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BRANŻA ELEKTRYCZNA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

 umowa z Inwestorem, 

 Opis wytycznych budowlanych- Sutco Polska sp. z o.o, Katowice, 25.08.2017r., 

 mapa do celów projektowych przekazana przez Inwestora, 

 decyzja Burmistrza Brześcia Kujawskiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody               

na realizację przedsięwzięcia w postaci orzeczenia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (decyzja BI.6220.2.2017  z dnia 12.07.2017r.), 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brześć Kujawski dla 

wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowościach Pikutkowo, Słone, Machnacz 

(Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24.05.2011r.), 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brześć Kujawski dla 

wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowościach Pikutkowo, Słone, Machnacz 

(Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim  z dnia 24.05.2011r.), 

 Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów 

komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej 

i zagospodarowania terenu  w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii segregacji 

w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 

Kujawski  (proGEO, Wrocław, 07.2018), 

 Projekt remontu stacji transformatorowej w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej 

linii segregacji w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 

gm. Brześć Kujawski w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii segregacji w 

Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 

Kujawski (proGEO, Wrocław, 05.2018), 

 Wytyczne ochrony przeciwpożarowej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 

w Machnaczu, Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Henryk 

Baranowski, Kutno, listopad 2017r., 

 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów i przestrzeni zewnętrznych 

w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Janusz 

Biernacki, Włocławek, maj 2017r. 

 warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych, 

 obowiązujące normy i przepisy budowlane; 

 wizje lokalne i inwentaryzacja konstrukcji stalowej stanu istniejącego, kwiecień 2018r. 
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2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

2.1. Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne 
 

2.1.1. Ogólne założenia techniczne 

Zakres opracowania obejmuje: 

- Zasilanie hali i pomiar energii, 

- Rozdzielnicę elektryczną RG, 

- System zasilania gwarnatowanego, 

- Instalację oświetlenia, 

- Instalację oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, 

-Oświetlenie zewnętrzne terenu 

- Instalacja gniazd wtykowych 400/230V 

- Instalację elektryczną 24VAC, 

- Zasilanie urządzeń technicznych, 

- Zasilanie urządzeń technologicznych, 

- Ochronę odgromową, 

- Ochronę przed dotykiem bezpośrednim, 

- Ochronę przed dotykiem pośrednim, 

- Ochronę przepięciową, 

- Ochronę przeciwpożarową. 

 

2.1.2. Zasilanie hali i pomiar energii. 

Zasilanie projektowanej hali sortowni należy wykonać z nowej rozdzielnicy nN stacji 

transformatorowej poprzez rozdzielnicę główną hali sortowni RG.  Dla nowej hali sortowni 

zaprojektowano dodatkowy pomiar energii czynnej licznikiem kWh oraz pomiar parametrów 

zasilania za pomocą analizatora np. Diris 40.  Pomiar energii rozliczeniowej z dostawca energii 

elektrycznej, odbywać się będzie jak dotychczas, centralnym licznikiem energii zamontowanym 

w stacji transformatorowej zgodnie z Warunkami Przyłączenia wydanymi przez Energa Operator 

nr P/17/059959 z dnia 28-11-2017 roku. 

Bilans mocy w rozdzielnicy RG hali sortowni : 

 Pi = 727 kW 

 kj = 0,8 

Ps = 581 kW 

In = 935 A. 
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Linia zasilająca hale sortowni będzie wykonana kablami 4x 2x YKXS 1x240mm2. Dla jednej 

fazy zasilania będą przeznaczone 2 kable YKXS 1x240mm2. 

Obciążalność długotrwała takiej linii kablowej będzie wynosiła Idd=1122A. 

Na rysunku E05 pokazano schemat zasilania rozdzielnicy RG w hali sortowni.   

 

2.1.3. Rozdzielnice elektryczne hali sortowni. 

Rozdzielnica RG - główna rozdzielnica hali sortowni - rozdzielnica wnętrzowa niskiego napięcia 

składająca się z dwóch szaf o wymiarach 2000x725x725 + 2000x975x725 na cokołach wys. 

10cm.  

W projekcie dobrano obudowę typu XL3-4000 firmy Legrand. Rozdzielnica składać się będzie 

z dwóch modułów; modułem zasilającym z głównym wyłącznikiem (rozłącznikiem) 1250A-4P 

oraz odbiorami technologicznymi z zabezpieczeniami typu XLBM-2, modułem odbiorów 

drobnych i pomiarowo-kontrolnym. 

Dla zasilania wentylatorów dachowych zaprojektowano oddzielną rozdzielnicę RW w której 

należy zamontować zabezpieczenia poszczególnych wentylatorów WH1. 

Na rysunku E05 ujęto schemat i widok projektowanej rozdzielnicy RG. 

Na rysunku E07 ujęto schemat rozdzielnicy RW. 

 

2.1.4. System zasilania gwarantowanego. 

W pomieszczeniu sterowni należy zamontować zasilacz UPS 1-fazowy o mocy 3kVA z czasem 

podtrzymania 30minut. Zasilacz UPS należy podłączyć pod istniejący obwód gniazd wtykowych  

230V zasilany z istniejącej tablicy elektrycznej T1. W tablicy elektrycznej należy wymienić 

wyłącznik róznicowo-prądowy P313-B16-30mA na wyłącznik typu P312-C20-30mA o 

charakterystyce A przystosowany do pracy z urządzeniami komputerowymi. Schemat tablicy 

elektrycznej T1 ujęto na rysunku E06.  

Zasilacz UPS należy podłączyć w pomieszczeniu sterówki do  przygotowanego obwodu (zasilić 

z istniejącego gniazdka). Dla zasilania komputerów systemu sterowania technologią 

przygotować listwę zasilającą z 6 gniazdami komputerowymi DATA. Należy wykonać 

oddzielną tablicę z 6 zabezpieczeniami, dla każdego gniazdka oddzielne zabezpieczenie typu 

S301B10  i podłączyć do zasilacza UPS. Szczegóły zasilania i miejce montażu listwiy zasilającej 

z gniazdami uzgodnić z dostawca technologii.  
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2.1.5. Instalacja oświetlenia ogólnego. 

Wszystkie projektowane oprawy oświetleniowe należy wyposażyć w źródła światła typu LED 

zgodnie z legendą opraw na rysunkach. 

