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Opis techniczny 
 

1.  Uwagi wstępne. 
 

1.1.  Przedmiot opracowania. 
 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na wykonanie instalacji elektrycznych w 
związku z rozbudową hali sortowni oraz budynku socjalnego na terenie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Osnowie gm. Chełmno.  

Inwestorem jest Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno.  
  

1.2. Podstawa opracowania. 
 
Niniejszy projekt  opracowano na podstawie: 

- zlecenia Inwestora 
- dokumentacji archiwalnej, 
- planu zagospodarowania terenu w skali 1:500 
- podkładów architektoniczno-budowlanych w skali 1:100 
- obowiązujących norm i przepisów 

 
1.3.  Zakres opracowania. 
 
Projekt obejmuje: 

-     główną tablicę rozdzielczą RG 
- wewnętrzne linie zasilające 
- strefową tablicę rozdzielczą RS na terenie Sortowni 
- strefową tablicę rozdzielczą RB1 oraz RB2 w budynku socjalnym 
- instalację siłową w pomieszczeniu sortowni 
- instalację oświetleniową w pomieszczeniu sortowni 
- instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniu sortowni 
- instalację połączeń wyrównawczych 
- ochronę przeciwprzepięciową 
- instalację odgromową 
- oświetlenie zewnętrzne. 

  
2. Zasilanie. 
 
Zasilanie projektowanych obiektów (poprzez tablicę RG) wykonane jest linią kablową typu  
2x4xYKXS 1x240 mm2 ze słupowej stacji transformatorowej na terenie Zakładu.  
 
Bilans mocy w RG: 

Urządzenie Obwód

Moc 

zainstalowana 

[kW]

Współczynnik 

jednoczesności 

[-]

Moc 

zapotrzebowana 

[kW]

E1 RG/13 116,6 0,6 69,96

E2 RG/14 47,0 0,9 42,30

E3 RG/15 55,0 1 55,00

E4 RG/16 40,0 1 40,00

RB1 RG/10 49,59 0,9 44,63

RS RG/9 34,3 0,5 17,15

RSA RG/17 9,06 0,5 4,53

RG ZESTAWIENIE MOCY

 
 

Istniejące Pi 150,90 kW

Rozbudowa Pi 273,57 kW

Suma Pi 424,47 kW

kj 0,7 -

Razem Pz 297,13 kW  
 

(Moc umowna) 300 kW ≥ 297,13 kW (Moc zapotrzebowana) 
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3. Wewnętrzne linie zasilające. 
 
Wewnętrzne linie zasilające wyprowadzić z RG (pomieszczenie techniczne nr 12) do hali 
sortowni istniejącym kanałem kablowym a następnie korytkami w górnej części hali 
i doprowadzać do szaf, natomiast WLZ do rozdzielnicy budynku socjalnego prowadzony jest 
korytkiem. 
Korytka zamocować na wspornikach półkowych, natomiast prowadzone poprzecznie pod 
konstrukcją mocować za pomocą wieszaków. Sprowadzenia przewodów wykonać za pomocą 
drabinek kablowych przymocowanych do konstrukcji hali. Sprowadzenie kabli do szaf 
sterowniczych i złącz zgodnie z projektem linii technologicznych wykonać za pomocą korytek 
kablowych perforowanych 60/50 z pokrywami z zatrzaskami. Sprowadzenie obwodów kablowych 
do szaf sterowniczych linii technologicznych sortowni, które usytuowane są na środku hali (nie 
przylegają do ścian) wykonać w rurkach na  drabinkach, zachowując odpowiednie promienie 
zgięć oraz trwałość konstrukcji mocującej. Przy każdym zejściu zasilaniem z góry pozostawić 
określony zapas kabla (przewodu). 
Lokalizację wszystkich miejsc zasilania pokazano na rzucie przyziemia umieszczonym w części 
rysunkowej gdzie znajdują się także schematy poszczególnych rozdzielnic. Przed przystąpieniem 
do realizacji tras kablowych zweryfikować zgodność projektu elektrycznego z ostatecznymi 
wytycznymi dostawcy technologii. 

