3 x 400/230 V 
Moc szczytowa  -  7,5 kW 
Prąd szczytowy  -  11,7 A 
Dodatkowy system ochrony przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączanie zasilania. 
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3.1. Kocioł. 
W kotłowni będzie zainstalowany jeden kocioł wodny, żeliwny, segmentowy, nisko-

temperaturowy typu Vitoplex 300 o mocy do 345 kW f-my VIESSMANN.  
Sterowanie kotła regulatorem typu Vitotronic 100 f-my VIESSMANN. 

3.2. Palnik dwugazowy. 
Palnik dla kotła – dwugazowy - dla spalania gazu wysypiskowego oraz gazu ziemnego  

typu marathon M 301 HT o mocy 75-600 kW f-my DREIZLER. 
 
4. Zabezpieczenie istn. kabli kolidujących z kotłownią. 

Istniejące kable niskiego napięcia do 1 kV kolidujące z proj. kotłownią kontenerową – przyjęto 6 
szt. z 11 istniejących -  należy osłonić na odcinku kolidującym rurami dzielonymi AROT 160 PS.  

Rury powinny mieć długość po 6,5 m każda i wystawać na długość 1 m poza obrys kontenera  
i proj. przyłącza gazociągu gazu ziemnego średniego ciśnienia dn 32 mm PE. 
 
5. Opis techniczny projektowanych instalacji w kotłowni kontenerowej. 
5.1.  Zasilanie z istniejącej rozdzielnicy RB2. 
 Proj. rozdzielnica RK w kotłowni kontenerowej będzie zasilana projektowaną 3-faz. wewnętrzną 
linią zasilającą typu YDYżo 5x10 mm2, 750 V zabezpieczoną rozłącznikiem bezpiecznikowym AMBUS - 
32 A-D02 w istniejącej rozdzielnicy głównej RB2 znajdującej się w budynku technicznym.  
Na zasilaczu przy wejściu do kotłowni zabudować awaryjny wyłącznik prądu "AWP" w obudowie 
natynkowej 95PPXA40NT ze zbijalną szybą.  
Nad wyłącznikiem należy umieścić tabliczkę oznaczeniową z napisem „AWARYJNY WYŁĄCZNIK 
PRĄDU”. 

 
5.2. Rozdzielnica RK w kotłowni. 
  Dla potrzeb projektowanej instalacji elektrycznej w kotłowni zaprojektowano rozdzielnicę "RK" 
w metalowej jednodrzwiowej naściennej obudowie typu WSM1006260 (1000x600x260 mm wys. x szer. 
x gł.) o stopniu ochrony IP66 w I klasie ochronności, wyposażoną standardowo w płytę montażową 970 
x 550 mm, płytę z uszczelką do wprowadzenia kabli oraz 3-punktowy zamek DIN z kluczem.  
Aparaty elektryczne w rozdzielnicy mocować na szynach TH-35 mocowanych na płycie montażowej. 
Okablowanie wewnętrzne w obudowie prowadzić w kanale grzebieniowym 37,5 x 37,5.  

Rozdzielnicę "RK" zamontować na wys. 1,0 m na ścianie po lewej stronie wejścia do kotłowni.  
 
5.3. Szafa na urządzenia automatyki w kotłowni. 
  Dla potrzeb projektowanego układu przełączania rodzaju gazu w kotłowni zaprojektowano 
metalową jednodrzwiową naścienną obudowę typu WSM1006260 (1000x600x260 mm wys. x szer.  
x gł.) o stopniu ochrony IP66 w I klasie ochronności, wyposażoną standardowo w płytę montażową  
970 x 550 mm, płytę z uszczelką do wprowadzenia kabli oraz 3-punktowy zamek DIN z kluczem.  

Szafę automatyki zamontować pod rozdzielnicą RK na ścianie po lewej stronie wejścia do 
kotłowni. Połączenie obudów w pionie wykonać za pomocą elementu do łączenia 2-szaf WSVBF004. 