Oświetlenie hali sortowni zaprojektowano oprawami przemysłowymi ze źródłem światła LED-

diody XP-G o mocy 100W (3700-5000K) oznaczone jako „A1-3” np. MITRA LED PLUS z 

szybą hartowaną i siatką ochronną, oraz naświetlaczami przemysłowymi montowanymi do ścian 

hali, oznaczone jako „B1-2”, wyposażonymi w źródła światła LED o mocy 36W np. ADQUEN 

ON 36W (3700-5000K) . Ze względu na specyfikę pomieszczenia gdzie wymagane jest średnie 

oddawanie barw, należy zachować współczynnik Ra=75.  

Oprawy montować do konstrukcji wiązarów i belek szczytowych. 

Instalację oświetlenia głównego hali wykonać przewodami YDYżo-750V 5x1,5mm2, przewody 

prowadzić po konstrukcji hali w korytkach kablowych i instalacyjnych, mocowanymi do 

kratownic i wiązarów hali sortowni. Przewody i kable należy rozprowadzać z pomieszczenia 

rozdzielnicy głównej RG w korytkach kablowych otwartych, następnie prowadzić w rurach 

osłonowych i wyprowadzić na ciągi korytek instalacyjnych które należy zamontować wokół hali. 

Z koryt do urządzeń i opraw przewody prowadzić w rurkach PCV po konstrukcji. Należy 

ograniczyć krzyżowanie się przewodów do niezbędnego minimum.  

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie z dwóch miejsc wskazanych na rysunku E02, przy 

wejściu z budynku socjalnego i bramie wjazdowej przy trafostacji. Załączanie naświetlaczy 

przemysłowych  montowanych przy bramach wjazdowych „B1-2” odbywać się będzie za 

pomocą indywidualnych łączników. Miejsca montażu łączników ujęto na rysunku E02. 

 

2.1.6. Instalacja oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego. 

Instalacja obejmuje oprawy oświetlające drogi ewakuacyjne, wskazujące kierunki ewakuacji 

oraz oświetlenie awaryjne oświetlające ciągi komunikacyjne w przypadku zaniku napięcia. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego „ew” i „aw” dobrano naścienne, wyposażone w źródło 

światła typu LED, samotestujące. Oprawy „ew” z piktogrmami montowane nad wyjściami z hali 

wewnątrz, oprawy „aw” bez piktoramów nad wyjściami z hali od zewnątrz. oraz oprawy 

awaryjne „Cw1” np. Hermetica 2x18W. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych ujęto na rysunku 

E04. Dodatkowo w istniejących kabinach srotowniczych zamontować oprawy awaryjne „Cwk” 

nasufitowo np.  np. Hermetica 2x18W, które oprzócz oświetlenia podstawowego będą pełnić rolę 

oświetlenia awaryjnego . 
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Oprawy te przy zasilaniu podstawowym 230V nie świecą się. Przy zaniku lub obniżeniu napięcia 

poniżej 0,6 Un  natychmiast się przełączają na własne źródło zasilania - akumulatory i powinny 

świecić przez okres 2h. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlone znaki ewakuacyjne 

należy rozmieścić w miejscach wskazanych na załączonych planach instalacji. Oprawy z 

piktogramami zgodnie ISO7010 montować nad drzwiami wyjściowymi. Pozostałe oświetlające i 

wskazujące drogi ewakuacyjne na ścianie na wysokości 2,5 m od podłogi. Oświetlenie awaryjne, 

oświetlające ciągi komunikacyjne w chwili zaniku napięcia   na czas nie mniejszy niż 2 h.  

Oprawy awaryjne „Cw” ze źródłem światła LED o mocy min. 2x36W, IP65, np. Hermetica 236, 

2300 lm, które są częścią oświetlenia ogólnego gdzie oprawy stanowiące oświetlenie ogólne są 

wyposażone w dodatkowe moduły awaryjne (inwertery), których czas pracy nie może być 

krótszy od 2 h. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy rozmieścić w miejscach wskazanych na 

załączonych planach instalacji. Instalację oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego należy 

wykonać przewodami YDYżo-750V 4x1,5 mm2. Zabezpieczenie obwodów wyłącznikami 

instalacyjnymi typu S301B6 w rozdzielnicy  głównej RG.  

Wszystkie oprawy oświetleniowe służące do oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego 

powinny spełniać wymagania PN-EN 60598-2-22:2004. 

 

2.1.7. Oświetlenie zewnętrzne terenu. 

Oświetlenie zewnętrzne hali sortowni zaprojektowano oprawami drogowymi ze źródłem światła 

LED o mocy 70W (6200lm), IP65, np. system ASTAR ECO. Oprawy zewnętrzne  oznaczono na 

rys. E02 jako „L1-L13”. Oprawy należy zamontować na wysięgniku jednoramiennym na wys. 

8m od ziemi. Wysięgnik przymocować do konstrukcji hali w sposób trwały. Zasilanie opraw 

„L1-13” wykonać przewodem YDYżo-750V 5x4 mm2  w rurkach instalacyjnych np. RL28 

mocowanych na typowych uchwytach do konstrukcji hali sortowni. Załączanie opraw 

zaprojektowano pomocą zegara astronomicznego, programowalnego, z możliwością 

programowania 7 dniowego.  

Schemat zasilania i sterowania oprawami „L1-13” przedstawiono na rys. E05.2. 

 

2.1.8. Instalacja gniazd wtykowych 400/230V. 

W projekcie nie przewidziano montażu gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230V. 

Dla zasilania niestacjonarnych urządzeń siłowych, przewoźnych lub przenośnych, 

w rozdzielnicy RG hali sortowni zaprojektowano zasilanie zestawów gniazdowych 

naściennych”ZG1”, 400V/32A, np. firmy SPAMEL typu ROS-7/I-41 z zabezpieczeniami 
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nadprądowymi. Zestawy wyposażone są w gniazdo 3-fazowe 32A i 16A oraz  2 gniazda 1-

fazowe 16A. 

W rozdzielnicy głównej RG obwody poszczególnych zestawów gniazdowych ROS-7/I  

zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi i nadprądowymi P344-C32-30mA. 

Rozmieszczenie zestawów gniazdowych ZG1 ujęto na rysunku E03. Docelowo zestawy 

gniazdowe ZG1 zamontować w miejscach wskazanych przez Użytkownika/Inwestora zgodnie z 

zapotrzebowaniem.  

Zestawy  gniazdowe należy zasilić przewodami  typu YDY żo -750V 5x 6 mm2 prowadzonymi 

w korytkach kablowych, instalacyjnych oraz w rurach instalacyjnych PCV prowadzonych po 

konstrukcji hali. 