 
 4. Tablica RG 

 
W budynku socjalnym przewidziano dla potrzeb zasilania dedykowane pomieszczenie nr 12. W 
pomieszczeniu technicznym znajduje się będzie rozdzielnica RG z której zasilone są wszystkie 
odbiory na terenie zakładu. 
 
Tablica RG zasila w chwili obecnej: 
- tablice oddziałowe: RB1, RS  
- szafy zasilająco-sterujące: SZ1, SZ2 i SZ3.  
- oświetlenie zewnętrzne terenu 
- urządzenia w pomieszczeniu technicznym (grzejnik elektryczny, oświetlenie, gniazdo 230 V) 
 
W zakresie opracowania znajduje się wykonanie zmian w rozdzielnicy RG które pokazano na 
schemacie ideowym stanu docelowego, rys. nr E3-5. 
 
Zmiany w rozdzielnicy RG obejmują: 
- dobudowę odpływu dla przyłączenia projektowanej rozdzielnicy hali oznaczonej RSA  
- przebudowę istniejących i dobudowę nowych odpływów dla nowego układu zasilania linii 
technologicznych (zabezpieczenia zwolnione przez likwidowane obwody wykorzystać do 
zasilenia projektowanych urządzęń). 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonać weryfikację ostatecznych wytycznych 
dostawcy technologii pod kątem zgodności z projektowaną instalacją elektryczną. 
 
5. Tablica RS w istniejącej hali sortowni. 

  
W zakresie tablicy nie przewiduje się zmian. Należy wykonać przesunięcia opraw 
oświetleniowych – dostosować rozmieszczenie do nowego układu linii technologicznej. 

 
6. Tablice budynku socjalnego RB1 i RB2 
 
Istniejące tablice RB1 oraz RB2 przewiduje się rozbudować – doposażyć w aparaty i 
zabezpieczenia w celu zasilenia projektowanych obwodów dla dobudowywanej części budynku 
socjalnego. 
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Tablica RB1 docelowo zasilać urządzenia na parterze budynku socjalnego: 
- oświetlenie podstawowe i awaryjne 
- instalację gniazd 230V 
- grzejniki elektryczne 
- bojler ciepłej wody 
- ponadto w RB1 umieszczono sterownik programowalny Easy do sterowania ogrzewaniem oraz 
pracą wentylatorów 
- projektowaną pompę ciepła. 
 
Tablica RB2 zasilać będzie istniejące instalacje oraz projektowane obwody dla dobudowywanej 
części budynku w tym urządzenia HVAC. Szczegółowe schematy rozdzielnic przedstawiono w 
części rysunkowej. 
 
7. Instalacje siłowe. 
 
7.1. Hala projektowanej sortowni ob. 1A 

 
Niezależnie od linii technologicznych w proj. hali sortowni występują: 

 

  gniazda wtyczkowe – rozdzielnice RST. 
 
Gniazda wtyczkowe zaprojektowano w postacji rozdzielnic stacjonarnych o stopniu ochrony IP67 
(np. PCE typ Szczecin) wyposażonych w zabezpieczenia: 
- 1x wyłącznik różnicowo-prądowy 63 A, 4/0,003/AC 
- 1x S303 B25 
- 1x S303 B16 
- 3x S301 B16 
Oraz gniazda: 
- 1x 5p, 400V, 32 A 
- 1x 5p, 400V, 16 A 
- 3x 3p, 230V, 16 A 

 

 przyłącza bram automatycznych 

 2 wentylatory dachowe o mocy 1,1 kW. 
 

7.2. Budynek socjalny (część dobudowywana) 
 
W dobudowywanej części budynku socjalnego zaprojektowano: 
- typową instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
- typową instalację gniazd ogólnego użytku 230 V, wykonaną przewodami YDYżo 3x2,5 mm2  
- obwody zasilające pompę ciepła oraz pozostałe urządzenia wentylacji  
- dla części istniejącej budynku klimatyzatory z funkcją grzania. 
 
