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A. SPIS RYSUNKÓW 
 

NR RYSUNKU TYTU  RYSUNKU 
PW-VII-01 Plan sieci elektrycznej nn i o wietlenia terenu 
PW-VII-02 Budynek administracyjno-socjalny – obiekt nr 1 – instalacja elektryczna nn 
PW-VII-03 Wiata dla roz adunku odpadów – obiekt nr 4 – instalacja elektryczna nn 
PW-VII-04 Boksy na odpady surowcowe – obiekt nr 5 – instalacja elektryczna nn 
PW-VII-05 Budynek administracyjno-socjalny – obiekt nr 1 – instalacja odgromowa 
PW-VII-06 Wiata dla roz adunku odpadów – obiekt nr 4 – instalacja odgromowa 
PW-VII-07 Boksy na odpady surowcowe – obiekt nr 5 – instalacja odgromowa 
PW-VII-08 Schemat obwodu o wietlenia terenu 
PW-VII-09 Rozdzielnica g ówna RG - schemat elektryczny 
PW-VII-10 Podrozdzielnica R1 - schemat elektryczny 
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1.  WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza dla Kontraktu nr 3 - budowa stacji prze adunkowej 
odpadów w msc. Bardo w ramach projektu „System unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych dla gmin obj tych porozumieniem wraz z budow  zak adu zagospodarowania 
odpadów w Lulkowie”. 

 

1.2. Zamawiaj cy 
URBIS Sp. z o.o.; ul. Chrobrego 24/25,  

62-200 Gniezno; tel. 061/4245800; urbis@urbis.gniezno.pl. 

 

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji 
Podstaw  wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej s  

- umowa o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu 15 kwietnia 2013 r. pomi dzy 
URBIS Sp. z o.o. a Grontmij Polska Sp. z .o.o.; 

- projekt budowlany stacji prze adunkowej w miejscowo ci Bardo, gmina Wrze nia 
opracowany przez Epro Sp. z o.o.; 2010 rok; 

- decyzja pozwolenia na budow , decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach, pozosta e 
decyzje i uzgodnienia oraz warunki techniczne przy czenia do sieci wodoci gowej i 
elektroenergetycznej, przedstawione w tomie IX dokumentacji wykonawczej; 

- dokumentacja geotechniczna dla stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci Bardo, 
gmina Wrze nia; maj 2010r. autorstwa Biuro Geologii i Sozologii Geotechnika owicz; 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana w 2010r. przez geodet  
uprawnionego Wies awa Lewandowskiego; 

- obowi zuj ce przepisy i normy techniczne; 

- ustalenia z Zamawiaj cym; 

- uzgodnienia mi dzybran owe; 

- wizja lokalna w terenie. 
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2. ROZWI ZANIE PROJEKTOWE - SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE, 
INSTALACJE ODGROMOWE 

2.1. Przy cze energetyczne. 
Na obszarze projektowanego obiektu gestor sieci energetycznej (Enea Operator sp. z o. o.) 
nie dysponuje mo liwo ciami zasilenia obiektu po stronie niskiego napi cia. W zwi zku z 
powy szym, projektowany obiekt zostanie zasilony z konsumentowej stacji 
transformatorowej nr K4-157 Wysypisko mieci, której w cicielem jest Przedsi biorstwo 
Us ug Komunalnych Sp. z o. o. we Wrze ni. 

Zasilenie wed ug odr bnej dokumentacji projektow , w niniejszym opracowaniu 
zaprojektowano jedynie lokalizacj  z cza ZKP w granicy dzia ki. 

 

2.2. Zestawienie mocy urz dze  elektrycznych 
 

Urz dzenie/Instalacja/Maszyny Ilo  [szt.] Moc zainstalowana [kW] 

Myjnia kó  pojazdów 1 6,5 

Waga samochodowa 1 0,015 

Zbiornik paliw z pomp  i dystrybutorem 1 0,38 

Brama przemys owa przesuwna 1 0,08 

Szlaban elektromechaniczny 1 0,3 

Belownica do odpadów 1 5,0 

Podgrzewacz wody z zasobnikiem cwu 1 2,0 

Ogrzewanie pr dowe 1 4,0 

wietlenie zak adu 1 1,5 

Zasilanie ekosk adu 2 0,4 

 