 

2.1.9. Instalacja elektryczna 24VAC. 

W hali sortowni w istniejących i projektowanych kanałach technologicznych wymagane jest 

zamontowanie oświetlenia i gniazd wtykowych 24VAC. Na rysunku E02 ujęto lokalizację 

gniazd i opraw oświetleniowych 24VAC.  Wokół kanału technologicznego na wysokości ok. 

1,5m od dna kanału należy zamontować oprawy oświetleniowe 24VAC, IP65 ze źródłem światła 

LED o mocy 7-8W. Oprawy należy wykonać jako wnękowe. Gniazda 24VAC w wykonaniu 

IP65 zamontować godnie z rysunkiem E02 na wysokości 1,5m na dnem kanału. Dokładne 

rozmieszczenie gniazd 24VAC oraz ilość uzgodnić z Użytkownikiem na etapie budowy. 

Zasilanie oświetlenia i gniazd 24VAC wykonać ze skrzynek elektrycznych Z24, w obudowie 

IP54, w których zamontowany będzie transformator 230/24VAC o mocy 630VA,  

zabezpieczenia obwodów oraz włącznik zasilania. Należy wykonać oddzielne obwody dla 

oświetlenia i oddzielne dla gniazd wtykowych. Włącznik zasilania należy zamontować na 

elewacji skrzynki, który dopiero po załączeniu, będzie podawać napięcie 24VAC do kanałów 

technologicznych. Na rysunku E08 ujęto schemat i widok skrzynki zasilającej Z24. Instalację 

24VAC prowadzić w kanałach technologicznych w rurkach instalacyjnych np. PE18 pod 

tynkiem. 

 

2.1.10. Zasilanie urządzeń technicznych. 

Dla rozbudowywanej hali sortowni urządzenia techniczne można podzielić na następujące 

grupy: 

- wentylatory dachowe WH1, 

- napędy bram wjazdowych  Np, 
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- centrale wentylacyjne kabin sortowniczych CW1 i CW2.  

Na rysunku E01 ujęto rozmieszczenie wentylatorów dachowych WH1, napędy bram 

wjazdowych Np i central wentylacyjnych CW1 i CW2.  

Zasilanie urządzeń technicznych wykonać zgodnie ze schematem rozdzielnicy RG ujętym na 

rysunku E05.  

Kable zasilające urządzenia techniczne prowadzić w korytkach kablowych metalowych 

300x60mm montowanych do konstrukcji ścian hali sortowni za pomocą wsporników poziomych 

i pionowych oraz przy dojściach i doprowadzeniach kabli do urządzeń wykonać w korytkach 

instalacyjnych 100x60mm. W projekcie zaproponowano koryta kablowe metalowe, ocynkowane 

typu RGS 60-30S otwarte oraz koryta instalacyjne metalowe, ocynkowane typu RI 60-10S 

zamknięte firmy ELPUK.    

Trasy linii kablowych zasilających urządzenia techniczne pokazano na rysunku E01.  

 

2.1.11. Zasilanie urządzeń technologicznych . 

Na rzucie instalacji elektrycznej hali na rysunku E03 wskazano miejsca do których należy 

doprowadzić kable typu YKY lub YKXS zasilające urządzenia technologiczne poprzez szafy 

sterownicze ST1-2 oraz rozdzielnice RT1-5. Przekroje i typy kabli zasilających urządzenia 

technologiczne ujęto na schemacie rozdzielnicy RG na rysunku E05.  

Kable zasilające urządzenia technologiczne prowadzić w korytkach kablowych metalowych 

300x60mm montowanych do konstrukcji ścian hali sortowni za pomocą wsporników poziomych 

i pionowych oraz przy dojściach i doprowadzeniach kabli do szaf zasilająco-sterujacych ST i 

rozdzielni TR wykonać w korytkach instalacyjnych 100x60 montowanych na wspornikach 

montowanych do obudów urządzeń i maszyn technologicznych  i zwieszakach montowanych do 

wiązarów o belek stropowych hali. Trasy linii kablowych zasilających urządzenia 

technologiczne pokazano na rysunku E03. Proponowane trasy kablowe należy zweryfikować po 

zamontowaniu urządzeń technologicznych i szaf ST oraz rozdzielnic RT. 

Zasilanie urządzeń technologicznych od wymienionych szaf zasilajaco-sterowniczych ST1-2 i 

rozdzielni RT1-5 wykonuje dostawca technologii. 

W projekcie zaproponowano koryta kablowe metalowe, ocynkowane typu RGS 60-30S otwarte 

oraz koryta instalacyjne metalowe, ocynkowane typu RI 60-10S zamknięte firmy ELPUK.    
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2.1.12. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim. 

Dla wszystkich urządzeń i instalacji elektroenergetycznych projektuje się ochronę za pomocą 

obudowy. Wymagany stopień dla obudów: 

- oprawy oświetleniowe w hali sortowni IP65, 

- zestawy gniazdowe ZG1 IP65 

- wyłączniki oświetlenia IP55 

- dla oświetlenie zewnętrznego IP65, oprawy i osprzęt w wykonaniu zewnętrznym.. 

Na wszystkich obudowach urządzeń elektroenergetycznych i rozdzielnic elektrycznych należy 

umieścić tablicę bezpieczeństwa ostrzegawczą z tekstem: Nie dotykać! Urządzenie elektryczne”. 

 

2.1.13. Ochrona przed dotykiem pośrednim 

Ochronę należy zrealizować poprzez samoczynne wyłączenie zasilania. 

Należy zadbać o ciągłość elektryczną na połączeniach kanałów kablowych, korytek lub drabinek 

i należy je objąć ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym. Połączenia ochronne można 

wykonywać do najbliższego słupa konstrukcyjnego hali, który należy traktować jako element 

głównej szyny połączeń wyrównawczych. Na połączeniach stosować przewody Cu16 mm²             

i odpowiednie złącza bimetalowe, jeżeli mocowanie korytek do konstrukcji hali nie spełni 

wymagań dla połączeń ochronnych. 

 

2.1.14. Ochrona przed przepięciami 

Od skutków bezpośrednich wyładowań atmosferycznych obiekt będzie chroniony instalacją 

piorunochronną. Natomiast od przepięć wtórnych i dla odprowadzenia dużych prądów 

piorunowych zastosowano ochronę dwustopniową za pomocą ochronnika B+C np. VAL-CP-3S-

350 ograniczający przepięcia do poziomu max 2,5 kV zainstalowany w rozdzielnicy głównej 

RG.  

