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S-01. Projekt zagospodarowania terenu     skala 1:500 

S-02. Instalacja biogazu - profil rurociągu przesyłowego zbiorczego skala 1:100/500 

S-03. Instalacja biogazu - profile rurociągów do stacji zbiorczej 1  skala 1:100/500 

S-04. Instalacja biogazu - profile rurociągów do stacji zbiorczej 2  skala 1:100/500 
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OPIS TECHNICZNY: 

1.  Dane formalne: 

1.1. Nazwa, cel opracowania i zakres: 

Projekt techniczny montażu urządzeń odgazowania kwatery nr 2 na składowisku odpadów 

należącym do ZUOS w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A opracowany został na podstawie zlecenia.  

Celem wykonanego opracowania jest stworzenie podstaw do właściwej oceny i wyceny przez 

potencjalnych Wykonawców prac polegających na montażu urządzeń służących do odgazowania 

kwatery składowania odpadów nr 2.  

Zakres przeprowadzonych prac będzie obejmował wykonanie następujących elementów z podziałem 

na etapy: 

W I etapie  

1) Montaż kontenerowego modułu pomiarowo-regulacyjnego MPR, 

2) Montaż kontenerowej stacji zbiorczej nr 1 i 2,  

3) Montaż 10 studni gazowych typu wierconego, 

4) Montaż instalacji przesyłowej łączącej 10 nowych studni gazowych, 11 istniejących studni  

    gazowych,3 istniejące studnie wodne ze stacjami zbiorczymi nr 1 i 2, 

5) Montaż instalacji zbiorczej odprowadzającej biogaz ze stacji zbiorczych do MPR, 

6) Montaż odwadniaczy bateryjnych na kwaterze nr 2, 

7) Montaż odwadniaczy sieciowych na kwaterze nr 1, 

8) Montaż instalacji elektrycznej zasilającej MPR oraz stacje zbiorcze nr 1 i 2. 

 

W II etapie  

1) Montaż 4 studni gazowych typu wierconego, 

2) Montaż instalacji przesyłowej łączącej 4 nowe studnie gazowe ze stacją zbiorczą nr 1 , 

 

1.2. Inwestor: 

Zakład Utylizacyjny Odpadów Stałych Sp. z o.o. 
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ul. Rokicka 5A; 83-110 Tczew 

1.3. Autor opracowania: 

SIM Projekt S.C. Sławomir Hebel i Mariusz Gosz 

ul. Zbożowa 11; 84-239 Bolszewo. 

 

1.4. Podstawy opracowania: 

� Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych terenu składowiska w skali 1:500, 

� Zalecenia do budowy i eksploatacji instalacji do wydobywania i wykorzystywania biogazu z 

wysypisk, wyd. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM. Łódź 1999 r. 

� Wizja lokalna na terenie składowiska, 

� Materiały otrzymane od producentów urządzeń. 

� Normy i przepisy aktualne w czasie opracowywania dokumentacji. 

 

2. Stan istniejący: 

Teren przedsięwzięcia stanowią kwatery składowe nr 1 i 2. Kwatera nr 1 jest aktualnie 

zrekultywowana i posiada instalację odgazowania w postaci stacji MPR, stacji ssaw, pochodni i 

agregatu prądotwórczego.  

Obszar kwatery nr 2 jest w chwili obecnej eksploatowany i miąższość odpadów wynosi średnio ok. 5-

7m. Znajduje się na niej 11 studni gazowych w postaci rury perforowanej PE ɸ160 w obsypce 

tłuczniowej, rury osłonowej stalowej ɸ800 zamkniętej kołnierzem zaślepiającym z zamontowaną 

pochodnią typu biernego.  Ponadto na kwaterze nr 2 znajdują się 3 studnie wodne w  PE ɸ1000 

zakończone szczelnym kołnierzem zaślepiającym. 

2.1. Uwarunkowania prawne:  

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia tj. montaż urządzeń odgazowania aktualnie 

eksploatowanego sektora pozwoli na spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. 

U z 2013 r., poz. 523). Zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia składowisko odpadów, na którym, 

przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w instalację do 

odprowadzania gazu składowiskowego. Gaz składowiskowy następnie wymaga spalenia w pochodni.  

Przedmiotowa kwatera wraz ze studniami gazowymi została zbudowana na podstawie prawomocnej 

decyzji pozwolenia na budowę.   

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 15 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994, roboty budowlane 

polegające na montażu urządzeń na istniejącym obiekcie nie wymagają pozwolenia na budowę ani 

zgłoszenia właściwemu organowy administracji publicznej.  