2.3. Wska niki elektroenergetyczne inwestycji  
 Napi cie zasilania   - Un = 400/230V,50Hz 

 Napi cia odbiorników elektrycznych - Uo = 400/230V i 230V;AC,50Hz 

 Moc zainstalowanych odbiorników - Pi = 20,6 kW 

 Wspó czynnik zapotrzebowania - kz = 0,9 

 Moc zapotrzebowana czynna - Pz = 18,5 kW 

 

2.4. Rozdzielnica RG 
Zasilenie projektowanej rozdzielnicy RG zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni ze z cza 
ZKP zaprojektowano w uk adzie sieciowym TN-S kablem YKY o 5x16 przy zachowaniu 
dopuszczalnego spadku napi cia i skuteczno ci samoczynnego wy czenia zasilania. 
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Z rozdzielnicy RG zasilone zostan  instalacje wewn trzne portierni, o wietlenie terenu, oraz 
obiekty technologiczne na terenie Stacji Prze adunkowej: 

- wiata (o wietlenie) – ob. nr 4, 

- myjnia kó  pojazdów – ob. nr 2, 

- waga samochodowa – ob. nr 3, 

- nap d bramy wjazdowej, 

- szlaban elektromechaniczny, 

- podrozdzielnica R1 zlokalizowana na zewn trznej cianie boksów – ob. nr 5, z której 
wyprowadzone zostan  instalacje: 

a) zasilenia kontenerów eko-sk adu – ob. nr 6, 

b) zasilenia pompy zbiornika oleju nap dowego – ob. nr 12, 

c) o wietlenia boksów – ob. nr 5, 

d) zestaw 3-fazowy gniazdo+wy cznik dla zasilenia belownicy odpadów – ob. nr 5. 

Rozdzielnic  RG wyposa ono w Przeciwpo arowy Wy cznik Pr du, który wyzwalany b dzie 
przyciskiem zlokalizowanym przy wej ciu g ównym do budynku i odpowiednio oznaczony. 

 

2.5. Sieci wewn trzzak adowe. 
Sieci kablowe niskiego napi cia u one zostan  w terenie nieutwardzonym, w ziemi na 

boko ci normatywnej 0,7m od poziomu nawierzchni zniwelowanej. Skrzy owania 
projektowanych sieci kablowych z drog  ko ow  wykonane zostan  w przepustach rurowych 
PCV typu SRS 110 i 160 mm, u onych na g boko ci 1m od nawierzchni terenu 
zniwelowanego. 

Linie kablowe zostan  u one na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubo ci co najmniej 
10 cm, nast pnie zasypane warstw  piasku o grubo ci co najmniej 10 cm i warstw  
rodzimego gruntu o grubo ci co najmniej 15 cm. U one linie kablowe w wykopie zostan  
przykryte foli  z tworzywa sztucznego w trwa ym kolorze niebieskim (kable n.n.). Odleg  
folii od kabli co najmniej 25 cm. Linie kablowe zostan  u one w wykopie lini  falist  z 
zapasem (2-3% d ugo ci wykopu) wystarczaj cym do skompensowania mo liwych. 
przesuni  gruntu. Ponadto trasy kabli, u onych w ziemi, zostan  oznaczone widocznymi 
trwa ymi oznacznikami trasy, np. s upkami betonowymi wkopanymi w ziemi  - K4e. Zostan  
umieszczone w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzy owa . Przy 
wprowadzeniu linii kablowych do stacji transformatorowej oraz do rozdzielni N zostan  
pozostawione zapasy kabla w postaci p tli 4 m. Kable u one w ziemi zostan  zaopatrzone 
na ca ej d ugo ci w trwa e oznaczniki zawieraj ce napisy, co najmniej: 

a) symbol i numer ewidencyjny linii, 

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, 

c) znak fazy (tylko przy kablach jedno owych), 

d) rok u enia kabla. 

 

2.6. O wietlenie terenu 
W ramach o wietlenia zewn trznego na terenie dzia ki przewidziano: 

- o wietlenie parkingu samochodowego, 

- o wietlenie placu manewrowego. 
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Do o wietlenia parkingu samochodowego przewidziano oprawy o wietleniowe sodowe lub 
metalohalogenkowe 100 W, zainstalowane na s upach o wietleniowych, o wysoko ci h~6m. 
Poziom nat enia o wietlenia zewn trznego dla dróg i parkingów samochodowych przyj to 

r = 10 Lx. 

wietlenie placu manewrowego zaprojektowano oprawami o wietleniowymi 
metalohalogenkowymi 250W, zainstalowanymi na wysi gnikach mocowanych do konstrukcji 
wiaty i boksów, oraz na s upach o wietleniowych na wys. h~12m. 