2.1.15. Ochrona odgromowa 

Do ochrony zewnętrznej zaprojektowano urządzenie piorunochronne składające się z: 

- zwodów naturalnych w postaci metalowego pokrycia dachowego, 

- naturalnych przewodów odprowadzających w postaci słupów konstrukcyjnych hali, 

- przewodów uziemiających łączących słupy, poprzez złącze probiercze (np. umieszczone 

w studzience pomiarowo-kontrolnej), z uziomem otokowym budynku, 

- uziomu otokowego ułożonego wokół budynku na głębokości poniżej strefy zamarzania 

gruntu, w kombinacji z dodatkowymi uziomami poziomymi i pionowymi. 
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Pokrycie dachowe stanowić będą płyty dachowe posiadające okładziny z blachy stalowej 

ocynkowanej o grubości minimum 0,5 mm. 

Podczas uderzenia piorunu w dach może dojść do perforacji pokrycia dachowego (wytopienia 

metalu).  

Instalację odgromową wykonać w oparciu o następujące normy 

 PN-IEC 61024-1 ; zasady ogólne 

 PN-IEC 61024-1-1; wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

Uziom instalacji odgromowej wykonać jako otokowy taśmą stalową ocynkowaną FeZn 30×4 

mm ułożoną w ziemi na głębokości 0,60 m i w odległości minimum 1,5 m od fundamentów 

budynku.  

Przewód PE w rozdzielnicy głównej RG hali należy uziemić podłączając go taśmą stalową 

ocynkowaną 25×4 mm do projektowanego uziomu otokowego instalacji odgromowej. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary oporności uziomu. Wyniki pomiarów 

wpisać do książki-metryki urządzenia odgromowego, a książkę przekazać Użytkownikowi. 

Odległość kabli od uziomu nie może być mniejsza niż 1,0 m. Jeżeli zachowanie wymaganej 

odległości jest niemożliwe należy w miejscu zbliżenia lub skrzyżowania ułożyć przegrodę 

(niehigroskopijną) o grubości ścianki minimum 5 mm (np. płyta lub rura winidurowa), tak aby 

najmniejsza odległość między uziomem, a kablem mierzona w ziemi wokół przegrody,                   

nie przekraczała 1,0 m. 

 

2.1.16. Uziemienia 

Dla urządzeń i maszyn technologicznych należy wykonać instalacje uziemiającą i wyrównawczą 

pokazana na rys. E03. Do punktów uziomowych wskazanych na rysunku należy doprowadzić 

bednarkę wykonana taśmą stalowa Fen 25x4mm. Przed wylaniem posadzki należy bednarkę 

ułożyć zgodnie z rysunkiem E03. Punkty uziomowe i miejsca do których należy doprowadzić 

bednarkę należy uzgodnić z dostawcą technologi firmą SUTKO.  

W miejscach wskazanych na rysunku E03, jako punkty uziomowe, należy pozostawić ok. 3m 

bednarki nad posadzką. 

Punkty uziomowe należy połączyć z uziomem otokowym zgonie z rysunkiem E03, poprzez 

typowe złącza kontrolne stosowane w instalacji odgromowej np. typu KM31L lub inne złącze 

śrubowe. 

Do projektowanej instalacji uziemiającej i wyrównawczej należy podłączyć wszystkie metalowe 

obudowy urządzeń technologicznych, central wentylacyjnych, metalowe wanny kanałów 
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technologicznych, urządzenia i rurociągi sanitarne przebiegające w pobliżu urządzeń i maszyn 

technologicznych. 

Przewód PE w rozdzielnicy głównej RG należy uziemić podłączając go taśmą stalową 

ocynkowaną 25x4 mm do projektowanego uziomu otokowego instalacji odgromowej. 

Połączenia z rurami metalowymi instalacji sanitarnych, wykonać na typowe objemki z bednarki 

stalowej ocynkowanej z zaciskiem śrubowym, a inne przez przykręcenie lub przyspawanie 

płaskownika.  

 

2.1.17. Ochrona przeciwpożarowa 

Dla obiektu wymagane jest zastosowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy zamontować w rozdzielni głównej RG hali sortowni 

jako główny wyłącznik prądu.  Przy wyjściach ewakuacyjnych z hali sortowni, zgodnie z 

rysunkiem E01 i E04, oraz w pomieszczeniu sterowni „wppoż” należy zamontować przyciski 

sterownicze „wppoż” uruchamiające główny wyłącznik prądu (który pełni rolę wyłącznika 

przeciwpożarowego). W Projekcie przewidziano 3 przyciski sterownicze „wppoż” przy 

wyjściach ewakuacyjnych oraz 1 przycisk „wppoż” w pomieszczeniu sterowni. Wyłącznik 

przeciwpożarowy, po uruchomieniu go jednym z przycisków „wppoż” powoduje wyłączenie 

spod napięcia całej instalacji odbiorczej znajdującej się w hali sortowni.  

Pod napięciem pozostają jedynie urządzenia przeciwpożarowe zamontowane w hali sortowni 

których działanie w warunkach pożaru jest niezbędne do prowadzenia ewakuacji oraz działań 

ratowniczo-gaśniczych (hydrofory, system SAP, oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne) oraz 

urządzenia i obiekty usytuowane poza budynkiem.  

 

2.1.18. Obliczenia techniczne. 

Bilans mocy sporządzono na podstawie zestawienia mocy odbiorników technologicznych, 

dostarczonego przez dostawcę technologi. 
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Dobór kabla zasilającego rozdzielnicę RG. 

Moc zainstalowana w RG 

Pi = 727 kW 

kj = 0,8 

Moc szczytowa w RG : 

Ps = 581 kW 

In = 935 A 

Zasilanie rozdzielnicy RG1 wykonać kablem nie gorszym niż YKXS 4x 2x240mm2, w układzie 

TN-C, od rozdzielnicy nN stacji transformatorowej, którego Idd=1122A (2x561A)  i 

zabezpieczyć w RG wkładką bezpiecznikową 2x3x WT-3/gG  500A na fazę.  

Sprawdzenie warunków koordynacji obciążalności i zabezpieczeń. 

935A  <  1000 A  < 1122 A 

1,6×935A  <  1,45×1122 A 

1496A  <  1626 A 

Koordynacja jest spełniona.  

 

Dobór kabla zasilającego szafę ST1. 

