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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w ramach „Rozbudowy 
składowiska odpadów niebezpiecznych na działce 83/4 i 83/6 obręb 7 Chróścik przy ul. 
Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wielkopolskim.”.   

Inwestor: 

INNEKO WP. Z O. O. 
Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 Plany sytuacyjne w skali 1:500, 
 wizja lokalna, 
 wytyczne instalacji branżowych, 
 obowiązujące normy i przepisy. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Sieć kablowa niskiego napięcia, ułożenie 130m kabla zasilającego 
 doposażenie szafy kablowej SK o aparaturę rozdzielczą (małogabarytowy rozłącznik 

bezpiecznikowy z kompletem wkładek) 
 zasilanie szaf pompowni – RZ-S-1, RZ-S-2, 

W zakresie zasilania szafy przepompowni, opracowanie obejmuje tylko doprowadzenie kabla 
zasilającego do tej szafy. Szafa ta nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i powinna być 
dostarczona przez producenta pompowni. Szafa powinna być wyposażona w odpowiednie 
zabezpieczenia. 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

W chwili obecnej na terenie inwestycji znajduje się szafa kablowa SK, w której znajdują się wolne 
pola.  

5. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU 

Projektowane obiekty:  

moc zapotrzebowana:   2,3kW 
napięcie zasilania:   230V/400V 
linia zasilająca:    linia kablowa typu YAKY 4x35mm2 
zabezpieczenie:    3 biegunowy rozłącznik bezpiecznikowy D02 z wkładką gG 
32A 
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ochrona przeciwporażeniowa:  izolowanie części czynnych, obudowy i osłony o stopniu 
ochrony co najmniej IP2X, samoczynne wyłączenie 
zasilania, wyłączniki różnicowo-prądowe, urządzenia w II 
klasie ochronności. 

6. STAN PROJEKTOWY 

W szafie SK, znajdującej się w pobliżu istniejącej pompowni znajduje się miejsce do montażu 
dodatkowego zabezpieczenia obwodu zasilającego pompownię (RZ-S). W wolnym miejscu, na 
szynie TH zamontować trójfazowy rozłącznik bezpiecznikowy 63A z wkładkami bezpiecznikowymi 
typu D02/25A i wyprowadzić z niego kabel typu YAKY 4x35mm2 do rozdzielnicy RZ-S przy 
projektowanej pompowni. Rozdzielnica RZ-S należy do zakresu dostawy producenta pompowni. 
Rozdzielnica RZ-S musi być wyposażona w odpowiednie aparaty zabezpieczające oraz sterownicze 
niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania pompowni. 

Pompownia posiada łączną moc zapotrzebowania na poziomie 2,3kW. 

Rozdzielnicę RZ-S uziemić tak, aby rezystancja uziemienia nie przekraczała 5Ω. Uziemienie 
wykonać za pomocą 3 prętów stalowych 9m, które należy połączyć taśmą stalową ocynkowaną 
30x4mm i podłączyć do szyny PEN.  

Trasę kabla projektowanego oraz lokalizację szafy i rozdzielnicy przedstawiono na planie 
sytuacyjnym rys. E.1. Schemat zasilania pompowni przedstawiono na rys. E.2.  

Stosować kable z izolacją na napięcie 0,6/1,0 kV/kV. 

Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z każdej strony i nakryć folią 
niebieską szer. 30cm. Folię ochronną układać na wysokości 25cm – 35cm nad kablem. Zachować 
odległość minimum 0,5m od budynków i krawężników. Przy skrzyżowaniach z innymi elementami 
uzbrojenia podziemnego oraz drogami kable nn układać w rurach osłonowych o średnicy Ø110 
wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), przeznaczonych do układania w ziemi i 
odpornych na obciążenia transportowe. Końce rur lokalizować minimum 0,5m za krawężnikami, w 
miejscach łatwo dostępnych dla służb technicznych. Kabel zaopatrzyć w opaski z obowiązującym 
opisem maksymalnie co 10m. 

Przed szafami pozostawić zapas kabla potrzebny na ewentualne przyszłościowe zmiany w postaci 
litery S. 

Równolegle z kablami układać w ziemi bednarkę ocynkowaną 25x4mm, z którą połączyć wszystkie 
metalowe konstrukcje i szyny PEN w szafach. Bednarkę łączyć za pomocą spawów. Spawy chronić 
przed korozją poprzez nałożenie powłoki bitumicznej (spawy pod ziemią) lub wazeliną techniczną 
(spawy nad ziemią). 

Wejścia kablami do budynków wykonać poprzez przepusty zakończone kolanami. 

Sieć kablową wykonać zgodnie z normami: 
 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 
 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

7. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

Ochrona przeciwporażeniowa Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi spełniać 
warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, 
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Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku  wraz ze zmianami 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz 
PN-HD 60364-4-41:2009. 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez izolowanie 
części czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co 
najmniej IP2X. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez samoczynne 
wyłączenie napięcia, przez stosowanie szaf, urządzeń i osprzętu w II klasie ochronności. 

8. UWAGI KOŃCOWE 

Uwagi i wytyczne pochodzące z dokumentów 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami zawartymi w: 
 warunkach technicznych, 
 uzgodnieniach, 
 opiniach i decyzjach. 

Służby techniczne 

Na dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do odpowiednich służb 
technicznych i uzgodnić terminy – harmonogram wyłączeń niezbędnych przy wykonaniu prac oraz 
terminy pomiarów kontrolnych związanych z realizacją prac elektrycznych. 

Po zakończeniu prac należy uzgodnić termin odbioru, na którym należy przedstawić protokoły badań 
i pomiarów pomontażowych, określonych oddzielnymi przepisami.  

Służby geodezyjne 

Trasy projektowanych kabli, lokalizację szaf należy wytyczyć za pośrednictwem służb geodezyjnych. 
Po ułożeniu kabli oraz przepustów, a jeszcze przed ich zasypaniem należy wykonać geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. Stosowną mapę przekazać wraz z protokołem. 

Uwagi ogólne 

Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być z nią niezgodny albo może nie 
obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą 
zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi. W przypadku znalezienia nieoznaczonej na mapie 
infrastruktury, należy ją zinwentaryzować i zawiadomić właściciela. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi spełniać warunki określone w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku  wraz ze zmianami w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-
41:2009. 

Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami  
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oświetlenie na 
czas nocy. 
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Gdy niemożliwa będzie docelowa przebudowa kolidujących urządzeń energetycznych, należy 
przewidzieć układ tymczasowy. 

Podczas trasowania kabli i przewodów należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie 
bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branż.  

Wszystkie kolizje tras kablowych ustalić na budowie w trakcie realizacji. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przywołanymi w tych Warunkach polskimi Normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi szczególnie w 
zakresie bhp. Wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych zabezpieczyć przed działaniem 
korozji. Po wykonaniu prac remontowo – montażowych należy przeprowadzić przewidziane 
przepisami badania, a protokoły dołączyć do protokołu przekazania wykonanych prac.  

Wszelkie zmiany wykonawcze są możliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za pośrednictwem 
biura projektowego AK Nova z Poznania. 

9. OBLICZENIA TECHNICZNE 

Bilans mocy 

Moc zapotrzebowana dla projektowanego obiektu: Pz = 2,3 kW 
Prąd obliczeniowy:     Ib = 15,63 

Dobór głównej linii zasilającej YAKY 4x35mm2 

 Dobór zabezpieczeń: 

Ib < In < Idd   k·In < 1,45·Idd 

15,63A < 25A < 114,75A  32,76A < 166,39 

 Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej (zwarcie w RZ-S): 

Ik > Ia  Ik = 230/(1,25·Zk) = 451A Ia = 110,5A (t=5s, D02 gG 25A) 
451A > 110,5A 

 Spadek napięcia (w RZ-S): 

ΔU% = (100/Un)·Ib·(R·cosφ+X·sinφ) = 2,55% 
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10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 

MONTAŻ 

  Materiał Jedn. Ilość Uwagi 

1 
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy STV D02 3p (63A) + 
komplet wkładek D02 gG 25A 

kpl. 1  

2 
Pręt stalowy, ocynkowany Φ20 dł. 9m kompletny (złączki, 
grot, zacisk do podłączenia bednarki) 

kpl 3  

3 Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 15  

4 Kabel YAKY 4x35mm² 0,6/1kV m 130  

5 Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 124  

6 
Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gęstości, 
przeznaczona do przecisków, średnica Ø110 

m 6 1 x przecisk 

7 Folia kablowa, niebieska, szerokość 40cm m 118  

8 Piasek m3 9,5  

9 Opaska kablowa szt. 15  

 