Zasilanie s upów o wietleniowych kablem typu YKY o 5 x 10. Sieci kablowe o wietleniowe 
one zostan  w terenie nieutwardzonym, w ziemi, na g boko ci 0,7 m. Skrzy owania 

projektowanych kabli z drogami ko owymi oraz z istniej cym i projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym wykonane zostan  w przepustach rurowych PCV typu SRS 110 mm. 

Sterowanie o wietleniem zewn trznym odbywa  si  b dzie poprzez zegar astronomiczny, 
alternatywnie poprzez przeka nik zmierzchowy, z mo liwo ci  przej cia na sterowanie 

czne (dla umo liwienia prowadzenia prac konserwacyjnych). 

Poziom nat enia o wietlenia placu manewrowego przyj to E r = 15 Lx. Rozmieszczenie 
opraw o wietleniowych przedstawiono na planie sieci zewn trznych i o wietlenia terenu. 

 

2.7. Instalacje elektryczne. 

2.7.1. Instalacja o wietlenia podstawowego 
Wiata i boksy 
W projektowanych zadaszonych boksach i wiacie przewidziano o wietlenie podstawowe 
oprawami sodowymi 150W, w wykonaniu hermetycznym. Typy opraw o wietleniowych i ich 
rozmieszczenie przedstawiono na rzutach budynków. Oprawy o wietleniowych montowa  
nale y bezpo rednio na konstrukcjach no nych dachu. Instalacj  przewidziano przewodami 
kabelkowymi miedzianymi typu YDY o 1,5mm2, uk adanymi w korytkach kablowych z 
zastosowaniem osprz tu hermetycznego. Za czanie obwodów o wietleniowych 
przewidziano przyciskami o wietleniowymi, zlokalizowanymi na cianach bocznych wiaty i 
boksów. 

Przyj to poziom redniego nat enia o wietlenia - E r.=50 Lx. 

 

Portiernia 
W portierni o wietlenie zaprojektowano: 

- oprawami wietlówkowymi 2x36W z odb nikiem rastrowym (pomieszczenie biurowe i 
socjalne), 

- oprawami ze wietlówkami kompaktowymi, w wykonaniu szczelnym (przedsionek, 
suszarnia, azienka) 

Dobór ilo ci opraw przyj to dla nat enia o wietlenia: 

- E r = 150Lx - w pomieszczeniach ci gu komunikacyjnego (przedsionek) 

- E r = 200Lx - w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach i technicznych, 

- E r = 300Lx - w pomieszczeniach biurowych. 

Typy i lokalizacj  opraw okre lono na rzucie budynku (rys. 2). 
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2.7.2. Instalacja o wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) 
W pomieszczeniu portierni zaprojektowano o wietlenie ewakuacyjne (Emin.=1,5Lx), 
zapewniaj ce bezpieczne opuszczenie pomieszczenia po zaniku napi cia zasilania 

wietlenia podstawowego. O wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) zapewni  oprawy 
wietlenia podstawowego, wyposa one we w asne ród o energii - „inwertery”, oznaczone 

na rysunkach symbolem A/E. Czas pracy o wietlenia awaryjnego – 2h. 

W/w oprawy za cza  si  b  samoczynnie po zaniku napi cia zasilania podstawowego. 

Oprawy awaryjne oznaczone zostan tym paskiem. 

 

2.7.3. Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych. 
Instalacje dla pod czenia gniazd wtyczkowych w portierni nale y wykona  przewodami 
kabelkowymi miedzianymi 3- owymi typu YDY o 3x2,5 – 450/750V z osprz tem 
bryzgoszczelnym IP44. 

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na planie instalacji (rys. 2), natomiast przekroje i typy 
przewodów okre lono na schemacie rozdzielnicy RG (rys. 9). 

Zabezpieczenie obwodów w rozdzielnicy od zwar  zaprojektowano wy cznikami 
instalacyjnymi samoczynnymi typu S300 o charakterystyce B lub C oraz wy cznikami 
ró nicowo-pr dowymi typu P300 (30 mA). 

Instalacje obejmuj  pod czenie typowych zestawów gniazd wtyczkowych, wyposa onych w 
gniazda wtyczkowe o przeznaczeniu ogólnym oraz dla odbiorników elektrycznych – 
belownica, kontener eko-sk adu. 

W wyposa eniu typowych zestawów gniazd wyst puj  gniazda wtyczkowe 3-faz.32A, 3-
faz.16A oraz 1-faz. 10/16A wraz z zabezpieczeniami nadpr dowymi i ró nicowo-pr dowymi 
(stopie  ochrony zestawów IP55). 

Instalacje przewidziano w uk adzie sieciowym TN-S wykonane kablami miedzianymi typu 
YKY o. Prowadzenie instalacji elektrycznych przewidziano w rurkach ochronnych PCV lub 
stalowych. 

 

2.8. Odbiorniki technologiczne 

2.8.1. Waga samochodowa 
Zasilenie wagi samochodowej zaprojektowano bezpo rednio z rozdzielnicy RG kablem z 

ami miedzianymi typu YKY o 3x1,5. Kabel prowadzi  w przepu cie rurowym PCV typu 
SRS 110 mm. Tras  kabla przedstawiono na planie sieci zewn trznych i o wietlenia terenu 
(rys. 1). 

Zgodnie z wytycznymi producenta wagi za . 3, nale y j  uziemi . W tym celu metalow  
konstrukcj  wagi nale y po czy  metalicznie ze zbrojeniem fundamentowym. Dodatkowo 
nale y wykona  uziom sztuczny w formie otoku wykonanego z bednarki FeZn 30x4. 
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza  10 omów. W razie potrzeby nale y wykona  
dodatkowy uziom pionowy z pr ta FeZn o przekroju nie mniejszym ni  80 mm2 i d ugo ci 3m. 

 

2.8.2. Myjka kó  pojazdów 
Myjka kó  pojazdów wyposa ona jest w szaf  zasilaj co-steruj , do której nale y 
doprowadzi  zasilanie z sieci pr du 3-fazowego w systemie TN-S.  
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Zasilenie myjki zaprojektowano bezpo rednio z rozdzielnicy RG do zacisków szafy myjki 
kablem z ami miedzianymi typu YKY o 5x4. Kabel nale y prowadzi  w ziemi zgodnie z 
zaleceniami podanymi w za . 4 i wprowadzi  od do u przez d awik instalacyjny. Wszelkie 
po czenia elektryczne urz dze  zasilanych z szafki wykonane s  przez producenta 
urz dzenia. 

 

2.8.3. Zbiornik paliw 
Przeno ne urz dzenie dozuj ce do oleju nap dowego wyposa one jest w pomp  podawania 
paliwa oraz elementy pomiarowo-kontrolne, które wymagaj  zasilenia pr dem o napi ciu 
230V AC. 

Zasilenie elektryczne zbiornika zaprojektowano z podrozdzielnicy R1 zlokalizowanej na 
cianie boksów na odpady. 

Zbiornik paliw wyposa ony jest w zacisk uziemiaj cy, który zgodnie z zaleceniem producenta 
za . 2 nale y po czy  z uziemieniem. W tym celu nale y wykona  uziom sztuczny pionowy o 
rezystancji nieprzekraczaj cej 10 omów. 

 

2.8.4. Belownica odpadów i kontenery eko-sk adów 
Dla zasilenia wy ej wymienionych urz dze  zaprojektowano zestawy 3-fazowe 
gniazdo+wy cznik zasilone z podrozdzielnicy R1. 

 

2.8.5. Si ownik bramy wjazdowej i szlaban elektromechaniczny 
Zasilenie si ownika bramy wjazdowej i szlabanu elektromechanicznego zaprojektowano 
bezpo rednio z rozdzielnicy RG kablami typu YKY o 5x1,5 oraz YKY o 3x1,5 (dot. 
szlabanu). Sterowanie si ownikiem bramy i elektrozaczepem furtki oraz szlabanem 
elektromechanicznym b dzie realizowane bezprzewodowo za pomoc  pilotów radiowych i 
odpowiednich przycisków. 

 

2.8.6. Kamera tv przemys owa 
Zasilenie kamery tv przemys owej zaprojektowano bezpo rednio z rozdzielnicy RG kablem 
typu YKY o 3x2,5 poprzez urz dzenie podtrzymuj ce napi cie UPS. Sterowanie i 
obserwacja poprzez kabel wizyjny i sterowniczy (RG-6 + UTP-5+, el.) oraz przemys ow  
kamer  obrotow  kopu kow  odbywa  si  b dzie w portierni, ob. nr 1. W terenie kable 
uk adane b  w ruroci gu R-40mm wspólnie dla kabla zasilaj cego i kabla wizyjnego 
natomiast lokalizacja kamery zlokalizowana zosta a na s upie o wietleniowym w pobli u ob. 
nr 2 (myjki kó  pojazdów) na wysoko ci 4m. 
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2.9. Ochrona od pora  pr dem elektrycznym. 
W celu ochrony od pora  pr dem elektrycznym zastosowane b  zgodnie z wymogami 
aktualnej normy PN – IEC 60364-4-41 nast puj ce rodki ochrony dodatkowej: 

- samoczynne wy czanie zasilania, 

- wy czniki ró nicowo – pr dowe o czu ci zadzia ania 30 mA, 

- w zestawach ZGw, zasilaj cych gniazda wtyczkowe 1 i 3 fazowe, 

- po czenia wyrównawcze g ówne. 

Po czeniami wyrównawczymi g ównymi zostan  obj te: 

- szyna PE rozdzielnicy elektrycznej RG, 

- ewentualne metalowe ruroci gi z mediami. 

Przewiduje si  „g ówny zacisk uziemiaj cy – GZU”, pod czony do uziomu instalacji 
odgromowej portierni. 
 

2.10. Ochrona przeciwprzepi ciowa. 
W wietle aktualnych przepisów przewidziano dla projektowanego obiektu 2-stopniow  
ochron  przed przepi ciami w instalacjach elektrycznych - ograniczniki przepi  klasy B + C 
– np.: f-my DEHN. 

 

2.11. Ochrona przeciwpo arowa  
Wy czenie obiektu z pod napi cia w przypadku zagro enia po arowego przewidziano 
poprzez zadzia anie przyciskiem P.PO . na wy cznik g ówny w rozdzielnicy g ównej RG. 
Ponadto w rozdzielnicy RG z wy cznikiem g ównym przewidziano blok ró nicowo-pr dowy o 
czu ci 0,3A, powoduj cy wy czenie instalacji z pod napi cia w przypadku uszkodzenia 
instalacji elektrycznej. 

 

2.12. Instalacja odgromowa 
Instalacj  odgromow  przewidziano dla portierni, wiaty i boksów sk adowania odpadów. Dla 
portierni zaprojektowano zwody poziome niskie, natomiast dla wiaty i boksów cz  
nadziemn  instalacji odgromowej przewidziano poprzez wykorzystanie metalowego pokrycia 
dachowego jako zwodu naturalnego (grubo  blachy fa dowej pokrycia dachowego - 
0,75mm) oraz poprzez wykorzystanie konstrukcji stalowych jako naturalnych przewodów 
odprowadzaj cych. Zwód naturalny b dzie po czony metalicznie z naturalnymi przewodami 
odprowadzaj cymi (poprzez mostkowanie), natomiast przewody odprowadzaj ce z uziomem 
przewodami uziemiaj cymi poprzez zaciski probiercze ZP. Uziom instalacji odgromowej 
nale y czy  z uziomami naturalnymi. 

Rezystancja uziomów projektowanej instalacji odgromowej dla wiaty i boksów obiektu nie 
powinna przekracza  warto ci 15 omów, natomiast dla portierni 5 omów. 
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2.13. Uwagi ko cowe. 
Skuteczno  ochrony przeciwpora eniowej jest prawid owa zgodnie z norm . 
Obliczone spadki napi cia s  mniejsze od dopuszczalnych.  Obliczenia spadków 
napi cia w obwodach o wietlenia terenu przeprowadzono przyjmuj c ca kowit  moc 
obwodów na ich ko cach. Obliczone spadki napi cia s  mniejsze od 
dopuszczalnych. 
 

 

 

 

mgr.in . Witold Ka mierczak 
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