Moc szczytowa w ST1 – etap docelowy: 

Ps = 171 kW 

In = 274 A 

Zasilanie szafy zasiląjaco-sterownicznej ST1 wykonać kablem nie gorszym niż                                          

YKXS 5x 120mm2, w układzie TN-S, od rozdzielnicy RG ,  którego Idd = 352A  i zabezpieczyć 

w RG wkładką bezpiecznikową 3x WT-2/gG  315A.  

Sprawdzenie warunków koordynacji obciążalności i zabezpieczeń. 

274A  <  315 A  < 352 A 

1,6×274A  <  1,45×352 A 

438A  <  510 A 

Koordynacja jest spełniona.  
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Dobór kabla zasilającego szafę ST2. 

Moc szczytowa w ST2 – etap docelowy: 

Ps = 149 kW 

In = 240 A 

Zasilanie szafy zasiląjaco-sterownicznej ST2 wykonać kablem nie gorszym niż                                          

YKXS 5x 95mm2, w układzie TN-S, od rozdzielnicy RG ,  którego Idd = 310A  i zabezpieczyć 

w RG wkładką bezpiecznikową 3x WT-2/gG  300A.  

Sprawdzenie warunków koordynacji obciążalności i zabezpieczeń. 

240A  <  300 A  < 310 A 

1,6×240A  <  1,45×310 A 

384A  <  449 A 

Koordynacja jest spełniona.  

 

Dobór kabla zasilającego szafę RT1 (etap 1) 

Moc szczytowa w RT1: 

Ps = 34 kW 

In = 55 A 

Zasilanie rozdzielnicy RT1 wykonać kablem nie gorszym niż YKY5x25mm2, w układzie TN-S, 

od rozdzielnicy RG ,  którego Idd = 112A  i zabezpieczyć w RG wkładką bezpiecznikową 3x 

WT-00/gG  80A.  

Sprawdzenie warunków koordynacji obciążalności i zabezpieczeń. 

55A  <  80 A  < 112 A 

1,6×55A  <  1,45×112 A 

88A  <  157 A 

Koordynacja jest spełniona.  

 

Dobór kabla zasilającego szafę RT2 (etap 1) 

Moc szczytowa w RT2: 

Ps = 80 kW 

In = 129 A 

Zasilanie rozdzielnicy RT2 wykonać kablem nie gorszym niż  YKY5x35mm2, w układzie TN-S, 

od rozdzielnicy RG ,  którego Idd = 165A  i zabezpieczyć w RG wkładką bezpiecznikową 3x 

WT-00/gG  160A.  

Sprawdzenie warunków koordynacji obciążalności i zabezpieczeń. 
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129A  <  160 A  < 165A 

1,6×129A  <  1,45×165 A 

207A  <  240 A 

Koordynacja jest spełniona.  

 

Dobór kabla zasilającego szafę RT3.1  (etap 1) 

Moc szczytowa w RT3.1: 

Ps = 51 kW 

In = 82 A 

Zasilanie rozdzielnicy RT3.1 wykonać kablem nie gorszym niż  YKY 5x25mm2, w układzie 

TN-S, od rozdzielnicy RG ,  którego Idd = 137A  i zabezpieczyć w RG wkładką bezpiecznikową 

3x WT-00/gG  100A.  

Sprawdzenie warunków koordynacji obciążalności i zabezpieczeń. 

82A  <  100 A  < 137A 

1,6×82A  <  1,45×137 A 

131A  <  198 A 

Koordynacja jest spełniona.  

 

Dobór kabla zasilającego szafę RT3.2 (etap 1) 

Moc szczytowa w RT3.2: 

Ps = 18 kW 

In = 29 A 

Zasilanie rozdzielnicy RT3.2 wykonać kablem nie gorszym niż YKY 5x10mm2, w układzie TN-

S, od rozdzielnicy RG ,  którego Idd = 75A  i zabezpieczyć w RG wkładką bezpiecznikową 3x 

WT-00/gG  40A.  

Sprawdzenie warunków koordynacji obciążalności i zabezpieczeń. 

29A  <  40 A  < 75A 

1,6×29A  <  1,45×75 A 

47A  <  108 A 

Koordynacja jest spełniona.  

 



Projekt wykonawczy 
rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych 

z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu 
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie 

Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski 

pprrooGGEEOO   

 

 
 

16 

 

Dobór kabla zasilającego szafę RT4.1 (etap 1) 

Moc szczytowa w RT4: 

Ps = 81 kW 

In = 130 A 

Zasilanie rozdzielnicy RT4 wykonać kablem nie gorszym niż  YKXS 5x50mm2, w układzie TN-

S, od rozdzielnicy RG ,  którego Idd = 211A  i zabezpieczyć w RG wkładką bezpiecznikową 3x 

WT-00/gG  200A.  

Sprawdzenie warunków koordynacji obciążalności i zabezpieczeń. 

130A  <  200 A  < 211A 

1,6×130A  <  1,45×211 A 

208A  <  305 A 

Koordynacja jest spełniona.  

Dobór kabla zasilającego szafę RT4.2 (etap docelowy) 

Moc szczytowa w RT4.2: 

Ps = 135 kW 

In = 210 A 

Zasilanie rozdzielnicy RT4 wykonać kablem nie gorszym niż  YKXS 5x120mm2, w układzie 

TN-S, od rozdzielnicy RG ,  którego Idd = 346A  i zabezpieczyć w RG wkładką bezpiecznikową 

3x WT-00/gG  300A.  

Sprawdzenie warunków koordynacji obciążalności i zabezpieczeń. 

130A  <  300 A  < 346A 

1,6×130A  <  1,45×346 A 

208A  <  435 A 

Koordynacja jest spełniona.  

Dobór kabla zasilającego szafę RT5 (etap 1) 

Moc szczytowa w RT5: 

Ps = 63 kW 

In = 102 A 

Zasilanie rozdzielnicy RT4 wykonać kablem nie gorszym niż  YKXS 5x35mm2, w układzie TN-

S, od rozdzielnicy RG ,  którego Idd = 165A  i zabezpieczyć w RG wkładką bezpiecznikową 3x 

WT-00/gG  160A.  

Sprawdzenie warunków koordynacji obciążalności i zabezpieczeń. 

102A  <  160 A  < 165A 

1,6×102A  <  1,45×165 A 

164A  <  239 A 

Koordynacja jest spełniona.  
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2.1.19.  Ochrona dodatkowa od porażeń 

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym  

zastosowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.  

Ochronie podlegają wszystkie metalowe obudowy i korpusy urządzeń  elektrycznych  mogące  

znaleźć się pod  napięciem. 

