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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 
Warszawa, dn. 05.2017r. 

 

Na podstawie art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 poz. 290 tekst 
jednolity.) oświadczamy, że projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych słaboprądowych dla 
zadania inwestycyjnego pt: 

PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ Z CZĘŚCIĄ BASENOWĄ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI 
BUDOWLANYMI W TYM INSTALACJAMI: WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ Z 
DACHÓW, ENERGETYCZNĄ Z WEWNĘTRZNĄ STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ, OŚWIETLENIA TERENU I 

ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ, SŁABOPRĄDOWĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, 
KLIMATYZACJI, GRZEWCZEJ ORAZ PRZYŁĄCZAMI: WODOCIĄGOWYM, KANALIZACJI SANITARNEJ, 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DRÓG I DACHÓW, CIEPŁOWNICZYM, BUDOWY SIECI KANALIZACJI 

SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNYCH POLICZNIKOWYCH LINII 
KABLOWYCH, BUDOWY KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ, PRZEBUDOWY TRZECH ZJAZDÓW Z DRÓG 
PUBLICZNYCH, BUDOWY DRÓG WEWNĘTRZNYCH Z ZESPOŁAMI MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW, 

CHODNIKÓW I PLACÓW UTWARDZONYCH, MURÓW OPOROWYCH, OGRODZENIA, POMNIKA I MAŁEJ 
ARCHITEKTURY. 

Adres inwestycji: Mielec, ul. Solskiego 1 
na dz. ew. 2913/4; 1555/2; 1517/22; 1517/19; 1517/18; 1517/17; 1517/11; 1555/1; 1488/1; 1465; 2913/2 

 -  obręb 2 Osiedle 
sporządzony w dniu :     05.2017r. 
dla:  

GMINA MIEJSKA MIELEC 
ul. Żeromskiego 26 

39-300 Mielec 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest w 
stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. 
 

 

PROJEKTANT  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

SPRAWDZAJĄCY  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

mgr inż. Adam Zdziarski mgr inż. Robert Bulzacki 
upr. nr MAZ/0334/POOE/13 upr. nr MAZ/0336/PWOE/13  
 

 

 

 

podpis 

 

 

 

 

podpis 
PROJEKTANT  
KONSTRUKCJI 

SPRAWDZAJĄCY  
KONSTRUKCJI 

mgr inż. Daniel Florczak mgr inż. Mieczysław Ścierski 
upr. nr UAN/8386/110/89 upr. nr 178/01/DUW  
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2. UPRAWNIENIA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO 
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3. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA 

3.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży elektrycznej – instalacja monitoringu konstrukcji – 
budowy hali sportowej z częścią basenową wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w tym 
instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z dachów, energetyczną z wewnętrzną stacją 
transformatorową, oświetlenia terenu i zewnętrznej kanalizacji kablowej, słaboprądową, wentylacji 
mechanicznej, klimatyzacji, grzewczej oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej z dróg i dachów, ciepłowniczym, budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowy 
trzech zjazdów z dróg publicznych, budowy dróg wewnętrznych z zespołami miejsc postojowych dla 
pojazdów, chodników i placów utwardzonych, murów oporowych, ogrodzenia, pomnika i małej architektury. 

3.2. Adres Inwestycji 

Mielec, ul. Solskiego 1 
na dz. ew. 2913/4; 1555/2; 1517/22; 1517/19; 1517/18; 1517/17; 1517/11; 1555/1; 1488/1; 1465;  2913/2 -  
obręb 2 Osiedle 

3.3. Dane o inwestorze i wykonawcy dokumentacji 

Inwestor:      GMINA MIEJSKA MIELEC 
     ul. Żeromskiego 26 
     39-300 Mielec  
Jednostka Projektowa:   Radosław Guzowski Architekt 

ul. Woronicza 31/266 
02-640 Warszawa 
tel (22) 1192831 

3.4. Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje następujące instalacje elektryczne słaboprądowe: 
• Instalacja monitoringu konstrukcji. 
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4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. Instalacja monitoringu konstrukcji 