8. Instalacja oświetleniowa  
 
8.1 Hala sortowni 1A 
 
Oświetlenie podstawowe wykonane będzie za pomocą typu high-bay ze źródłem światła do pracy 
w temp do -30stC, np. HPK150 1xHPI-P250W-BU P-WB+GPK150 R +ZPK150 GC. Oświetlenie 
to zapewnia wymagane średnie natężenie oświetlenia powierzchni manewrowych na poziomie 
200 lx. 
Sterownie oświetleniem podstawowym znajdować się będzie w rozdzielnicy sortowni RSA. 
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Ponadto zaprojektowano oświetlenie awaryjne/nocne oprawami świetlówkowymi ze źódłem 
światła do pracy  w temp. do -30stC, oraz modułem awaryjnym przystosowanym do pracy w 
niskich temp  np. TCW216 1xTL-D36W. 
Sterowanie oświetleniem awaryjnym/nocnym przewidziano w hali sortowni przy wejściach, gdzie 
będą  przyciski umożliwiające włączanie lub wyłączanie grupy 4 opraw. 
Całość oświetlenia pokazano na rzucie przyziemia, gdzie umieszczono rodzaje opraw oraz 
numery poszczególnych obwodów. 
Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY 5 x 2,5 mm2 (podstawowe) oraz YDYżo 
4x2,5mm2 (awaryjne/nocne). 
Przewody prowadzić w ciągach korytek kablowych, a do opraw prowadzić w rurkach 
podwieszonych do konstrukcji stropu. 
Dodatkowo zaprojektowano oświetlenie awaryjne kierunkowe w postaci opraw z odpowiednimi 
piktogramami zlokalizowanych nad wyjściami ewakuacyjnymi wewnątrz oraz oprawy 
dwufunkcyjne nad drzwiami na zewnątrz (oprawy LED z czujnikami zmierzchu oraz modułami 
awaryjnymi 1h, CNBOP). 
 
8.2 Budynek socjalny (część dobudowywana) 
 
W budynku socjalnym zaprojektowano oświetlenie w oparciu o źródła LED w oprawach 
montowanych w suficie podwieszanym. Sterowanie odbywać się będzie łacznikami 
umieszczonymi przy wejściach do pomieszczeń. W łazienkach i szatniach zastosowano łączniki o 
podwyższonym stopniu ochrony IP44. 
Przewody układać w korytkach i rurkach instalacyjnych. Połączenia obwodów zasilających 
i sterujących wykonywać w puszkach instalacyjnych podtynkowych oraz listwach zaciskowych 
opraw oświetleniowych i łączników. 
Oświetlenie pomieszczeń musi  spełniać wymagania obowiązującej normy: 
 - komunikacja:   150 lx, 
 - pomieszczenia techniczne: 200 lx, 
 - pomieszczenia sanitarne: 200 lx, 
 - pomieszczenia magazynowe: 100 lx, 
 - pomieszczenia biurowe: 500 lx 
Wszystkie przewody układać prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i stropów.  
Instalację oświetlenia wykonać przewodem typu YDY(żo) 3x1,5 mm2. Układ pracy instalacji 
oświetleniowej: TNS. 
Oświetlenie awaryjne wykonać poprzez zamontowanie dedykowanych opraw awaryjnych LED z 
modułami awaryjnymi o czasie podtrzymania min. 1h. Oprawy te zasilić przewodami YDYżo 
4x1,5 mm2 a dodatkową żyłę wykorzystać do monitorowania obecności napięcia w obwodzie 
oświetlenia podstawowego. 
Typy opraw oraz ich lokalizację przedstawiono na rzutach budynku.  