Ponadto przedmiotowa inwestycja nie spowoduje: 
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  1)zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 

 2) pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 

 3) pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych; 

 4) wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich, 

lecz znacząco ograniczy ryzyko wystąpienia któregoś z w. w. zagrożeń i uciążliwości wynikających z 

funkcji przedmiotowego obiektu.  

Działki pod projektowane obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie 

konserwatorskiej.  

Teren nie znajduje się granicach obszarów objętych ochroną w ramach sieci NATURA 2000. 

Brak jest wpływu eksploatacji górniczej na teren inwestycji. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, dla przedmiotowego przedsięwzięcia ustala się pierwszą kategorię geotechniczną. 

 

3. Rozwiązania projektowe: 

 

Konieczność odgazowania składowiska, na którym jest prowadzone składowanie odpadów 

ulegających biodegradacji wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 

2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i 

zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 

549 z późn. zmianami).  

Zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia: 

1. Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających 

biodegradacji, wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego.  

2. Gaz składowiskowy oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeżeli jest to 

niemożliwe – spala w pochodni.  

Ww. warunki są aktualnie spełnione na terenie Zakładu. 

 

3.1. Rozwiązania techniczne wykonania instalacji: 

Biogaz z 28  studni (14 nowych, 11 istniejących i 3 wodnych ) projektuje się odprowadzić rurociągami 

z rur PE  Ø 63 do 2 stacji zbiorczych nr 1 i 2 zlokalizowanych na wierzchowinie zrekultywowanej 
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kwatery nr 1. Biogaz ze stacji zbiorczych należy odprowadzić przy pomocy rurociągów PE Ø 160 do 

Modułu pompowo-regulacyjnego MPR przewidzianego na wierzchowinie zrekultywowanej kwatery 

nr 1. Tam zostanie on spalony w pochodni biogazowej.   

W celu odprowadzenia kondensatu powstałego w rurociągach projektuje się zastosować 4 

odwadniaczy bateryjnych na kwaterze nr 2 oraz 3 odwadniacze sieciowe na trasie kolektora 

zbiorczego PE Ø 160. Kondensat z odwadniaczy zostanie grawitacyjnie odprowadzony do szczelnej 

studni w postaci rury PEHD Ø 315 wyposażonej w głębinową pompę pneumatyczną która 

odprowadzi kondensat rurociągiem PE Ø 32 do istniejących studni wodnych. Pompy pneumatyczne 

w odwadniaczach zostaną zasilone instalacją sprężonego powietrza z rur PE Ø 32 ze sprężarki 

przewidzianej do montażu w odrębnym pomieszczeniu w ramach kontenera MPR.  

 

3.2. Charakterystyka techniczna materiału na rury i kształtki do biogazu: 

Na rury, kształtki, głowice studni gazowych zastosować tworzywo o symbolu handlowym PEHD80 

SDR11. Parametry jakościowe tworzywa zg. z PN-EN 1555 1-5.  

Na armaturę zastosować tworzywo o symbolu PP - polipropylen lub PE - polietylen.  

Przedmiotowe rury, łączone na połączenie gwintowane, są dostępne w odcinkach od 1 do 6 m. 

Przewiduje się stosowanie rur o długości podstawowej 3 m oraz dla uzupełnienia rur o długościach 

0.5 , 1 oraz 2 m. 

 

3.3. Studnie gazowe typu wierconego: 

Przewiduje się budowę studni przy miąższości odpadów ok.6,0m. 

Zaprojektowano 14 studni gazowych. Rury ssące z PEHD80 φ 160 mm SDR11 z perforacją otworową, 

o następujących parametrach: 

- średnica zewnętrzna rury   - 160mm  

- grubość ścianki    - 14,6mm 

- ilość otworów na obwodzie   - min 8 

- średnica otworów    - 12mm 

- podziałka z dokładnością do 0,5mm  - 30mm 

 - obsypka     - żwir 16/32  

W złożu odpadów wykonać należy odwiert metodą obrotową o średnicy φ500. W otwór φ500 mm 

włożyć należy rurę ssącą perforowaną φ160 mm SDR11 . Dla zapewnienia centrycznego położenia 

rury φ160 mm należy zastosować prowadniki z PP co 3 metry. Przestrzeń między ściankami otworu 

500 mm a rurą φ160 mm należy wypełnić żwirem płukanym 16/32 mm o zawartości wapnia maks. 

10%. Głowicę studni w postaci rury stalowej DN 500 z kołnierzem zaślepiającym DN 500 z 

zamontowanym trójnikiem PE φ63 i zaworem laboratoryjnym DN 15 wprowadzić na głębokość min. 

1,0m w złoże odpadów. Lokalizację studni pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym. 

Konstrukcję studni pokazano na rysunku.   
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UWAGA: wszystkie prace wykonywane będą w atmosferze wybuchowej i wymagają właściwej oceny 

ryzyka zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.4. Podłączenie istniejących studni: 

W celu podłączenia do systemu odgazowania istniejących studni gazowych należy zdemontować rurę 

osłonową stalową, na rurociągu ssącym PE φ160 zamontować obejmę siodłową 160/63 na 

głębokości zgodnej z profilem. Zdemontować z pokrywy pochodnię biogazową a w jej miejsce 

zamontować zawór laboratoryjny DN 15.  

W celu podłączenia studni wodnych, należy wspawać króciec PE φ63 na głębokości zgodnej z 

profilem i podłączyć rurociąg przesyłowy. 

3.5. Rurociągi odprowadzające biogaz na kwaterze: 

Każdą studnię gazową należy indywidualnie, bezpośrednio połączyć ze stacją zbiorczą w kontenerze 

stacji gazowej za pomocą rur PE φ63 SDR 11 w stopniu ciśnieniowym PN10. Ze względu na nasycenie 

biogazu wilgocią należy zapewnić spadki przewodów min. 2%. Dla kompensacji, przewody należy 

układać faliście. Stosować należy połączenia zgrzewane. Rurociągi układać na głębokości min. 0,7 m. 

zgodnie z profilem. 

3.6. Rurociąg zbiorczy biogazu: 

Główny kolektor przesyłowy zaprojektowano po wierzchowinie zrekultywowanej kwatery nr 1. 

Instalacja ta wykonana będzie z rur PE φ160 SDR 17 w stopniu ciśnieniowym PN10.   Kolektor należy 

prowadzić zgodnie z profilem przy zachowaniu spadku min. i= 1,0% w kierunku stacji MPR. Należy 

stosować połączenia zgrzewane (elektrooprowe i/lub doczołowe).    

    

3.7. Odwadniacze bateryjne: 

Zaprojektowano 5 odwadniaczy na kwaterze nr 2. Odwadniacze typu bateryjnego umiejscowione 

zostaną ok. 0,7 m poniżej osi rurociągów gazowych. Mają one za zadanie odebranie i odprowadzenie 

skroplin zebranych w poszczególnych gazociągach ssących. Wykonane zostaną z rury zbiorczej 

PEØ400 w której umiejscowione zostaną rury PEØ63 proste z poszczególnych przyłączy gazowych. Z 

uwagi, iż odwadniacze projektuje się zlokalizować w obrębie kwatery odpadów, odprowadzenie 

kondensatu wykonane zostanie rurociągiem przelewowym PE Ø40 do studni kondensatu w postaci 

rury PEHD Ø 315 z dnem wyposażonej w głębinową pompę pneumatyczną która odprowadzi 

kondensat rurociągiem PE Ø 32 do studni wodnych. Konstrukcję odwadniacza pokazano na rysunku.  

Studnie kondensatu wykonać w postaci rury z PE Ø315 z rdzeniem z rury PE Ø125 z perforacją 

otworową na odcinku 50cm. Szczegół odwadniacza pokazano na rysunku. Odwadniacze wyposażyć w 

pompy pneumatyczne o następujących parametrach: Q=1,68m3/h wymagające sprężonego 

powietrza o ciśnieniu 8 bar. Średnica zew. pompy Ø 89, długość 765mm. Pompy będą zasilane 

sprężonym powietrzem dostarczonym rurociągiem PE Ø32 prowadzonym równolegle z kolektorem 

biogazowym od sprężarki przewidzianej w kontenerze MPR. Kondensat z odwadniaczy zostanie 

przetłoczony instalacją odprowadzenia kondensatu z rur PE Ø32 studni wodnych.  
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3.8. Odwadniacze sieciowe: 

Zaprojektowano 3 odwadniacze sieciowe na kwaterze nr 1. Odwadniacze umiejscowione zostaną ok. 

0,7 m poniżej osi rurociągów gazowych. Mają one za zadanie odebranie i odprowadzenie skroplin 

zebranych w kolektorze zbiorczym biogazu. Odwadniacz wykonać w postaci rury z PE Ø225 z 

rdzeniem z rury PE Ø90 z perforacją otworową na odcinku 50cm  wyposażonej w głębinową pompę 

pneumatyczną która odprowadzi kondensat rurociągiem PE Ø 32 do studni wodnych. Konstrukcję 

odwadniacza pokazano na rysunku.   

Odwadniacze wyposażyć w pompy pneumatyczne o następujących parametrach: Q=1,68m3/h 

wymagające sprężonego powietrza o ciśnieniu 8 bar. Średnica zew. pompy Ø 89, długość 765mm. 

Pompy będą zasilane sprężonym powietrzem dostarczonym rurociągiem PE Ø32 prowadzonym 

równolegle z kolektorem biogazowym od sprężarki przewidzianej w kontenerze MPR. Kondensat z 

odwadniaczy zostanie przetłoczony instalacją odprowadzenia kondensatu z rur PE Ø32 studni 

wodnych. 

