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I. Dokumentacja techniczna :  

 

1.Podstawa opracowania :  

 

a) Umowa na wykonanie projektu . 
b) Warunki techniczne przy czenia pompowni wydanej przez TAURON Dystrybucja SA. 
c) Przeanalizowanie i uzgodnienie z Inwestorem zakresu robót;,  
d) PN, wytyczne, katalogi, zarz dzenia,  
 

2. Zakres opracowania :  

W zakres niniejszego opracowania wchodzi zasilanie w energi  elektryczn  przepompowni kanalizacji 

sanitarnej nr P-1 z projektowanego z cza pomiarowego wolnostoj cego zabudowanego w granicy ogrodzenia 

pompowni. 

 

3. Zasilanie oraz projektowane z cze pomiarowe. 

Projektowane przy cza kablowe oraz z cze kablowo-pomiarowe wolnostoj ce zostanie zaprojektowane 

i wykonane przez TAURON Dystrybucja S.A. Na powy szy zakres robót TAURON Dystrybucja S.A. opracuje 

dokumentacje techniczno prawn  oraz wykona w asnym kosztem i staraniem zasilanie pompowni w ramach 

umowy przy czeniowej, któr  inwestor podpisze po uzyskaniu pozwolenia na budow  przedmiotowego zadania. 

Na planach zagospodarowania pokazano lokalizacj  z cza kablowo-pomiarowego wolnostoj cego.  

 

4. Zasilanie szafy (rozdzielni) sterowniczej pompowni. 

 

Dla zasilania pompowni z projektowanego z cza pomiarowego wyprowadzi  kabel ziemny typu YKY 

4x10mm2, d . oko o 5mb, którymi zasili  szaf  zasilaj co-steruj ce RS, a nast pnie kablami zgodnie 

z Dokumentacj  Techniczno – Ruchow  do pomp (kable dostarczone wraz z pompami). Po czenie wewn trzne 

szafy zasilaj co-steruj cej pozwala na pod czenie agregatu pr dotwórczego przewo nego w przypadku awarii 

zasilania podstawowego (prze cznik 1-0-2). Usytuowanie szafy sterowniczej przewidziano w pobli u 

zainstalowania pomp pompowni jak pokazano na za czonych planach zagospodarowania terenu.  

Prace ziemne zwi zane z wykopem pod projektowany kabel prowadzi  przy u yciu sprz tu r cznego 

w pobli u urz dze  podziemnych. Kabel uk ada  na g boko ci 0,7m, na 10 cm warstwie piasku w sposób falisty 

z zapasem 1-3% d ugo ci ca kowitej wystarczaj cej do skompensowania ewentualnych przesuni  gruntu 

i wp ywu temperatury, nast pnie przykry  10cm warstw  piasku, 15cm warstw  ziemi bez kamieni oraz foli  
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z tworzywa sztucznego szeroko ci conajmniej 20 cm koloru niebieskiego gr. 0,5 mm oraz przykry  warstw  

rodzimego gruntu. Kabel u ony w ziemi powinien by  zaopatrzony na ca ej swej d ugo ci w trwa e oznaczniki 

wykonane np. z o owiu rozmieszczone w odst pach nie wi kszych ni  10m z opisami wg N SEP-E-004. Rury 

ochronne nale y zakonserwowa  a ko ce za lepi  w celu zabezpieczenia przed dostaniem si  do nich opadów 

atmosferycznych i zanieczyszcze . Przy wyj ciu kabla z rury ochronnej pozostawi  zapas kabla ok. 1,5 m.  Tras  

kabla, zapasy i d ugo  pokazano na rys. nr 1. U enie kabla wykona  zgodnie z norm  N SEP-E-004. 

Równolegle z kablem od z cza kablowego u  p askownik ocynkowany Fe/Zn 30x4mm. Uziemieniu podlega 

przewód ochronno-neutralny PEN w szafie SZS dla instalacji. Rezystancja wspólnego uziemienia przewodu PEN i 

ograniczników przepi  w szafie SZS powinna by  nie wi ksza ni  10  dla zastosowanego wy cznika 

przeciwpora eniowego ró nicowo pr dowego I N 0,03A.  

 

5. Szafa zasilaj co-sterownicza – warunki. 

Rozdzielnica wykonana jest w obudowie z tworzywa o wymiarach 800 x 600 x 300 mm. Rozdzielnica 

wyposa ona jest w drzwi wewn trzne przystosowane do monta u aparatury sterowniczej, oraz p yt  monta ow . 

Wej cie kabli poprzez d awiki w dolnej cz ci rozdzielnicy. Kable pod czane s  do listwy zaciskowej umocowanej 

w dolnej cz ci rozdzielnicy. Rozdzielnica mocowana jest do coko u z tworzywa na posadowieniu betonowym. 

 wyposa enie rozdzielnicy. 

 wyposa enie rozdzielnicy obejmuje: 

 wtyczka agregatu - umiejscowione na cianie bocznej rozdzielnicy, 

 prze cznik ród a zasilania, 

 zabezpieczenie ró nicowopr dowe, 

 zabezpieczenie nadmiarowo pr dowe, 

 zabezpieczenie przepi ciowe, 

 wy czniki silnikowe, 

 amperomierze, 

 styczniki mocy, 

 czujnik kolejno ci i zaniku faz, 

 gniazdo 400 V, 

 gniazdo 230 V, 

 gniazdo 24 V, 

 transformator 230/24/12 V, 
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 sygnalizator optyczno-akustyczny, 

 grza ka z termoregulatorem, 

 zasilacz buforowy 24 VDC, 

 sterownik Inventia MT-101 z kompletnym oprogramowaniem do sterowania prac  pompowni, 

 sonda hydrostatyczna, 

 dwa czniki p ywakowe do sygnalizacji poziomów awaryjnych, 

 aparatura do sterowania i automatyki (przeka niki, przyciski, prze czniki). 
 

Realizowane funkcje. 

Naprzemienna praca pomp. 

Elementem odpowiedzialnym za realizacj  tej funkcji jest sterownik A1. Sterownik analizuje sygna  z 

sondy hydrostatycznej i w ka dym z cykli roboczych za cza pomp , która w poprzednim cyklu nie pracowa a. 

Wybór ród a zasilania (pod czenie agregatu). 

Podstawowym uk adem pracy rozdzielnicy jest praca z zasilaniem z sieci energetycznej w uk adzie TN-C-S. 

W przypadku braku zasilania podstawowego istnieje mo liwo  prze czenia rozdzielnicy na prac  z zasilaniem 

awaryjnym. Rozdzielnica przystosowana jest do pracy z agregatu pr dotwórczego, jako alternatywnego ród a 

zasilania. Do pod czenia agregatu s y wtyczka odbiornikowa zainstalowana na cianie bocznej rozdzielnicy. 

Prze czenie ród a zasilania nast puje poprzez prze cznik WSA [AGREGAT-0-SIE ] w pozycjach 1 - 0 - 2. 

• 1 - praca z zasilaniem awaryjnym, 

• 0 - rozdzielnica od czona od zasilania, 

• 2 - praca z zasilaniem podstawowym. 

Uk ad kontroli kolejno ci i zaniku faz. 

W celu ustalenia w ciwego kierunku obrotów wirników pomp oraz zabezpieczenia silników pomp przed 

prac  na dwóch fazach zastosowano uk ad kontroli kolejno ci i zaniku faz CKF. CKF po wykryciu 

nieprawid owo ci w uk adzie zasilania, poprzez rozwarcie styku wprowadza blokad  uk adu sterowania. Blokada 

jest aktywna w ka dym trybie pracy - zarówno automatycznym jak i r cznym. 

Sygnalizacja optyczno-akustyczna. 

Do sygnalizacji stanu alarmowego wykorzystano sygnalizator SOA. Sygnalizacja akustyczna - przetwornik 

piezoelektryczny (moc ok 120dB). Sygnalizacja optyczna - superjasne diody LED (czerwone wiat o pulsuj ce). 

Wysterowanie SOA nast puje poprzez sterownik A1 po stwierdzeniu stanów alarmowych. 
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Wy czenie aktywnego SOA nast puje przez wci ni cie przycisku S7 [PRZYCISK KASUJ CY] na drzwiach 

wewn trznych rozdzielnicy, lub po ustaniu stanu alarmowego. 

Kontrola temperatury wewn trz rozdzielnicy. 

Rozdzielnica posiada wewn trzny uk ad grzewczy w postaci grza ki elektrycznej regulatora temperatury R1, 
utrzymuj cym temperatur  wewn trz rozdzielnicy na odpowiednim poziomie. 

Wybór trybu pracy. 

Praca pomp mo e odbywa  si  w trzech trybach: 

• AUTO - cykl pracy automatycznej realizowanej przez sterownik, 

• KA - cykl pracy ze sterowaniem r cznym, 

• 0 - ca kowite wy czenie pomp. 

Wybór trybu pracy wykonuje si  za pomoc  prze czników S3 i S6 [TRYB PRACY POMPA] - osobno dla ka dej z 

pomp. 

Sygnalizacja poziomu medium. 

Pomiar poziomu medium oraz sterowanie prac  pompowni odbywa si  za pomoc  sondy hydrostatycznej 
LT oraz dwóch czników p ywakowych B1, B2. Sygna  z sondy hydrostatycznej podawany jest na wej cie 

analogowe sterownika A1. Sterownik analizuj c warto  sygna u z sondy okre la poziom medium w zbiorniku. 

Dodatkowo w przypadku wyst pienia poziomów awaryjnych zwierane s  odpowiednio styki czników 

ywakowych B1 „suchobieg" i B2 „alarm". 

Liczniki czasu pracy pomp. 

Czas pracy pomp zliczany jest na elektromechanicznych licznikach czas pracy LCP1, LCP2. Czas pracy 

pomp wy wietlany jest w pe nych godzinach. 

Bezpo rednia wizualizacja pracy pompowni. 

Aparatura sterownicza umieszczona na drzwiach wewn trznych umo liwia okre lenie aktualnego stanu 

pracy pompowni. Opis zdarze  mo liwych do odczytania: 

• praca pompy 1 - pod wietlony przycisk S1 [START POMPA 1], 
• zatrzymanie pompy 1 - pod wietlony przycisk S2 [STOP POMPA 1], 
• awaria pompy 1 - nie pod wietlone przyciski: S1 [START POMPA 1], S2 [STOP POMPA 1], 
• praca pompy 2 - pod wietlony przycisk S4 [STARTPOMPA 2], 
• zatrzymanie pompy 2 - pod wietlony przycisk S5 [STOP POMPA 2], 
• awaria pompy 2 - nie pod wietlone przyciski: S4 [START POMPA 2], S5 [STOP POMPA 2], 
• wyst pienie stanu alarmowego - aktywny SOA, pod wietlony przycisk S7 [PRZYCISK KASUJ CY], 
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tryb pracy pomp - wskazanie g ówki prze cznika S3, S6 [TRYB PRACY POMPA] na odpowiedni opis AUTO, 0, 
KA. 

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPORA ENIOWE. 

Zabezpieczenie przeciwpora eniowe zrealizowane jest przez samoczynne wy czenie zasilania (PN-HD 

60364-4-41). Skuteczno  ochrony przeciwpora eniowej powinna by  sprawdzana nie rzadziej, ni  co 12 

miesi cy. 

ZABEZPIECZENIE PRZECI ENIOWE I ZWARCIOWE. 

Obwody w rozdzielnicy zabezpieczone s  wy cznikami nadmiarowo pr dowymi typ CLS6 o charakterystyce B i 

C. 

Silniki pomp zabezpieczone s  wy cznikami silnikowymi WS1, WS2 typu PKZM0-6,3 o nastawie pr du 4..6,3 A. 

Wy czniki silnikowe posiadaj  nast puj ce uk ady zabezpiecze : 

• wyzwalacz zwarciowy ustawiony na sta e (oko o 13 * In); 

• nastawialny wyzwalacz termiczny; 

• zadzia anie wy cznika powoduje jednoczesne odci cie 3 faz. 

ZABEZPIECZENIE PRZEPI CIOWE. 