Opis ogólny 

Zaproponowany system monitorowania ma na celu bieżącą ocenę naprężenia konstrukcji z wykorzystaniem 
pomiarów odkształceń wybranych dźwigarów nośnych. Kompensacja stanu elektrooporowych czujników 
odkształceń (ściskanie, rozciąganie) zapewniają czujniki temperatury w takiej samej ilości. 
Konstrukcja zadaszenia poddawana będzie złożonym obciążeniom skutkującym ściskaniem lub rozciąganiem 
dolnego pasa dźwigarów. 
Stopień złożoności systemu i jego elementy składowe dobrano pod kątem możliwości analizy naprężenia. 
Z punktu widzenia niezawodności konstrukcji, każdy dźwigar stanowi osobny system, co powodowałoby 
konieczność monitorowania każdego z nich. Z uwagi jednak na podobieństwa zaproponowano kontrolę tylko 
niektórych dźwigarów, zakładając, że sąsiednie będą zachowywać się analogicznie do monitorowanych. 
Punkty pomiarowe zostały zlokalizowane w taki sposób by mierzone w nich wielkości fizyczne odzwierciedlały 
stan naprężenia konstrukcji, a tym samym było możliwe wczesne wykrywanie reakcji konstrukcji na 
obciążenia. 
System składać będzie się z czujników realizujących ciągły pomiar odkształcenia. Informacje uzyskiwane 
z czujników umożliwią ocenę zachowania się konstrukcji w aspekcie zmieniających się obciążeń oraz 
upływającego czasu. System wspomagać będzie osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu w ocenie 
aktualnego stanu technicznego konstrukcji dźwigarów. Opracowane procedury obliczeniowe będą 
porównywać uzyskane dane pomiarowe ze zdefiniowanymi wartościami progowymi określonymi na podstawie 
obliczeń projektowych dla najniekorzystniejszych kombinacji obciążeń charakterystycznych i obliczeniowych. 
Po przekroczeniu dowolnego „progu” System przekaże informacje osobom odpowiedzialnym za stan 
techniczny obiektu o zagrożeniu. Dane z czujników przesyłane będą do Centrali Systemu, tam analizowane 
elektronicznie, zapisywane, a następnie przekazywane do systemu BMS. Ograniczona liczba użytkowników 
posiadać będzie uprawnienia do logowania się poprzez sieć Internet w celu przeglądania danych, ich analiz 
oraz kopiowania. Administrator systemu posiadać będzie możliwość definiowania i likwidacji użytkowników, 
jak również ich uprawnień dostępu do systemu. 
Schemat systemu monitoringu stanowią załączniki rysunkowe. 

Elementy systemu monitorowania konstrukcji 

Tabela 1. Lista podzespołów  
Lp. Nazwa Ilość 
1. Płyta głównego procesora 1 
2. Moduł wyjść/wejść 1 
3. Moduł interfejsu BMS 1 
4. Komputer przemysłowy (baza danych) 1 
5. Zasilacz systemowy buforowy 24V 1 
6. Akumulator 2 
7. Obudowa wisząca systemowa 1 

Tabela 2. Zestawienie pozostałych elementów systemu 
Lp. Nazwa Ilość 
1. Moduł wzmacniacza pomiarowego 13 
2. Czujnik temperatury 13 
3. Czujnik odkształcenia do stali 13 
4. Zdalny pulpit obsługowy 7” - dotykowy 1 
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Sposób montażu elementów systemu 

Czujniki zostaną połączone z elementami konstrukcji w sposób zapewniający trwałość oraz dokładność 
pomiarów w czasie długoletniej eksploatacji. 
Czujniki odkształceń zamocowane będą bezpośrednio do elementu konstrukcyjnego (dźwigar) dokładnie 
w miejscu wg. rysunku. Przed montażem zostaną miejscowo usunięte powłoki zabezpieczenia 
antykorozyjnego i przeciwpożarowego, które po zamontowaniu czujników zostaną odtworzone do stanu 
pierwotnego. Sposób montażu przez dokręcenie daje pewność, że czujniki realizują pomiar elementu 
stalowego, a nie powłoki antykorozyjnej. W bezpośredniej bliskości każdego czujnika odkształcenia należy 
zainstalować czujnik do kompensacji temperaturowej. Każdy punkt pomiarowy będzie osłonięty puszką 
zabezpieczającą. 
Czujniki odkształcenia i temperaturowe należy zainstalować w taki sposób, aby nie padały na nie 
bezpośrednio promienie słoneczne. 
Przy miejscu instalacji każdego czujnika odkształcenia zamontować należy moduł systemowy w obudowie, do 
którego należy podłączyć czujnik odkształcenia, temperatury i „przelotowo” kabel magistrali CAN 2.0. 

Okablowanie 

Centrala systemu zostanie zainstalowana w pomieszczeniu teletechnicznym. Połączenie centrali z modułami 
wzmacniaczy pomiarowych zrealizowane będzie poprzez równoległe ułożenie kabla magistrali systemowej i 
linii zasilania 24V DC. Z centrali wyprowadzone będą dwie równoległe linie, jedna kabel magistrali 
transmisyjnej CAN 2.0 (BIT L2 BUS 1x2x0,64mm2) i druga zasilania (OMY 1x2x2,5 mm2) w sposób „od 
modułu do modułu”. W ten sam sposób rozwiązane będzie połączenie Centrali Systemu ze zdalnym pulpitem 
obsługowym zainstalowanym w pomieszczeniu ochrony. Zasilanie Centrali 230V AC zrealizowane będzie 
kablem miedzianym 3x2,5mm². Połączenie modułów z czujnikami odkształcenia wykonane będzie z 
wykorzystaniem kabla ekranowanego fabrycznie zintegrowanego z czujnikiem. Połączenie modułu z 
czujnikiem odkształcenia i temperatury za pomocą przewodów zintegrowanych fabrycznie z tymi czujnikami. 

Montaż okablowania  

Kable sygnałowe oraz zasilające należy poprowadzić przy użyciu istniejących tras kablowych 
niskoprądowych, a w miejscach gdzie nie będzie to możliwe wykonać dodatkowe trasy kablowe na rurach 
PVC z uchwytami. Kable do czujników na dźwigarach  zamocować na specjalnych uchwytach sprężystych. 
 
Ogólne zasady prowadzenia kabli 
Przewody rożnych instalacji i różnych poziomów napięć będą od siebie skutecznie odseparowane przez 
ułożenie w odpowiednich odstępach lub przedziałach kablowych. Unikać prowadzenia tras obwodów 
pomiarowych razem z innymi trasami obwodów elektrycznych lub w ich pobliżu. Tras kablowych instalacji nie  
prowadzić wspólnie z trasami kabli energetycznych oraz tak, aby nie była narażona na działanie czynników o 
temperaturze wyższej od temperatury otoczenia. 
Każdy kabel musi zostać oznaczony - podać na oznacznikach numer kabla, typ, przekrój i liczbę żył. 
Oznaczniki  umieszczać na obu końcach kabla. 
Konstrukcje nośne tras koryt kablowych będą uziemione.  
Badanie rezystancji izolacji obwodów przeprowadzić zgodnie z normą. 
Wymagania do pracy Systemu  
Do poprawnej pracy Systemu zapewnić zasilanie ~230 V AC oraz łączność internetową. 
Wymagania dotyczące zdalnego dostępu do  systemów: 

• Doprowadzenie kabla zakończonego złączem RJ45 od strony Zamawiającego (wpięcie do  sieci 
LAN). 

• Stały publiczny adres IP – przypisanie przez Zamawiającego adresacji sieciowej (statycznej lub 
przez DHCP, lub dostęp do Internetu oraz przekierowanie portów na stały  adres IP (80,22), 
dostęp do serwera pocztowego. 

Zabezpieczenie przeciw wyładowaniom atmosferycznym 
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Kalibracja Systemu 

System monitorowania zostanie skalibrowany tj. zostaną ustalone wartości referencyjne (tzw. pomiarów 
zerowych) wartości granicznych oraz wartości progowe statycznie mierzonych wielkości fizycznych. 
W okresie trwania gwarancji przeprowadzić należy weryfikację założeń obliczeniowych dotyczących 
zachowania się konstrukcji (w zakresie mierzonych wielkości) z uwzględnieniem pomiarów wykonywanych 
przez system. Weryfikacja zawierać będzie informacje o założeniach przyjętych do obliczeń oraz porównanie 
wielkości mierzonych i obliczonych. Poziom szczegółowości tych informacji musi umożliwić przybliżone 
odtworzenie modelu. Niezbędnym elementem weryfikacji są informacje na temat rzeczywistych obciążeń i ich 
związku z odpowiedzią konstrukcji (tj. pomiarami). Na podstawie weryfikacji założeń obliczeniowych 
przeprowadzona zostanie ewentualnie kolejna kalibracja systemu.  
Przez pierwszy rok funkcjonowania System będzie podlegał kalibracji. Co za tym idzie, pojawiające się w tym 
czasie alarmy nie muszą być powiązane ze stanem bezpieczeństwa czy błędem w funkcjonowaniu Systemu, 
a mogą wynikać z wykonywanej kalibracji.  
Przez cały okres użytkowania system powinien być poddawany przeglądom okresowym min. 2 razy do roku, 
a w okresie gwarancji – obowiązkowo. 
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5. SPIS RYSUNKÓW 

M01 Rzut poziomu -1. Instalacja monitoringu konstrukcji.      1:100 
M02 Rzut poziomu +1. Instalacja monitoringu konstrukcji.     1:100 
M03 Rzut poziomu +2. Instalacja monitoringu konstrukcji.     1:200 
M04 Schemat instalacji monitoringu konstrukcji. 
M05 lokalizacja czujników monitorowania konstrukcji hala główna.    1:250 
M06 lokalizacja czujników hala treningowa.        1:250 

 