Dla ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w poszczególnych rozdzielnicach 

zastosowano wyłączniki nadmiarowo i różnicowoprądowe prądzie różnicowym 30 mA 

zabezpieczające obwody odbiorcze. 

W projektowanej instalacjach wszystkie gniazda wtyczkowe posiadają bolec ochronny, 

a urządzenia zacisk ochronny. Do połączenia pomiędzy bolcem lub zaciskiem i przewodem 

ochronnym PE na rozdzielnicy należy wykorzystać trzecią lub piątą żyłę  przewodu zasilającego 

gniazdo wtyczkowe lub inne urządzenie odbiorcze. 

Instalację wykonać starannie i zgodnie ze schematami. 

Przewody ochronne PE doprowadzić należy również do wszystkich opraw oświetleniowych. 

Żyłę PE łączyć ze śrubą N przed wyłącznikiem różnicowoprądowym nie przerywać i nie 

zabezpieczać, aż do bolców gniazd wtykowych i obudów aparatów elektrycznych.  

 Do głównej i miejscowej szyny wyrównawczej należy podłączyć wszystkie metalowe  

obudowy urządzeń technologicznych, central wentylacyjnych, metalowe wanny 

i zlewozmywaki, urządzenia i rurociągi sanitarne: wodne i centralnego ogrzewania, metalowe 

kanały wentylacyjne oraz przewody ochronne PE we wszystkich rozdzielnicach.  

Połączenia z rurami wykonać na typowe objemki z bednarki stalowej ocynkowanej z zaciskiem 

śrubowym, a inne przez przykręcenie lub przyspawanie płaskownika. Podłączenia urządzeń do 

głównej szyny wyrównawczej wykonać przewodem LgY 6 mm2 lub DY 6  mm2. 

Na zewnątrz hali przy wejściach, w miejscach widocznych,. zamontować wyłączniki 

przeciwpożarowe. 

 

2.1.20.  Ochrona przed dotykiem bezpośrednim 

Dla wszystkich urządzeń i instalacji elektroenergetycznych projektuje się ochronę za pomocą 

obudowy. Wymagany stopień dla urządzeń elektrycznych: 

 dla oświetlenie IP65, oprawy i osprzęt w wykonaniu zewnętrznym. 

Na wszystkich obudowach urządzeń elektroenergetycznych i rozdzielnic elektrycznych należy 

umieścić tablicę bezpieczeństwa ostrzegawczą z tekstem: 

 „Nie dotykać! Urządzenie elektryczne”. 
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2.1.21.  Ochrona przed dotykiem pośrednim 

Ochronę należy zrealizować poprzez samoczynne wyłączenie zasilania. 

Należy zadbać o ciągłość elektryczną na połączeniach kanałów kablowych, korytek lub drabinek 

i należy je objąć ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym. Połączenia ochronne można 

wykonywać do najbliższego słupa konstrukcyjnego hali, który należy traktować jako element 

głównej szyny połączeń wyrównawczych. Na połączeniach stosować przewody Cu16mm² i 

odpowiednie złącza bimetalowe, jeżeli mocowanie korytek do konstrukcji hali nie spełni 

wymagań dla połączeń ochronnych. 

 

2.1.22.  Ochrona przed przepięciami 

Od skutków bezpośrednich wyładowań atmosferycznych obiekty będą chroniony instalacją 

piorunochronną. Natomiast od przepięć wtórnych i dla odprowadzenia dużych prądów 

piorunowych zastosowano ochronę dwustopniową np. odgromniki DEHNVentilt ograniczający 

przepięcia do poziomu max 2.5 kV zainstalowane w rozdzielnicy RG. Zadaniem odgromników 

jest zasadnicza choć zgrubna eliminacja przepięcia. 
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2.2. Uwagi końcowe do instalacji elektrycznych hali sortowni. 
 Dla wszystkich części instalacji należy dostarczyć instrukcje transportu, magazynowania, 

budowy, obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

 Wszystkie instrukcje, protokoły pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. 

muszą być sporządzone w języku polskim. 

 Do wszystkich oryginalnych certyfikatów lub deklaracji zgodności wyrobów pochodzących             

z państw Unii Europejskiej musi być dołączone polskie tłumaczenie. 

 Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach mające znaczenie dla ich obsługi                            

oraz bezpieczeństwa urządzeń i personelu muszą być w języku polskim lub oznakowane 

symbolami ujętymi w Polskich Normach. 

 Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej schematy zasadnicze, schematy 

oprzewodowania, plany instalacji, instalację uziemiającą i sieć kablową. Schematy, plany, 

rysunki powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących 

przygotowania dokumentów stosowanych w elektrotechnice i z zastosowaniem symboli 

ujętych w Polskich Normach.  

 Dla wszystkich obudów rozdzielnic elektrycznych i szaf sterowniczych powinny być 

dostarczone protokoły z badań wyrobu. 

 Pomiary i badania odbiorcze należy wykonać według wymagań przedstawionych                       

w PN-E-04700:1998, PN-IEC 60364-6-61:2000, PN-IEC 61024-1:2001 i PN-IEC 61024-1-

2:2002 oraz norm przedmiotowych dotyczących poszczególnych wyrobów i instalacji. 

 We wszystkich rozdzielnicach hali sortowni należy pozostawić co najmniej 10% wolnej 

przestrzeni (w odniesieniu do przestrzeni zajętej przez zaprojektowaną aparaturę) na potrzeby 

późniejszej rozbudowy o dodatkowe aparaty i zaciski. Wymaganie to dotyczy także 

dodatkowej wolnej przestrzeni do wprowadzenia i podłączenia dodatkowych przewodów                  

i kabli odpływowych. Przy sprawdzaniu cieplnym zestawów rozdzielczych należy zwiększyć 

wydatek ciepła emitowanego przez aparaty zaprojektowane w niniejszym o dodatkowe 10%. 

 Dla wszystkich maszyn technologicznych, które nie posiadają wyłącznika awaryjnego należy, 

na ich zasilaniu, zastosować wyłącznik awaryjny stanowiskowy. 

 Uszczelnienia ognioodporne przepustów kablowych w oddzieleniach przeciwpożarowych 

powinny być certyfikowane przez producenta uszczelnień. 
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3. INFORMACJE KOŃCOWE 

3.1. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robot wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez 

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki 

Budowlanej. 

 

UWAGA! 