3.9. Kontenerowa stacja zbiorcza: 

Zaprojektowano 2 kontenerowe stacje zbiorcze nr 1 i 2 na wierzchowinie kwatery nr 1 do obsługi 

studni gazowych z kwatery nr 2. Do każdej stacji doprowadzonych zostanie 14 rurociągów PE Ø 63 

stanowiących przyłącza gazowe - ssące, łączące studnie biogazowe. Kontener będzie posiadał 

następujące wymiary zewnętrzne: L = 6058 mm, B = 2438mm, H = 2850 mm. Kontener wyposażony 

będzie w system wentylacji wymuszonej - wentylatory w kl. EX, oświetlenie w wykonaniu EX, grzejnik 

elektryczny EX oraz w system detekcji gazu i przeciwpożarowy. Drzwi, okna, instalacja elektryczna - 

zgodnie z wymaganiami PN. Przy drzwiach na zew. zainstalowany zostanie wyłącznik alarmowy 

prądu. Konstrukcje stanowić będą profile stalowe. Ściany będą zbudowane z płyt warstwowych 

wypełnionych wełną mineralną służącą jako izolacja cieplna i akustyczna. Grubość ścian: 10 cm, płyty 

obłożone dwustronnie, blachą powlekaną. Zewnętrzna warstwa blachy powlekana dodatkowo 

powłokami antykorozyjnymi zabezpieczającymi przed korozją i pomalowaną wg zaleceń 

Zleceniodawcy. Konstrukcja stalowa podłogi zabezpieczona. Podłoga z blachy ryflowanej AL gr. 2mm. 

Lokalizację stacji pokazano na planie.  

System detekcji gazu czuwa nad bezpieczeństwem pracy wszystkich zespołów poprzez ciągłą analizę 

składu powietrza. W przypadku pojawienia się metanu w stężeniu od 10% do 20% DGW - uruchamia 

alarm-ostrzeżenie, przy stężeniu powyżej 20%DGW wyłączenie zasilania elektrycznego. 

Stacja wyposażona zostanie w instalację gazową wykonaną z rur kwasoodpornych KO gat. AISI 304 

lub PE/PP, w której zamontowane zostaną kompletne urządzenia, służące do regulacji wydajności 

poszczególnych studni . Do urządzeń zamontowanych na instalacji gazowej należą: 

Regulowane przyłącza gazowe poszczególnych studni wyposażone w: 

 
o zawór reg/odc. grzybkowy DN 32 

o przyłącze do przenośnego analizatora gazu umożliwiającego pomiar jakości biogazu z 

poszczególnych studni, 
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o przyłącze do przenośnego przepływomierza gazu umożliwiającego pomiar przepływu 

biogazu z poszczególnych studni, 

o rotametr  PP  Ø 32,  

Wszystkie przyłącza włączone zostaną do kolektora zbiorczego Ø 160.  

Dodatkowo przewiduje się montaż manowakuometru oraz zaworu kulowego kontrolnego 1/2" do 

pomiaru składu biogazu na rurociągu zbiorczym na wyjściu ze stacji.  

Przyłącza do kontenera obudować płytami warstwowymi gr. 5cm. 

Kontener stacji posadowić na fundamencie z płyt drogowych o wym. 3,0 x 1,5 x 0,15m ułożonych na 

zagęszczonej podsypce żwirowej gr. 20cm.  

 3.10. Moduł pompowo-regulacyjny MPR: 

Zaprojektowano kontenerową stacje pompowo-regulacyjną na wierzchowinie kwatery nr 1 do 

obsługi studni gazowych z kwatery nr 2. Kontener będzie posiadał następujące wymiary zewnętrzne: 

L = 6058 mm, B = 2438mm, H = 2850 mm. Drzwi, okna, instalacja elektryczna - zgodnie z 

wymaganiami PN. Przy drzwiach na zew. zainstalowany zostanie wyłącznik alarmowy prądu. 

Konstrukcje stanowić będą profile stalowe. Ściany będą zbudowane z płyt warstwowych 

wypełnionych wełną mineralną służącą jako izolacja cieplna i akustyczna. Grubość ścian: 10 cm, płyty 

obłożone dwustronnie, blachą powlekaną. Zewnętrzna warstwa blachy powlekana dodatkowo 

powłokami antykorozyjnymi zabezpieczającymi przed korozją i pomalowaną wg zaleceń 

Zleceniodawcy. Konstrukcja stalowa podłogi zabezpieczona. Podłoga z blachy ryflowanej AL gr. 2mm. 

Lokalizację stacji pokazano na planie.  

Kontener wyposażony będzie w:  
- ssawo-dmuchawę wykonanie  EX  Q=150 m³/h; podciśnienie na ssaniu - 50 mbar;  nadciśnienie 

tłoczenia +150 mbar; 

- przerywacz płomienia deflagracji klasa EX, 

- przepływomierz Q=150 m³/h (przepływ chwilowy i zbiorczy) wykonanie EX, 

- system wentylacji wymuszonej - wentylatory w kl. EX,  

- oświetlenie w wykonaniu EX,  

- grzejnik elektryczny EX  

- system detekcji gazu i przeciwpożarowy, 

- pochodnię biogazową o przepustowości Q=150m3/h  

oraz niezbędną armaturę którą pokazano na rysunku MPR.  

System detekcji gazu czuwa nad bezpieczeństwem pracy wszystkich zespołów poprzez ciągłą analizę 

składu powietrza. W przypadku pojawienia się metanu w stężeniu od 10% do 20% DGW - uruchamia 

alarm-ostrzeżenie, przy stężeniu powyżej 20%DGW wyłączenie zasilania elektrycznego. 

W ramach stacji przewidziano odrębne pomieszczenie dla sprężarki zasilającej pompy pneumatyczne 

w odwadniaczach oraz na rozdzielnię elektryczną. 

Dobrano sprężarkę śrubową o mocy 4kW, ciśnieniu 8bar, q=36,0m3/h. Sprężarkę wyposażyć w 

osuszacz powietrza.   
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Kontener stacji posadowić na fundamencie z płyt drogowych o wym. 3,0 x 1,5 x 0,15m ułożonych na 

zagęszczonej podsypce żwirowej gr. 20cm.  

3.11. Pochodnia gazowa 
W celu spalania biogazu wydobytego ze złoża zaprojektowano pochodnię gazową zintegrowaną ze 

stacją MPR i zamontowaną na dachu kontenera. 

Minimalne wymagania techniczne dotyczące pochodni biogazu są następujące: 

Należy zainstalować pochodnię biogazowa typu zamkniętego z wykładziną ceramiczną z 

automatyczną ręczną regulacją dopływu powietrza o wydajności 150 m3/h.  

Zapalanie pochodni, kontrola parametrów operacyjnych oraz odcięcie dopływu biogazu winno 

odbywać się automatycznie oraz powinna być możliwość obsługi manualnej z panelu kontrolnego. 

Systemy zabezpieczeń pochodni powinny działać w trybie automatycznym. 

Szczegóły budowy pochodni pokazano na rysunku. 

4. Zestawienie materiałów. 
ETAP I 

Tabela 4.1.1. Zestawienie długości rur 

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI RUR 

Rurociąg Materiał Średnica Długość 

[-] [-] [mm] [m] 

rurociąg przesyłowy zbiorczy biogazu PEHD 160 315,03 

rurociąg instalacji biogazu PEHD 63 3429,0 

instalacja sprężonego powietrza PE 32 742,57 

przewody odwadniające PE 32 576,98 

Tabela 4.1.2. Zestawienie urządzeń 

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 

Urządzenie Ilość 

[-] [szt.] 

odwadniacz bateryjny - 3 podłączenia 1 

odwadniacz bateryjny - 4 podłączenia 3 

odwadniacz bateryjny - 6 podłączenia 1 

studnia z pompą pneumatyczną 5 

odwadniacz sieciowy 3 

studnia gazowa typu wierconego 10 

moduł pompowo regulacyjny MPR 1 

pochodnia gazowa 1 

stacja zbiorcza 2 
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ETAP II 

Tabela 4.1.3. Zestawienie długości rur 

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI RUR 

Rurociąg Materiał Średnica Długość 

[-] [-] [mm] [m] 

rurociąg instalacji biogazu PEHD 63 948,2 

Tabela 4.1.4. Zestawienie urządzeń 

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 

Urządzenie Ilość 

[-] [szt.] 

studnia gazowa typu wierconego 4 

 

5. Zabezpieczenie ppoż.: 

5.1. Podstawowe przepisy: 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7  czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. nr 109/2010 poz. 719), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 

poz. 690,   ze   zmianami    Dz. U. nr 56    z    dn. 7 kwietnia 2009 r. poz. 461), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę  oraz  dróg  pożarowych (Dz. U. nr 

124/2009 poz. 1030), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 lipca 2009 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 

U. nr 119/2009 poz. 998), 

� PN-EN:60079-10-1 – Atmosfery wybuchowe – część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -Gazowe 

atmosfery wybuchowe, 

� PN-EN1127-1 - Atmosfery wybuchowe.  Zapobieganie  wybuchowi  i ochrona przed 

wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia, 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla  urządzeń  i  systemów  ochronnych  przeznaczonych do użytku w 

przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z dn. 30 grudnia 2005r), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.29 maja 2003 r. w 

sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa 

(Dz.Ust.nr.107/2003 poz.100). 
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5.2. Własności fizyko-chemiczne metanu: 

� Temperatura samozapłonu 680°C.  

� Klasa temperaturowa T 1. 

� Dolna granica wybuchowości 4,9%. 

� Górna granica wybuchowości 15,4%. 

� Grupa wybuchowości I II A. 

� Maksymalny przyrost ciśnienia przy wybuchu w mieszaninie z powietrzem w kPa - 605. 

� Gęstość względem powietrza 0,55 (unosi się do góry). Zawartość metanu w biogazie 

21÷55%. 
 

5.3. Podstawowe definicje: 

� Mieszanina wybuchowa - mieszanina paliwa gazowego z powietrzem o stężeniu między 

dolną i górną granicą wybuchowości, w której po zainicjowaniu zapłonu następuje spalanie 

wybuchowe. 

� Dolna i górna granica wybuchowości - graniczne stężenie paliwa gazowego w powietrzu, 

wyrażane w procentach objętościowych, w przedziale którego w określonych warunkach 

następuje spalanie wybuchowe. 

� Obszar zagrożony wybuchem - wymiarowo ogranicza przestrzeń (obszar), w której występuje 

lub może występować mieszanina paliwa gazowego z powietrzem o stężeniu zawartym 

między dolną, a górna granica wybuchowości. Obszar ten zawiera co najmniej jedna ze stref 

zagrożenia wybuchem t.j. 0, 1, 2.  

� 0 - zgodnie z PN-EN 60079-10 – Przestrzeń w której atmosfera wybuchowa występuje 

ciągle lub w długich okresach; 

� 1 - zgodnie z PN-EN 60079-10 - Przestrzeń, w której pojawienie się gazowej atmosfery 

wybuchowej jest prawdopodobne w warunkach normalnej pracy; 

� 2 - zgodnie z PN-EN 60079-10 Przestrzeń, w której w warunkach normalnej pracy nie 

jest prawdopodobne pojawienie się gazowej atmosfery wybuchowej, a jeżeli pojawi się 

ona rzeczywiście, to może tak się stać tylko rzadko i tylko na krótki okres.  

 

5.4. Zagrożenie wybuchem. Określenie stref zagrożenia wybuchem: 

Zasięg stref zagrożenia wybuchem zależy od szybkości wypływu paliwa gazowego ze źródła emisji i 

sposobu jego rozproszenia się w otoczeniu. W związku z powyższym wyznaczone zostały następujące 

strefy: 

� 2, którą wyznacza się przy pracach konserwacyjnych studni gazowych, przy otwartej głowicy 

studni (przy wyłączonej instalacji odgazowania lub odciętej studni)  

� z uwagi na podciśnienie w instalacji, system detekcji i wentylację wymuszaną stref 

zagrożenia wybuchem w kontenerze stacji zbiorczych i MPR nie wyznacza się. 
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Przewidywana wydajność studni (prognoza i doświadczenie) 

strefy wokół punktów – z ICoP 
 

Jednostkowe nat ężenie przepływu gazu 
[(N)m 3/h/1 studni ę] Promie ń strefy zagro żenia wybuchowego [m] 

30,6 2,6 

10,1 1,6 

4,0 0,8 

 

5.5. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy: 

Kontenery stacji, jako obiekty kubaturowe należy wyposażyć w gaśnice proszkowe A,B,C i E 6 kg oraz 

śniegowe 8 dm3. 

5.6. Zasady bezpieczeństwa ppoż.: 

� Sprzęt do gaszenia pożarów powinien znajdować się w ciągłej gotowości do użytku bez 

względu na warunki pogodowe i inne czynniki zewnętrzne. 

� Zarządzający składowiskiem powinienem przygotować zasady postępowania w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, uzgodnione z miejscową strażą pożarną. Zasady postępowania i 

plan alarmowy winny być umieszczone  w widocznym miejscu i podane do wiadomości 

wszystkim zainteresowanym. 

� Pracownicy powinni okresowo ćwiczyć się w posługiwaniu sprzętem ppoż., zwłaszcza przed 

rozpoczęciem pracy na stanowisku, a następnie w odstępach co najmniej 6 miesięcy. 

� Sprzęt ppoż. powinien być okresowo sprawdzany przez rzeczoznawców pożarnictwa, a 

wyniki sprawdzenia i okres ważności odnotowane w kartotece urządzenia. 

� Po pożarze lub wybuchu w urządzeniu do gazu składowiskowego lub obok niego, urządzenie 

to powinien sprawdzić przed ponownym uruchomieniem rzeczoznawca. 