 
9.  Instalacja połączeń wyrównawczych. 
 
W hali musi być wykonana instalacja połączeń wyrównawczych. Wykonanie tej instalacji jest 
konieczne i polega na wyprowadzeniu we wskazanych miejscach z uziomu otokowego wypustów 
bednarki ocynkowanej o przekroju 25x4 mm i zainstalowaniu w tym miejscu miejscowej szyny 
uziemiającej MSU. Przewody połączeń wyrównawczych należy połączyć z szyną PE w głównej 
tablicy rozdzielczej, metalowymi rurociągami instalacji wodociągowej, metalowymi częściami 
wszystkich urządzeń elektrycznych, metalową konstrukcją budynku, konstrukcją  linii 
technologicznych, instalacją odgromową itp. 
Ponadto należy wykonać kilkanaście podłączeń instalacji wyrównawczej do urządzeń  linii 
technologicznych zlokalizowanych w hali. 
Bednarkę układać w podbudowie posadzki w rurach DVK 75 (Arota) lub Peszla 36 
wyprowadzenia rurach – kolankach DKF75. 
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Do wszystkich tych punktów należy doprowadzić bednarkę o przekroju 25 x 4 mm jako 
odgałęzienie od MSU. Niektóre urządzenia można połączyć z przygotowanymi punktami 
połączeń wyrównawczych za pomocą linki miedzianej LY o przekroju min. 50 mm2. 
Z instalacją wyrównawczą należy połączyć metalowe obudowy wszystkich innych urządzeń 
elektrycznych np. obudowy gniazd wtyczkowych, obudowy szaf sterowniczych, tablice zasilania i 
sterowania bramami  itp. 
Urządzenie drobne jak metalowe gniazda wtyczkowe, elementy instalacji wodoc. łączyć linką 
miedzianą o przekroju min. 6 mm2.  
 
10. Instalacja odgromowa.  
 
Budynki należy  objąć ochroną i wykonać instalację odgromową. 
Konstrukcja dachu oraz ścian zewnętrznych hali wykonana jest ze stali, wobec czego nie ma 
konieczności instalowania zwodów poziomych. Metalicznie należy jednak połączyć konstrukcję 
metalową hali z poszyciem ścian oraz dachem i całość wykorzystać jako zwody poziome i 
pionowe. Zakłada się możliwość uszkodzenia blachy przy bezpośrednim wyładowaniu (grubość 
blachy min. 0,5mm). 
Wentylatory zainstalowane na dachu hali należy objąć ochroną odgromową poprzez montaż iglic 
o wys. 3m w odległości 0,6m od urządzenia (odstęp izolacyjny). Iglice połączyć z instalacją 
odgromową – konstrukcją hali. 
Budynek socjalny należy objąć ochroną poprzez zainstalowanie na dachu budynku instalacji 
odgromowej. Projakt zakłada wykonaie dodatkowych zwodów w postaci iglic w celu ochrony 
wentylatorów dachowych. 
Należy wykonać uziomy budynków stosując w tym celu bednarkę ocynkowaną 30 x 5 mm, którą 
ułożyć zgodnie z rysunkiem E2-1. 
Bednarkę tą połączyć ze zbrojeniem stóp fundamentowych. Wykonać wyprowadzenia na 
zewnątrz fundamentów w miejscach zbliżonych do ustawianych konstrukcji stalowej hali. 
Pozostawić ok. 1m wypustu. Po ustawieniu konstrukcji należy wykonać połączenie jej z bednarką 
za pośrednictwem zacisku probierczego.  
Instalację odgromową budynku socjalnego przedstawia rzut dachu. Wykonać instalację zwodów 
poziomych i pionowych odprowadzeń z drutu stalowego ocynkowanego o śr. 8mm. Przewody 
odprowadzające połączyć z bednarką wyprowadzoną z uziomu przez złącza probiercze. 

 
11. Oświetlenie zewnętrzne. 

 
Oświetlenie zewnętrzne terenu zasilone jest z RG gdzie umieszczono także układ sterujący w 
oparciu o zegar astronomiczny. Oświetlenie zewnętrzne wykonane jest oprawami drogowymi 
montowanymi na słupach stalowych oraz naświetleczami i oprawami drogowymi montowanymi 
na elewacji hali i budynku socjalnego.  
Niniejsze opracowanie obejmuje przeniesienie naświetlacza nr 11 z istniejącej hali na halę 
projektowaną. Naświetlacz zasilić jak istniejący – wykonać przedłużenie przewodu zasilającego.  
 
12. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

 
W projektowanej rozdzielnicy RSA umieścić ochronniki klasy T2. Ochrona przeciwprzepięciowa w 
rozdzielnicach istniejących – bez zmian. 
Szafy zasilająco-sterujące urządzeniami technologicznymi muszą posiadać zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe obniżające napięcie do poziomu bezpiecznego dla urządzeń.  
 
13.  Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

 
Istniejące elementy stanowiące przeciwpożarowe zabezpieczenie obiektu: 

- w głównej tablicy rozdzielczej zastosowanie wyłącznika z modułem różnicowo – 
prądowym 300 mA powodującym wyłączenie prądu w momencie uszkodzenia 
izolacji wszystkich WLZ wyprowadzonych z RG 
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- zastosowanie opraw oświetleniowych – ewakuacyjnych ( z modułem działającym w 
chwili zaniku napięcia)  

- zastosowanie opraw oświetleniowych kierunkowych ( nad wejściami z modułem 
światła awaryjnego) 

- zastosowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu ( PWP ) zlokalizowanych przy 
wejściach do hali na konstrukcji oraz przy wejściu głownym do budynku socjalnego 
a także przy wejściu do pomieszczenia technicznego. Wyłącznik jest przyciskiem 
sterującym zdalnie głównym wyłącznikiem prądu (GWP) w tablicy RG. 

Projektowana rozdzielnica hali RSA wyłączana będzie istniejącym wyłącznikiem głównym prądu 
w RG za pośrednictwem PWP (przeciwpożarowych wyłączników prądu). Projektuje się 
dodatkowy przycisk PWP na elewacji projektowanej hali połączony równolegle z istniejącymi 
przyciskami. 
Użycie któregokolwiek PWP powoduje wyłączenie napięcia w całym zakładzie – otwarcie 
rozłącznika głównego w RG. 

 

14.  Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przewiduje się stosowanie szybkiego 
wyłączenia napięcia. Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami. 
W obiektach przewiduje się zastosowanie instalacji połączeń wyrównawczych. W większości 
obwodów, a głównie we wszystkich obwodach gniazd, grzejników, oświetlenia itp. zastosowane 
będą wyłączniki różnicowo – prądowe o prądzie róźnicowym 0,03 A. 

 
15. Stacja sprężarkowa 
 
Przy istniejącej hali przewiduje się zabudowę stacji sprężarkowej w wykonaniu kontenerowym. W 
ramach niniejszego opracowania należy doprowadzić zasilanie z RG (YKY 5x35) do szafy 
oznaczonej E2(Pi=47kW). Kable prowadzić po istniejących trasach kablowych w budynkach  oraz 
w gruncie.  
Kontener należy uziemić poprzez wykonanie otoku FeZn 30x4mm (R≤5Ω). Projektowany otok 
połączyć z uziemieniem istniejącej hali oraz napotkanymi uziomami naturalnymi. Z otoku 
wyprowadzić wypusty do złącz na konstrukcji kontenera (min. 2) oraz wypust do wnętrza 
kontenera w celu podłączenia GSU. 
Instalacje wewnętrzne oraz wyposażenie elektryczne kontenera nie jest przedmiotem 
opracowania (stanowi wyposażenie kontenera – w zakresie kompleksowej dostawy stacji 
sprężarkowej). 
Szczegóły podłączenia stacji pokazano na schemacie rozdzielnicy RG. 
 
16. Uwagi końcowe. 

 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi, PBUE, a 
szczególnie w zakresie bhp. 
 
Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zgody autora i mogą być wprowadzane w projekcie 
wykonawczym, na budowie za pośrednictwem Biura „HEKO”.  
 
Wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych chronić przed działaniem korozji. 
 
Po wykonaniu prac montażowych wykonać przewidziane przepisami badania pomontażowe, a 
protokoły dostarczyć z protokołem odbioru prac. 

    
 
  