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i technologii użyto                       

w celu dokładnego opisania elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się 

zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. Zastosowanie innych rozwiązań 

materiałowych oraz innych urządzeń  jest uwarunkowane zachowaniem odpowiednich 

parametrów i standardu jakie posiadają materiały i urządzenia podane w projekcie, 

każdorazowo   w uzgodnieniu z Projektantem. 

Wykorzystywane na etapie budowy materiały i produkty muszą mieć stosowne atesty, 

aprobaty i dopuszczenia a ich montaż i/lub instalacja i/lub budowa powinny być zgodnie                

z wytycznymi producenta. 
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1. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz pozostałymi rysunkami

wchodzącymi w zakres niniejszego projektu.
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pomiędzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - ważniejsze są

rozwiązania zawarte w Projekcie Wykonawczym.

DOŚ/0188/PWBE/16

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych

130/DOŚ/06
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych
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C
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Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brześć Kujawski

Adres obiektu budowlanego:

rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych
oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej

i zagospodarowania terenu
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym
Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”

Jednostka projektowa:

Projekt wykonawczy

Nazwa rysunku:
RZUT HALI - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD 24VAC

12.2018 Skala: Rys.Data: E02Projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t. z późn. zm.) 1:100

proGEO Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 45, 50-541 WrocławproGEO

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Saniko" Spółka z o.o.

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

nr działek : 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804_5 Brześć Kujawski-obszar
obręb: 0015 Machnacz, powiat:  włocławski , województwo: kujawsko-pomorskie

Podpis:
mgr inż. Robert Myrlak

Projektant: Specjalność i nr upr.:

Podpis:Specjalność i nr upr.:Sprawdzający:
dr inż. Remigiusz Mydlikowski

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz pozostałymi rysunkami

wchodzącymi w zakres niniejszego projektu.

2. W przypadku różnic (odstępstw nieistotnych i/lub rozwiązań zamiennych)

pomiędzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - ważniejsze są

rozwiązania zawarte w Projekcie Wykonawczym.

DOŚ/0188/PWBE/16

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych

130/DOŚ/06
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych



Uziom otokowy dla instalacji odgromowej i wyrównawczej wykonać

bednarką FeZn 30x4 zakopaną w ziemi na głębokości 0,6m

w odległości min. 1,5m od ścian hali.

Rezystancja uziomu otokowego nie może przekroczyć R=10 oM

LEGENDA ELEKTRYCZNA:

UZIOM

Instalacje uziemiajaca i wyrównawcza wykonać bednarka FeZn 25x4.

Bednarkę zalać w posadzce na głębokość 5-7cm i wyprowadzić

na zewnętrz łacząc z uziomem otokowym poprzez złacza kontrolne

montowane na zewnętrznych ścianach hali sortowni.

Punkty uziomowe dla maszyn i urzadzeń technologicznych.

We wskazanych miejscach bednarkę FeZn 25x4 należy wyprowadzić

ponad posadzkę hali i pozostawić ok. 3m nad posadzką.

Sposób zakończenia punktów uziomowych uzgodnić z dostawca

technologii.
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Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brześć Kujawski

Adres obiektu budowlanego:

rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych
oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej

i zagospodarowania terenu
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym
Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”

Jednostka projektowa:

Projekt wykonawczy

Nazwa rysunku:
RZUT HALI - INSTALACJA UZIEMIAJACA I WYRÓWNWCZA

12.2018 Skala: Rys.Data: E03Projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t. z późn. zm.) 1:100

proGEO Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 45, 50-541 WrocławproGEO

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Saniko" Spółka z o.o.

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

nr działek : 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804_5 Brześć Kujawski-obszar
obręb: 0015 Machnacz, powiat:  włocławski , województwo: kujawsko-pomorskie

Podpis:
mgr inż. Robert Myrlak

Projektant: Specjalność i nr upr.:

Podpis:Specjalność i nr upr.:Sprawdzający:
dr inż. Remigiusz Mydlikowski

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz pozostałymi rysunkami

wchodzącymi w zakres niniejszego projektu.

2. W przypadku różnic (odstępstw nieistotnych i/lub rozwiązań zamiennych)

pomiędzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - ważniejsze są

rozwiązania zawarte w Projekcie Wykonawczym.

DOŚ/0188/PWBE/16

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych

130/DOŚ/06
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych
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aw

Cw

Rozdzielnica główna hali wyposażona w wyłącznik główny 1250A

przedział zasilający technologię, przedzial pomiarowy i odbiory drobne,

przedział wentylacyjny.

Obudowa 2x szafy; 725mm x2000mm x725mm (gł. x wys. x szer.)

RG

Cw1

wppoż

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - LEGENDA

(projektowany)

kierunek ewakuacji - parter

zejście z klatki schodowej

wyjście ewakuacyjne

DROGI EWAKUACYJNE - LEGENDA

Oprawa awaryjna IP40, LED 18W, montowana naściennie

w pomieszczeniu sterówki, wyposażona w inwerter 2h

PIKTOGRAMY DLA OPRAW EWAKUACYJNYCH "ew"

Piktogram nr AE002 / ISO 7010

Znak ewakuacyjny - kierunek do wyjścia na wprost.Drzwi prawe. 

Piktogram nr AE001 / ISO 7010

Oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego do obszaru bezpiecznego

Oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego do obszaru bezpiecznego

Piktogram nr AA0013 / ISO 7010

Znak ewakuacyjny - kierunek ewakuacji.

Oznaczenie do wskazania kierunku ewakuacji.

Znak ewakuacyjny - kierunek do wyjścia na wprost. Drzwi lewe.

Cwk

ew

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brześć Kujawski

Adres obiektu budowlanego:

rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych
oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej

i zagospodarowania terenu
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym
Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”

Jednostka projektowa:

Projekt wykonawczy

Nazwa rysunku:
RZUT HALI - OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

12.2018 Skala: Rys.Data: E04Projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t. z późn. zm.) 1:100

proGEO Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 45, 50-541 WrocławproGEO

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Saniko" Spółka z o.o.

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

nr działek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804_5 Brześć Kujawski-obszar
obręb: 0015 Machnacz, powiat:  włocławski , województwo: kujawsko-pomorskie

Podpis:
mgr inż. Robert Myrlak

Projektant: Specjalność i nr upr.:

Podpis:Specjalność i nr upr.:Sprawdzający:
dr inż. Remigiusz Mydlikowski

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz pozostałymi rysunkami

wchodzącymi w zakres niniejszego projektu.