 

 

         Opracował: 

 

         Mgr inż. Mariusz Gosz 
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II. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE- ZASILANIE ELEKTRYCZNE: 

 

Spis treści 
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1. Podstawa opracowania: 
 

Opracowanie wykonano na podstawie: 

1. Zlecenia na wykonanie projektu  

2. Projektu architektury i projektu wyposażenia wnętrz obiektu 

3. Uzgodnień w trakcie trwania budowy z Inwestorami 

4. Aktualne normy, przepisy i opracowania: 

� przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 15/99 

poz.140) 

� PN-76/E-05125 

� PN-IEC 60364-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

� Norma SEP-E-004 

� Wytyczne BTPO-701A 

� Norma SEP: N SEP-E-004 

 

2. Przedmiot opracowania: 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania i instalacji elektrycznych kontenerów stacji SZ1, SZ2, 

oraz zasilania tablicy sterowniczej kontenera MPR  związanego z Zakładem Utylizacji Odpadów 

Stałych w Tczewie. 

 

3. Zakres opracowania: 

Projekt instalacji elektrycznej swoim zakresem obejmuje: 

� Przyłączenie nowych odbiorów do istniejącego złącza kablowego  ZK111 

� Instalację oświetlenia wewnętrznego i gniazd wtyczkowych w kontenerach SZ1, SZ2.  

� Instalację alarmu przy przekroczeniu wartości progowych obecności metanu, w 

kontenerach SZ1, SZ2  

� Oświetlenie zewnętrzne nad wejściami, 

� Instalacje odgromowe, 

� Instalacje połączeń wyrównawczych. 
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4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych: 

4.1  Zasilanie 0,4kV: 

 

Zasilanie stacji SZ1, SZ2, oraz MPR odbywać będzie się liniami kablowymi z istniejącego złącza 

kablowego. 

Kable układać zgodnie z normą SEP. 

 

 

4.2 Tablice TSC: 

 

Tablice TSC służą do zasilania odbiorów w kontenerach stacji  SZ1, SZ2.  

Z tablic tych zasilone będą obwody oświetlenia ogólnego i awaryjnego, zasilanie eksplozymetrów, 

gniazd wtyczkowych, sprężarki, grzejników, wentylatorów. 

Tablice ze względu na zagrożenie wybuchem umieścić na zewnątrz kontenera i wykonać w osłonie 

IP65.  

 

 

5. Instalacje elektryczne: 

5.1 Instalacja oświetlenia: 

 
Dla oświetlenia ogólnego przyjęto: 200lx.  

Dobrano oprawy nastropowe, w wykonaniu EX. 

Dla potrzeb  oświetlenia awaryjnego zastosowano w wybranych oprawach inwertery.  

 

5.2 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V i ogrzewania: 

 

W pomieszczeniach kontenerów zastosowano ogrzewanie elektryczne. Projektuje się ogrzewanie 

grzejnikiem elektrycznym z termostatem w wyk. EX. 

Gniazda wtyczkowe będą umieszczone na zewnątrz na tablicach.  

Moc i ilość urządzeń pokazano na schematach, a ich rozmieszczenie na planach instalacji.  

 

5.3 Instalacja eksplozymetru: 

 

W pomieszczeniach kontenerów SZ1, SZ2 zastosowano detektory wykrywania metanu. System 

detekcji gazu czuwa nad bezpieczeństwem pracy wszystkich zespołów poprzez ciągłą analizę składu 

powietrza. W przypadku pojawienia się metanu w stężeniu od 10% do 20% DGW - uruchamia alarm-
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ostrzeżenie, przy stężeniu powyżej 20%DGW wyłączenie zasilania elektrycznego. Wentylatory jak i 

inne urządzenia wewnątrz kontenera (poza pomieszczeniem sprężarki) muszą być w wykonaniu EX. 

Kontener MPR będzie fabrycznie wyposażony w detektory systemu bezpieczeństwa.  

 

5.4 Instalacja odgromowa: 

 

Instalacje odgromowe należy wykonać w oparciu o system zwodów poziomych dachu kontenera, 

przewodów odprowadzających i złącz kontrolnych połączonych z uziomem otokowym obiektu 

chronionego. Uziom otokowy wykonać z płaskownika FeZn25x4. 

Instalacje odgromowe kontenerów pokazano na załączonych rysunkach. 

 

5.3 Instalacja połączeń wyrównawczych: 

 

Instalację połączeń wyrównawczych ( główną szynę uziemiającą) wykonać  płaskownikiem FeZn25x4. 

Do instalacji tej należy przyłączyć wszystkie metalowe obudowy urządzeń, elementy konstrukcji, 

rurociągi i inne urządzenia nie będące w czasie normalnej pracy pod napięciem. Główną szynę 

uziemiającą połączyć z innymi uziomami. 