 
5.4. Instalacja oświetleniowa. 
 Oświetlenie ogólne pomieszczenia wyznaczono w oparciu o normę PN-EN12464-1, zgodnie  
z którą przyjęto natężenie oświetlenia - 150 lx. W pomieszczeniu kotłowni przewidziano oprawy 
pyłoszczelne-strugoodporne CO1 236 PC o stopniu ochrony IP 65 mocowane do stropu na 
zwieszakach poniżej dolnej krawędzi otworu wentylacyjnego wylotu powietrza. 
 Dla potrzeb oświetlenia awaryjnego przewidziano oprawę awaryjną CO1 236 PC/AW z 
zabudowanym 1h - awaryjnym modułem zasilającym, automatycznie załączającym oprawę po zaniku 
napięcia. 
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Obwód oświetleniowy wykonać przewodami okrągłymi YDYżo 3/4 x 1,5 mm2 z żyłą ochronną 
PE na napięcie znamionowe 750V. Przewody układać poniżej dolnej krawędzi otworu wentylacyjnego 
wylotu powietrza w korytku instalacyjnym metalowym K-100 na ścianie i na uchwytach mocowanych do 
sufitu.  

Na zewnątrz kontenera nad wejściem do kotłowni zainstalować oprawę kanałową typu OK-3/1, 
75 W, IP54. 

Łączniki oświetlenia 16 A, 250 V, IP 44 instalować przy drzwiach na wys.1,3 m oraz osprzęt 
hermetyczny natynkowy IP 55 z dławnicami. 

 
5.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V. 

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V obejmuje zasilanie gniazd do zasilania grzejników 
elektrycznych konwektorowych z regulatorem, 3000 W, 230 V. Gniazda P+N+PE, 16A, 250 V, IP44 
pojedyncze instalować na wys.1,1 m. Przewody układać poniżej dolnej krawędzi otworu wentylacyjnego 
wylotu powietrza w korytku instalacyjnym metalowym K-100 na ścianie i na uchwytach mocowanych do 
sufitu. Obwody wykonać przewodem okrągłym YDYżo 3x2,5 mm2. 

 
 5.6. Instalacja gniazda wtyczkowego 24 V.   

 Dla podłączenia lampy przenośnej należy zainstalować gniazdo 2P, 10 A, 24V, IP44 na  
wys. 1,1 m. Gniazdo zasilać poprzez transformator bezpieczeństwa TR 230/24V-100VA umieszczony  
w rozdzielnicy "RK" przewodem YDY 2 x 1,5 mm2 w korytku K-100. 

 
5.7. Instalacja zasilania odbiorów 400/230 V. 

Instalacja obejmuje zasilanie z rozdzielni "RK" następujących odbiorów 230V:  

• Wyjście „40” sterownika kotła c.o. VITOTRONIC-100, 230 V; 2 x 6 A 
– przewodem H05VV-F5G 1,5 mm2,   

• Wyjście do sterownika PODMIESZANIA GAZU, 230 V 
– przewodem H05VV-F3G 1,5 mm2,   

• Wyjście TRANSMITERA SONDY LAMBDA, 230 V 
– przewodem H05VV-F3G 1,5 mm2,   
 
Instalacja obejmuje zasilanie z rozdzielni "RK" następujących odbiorów 400/230V:  

• Pompa mieszająca kotła UP 32-25 z modułem przekaźnika 3x400 V; 0,17 A  
– przewodem H05VV-F5G 1,5 mm2,   

• Pompa kotłowa UPS 40-60/2 F(B) z modułem przekaźnika 3x400 V; 0,46 A 
– przewodem H05VV-F5G 1,5 mm2,   

• Palnik kotła typu marathon M 301 HT prądu trójfazowego 3x400 V; 2,6 A 
– przewodem H05VV-F5G 2,5 mm2, 
 
Obwody sterownicze ze Sterownika VITOTRONIC-100 do rozdzielni RK:  

• Wyjście „29” na stycznik LA3-1Z dla pompy mieszającej kotła UP 32-25  
– przewodem H05VV-F3G 0,75 mm2,   

• Wyjście „20” na stycznik LA3-1Z dla pompy kotłowej UPS 40-60/2 F(B) 
– przewodem H05VV-F3G 0,75 mm2,   

• Wyjście „41” na stycznik LA3-1Z dla palnika kotła typu marathon M 301 HT  
– przewodem H05VV-F3G 0,75 mm2,   
 
Obwody sterownicze ze Sterownika VITOTRONIC-100:  

• Wyjście „90” do palnika kotła typu marathon M 301 HT  
– przewodem H05VV-F3G 0,75 mm2,   
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• Wyjście „143” do palnika kotła typu marathon M 301 HT  
– przewodem H05VV-F3G 0,75 mm2,   

• Wyjście „50” zbiorcze zgłaszanie usterek  na Sygnalizator SYG-230 V, 100 dB, 230 V; 4(2) A 
– przewodem H05VV-F3G 0,75 mm2,   

• Wyjście „52” do zaworu trójdrogowego z siłownikiem 230 V; 0,2(0,1) A 
– przewodem H05VV-F4G 0,75 mm2,   

• Wyjście „150” do zabezpieczenia przed brakiem wody STB; ogranicznika ciśnienia 
maksymalnego TR, 
– przewodem H05VV-F3G 0,75 mm2,  

•  Wyjście „17A” do czujnika temperatury T1 
– przewodem H05VV-F2G 0,75 mm2,   

• Wyjście „17A” do czujnika temperatury T2 
– przewodem H05VV-F2G 0,75 mm2,   
Przewody układać w korytku K-100 i w rurach instalacyjnych RB18 – RB28 na ścianach. 

 
5.8. Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej. 

Kotłownię wyposażyć w Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej f-my Gazex. 
Z centrali detekcyjno-odcinającej MD-2.ZA wyprowadzić obwody do: 

• czujnika gazu typ DEX-12/N (metan), 

• zaworu MAG-3 dn 32, sygnał wyłączający dopływ gazu ziemnego do kotłowni w przypadku 
wycieku gazu, 

• zaworu MAG-3BIO dn 100, sygnał wyłączający dopływ gazu wysypiskowego do kotłowni w 
przypadku wycieku gazu, 

• sygnalizatora optyczno-akustycznego typu SL-21, 
Okablowanie do czujki wykonać przewodem YDY 4x1G mm2, sygnalizatora przewodem 

YTKSY 4x0,5 mm2 a do zaworów odcinających MAG-3 przewodem YDY 2x1,5 mm2. 
Centralkę detekcyjno-odcinającej MD-2.ZA – zasilać przez zasilacz PS-3, 230/12 VDC 

przewodem YDYżo 3x1,5 mm2 układanym w korytku K-100. 

 
5.9. Instalacja uziemiająca i wyrównawcza.  

Miejscową szynę wyrównawczą w kotłowni będzie stanowiła bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 
mm na uchwytach.  
Do szyny wyrównawczej przyłączyć wszystkie przewodzące elementy jak:  

• metalową konstrukcję kontenera,  

• metalowe elementy konstrukcji komina,  

• obudowę kotła, 

• pompy, zawory, 

• rurociągi wody zimnej i ciepłej,  

• rurociągi gazu, 

• metalowe korytka instalacyjne,  

• zacisk ochronny w rozdzielnicy RK. 
Bednarkę przyłączyć do stalowych słupów konstrukcyjnych w budynku technicznym. 

 
5.10. Instalacja przeciwprzepięciowa. 

Instalacja przeznaczona jest do ochrony urządzeń technicznych przed przepięciami 
powstającymi podczas uderzeń pioruna i przepięciami łączeniowymi. W rozdzielnicy RK przewidziano  
4-polowy ogranicznik typu 2, TN-S, Dg-275 V, 20 kA (8/20us). 

W rozdzielnicy głównej RG2 jest zainstalowany ogranicznik przeciwprzepięciowy typu 2.  
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5.11. Instalacja przeciwporażeniowa. 
Zgodnie z normą PN-EN 61140 dodatkową ochroną przy uszkodzeniu jest samoczynne 

wyłączenie zasilania oraz wykonanie połączeń wyrównawczych.  
W rozdzielnicy RK punkt PE należy uziemić poprzez przyłączenie do szyny wyrównawczej 

miejscowej w kotłowni. Przewody PE i N w instalacji powinny być rozdzielone i nie mogą łączyć się ze 
sobą w żadnym punkcie instalacji. 

Samoczynne wyłączenie zrealizowano poprzez wyłączniki instalacyjne nadprądowe typu BMS0 
i różnicowoprądowe typu BCF0 25 A/4/0,1 A o prądzie różnicowym 100 mA oraz BCF0 25 A/4/0,1 A  
o prądzie różnicowym 30 mA i charakterystyce A czułe na prądy sinusoidalne zmienne i stałe pulsujące. 
 
