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 Przedmiot inwestycji, sposób wykonania robót  

Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu "Budowa i 
modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej  na terenie Miasta Bełchatowa";-  
Kontrakt 10 - "Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej  
oczyszczalni ścieków".   

 

Sposób wykonania robót: 
„System zlecony” przez Zamawiającego;- „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

 Inwestor 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie  
   ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9, 97- 400 Bełchatów 

 Jednostka projektowania 

DP System Sp. z o.o. 
Siedziba: 92-605 Łódź, ul. Szarady 4, biuro techniczne: 91-492 Łódź, ul. Bema 61 
tel.+48 42 654 30 77, fax +48 42 654 31 06 

  Stadium dokumentacji 

Projekt wykonawczy – branża elektryczna. 

 Podstawa opracowania 

Formalną podstawę niniejszego opracowania stanowi: 
 Umowa z Inwestorem oraz PFU 
 Obowiązujące akty prawne i normy branżowe. 
 Uzgodnienia z Inwestorem/Zamawiającym. 
 Obowiązujące akty prawne i normy branżowe. 

 

 Materiały oraz źródła informacji wykorzystane do opracowania 

 Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów oraz wypisy uproszczone z rejestru gruntów. 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
 Wizje lokalne i pomiary własne. 

 

 Opis rozwiązań projektowych 

7.1. Kompensacja mocy  biernej 

Stan istniejący -  kompensacja mocy biernej realizowana jest za pomocą dwóch baterii 
kondensatorów o mocy 120kVar. Baterie podłączone są do każdej z dwóch sekcji rozdzielnicy RGnn w 
ob.1. 
Bilans mocy dla nowych i modernizowanych obiektów: 

Lp Nazwa obwodu

Moc 

zainstalo

wana 

grupy

Pi [kW] kz cos j tan j Psi [kW] Qsi [kvar]

1 3 4 5 6 7 8 9

1 Rozdz. budynku krat: B020SZ01 129,21 0,68 0,90 0,48 87,72 42,48

2 ZK Piaskownik:

3
Rozdz. piaskownika B301SZ01 + 

biofiltr B309SZ01
128,38 0,80 0,90 0,48 102,70 49,74

4 ZK PCP1:

5 Rozdz. PCP1: B302SZ01 36,60 0,65 0,90 0,48 23,93 11,59

6 ZK Zlewnie:

7 Rozdz. stacji zlewczych B304SZ01 20,80 0,63 0,90 0,48 13,10 6,35

8 11SZ02 215,50 0,69 0,90 0,48 148,70 72,02

9 Rozdz. pomp. filtratu: B307SZ01 11,04 0,56 0,90 0,48 6,21 3,01

10 Rozdz. pomp. wody techn.: B310SZ01 51,00 0,19 0,90 0,48 9,47 4,59

11 RZS2 -120,00 0,70 0,90 0,48 -84,00 -40,68

12 Istniejąca rozdzielnica piaskownika -10,5 0,70 0,90 0,48 -7,35 -3,56

13 Istniejąca rozdzielnica budynku krat -53,00 0,70 0,90 0,48 -37,10 -17,97

Razem 409,0 263,4 127,6

Ps= 263,38 [kW] - moc szczytowa czynna

Qs= 127,56 [kvar] - moc szczytowa bierna

Ss= 292,65 [kVA] - moc szczytowa pozorna

Iobl= 422,40 [A] - prąd obliczeniowy

Współczynniki Moc szczytowa grupy
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 Obliczeniowa moc bierna szczytowa dla całego zadania wynosi Qs=127,6kVar. 
W związku ze zwiększeniem mocy w stosunku do mocy zainstalowanych baterii kondensatorów należy w 
rozdzielnicy RGnn przeprowadzić pomiary parametrów sieci na koniec kontraktu w celu stwierdzenia 
rzeczywistego zużycia mocy. Jeśli wartość mocy biernej będzie powyżej 120kVar, należy zabudować w 
istniejących bateriach dodatkowe kondensatory ze stycznikami o wartości wymaganej do 
skompensowania szczytowej mocy biernej. W celu automatycznego załączania dołożonych 
kondensatorów należy je wpiąć do istniejącego regulatora RMB-10.6. 

7.2. Wymagania ogólne 

Linie kablowe nn wykonać należy kablami 1 kV ułożonymi w ziemi na głębokości 0,7m a na skrzyżowaniu 
z innymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego wciągniętymi do rur z tworzywa fi110 mm. Obok linii 
kablowych nn w tym samym wykopie ułożone będą linie kablowe sterownicze. W budynkach 
technicznych kable należy układać w korytkach ocynkowanych. 
Temperatura kabla przy układaniu nie powinna być niższa od wartości podawnej przez producenta kabla. 
Zabrania się podgrzewania kabla ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 
powodowany przez sąsiednie źródło ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC. 
 

7.3. Roboty ziemne 

Wykopy pod linie kablowe należy wykonać ręcznie. Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być 
mniejsza niż 0,4 m. Zmiany kierunku rowu należy wykonać po łuku. Jednocześnie wymaga się aby 
minimalny promień łuków nie był mniejszy niż : 

 20-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli jednożyłowych  
 15-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych  
 10-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych 

Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy piasku oraz 
średnicy kabla odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż :0,7 m. w 
przypadku kabli o napięciu 0,4 kV. 
 

7.4. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i innymi urządzeniami 

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak , aby kabel wyższego napięcia był 
zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna głębiej 
niż linia telekomunikacyjna. 

 
Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 
 

Skrzyżowanie lub zbliżenie 

Najmniejsza 
dopuszczalna odległość w 
cm 

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z 
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

15 5 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń 
oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

5 
mogą się 

stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z 
kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe niż 
1 kV<Un<30 kV 

15 25 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 
kV i nie przekraczające 30 kV z kablami tego samego typu 

15 10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 30 
kV z kablami tego samego rodzaju 

50 50 

Kabli różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV 15 25 

Kabli z mufami sąsiednich kabli Nie dopuszcza się Jak l.p. 15 

 

możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli 
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony. 
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca 
skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad 
rurociągami. 
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najwęższym miejscu. Długość przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami powinna 
wynosić :  

 średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej stron 
 szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm z każdej strony 

  Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna 
być mniejsza niż 80 cm. 
  Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co 
najmniej 50 cm. 
 

7.5. Układanie przepustów kablowych 

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur ochronnych o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1,5 – 
krotna zewnętrzna średnica wprowadzonego kabla, ale nie mniejsza niż 50 mm.  Przepusty kablowe 
należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym 
przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel ; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ 
wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 
  Głębokość umieszczania przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 
powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej : 
   40 cm – przy układaniu kabli pod chodnikami 
   80 cm – przy układaniu kabli w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego 
  W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być 
wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia 
kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. 
  Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione w sposób uniemożliwiający 
przedostawanie się do ich wnętrza wody i zabezpieczający przed ich zamuleniem. 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Przepusty w 
komorze pomp oraz komory zasuw muszą być szczelne i odporne na działanie środowiska tam 
panującego. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi 
należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW). 
W miejscach skrzyżowań kabli ze sobą i z innymi urządzeniami podziemnymi, gdzie nie ma możliwości 
zabezpieczenia kabli rurami pełnymi stosować należy rury dzielone. 
Jako dzielone osłony otaczające istniejących kabli należy stosować dzielone wzdłużnie rury z twardego 
polietylenu - PEH (HDPE), o średnicy zewnętrznej/wewnętrznej i barwie powierzchni zewnętrznej: 
110/100 mm2, niebieskiej - w liniach na napięcie 0,6/1 kV, 
160/141^145 mm, czerwonej - w liniach na napięcie >1 kV, 
przy czym dla zabezpieczenia przed rozwarciem tych rur układanych w ziemi należy stosować opaski z 
odcinków taśmy przylepnej wzmocnionej włóknem szklanym, o szerokości 25 mm lub obwoje (po 3-4 
zwoje) z miękkiego drutu stalowego lub miedzianego, w odstępach co 1 m. Wzdłużne i poprzeczne 
krawędzie tych rur powinny być uszczelnione masą plastyczną na bazie kauczuku silikonowego 
Łączenie ze sobą odcinków rur dzielonych należy wykonać w taki sposób, aby przy nakładaniu górna 
część rury z dolną, nachodziły na siebie na całej długości. 
Dopuszcza się przedłużanie rur dzielonych, tego samego typu i wymiaru tak, aby górna część rury 
względem dolnej, były przesunięte na długości min. 0,5 m. Powstały nadmiar jednej części rury, należy po 
obu końcach przedłużanych rur obciąć. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych 
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 
 

7.6. Wprowadzanie kabli do budynku 

Kabel przy wprowadzaniu do budynku należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi osłoną 
wmurowaną w fundament lub ścianę. 
Jako osłony mogą być stosowane rury betonowe, kamionkowe lub stalowe, przechodzące przez całą 
grubość fundamentu lub ściany budynku. Osłona w postaci rury powinna mieć wewnętrzną średnicę 
równą co najmniej 1,5--krotnej średnicy zewnętrznej kabla; osłonę należy ułożyć ze spadkiem na 
zewnątrz budynku. 
Do rur stalowych nie należy wprowadzać pojedynczych kabli jednożyłowych. 
Wprowadzając kabel do budynku, należy na zewnątrz pozostawić zapas kabla w postaci pętli ułożonej w 
ziemi przed rurą wpustową wmurowaną w ścianę lub w fundament budynku. 
Po wciągnięciu kabla do wnętrza pomieszczenia przez rurę oba końce rury należy uszczelnić, aby 
zapobiec przedostawaniu się wody i gazu do wnętrza budynku. 
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7.7. Oznaczenie linii kablowej 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki ( np. opaski 
kablowe ) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 100 m na prostej trasie oraz przy mufach i 
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach i zmianach kierunku trasy. 
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające : 
symbol i numer ewidencyjny linii 
oznaczenie kabla 
znak użytkownika kabla 
znak fazy ( przy kablach jednożyłowych 
rok ułożenia kabla 
  Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych 
punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi 
wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić 
trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. 
 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 

W czasie realizacji inwestycji należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branżowych oraz zgodnie z 
wewnętrznymi przepisami/instrukcjami Inwestora. 

 Uwagi i zalecenia końcowe  

 

Wszelkie roboty przy budowie należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym, 
wykonywać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP.  

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo-montażowych w terenie zabudowanym tj.: 

 właściwy rozładunek ciężkich materiałów 
 składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do 

których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych 
 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 

składowania do miejsca montażu (m.in.   konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą 
niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie) 

 zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych 

 Wykonawca oraz dostawca urządzeń technologicznych z "natury" sprawdzą przed zamówieniem 
urządzeń, wymiary mogące mieć wpływ na późniejszy prawidłowy montaż urządzeń 
technologicznych 
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