 

5.4 Wytyczne prowadzenia instalacji 

 

Instalacje elektryczne wewnątrz kontenerów prowadzić w listwach PCV. Stosować osprzęt w 

wykonaniu EX.  

    

6. Ochrona od porażeń:  
 
Jako środek dodatkowej ochrony od porażeń przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania. 

W obwodach gniazd wtyczkowych oraz niektórych obwodach oświetlenia zastosowano wyłączniki 

różnicowo –prądowe. 

Wszystkie obwody sprawdzono na skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania oraz na 

dopuszczalne spadki napięć. 

Na podstawie PN-IEC 6034-4-41 jako ochronę podstawową zastosowano izolacje roboczą 

przewodów oraz osłony przed dotykiem bezpośrednim.  

Jako ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zastosowano: 

� szybkie wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-S, 

� połączenia wyrównawcze, 



 

SIM PROJEKT 
 

Sławomir Hebel i Mariusz Gosz Spółka Cywilna 

 

84-239 Bolszewo, ul. Zbożowa 11                                  tel. 696-001-694,  693-813-780 str. 20 

 
 

Montaż urządzeń odgazowania na kwaterze nr 2 zlokalizowanej na terenie ZUOS w Tczewie przy ul. Rokickiej 

 

� wyłączniki różnicowoprądowe. 

 

7. Uwagi końcowe: 

 
Całość robót należy wykonać zgodnie z wiedzą opartą o normy i przepisy.  

Po zakończeniu robót należy wykonać sprawdzenia odbiorczego urządzeń elektrycznych, opracować 

dokumentację powykonawczą i instrukcję eksploatacji . 

Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać w oparciu o normę PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-

04300 Badania techniczne przy odbiorach. Protokoły badań w dokumentacji powykonawczej. 

Częstotliwość pomiarów sprawdzających wg obowiązujących przepisów. 

W skład badań po montażowych m.in. wchodzą: 

1. oględziny, 

2. badanie skuteczności szybkiego wyłączenia na podstawie pomierzonej rezystancji pętli 

zwarcia, 

3. badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidłowości połączeń, dokręcenie styków), 

4. sprawdzenie poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych. 
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8. Obliczenia: 

 

 

Odbiór Obliczenia mocy Oliczenia prądu 
 

Obliczenia zab. 
 

Typ linii zasilającej Obl. obciążalności przewodów Spr. doboru przewodów Trasa Sprawdzenie spadku napięcia Ochrona p.porażeniowa 

Lp 
Nazwa 

odbioru 
Moc 

zainst. 
Współ. 
zapotrz. 

współ.  
mocy 

Moc 
obicz. 

Prąd 
oblicz. 

Prąd 
znam. 

zabezp. 
współ. 

Prąd zadział. 
urz. zab. 

Wkadka 
bezp. 

Typ / 
ilość 
żył 

przekrój 
żył 

konduk 
przewodu 

Prąd 
długotrw 
dopuszcz 

współ 
koryg. 

Kryter.1 
Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

Sprawdzenie 
warunku 

Długość 
kabla 

Oblicz. 
spadek 

napięcia 
Warunek 

dop. sp. 
napięcia 

Typ 
zabezp.. 

Impedancja 
pętli zwarc. 

Czas 
zadziałania 

Prąd 
szybkiego 

zadziałania 
Warunek 

- - Pi kz cosΦ Ps IB IN k I2=IN*k - - s g Idd kg I¹dd=Idd*kg I2 spr. I2<1,45xI¹dd IB<IN<I¹dd L Δu% spr. Δudop 
 

Zs t Ia Uo spr. Zs*Ia<Uo 

- - kW - - kW A A - A - - mm2 
m/ 

(W*mm2) 
A - - A 

 
A A % % - % 

 
om s A V 

 
V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 111ZK - SZ1 5,00 1,00 0,95 5,00 8,0 16 1,9 30,4 16 YKY 4 16 54 85 0,8 68,0 30,4 < 98,6 8<16<88,0 430 1,723 OK 5 gG 0,76 5 63 230,0 > 47,9 

3 111ZK - SZ2 5,00 1,00 0,95 5,00 8,0 16 1,9 30,4 16 YKY 4 16 54 85 0,8 68,0 30,4 < 98,6 8<16<88,0 160 0,641 OK 5 gG 0,76 5 63 230,0 > 47,9 

4 111ZK -  MPR 15,00 0,90 0,95 13,50 21,6 25 1,45 36,3 25 YDY 4 16 54 85 0,8 68,0 36,3 < 98,6 8<16<88,0 100 0,051 OK 5 gG 0,76 0,4 50 230,0 > 38,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