6. Monitorowanie stanu pracy kotłowni. 
Należy wykonać sygnalizację stanów awarii kotłowni. Jako minimum należy przewidzieć sygnalizowanie 
optyczne i akustyczne stanów awarii palnika, braku wody w kotle, przekroczenia temperatury wody w 
kotle STB oraz sygnalizację wycieków gazu. Miejsce wyprowadzenia sygnalizacji awarii uzgodnić z 
użytkownikiem obiektu oraz UDT. 
Sygnalizacje stanów awarii kotła oraz palnika wyprowadzić z konsoli kotła typ Vitotronic 100, wg DTR tej 
konsoli oraz w porozumieniu z firmami VIESSMANN i DREIZLER. 
Poza miejscowym sygnalizowaniem stanów awarii przewidzieć zdalną obsługę serwisową kotłowni, 
opartą o analogowy moduł komunikacyjny typ Vitocom firmy VIESSMANN.  
Inwestor powinien zapewnić, wydzielone w tym celu, analogowe przyłącze telefoniczne z gniazdem 
instalacyjnym TAE, kodowanie „6N”. 
Zdalne sprawdzanie oraz sterowanie nastawami regulatora Vitotronic 100 następuje poprzez komputer 
z oprogramowaniem Vitodata, z dostępem do Internetu. Zdalne nadzorowanie pracą kotłowni możliwe 
jest także poprzez telefon komórkowy (SMS), pocztę głosową, e-mail oraz fax. 
Inwestor powinien wystąpić do dostawcy usług telefonicznych (np. TP) o udostępnienie dodatkowego 
łącza telefonicznego, analogowego oraz podpisać umowę serwisowa z przeszkolonym Serwisantem 
firmy VIESSMANN i DREIZLER. 

 
7. Oddziaływanie na środowisko. 

Instalacje elektryczne w budynku nie emitują niedopuszczalnego poziomu: drgań, hałasu, pola 
elektromagnetycznego wobec czego nie wpływają na pogorszenie środowiska naturalnego. 

 
8. Wytyczne do BIOZ. 
Wykonanie kotłowni nie stwarza szczególnych zagrożeń dla pracowników Wykonawcy robót. 
Należy przestrzegać ogólnych wytycznych BHP. Nie wolno zatrudniać pracowników nieprzeszkolonych 
w tym zakresie. 
Prace związane z podłączaniem, badaniem urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń 
mechanicznych oraz oświetlenia na czas budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób 
niepowołanych. 
Rozruch i regulacje kotłowni powinien wykonywać jedynie przeszkolony personel Dostawcy Kotłowni 
(serwis Dostawcy).  
Należy zwrócić szczególną uwagę na nie używanie narzędzi mogących wydzielać iskrzenie, nie 
używanie otwartego ognia, nie palenie tytoniu. 
Drabiny używane do robót montażowych należy zabezpieczyć przed poślizgnięciem lub 
niekontrolowanym rozsunięciem.  
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni używać odzieży roboczej i ochronnej zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób 
jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 
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9. Uwagi końcowe. 
-  Wykonanie kotłowni, próby i odbiory zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
 Kotłowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe", a także z aktualnymi "Warunkami Technicznymi Jakim 
 Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r.) z 
 późniejszymi zmianami 
-  Wykonanie kotłowni powinno być zgodne z „Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  
      z dnia 3 listopada 1992 r. (Dz. Ustaw Nr 92 z 1993 r. poz.460) wraz z późniejszymi zmianami. 
- Montaż automatyki kotłowni, jej rozruch oraz serwis gwarancyjny i dalszą eksploatację 
 należy wykonywać w porozumieniu z firmami VIESSMANN i DREIZLER. 
-    W celu poprawienia przejrzystości rysunków instalację elektryczną przedstawiono w formie    
     uproszczonej jednokreskowo.  
-    Podział na poszczególne obwody przedstawia schemat zasilania, a na rzucie każdemu 
     odbiornikowi przypisano numer obwodu. 
-    Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać pomiarów instalacji wymaganych przepisami. 
-    Podane w projekcie typy urządzeń i osprzętu należy traktować jako przykładowe.  
-    Zastosowane zamienniki produktów i materiałów powinny mieć parametry techniczne i estetyczne 
     nie gorsze niż podane w projekcie. 
-    Całość prac wykonać zgodnie z PN-E i Prawem Budowlanym. 