Zabezpieczenie przepi ciowe chroni przed skutkami przepi  atmosferycznych czeniowych indukowanych 

w sieci zasilaj cej. Zastosowano ogranicznik przepi  OP. Ogranicznik nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. 

ROZRUCH POMP. 

Dla pomp o mocy 2,2 kW zastosowano rozruch bezpo redni. Elementem za czaj cym s  styczniki mocy Q1 i Q2. 
Pompy zabezpieczone s  wy cznikami silnikowymi o parametrach dobranych tak, by mo liwa by a nastawa pr du 

wy cznika na poziomie pr du nominalnego silnika pompy. 

UK AD STEROWANIA. 

Program sterowania pomp zapisany jest w sterowniku A1. Sterownik zasilany jest napi ciem 24 VDC. 

Ponadto sterownik chroniony jest przed przepi ciami poprzez ogranicznik przepi  OP. 
Do sterownika doprowadzone s  sygna y z sondy hydrostatycznej jak i czników p ywakowych odpowiadaj ce 

okre lonym poziomom medium w zbiorniku. 

Sterownik posiada wyj cia, które steruj  przeka nikami pomocniczymi. Przeka niki za czaj  styczniki mocy 

pomp. W przypadku zadzia ania zabezpieczenia pracuj cej pompy nast puje jej wy czenie i przej cie pracy 

przez pomp  sprawn  oraz wys anie do sterownika odpowiedniego sygna u i uruchomienie stanu alarmowego. W 

celu ochrony pomp przed prac  „na sucho" zastosowano cznik p ywakowy, zamocowany, tak by przy niskim 

poziomie medium blokowa  obwody sterowania pomp. 

Admin
Rectangle
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Szczegó y zostan  przedstawione w Dokumentacji Techniczno Ruchowej pomp dostarczonej wraz z pompami. 

5.  Zasilanie odbiorników pompowni 

 

Z szafy sterowniczej zaprojektowano zasilanie pomp pompowni za pomoc  kabli dostarczanych wraz 

z pompami. Zaprojektowano jedn  opraw  o wietleniow  dla pompowni o wietlenia zewn trznego o mocy 70W na 

upie parkowym stalowym koloru czarnego o wysoko ci 3,5-4m za czan  za pomoc  przeka nika 

zmierzchowego zamontowanego w szafce SZS, zasilan  kablem typu YKY 3x2,5mm2 d . oko o 8m. Dla potrzeb 

drobnych remontów i konserwacji przewidziano w szafie sterowniczej gniazda 400V, 230V i 24V. Przy 

skrzy owaniu proj. kabla z urz dzeniami podziemnymi oraz wjazdami na posesj  kable chroni  rurami ochronnymi 

DVK 70mm. 

 

6. Instalacja alarmowa 

 

Sygna  alarmowy lokalny i przesy any ewentualnie drog  radiow  zapewnia szafa sterownicza – typowe 

rozwi zanie dostawcy pomp i szafy wg SIWZ. 

 

7. Ochrona odgromowa i od pora  pr dem elektrycznym.  

 

Ochrona dodatkowa od pora  pr dem elektrycznym – samoczynne wy czenie zasilania w uk adzie 

sieci TN-C dla pompowni – wy czniki ochronne przeciwpora eniowe. 

W zwi zku z brakiem mo liwo ci uzyskania skutecznej ochrony przeciwpora eniowej w stosunku do 

bezpieczników w stacji trafo. nale y zastosowa  z cza w obudowie z tworzywa sztucznego. 

Zacisk PE w szafce SZS nale y uziemi  za pomoc  p askownika ocynkowanego FeZn 30x4mm u onej na dnie 

rowu kablowego w rodzimym gruncie przed nasypaniem piasku dla potrzeb linii kablowej. Dodatkowo wokó  

pompowni wykona  uziom otokowy z p askownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4mm. Rezystancja uziemienia punktu 

PEN nie powinna przekroczy  R<10 .(uziom wspólny z uziemieniem do ograniczników przepi ). Z uziemionego 

punktu PEN wyprowadzi  przewód PE wraz z kablem zasilaj cym pompy. Zapewni to 3 i 5-cio przewodowe 

zasilanie urz dze . Po wykonaniu nale y pomiarami zweryfikowa  parametry rezystancji uziemienia. 

W szafach SZS zabudowa  ograniczniki przepi . . 
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8. Obliczenia techniczne :  

 

a/ Zapotrzebowanie mocy :  

 

Napi cie zasilania  230/400V, 50Hz 

Zapotrzebowanie mocy dla poszczególnych pompowni zgodnie z warunkami technicznymi przy czenia: 

 

Pompownia  

Pz =    7,0 kW     

Pm =  10,0 kW (wg otrzymanych warunków technicznych przy czenia) 

 

b/ Dobór zabezpiecze  :  

 

A
xxxU

PI
p

m
m 9,10

93,04003
7000

cos
 

 

Przyjmuj  wy cznik zalicznikowy w z czu pomiarowym z cz onem przeci eniowym, bez cz onu zwarciowego – 

13A zgodnie z wtp. 

 

c/ Ochrona przeciwpora eniowa: 

 

W projektowanej instalacji, jako urz dzenia ochronne zastosowano wy czniki ró nicowo - pr dowe o pr dzie 
ró nicowym 30 mA. Wymagana rezystancja uziomu i przewodów ochronnych cz ci przewodz cych dost pnych 
po czonych z przewodem PE w obwodach zabezpieczonych wy cznikami ró nicowo - pr dowymi o pr dzie 
ró nicowym 30 mA winna wynosi : 
 

=
x1

=
x1I

UR
N

L
u 1388,9

,20,03
50

,2  
Natomiast dla okre lonych warunków rodowiskowych wymagana rezystancja uziomu i przewodów ochronnych 

cz ci przewodz cych dost pnych po czonych z przewodem PE w obwodach zabezpieczonych wy cznikami 

ró nicowe - pr dowymi o pr dzie ró nicowym 30 mA winna wynosi : 
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=
x1

=
x1I

UR
N

L
u 694,4

,20,03
25

,2  
Skuteczno  dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej mo na uwa  za zachowan , je eli rezystancja uziomu i 

przewodów ochronnych obwodów zabezpieczonych wy cznikiem o pr dzie ró nicowym 30 mA b dzie mniejsza 

lub równa 694,4 .  

Warto  rezystancji wspólnego uziomu powinna by  nie wi ksza ni  10 . 

Ca  instalacji ochronnej winna spe nia  wymogi PN-IEC-60364-4-41. 

 

9. Uwagi ko cowe.  

 

 Na 14 dni przed rozpocz ciem robót nale y w TAURON Dystrybucja S.A. RD Bielsko-Bia a zamówi  wy czenie 
linii, nadzór i dopuszczenie do robót.  

 Prace w pobli u urz dze  podziemnych i nadziemnych nale y prowadzi  zgodnie z uzgodnieniami bran owymi. 
 Przed zasypaniem kable zg osi  do odbioru robót zanikowych w Przedsi biorstwie Geodezyjno-Kartograficznym 

dla wykonania inwentaryzacji na podk adach geodezyjnych, 
 Po u eniu linii kablowej nale y dokona  pomiarów:  

 sprawdzi  ci  kabli oraz zgodno ci faz przy u yciu przyrz du o napi ciu 24 V,  
 rezystancji izolacji kabla,  
 rezystancji uziemienia przewodu PE i N, 

 Po zako czeniu robót nale y zg osi  do odbioru technicznego przez TAURON Dystrybucja S.A. linie zasilaj  nn 
przedk adaj c dokumentacj  powykonawcz .  

 Ca  robót wykona  w oparciu o obowi zuj ce przepisy, normy, katalogi , zasady BHP oraz niniejszy projekt. 
 

 

II. Dokumentacja prawna :  

 

1. Warunki techniczne przy czenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.  
 

2. Uzgodnienia bran owe : 

 

o w dokumentacji pompowni 
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o  

III. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Inwestor: 
 WADOWICKIE PRZEDSI BIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI 

UL. M SKA 110, 34-100 WADOWICE 
Jednostka sporz dzaj ca projekt:  

BPIRIE „ RODOWISKO” TERESA SZENDO  
UL. SPORTOWCÓW 11, 43 – 300 BIELSKO-BIA A 

Zadanie:  

 „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZY CZAMI I BUDOW  PRZEPOMPOWNI  
W WADOWICACH, UL.GOTOWIZNA”. 

 

Tytu  opracowania: 

ZASILANIE W ENERGI  ELEKTRYCZN  POMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ. 
CZ  ELEKTRYCZNA 

Autor projektu:   

mgr in . Piotr Jurzak 
upr. bud. Nr SLK1395/PWOE/06 
Specjalno  – instalacyjna 
 

 

 

.......................................................................... 

 

 
Zakres  robót : 

 wykopy dla u enia odcinka kabla ziemnego oraz szafy zasilaj co steruj cej 
 monta  rozdzielnicy RS 
 podpi cie wybudowanego odcinka linii do projektowanego z cza pomiarowego 

 

Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 

 linia kablowa  napowietrzna niskiego napi cia; 
 drogi gminne i dojazdowe, boisko, bie nia; 
 uzbrojenie podziemne; 

 

 Elementy mog ce stwarza  zagro enie  

 linia kablowa  napowietrzna niskiego napi cia; 
 drogi gminne i dojazdowe, boisko, bie nia; 
 uzbrojenie podziemne; 

 

Przewidywane zagro enia: 

Podczas prac zwi zanych z budow  odcinka linii kablowej mog  wyst pi  zagro enia wynikaj ce ze specyfiki 

prowadzonych robót. 
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Najwi kszym zagro eniem przy tego typu pracach jest pora enie pr dem elektrycznym ze skutkiem miertelnym, 

oraz upadek z wysoko ci. Pora enie pr dem elektrycznym mo e nast pi  w momencie przygotowania miejsca 

pracy w pobli u czynnych urz dze  energetycznych (linia niskiego napi cia). Przy monta u przewodów 

energetycznych istnieje mo liwo  upadku z wysoko ci ok. 3-5m. 

Inne zagro enia mo e sprawia  u ycie sprz tu mechanicznego – d wig i podno nik PHM. 

 

Sposób prowadzenia instrukta u  

Przed przyst pieniem do robót kieruj cy pracownikami przeprowadza instrukta  BHP wskazuj c miejsca 

zagro enia, oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem. 

 

Wskazanie rodków zapobiegaj cych niebezpiecze stwu wypadku. 

a)  wy czy  i uziemi  urz dzenia energetyczne - lini  napowietrzn   n.n 
b)  wywiesi  tablice ostrzegawcze o tre ci „nie za cza ” 
c) odpowiednio oznaczy  miejsce pracy 
d) egzekwowa  od pracowników stosowania w ciwych rodków ochrony indywidualnej, odzie y i obuwia 

roboczego oraz w ciwych narz dzi i sprz tu. 
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IV. Zestawienie podstawowych materia ów: 
Lp. Nazwa materia ów Jedn Ilo  

1.  Kabel elektroenergetyczny z ami aluminiowymi, w izolacji i pow oce 

polwinitowej 0,6/1 kV, typu YKY 4x10mm2 

m 5 

2.  Ko cówki kablowe do zaprasowania typu K10 szt. 10 

3.  Szafa zasilaj co steruj ca z kablem zasilaj cym i fundamentem kpl. 1 

4.  Kabel elektroenergetyczny z ami miedzianymi, w izolacji i pow oce 

polwinitowej 0,6/1 kV, typu YKY 3x2,5mm2 

m 8 

5.  up parkowy ocynkowany w kolorze czarnym kpl. 1 

6.  Oprawa  o wietleniowa 70W kpl. 1 

7.  Lampa wysokopr na WLS 70W szt. 1 

8.  Tabliczka bezpiecznikowa do s upa o wietlenia lub IZK szt. 1 

9.  Przewód YDYp o 3x2,5mm2 m 7 

10.  Fundament s upa o wietlenia kpl. 1 

11.  Piasek m3 0,56 

12.  Folia kablowa z PCV niebieska grubo ci 0,5mm szeroko ci 0,2m m2 10 

13.  Opaski kablowe szt. 8 

14.  askownik Fe/Zn 30x4 m 45 

 


