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WYKAZ PROJEKTU 
 

1. Metryka projektu, 
2. Wykaz projektu, 
3. Opis techniczny, 
4. Obliczenia, 
5. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, 
6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy, 
7. Zaświadczenia o przynależności do OOIIB w Opolu oraz stwierdzenie przygotowania do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – projektanta i sprawdzającego. 
 

 

 
SPIS RYSUNKÓW 

 

1. Plan projektowanej zabudowy układu kompensacji mocy biernej – mapa w skali 1:500 – rys. nr 1, 
2. Schemat ideowy zasilania układu kompensacji mocy biernej dla potrzeb agregatu chłodniczego – rys. 

nr 2, 
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OPIS TECHNICZNY  

 
1. Temat. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy na budowę zasilania i układu 
kompensacji mocy biernej dla potrzeb zasilania agregatu chłodniczego dla sztucznego lodowiska w 
Oleśnie przy ul. Kościuszki 17. 

 
2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Zamawiającego, 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,  
- obowiązujące przepisy i normy PNE. 
 

3. Zakres opracowania.  
Opracowanie obejmuje: 
- Projektowane zasilanie i układ kompensacji mocy biernej dla potrzeb agregatu chłodniczego, 
- Ochronę od porażeń prądem elektrycznym. 
 

4. Projektowane zasilanie i układ kompensacji mocy biernej dla potrzeb agregatu chłodniczego. 
Dla obniżenia tgφ do wymaganej wartości 0,4 dla potrzeb istniejącego agregatu chłodniczego dla 

sztucznego lodowiska w Oleśnie przy ul. Kościuszki, wymagana jest zabudowa układu kompemnsacji 
mocy biernej.  

Dla zrealizowania powyższego projektowany zakres obejmuje: 
- zabudowę, przy istniejącej szafce z rozłącznikiem bezpiecznikowym RBK-1, projektowanej 

wolnostojącej szafki zabezpieczeniowej w obudowie z materiałów izolacyjnych dla potrzeb 
zasilania baterii kondensatorów i wyposażonej zgodnie z rys. nr 2, w rozłącznik bezpiecznikowy 
RBK-1 z wkładkami topikowymi mocy 160A, przekładnik prądowy 150A/5A oraz podstawy 
bezpiecznikowe 2xBiGs 25A z wkładkami topikowymi 6A , 

- zabudowę baterii kondensatorów do zabudowy zewnętrznej typu BK-T-95/IV-Z IP54/Hr, p=7%, 
(6 stopni regulacji) 1,5+2,5+5,0+10,0 +10,0+20,0 kVAr , 

- wykonanie połączeń kablowych pomiędzy istniejącą i projektowaną szafka liniami kablowymi typu 
YKY 4x50 m2, 

- ułożenie przewodów pomiarowych z projektowanej szafki zabezpieczeniowej do baterii 
kondensatorów typu YDY 4x2,5 w rurce ochronnej DVR50, 

 
Zakres projektowanego zasilania pokazano na planie sytuacyjnym nr 1 oraz schemacie ideowym rys. 

nr 2. 
 

4.1. Projektowana bateria kondensatorów. 
Dla kompensacji mocy biernej istniejącego agregatu chłodniczego dla sztucznego lodowiska w 

Oleśnie przy ul. Kościuszki 17 dobrano baterię kondensatorów do zabudowy zewnętrznej typu BK-T-
95/IV-Z IP54/Hr, p=7%, (6 stopni regulacji) 1,5+2,5+5,0+10,0 +10,0+20,0 kVAr. 

Projektowana bateria kondensatorów powinna charakteryzować się poniższymi wymaganiami: 
- być wyposażona w mikroprocesorowy regulator mocy biernej MRM-12e, 
- posiadać układ kontroli jednoczesności trzech faz napięcia zasilającego, 
- być wyposażona w układu wentylacji: wentylacja wymuszona, system jednokomorowy nawiew, 

wyciąg, 
- posiadać układu ochrony przepięciowej zastosowany na szynach zbiorczych, 
- posiadać układ kontroli załączania styczników, 
- posiadać stopnie kondensatorów o ilości podanej w projekcie, z których każdy wyposażony będzie 

w: 
= bezpiecznik mocy (tylko takie zabezpieczenie kondensatora zapewni wymaganą moc zwarciową). 
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= stycznik, który będzie wyposażony w specjalny układ miękkiego załączania kondensatorów, co 
eliminuje powstawanie zjawisk pogarszających jakość energii elektrycznej. 

= kondensator MKP, którego zakres dopuszczalnej temperatury będzie wynosił minus 25°C do plus 
55°C , zbudowany będzie z kondensatorów jednofazowych (ewentualna naprawa kondensatora 
trójfazowego polega na wymianie pojedynczego kondensatora jednofazowego). 

= w wersji HR  posiadać dławik filtrujący, który ma małe gabaryty i niski współczynnik strat, 
dławik nawinięty taśmą miedzianą, a całość zalana specjalną żywicą epoksydową, dodatkowo 
wyposażony w wyłącznik termiczny, który wyłącza dławik w przypadku jego przegrzania. 

- Okres gwarancji: 18 miesięcy dla baterii w wersji Hr p=7%,  
 

5. Układanie kabla.  
Wykopy pod zabezpieczenie istniejących kabli wykonać ręcznie.  
Kable układać w wykopie na głębokości 0,7m. (dla kabli n.n.), na 10 cm warstwie piasku z przykryciem 

o tej samej grubości. Nad kablem w odległości 25 cm od niego ułożyć pas z niebieskiej folii o szerokości 
30 cm. Na całej trasie kabli należy w odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a także przy zakończeniach 
i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. Na oznacznikach należy 
umieścić trwałe napisy zawierające: 

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),  
b) oznaczenie kabla wg normy,  
c) znak użytkownika kabla,  
d) rok ułożenia kabla.  
 

6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto SAMOCZYNNE 

WYŁACZENIE ZASILANIA . Na przewód ochronno-neutralny w kablu należy przeznaczyć żyłę o 
niebieskim kolorze izolacji.  

 
7. Uwagi końcowe.  

- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi 
PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu 
przepisów i wymogów BHP, 

- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 
przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić 
użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika. 

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, 
należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod 
nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku 
wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli inżynierskich z 
istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi, 
zgodnie z obowiązującymi normami. 

- Dodatkowo przed uruchomieniem baterii kondensatorów w wersji Hr p=7%, należy 
sprawdzić, czy w sieci występuje 3 harmoniczna, ponieważ baterie Hr z dławikami p=7% 
mogą być stosowane w przypadku, gdy widmo harmonicznych nie zawiera 3 harmonicznej. 

 
                                                                                                              Opracował:          
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OBLICZENIA  
 
1. Zestawienie mocy dla agregatu chłodniczego do obliczenia baterii kondensatorów – na 

terenie Centrum sportowo – rekreacyjnego w m. Olesno ul. Kościuszki 17. 
 
Moc umowna zamówiona 80kW 
 
Współczynnik przyjęty z pomiarów tgpφ = 0,78 
Wymagany współczynnik mocy (po kompensacji) coskφ = 0,93  ⇒ tgkφ = 0,4 
 

kVArxtgtgxPQ kSSk 4,30)4,078,0(80)( =−=−= φφ  

 
Przyjęto do kompensacji mocy biernej baterię kondensatorów do zabudowy zewnętrznej typu: 
BK-T-95/IV-Z IP54/Hr, p=7%, (6 stopni regulacji) 1,5+2,5+5,0+10,0 +10,0+20,0 kVAr   
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1.1. Dobór kabla zasilającego i zabezpieczenia dla potrzeb baterii kondensatorów. 
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Przyjmuję linię zasilającą przewodem kablem YKY 4x50 mm2  i zabezpieczenie główne linii 

zasilającej w projektowanej szafce zabezpieczeniowej dla potrzeb baterii kondensatorów o prądzie 
Ib = 160A. 

 
1.2. Dobór przekładnika prądowego dla potrzeb baterii kondensatorów. 
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Przyjmuję przekładnik prądowy typu: 
 

IMW 150/5 A/A kl. 1,0FS5 o mocy 5 VA 
 
 

 
     Obliczył:       
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Opole, 2015.08.06 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

1. Oświadczamy, że projekt budowlano – wykonawczy na budowę zasilania i 

układu kompensacji mocy biernej dla potrzeb zasilania agregatu chłodniczego 

dla sztucznego lodowiska w Oleśnie przy ul. Kościuszki 17, został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
                     Projektant:                                                Sprawdzający 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 

na budowę zasilania i układu kompensacji mocy biernej 

dla potrzeb zasilania agregatu chłodniczego  

dla sztucznego lodowiska  

w Oleśnie przy ul. Kościuszki 17 
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METRYKA  
 
 
 

 
Nazwa i adres obiektu 
budowlanego: 

Kompensacja mocy biernej  
dla potrzeb zasilania agregatu chłodniczego  
dla sztucznego lodowiska  
w Oleśnie przy ul. Kościuszki 17 
(dz. nr 2131 – k.m. 1 – obręb 0068 Olesno) 
 

Imi ę i nazwisko lub nawa inwestora 
oraz jego adres: 

Gmina Olesno 
46-300 Olesno ul. Pieloka 21 

Imi ę i nazwisko  
oraz adres projektanta, 
sporządzającego informację: 

mgr inż. Ewald Mrugała 
46-020 Czarnowąsy 
ul. Studzienna 18 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
- Wg opisu technicznego do projektu budowlano - wykonawczego, 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 
Nie wystepują. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 
Nie występują. 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje  zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
Nie występują zgodnie z punktami zawartymi w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (D.U. nr 120 poz. 1126)  
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 

Nie jest wymagany dodatkowy instruktaż. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
Nie dotyczy przy wykonaniu powyższego zakresu robót instalacyjno - montażowych. 
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