2. W przypadku różnic (odstępstw nieistotnych i/lub rozwiązań zamiennych)

pomiędzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - ważniejsze są

rozwiązania zawarte w Projekcie Wykonawczym.

3. Lokalizacja maszyn i urządzeń oraz ich skrajnych parametrów wg rysunku

S-100718-0 z dnia 11.07.2018 (Sutco Polska)

DOŚ/0188/PWBE/16

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych

130/DOŚ/06
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych



Zestaw łaczników 1

Zestaw łaczników 2

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brześć Kujawski

Adres obiektu budowlanego:

rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych
oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej

i zagospodarowania terenu
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym
Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”

Jednostka projektowa:

Projekt wykonawczy

Nazwa rysunku:
ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG HALI SORTOWNI

12.2018 Skala: Rys.Data: E05Projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t. z późn. zm.) -

proGEO Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 45, 50-541 WrocławproGEO

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Saniko" Spółka z o.o.

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

nr działek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804_5 Brześć Kujawski-obszar
obręb: 0015 Machnacz, powiat:  włocławski , województwo: kujawsko-pomorskie

Podpis:
mgr inż. Robert Myrlak

Projektant: Specjalność i nr upr.:

Podpis:Specjalność i nr upr.:Sprawdzający:
dr inż. Remigiusz Mydlikowski

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz pozostałymi rysunkami

wchodzącymi w zakres niniejszego projektu.

2. W przypadku różnic (odstępstw nieistotnych i/lub rozwiązań zamiennych)

pomiędzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - ważniejsze są

rozwiązania zawarte w Projekcie Wykonawczym.

DOŚ/0188/PWBE/16

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych

130/DOŚ/06
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych



PROJEKTOWANE ELEMENTY TABLICY T1  OZNACZONO CHMURĄ.

W TABLICY T1 WYKORZYSTAĆ OBWÓD GNIAZD L1 DLA POM. STERÓWKI;

WYMIENIĆ WYŁĄCZNIK P312-B16-30mA typ AC, NA WYŁĄCZNIK

 P312-C20-30mA typ A, DO GNIAZDA PODŁĄCZYĆ ZASILACZ UPS

Z KTÓREGO NALEŻY ZASILIĆ 6 GNIAZD KOMPUTEROWYCH DLA

SYSTEMU STEROWANIA TECHNOLOGIĄ "TOMRA"

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brześć Kujawski

Adres obiektu budowlanego:

rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych
oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej

i zagospodarowania terenu
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym
Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”

Jednostka projektowa:

Projekt wykonawczy

Nazwa rysunku:
ISTN. TABLICA PIĘTROWA T1 CZĘŚCI SOCJALNEJ

12.2018 Skala: Rys.Data: E06Projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t. z późn. zm.) -

proGEO Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 45, 50-541 WrocławproGEO

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Saniko" Spółka z o.o.

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

nr działek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804_5 Brześć Kujawski-obszar
obręb: 0015 Machnacz, powiat:  włocławski , województwo: kujawsko-pomorskie

Podpis:
mgr inż. Robert Myrlak

Projektant: Specjalność i nr upr.:

Podpis:Specjalność i nr upr.:Sprawdzający:
dr inż. Remigiusz Mydlikowski

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz pozostałymi rysunkami

wchodzącymi w zakres niniejszego projektu.

2. W przypadku różnic (odstępstw nieistotnych i/lub rozwiązań zamiennych)

pomiędzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - ważniejsze są

rozwiązania zawarte w Projekcie Wykonawczym.

DOŚ/0188/PWBE/16

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych

130/DOŚ/06
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych



Łącznik krzywkowy np. SK20 mocowany na drzwiczkach

rozdzielnicy RW, praca 0-wyłączone zasilanie, 1-załaczanie ręczne

2-praca automatyczna (sterownik)

W1

HALA

SORTOWNI

wentylator

dachowy

W1

Wentylator dachowy 230V, Pn=500W, In=3A

zasilić przewodami YDYżo 3x2,5mm

2

 z rozdzielni RG

WH1

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brześć Kujawski

Adres obiektu budowlanego:

rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych
oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej

i zagospodarowania terenu
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym
Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”

Jednostka projektowa:

Projekt wykonawczy

Nazwa rysunku:
Rozdzielnia wentylatorów dachowych RW

12.2018 Skala: Rys.Data: E07Projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t. z późn. zm.) -

proGEO Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 45, 50-541 WrocławproGEO

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Saniko" Spółka z o.o.

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

nr działek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804_5 Brześć Kujawski-obszar
obręb: 0015 Machnacz, powiat:  włocławski , województwo: kujawsko-pomorskie

Podpis:
mgr inż. Robert Myrlak

Projektant: Specjalność i nr upr.:

Podpis:Specjalność i nr upr.:Sprawdzający:
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Oprawa kanałowa IP65, LED 15W (1300lm), montowana w ścianie bocznej

kanałów technologicznych, na wys. 1,5m nad dnem kanału

24V

Gniazdo wtykowe 24VAC IP65, montowane w ścianie bocznej

kanałów technologicznych, na wys. 1,5m nad dnem kanału

24

Łacznik krzywkowy np. SK16GP mocowany na drzwiczkach

skrzynki Z24

W1

Transformator bezpieczeństwa, montowany na szynę TH35

230/24V, 630VA,

TR Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brześć Kujawski

Adres obiektu budowlanego:

rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych
oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej

i zagospodarowania terenu
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym
Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”

Jednostka projektowa:

Projekt wykonawczy

Nazwa rysunku:
Skrzynka elektryczna Z24

12.2018 Skala: Rys.Data: E08Projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t. z późn. zm.) -

proGEO Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 45, 50-541 WrocławproGEO

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Saniko" Spółka z o.o.

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

nr działek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804_5 Brześć Kujawski-obszar
obręb: 0015 Machnacz, powiat:  włocławski , województwo: kujawsko-pomorskie

Podpis:
mgr inż. Robert Myrlak

Projektant: Specjalność i nr upr.:

Podpis:Specjalność i nr upr.:Sprawdzający:
dr inż. Remigiusz Mydlikowski

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz pozostałymi rysunkami

wchodzącymi w zakres niniejszego projektu.

2. W przypadku różnic (odstępstw nieistotnych i/lub rozwiązań zamiennych)

pomiędzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - ważniejsze są

rozwiązania zawarte w Projekcie Wykonawczym.

DOŚ/0188/PWBE/16

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych

130/DOŚ/06
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych


