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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1 Podstawa opracowania. 

 
Projekt opracowano na podstawie: 
- projektu technologicznego 
- projektu architektonicznego 
- norm i przepisów 
 

2 Zawartość opracowania. 
 
Opracowanie zawiera: 
 
- opis techniczny, 
- obliczenia sprawdzające, 
- rysunki 
 

 

3 Powiązania z innymi opracowaniami. 
 
Niniejsza dokumentacja jest zgodna z Projektu Budowlanego pt.: 
„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ 
GRĄŻAWY” opracowanej przez tut. Przedsiębiorstwo 
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4 Obwody elektryczne 
 
4.1 Zasilanie elektryczne 
 

Ujęcie i SUW będzie posiadało zasilanie podstawowe jak dotychczas z sieci energetyki 
zawodowej i rezerwowe z agregatu 130kVA, 182A firmy FOGO. 

W przypadku zaniku zasilania podstawowego SZR dokona przełączenia na agregat. Po powrocie 
zasilania podstawowego nastąpi ponowne jego załączenie i wyłączenie agregatu. SZR wykonany 
zostanie w oparciu o wyłączniki serii TS250 firmy LS.  

SZR zlokalizowany będzie w polu zasilającym istniejącej szafy. Szafy sterujące zasilone będą 
kablem YKY 5x70mm

2
. 

 

4.2 Pomiar energii. 
 
Pozostawić istniejący układ pomiaru. 
 

4.3 Instalacje elektryczne niezwiązane z technologią. 
 

Instalacje prowadzić na trasach kablowych ponad linią okien. Zejścia z tras w miejscach 
dostępnych osłaniać rurkami ochronnymi PVC. 
 

Dla celów zasilania oświetlenia, gniazd 230V i ogrzewania pomieszczeń wyprowadzić obwody z 
szafy rozdzielczo-sterowniczej. Obwody wykonać zgodnie ze rysunkami. Obwody zabezpieczyć 
wyłącznikami nadmiarowoprądowymi 10A dla obwodów oświetleniowych i 16A dla obwodów gniazd. 
Zastosować dodatkowo wyłączniki różnicowoprądowe ∆I=30mA 

 

4.3.1 Gniazda. 
 

W pomieszczeniach zastosować gniazda bryzgoodporne z bolcem uziemiającym. Instalację 
wykonać w pomieszczeniach technologicznych jako natynkową przewodami YDY 3x2,5mm

2
, a w 

pomieszczeniach sterowni i sanitariacie jako podtynkową YDYp 3x2,5mm
2
. 

W pomieszczeniu technicznym i w hali technologicznej zamontować gniazdo trojfazowe 16A i 
przyłączyć je do RG przewodem YDY 5x4mm

2
. 

 

4.3.2 Ogrzewanie. 
 

Zaprojektowano zastosowanie stałych grzejników konwektorowych z termostatami o mocy 1,0kW 
każdy oraz promiennikowych o mocy 1,5 kW. Załączenie grzejników ustawić na temperaturę poniżej 
10 st C. 
 

4.3.3 Podgrzewanie wody. 
   

Zastosować zbiornikowy podgrzewacz wody o mocy 1,5 kW np. NIBE-BIAWAR Białystok i 
przyłączyć przewodem YDY 3x1,5mm

2
. W rozdzielni obwód zabezpieczyć wyłącznikiem 

nadprądowym 16A i różnicowoprądowym ∆I=30mA. 
 

4.3.4 Oświetlenie pomieszczeń stacji 
 
Instalacja oświetleniowa: 
Obwody oświetlenia wyprowadzić z rozdzielni i układać na tynku i pod tynkiem podobnie do instalacji 
gniazd siłowych 230V. 
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W pomieszczeniach stacji zaprojektowano rozmieszczenie opraw oświetleniowych. Zastosować 
oprawy szczelne produkcji FAREL typu OPK 236/240 z dwoma świetlówkami TL mocy 36/40W. 
Przy drzwiach na elewacji budynku zastosować oprawy OKD 218 (IP 65) w wersji PC (wysoka 
odporność na UV) z dwoma świetlówkami liniowymi o mocy 18 W, lub podobne spełniające taki 
poziom szczelności i odporne na promienie UV. Cześć opraw oświetleniowych wyposażono w moduły 
awaryjne AW celem zapewnienia oświetlenia w przypadku braku napięcia. 
 
 

Pomieszczenie  Ilość opraw Oprawy 

Węzeł sanitarny 2 OPK240 

Chlorownia 1 OPK240 

Sterowania  3 OPK240 

Sprężarkownia 1 OPK240 

Hala technologiczna 11 (6 AW) OPK240 

 
 
 
W pomieszczeniu z agregatem prądotwórczym zaprojektowano rozmieszczenie opraw 
oświetleniowych. Zastosować oprawy szczelne produkcji FAREL typu OPK 236/240 z dwoma 
świetlówkami TL mocy 36/40W oraz SGS SON TP150 na zewnątrz pomieszczenia.  
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4.4 Obwody siłowe i sterowania 
 
4.4.1 Pompy głębinowe 
 

Pompy głębinowe w studniach nr 1a, nr 2 i nr 3 zasilane będą z projektowanej rozdzielni 
istniejącymi liniami kablowymi. Załączanie pomp nastąpi bezpośrednio z sieci, przez styczniki ujęte 
w projekcie wykonawczym. 

 

4.4.2 Pompy II stopnia 
  
Zainstalowane pompy pracujące z przemiennikami częstotliwości przyłączyć do szafy 

rozdzielczo-sterowniczej przewodami ekranowanymi TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J. Trasy układania 
i przekroje przewodów pokazano na rysunku nr 2. 

Przewody układać na ścianach w korytkach metalowych ocynkowanych na wysokości 2,5m. 
Do przyłączenia pomp stopnia wykonać konstrukcje w kształcie ramienia na wysokości 2m, 
sprowadzając przewody dalej w korytkach do podstawy pompy, mocując do podłoża w sposób pewny, 
zapewniający sztywność wykonanej konstrukcji. 
 

 
4.4.3 Przemienniki częstotliwości 
 

Do regulacji wydajności pracy pomp P1, P2, P3 o mocy odpowiednio 11 kW, 22kW i 22kW 
zaprojektowano zastosować przemienniki częstotliwości. Przemienniki zabudować w rozdzielni 
połączyć z pompami przewodami TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4x10mm

2
 dla pompy 11kW i 4x25mm

2
 

dla pomp 22kW. Falowniki zabudować w rozdzielnicy. Szczegóły wykonania obwodów znajdują się 
w projekcie wykonawczym. Falowniki wyposażyć filtry przeciwzakłóceniowe. 

 

4.4.4 Pompa płuczna P4. 
 

Do załączania P4 wykonać rozruchowy układ stycznikowy gwiazda – trójkąt. Silnik pompy zasilić 
dwoma przewodami YDY 4x6mm

2
. 

  
 

4.4.5 Dmuchawa 
 

Do załączania dmuchawy wykonać rozruchowy układ stycznikowy gwiazda – trójkąt. Silnik 
dmuchawy zasilić dwoma przewodami YDY 4x6mm

2
. 

 

4.4.6 Kompensacja mocy. 
 

Zastosować kompensację indywidualną dla pomp: głębinowych 1, 2, 3 – 2,5kVar. 
Dla dmuchawy 15kW – 2,5 kVar. Pompę popłuczną P4 – 2,5kVar. Zasilanie i sterowanie obwodów 
wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 
 

4.4.7 Pompki dozujące 
 

Zasilanie pompek nastąpi z gniazd wtykowych 230VAC. Dwie z pompek mogą być zasilane 
ciągle, bezpośrednio z sieci. Alternatywnie wszystkie pompki mogą być załączane przez sterownik 
PLC za pośrednictwem trzech gniazd 230VAC. 

Wytyczne dozowania podchlorynu zawarto w proj. technologicznym. 
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4.4.8 Wentylatory 
 

Wentylatory w chlorowni załączane będą poprzez łącznik umieszczony obok łącznika oświetlenia 
pomieszczenia. 

Na wentylatory dachu zabudować wg projektu architektonicznego. Wentylatory przyłączyć 
zgodnie z tabelą przewodami YDY 3x1,5mm

2
. 

 

4.5 Obwody sterowania. 
 

Sterowaniem pracą urządzeń w stacji uzdatniania wody zawiaduje sterownik mikroprocesorowy 
PLC zabudowany w szafie rozdzielczo - sterowniczej. 
 

4.5.1 Przetworniki ciśnienia w pompowni 
 

W stacji zamontować cztery przetworniki ciśnienia 4...20 mA zgodnie z proj. technologicznym. 
Przetworniki przyłączyć przewodami LIYCY 2x1. 
 

4.5.2 Pomiar poziomu w zbiornikach wyrównawczych 
 

Przetworniki sondy hydrostatyczne do pomiaru poziomu w zbiornikach przyłączyć zgodnie z 
rysunkiem 1 kablami sterowniczymi LIYCY 2x1. Dodatkowo do każdego zbiornika retncyjnego ułożyć 
kabel YDY 5x1,5 do awaryjnych wyłączników pływakowych. 
 
 

4.5.3 Przepływomierze 
Do pomiaru przepływu zastosowano trzy przepływomierze elektromagnetyczne PPWst1, PPWst2 

i PPWst3 , z obwodami pomiarowymi sprzężonymi z PLC . Do połączenia przepływomierza PPW z 
PLC zastosować ekranowane przewody sterownicze LIYCY 2x1mm

2
. Do zasilania przepływomierzy 

użyć przewodów YDY 3x1,5mm
2
. Rodzaj przepływomierzy zawiera proj. branży technologicznej. 

 

4.5.4 Przepustnice. 
Do każdej przepustnicy doprowadzić dwa przewody. Do cewki YDY 3x1,5mm

2
. Natomiast do 

wyłączników krańcowych YDY 4x1mm
2
. 

 

5 Obwody 24V. 
 

Na hali pomp umieścić bryzgoszczelne gniazdo 24V 
 

6 WYTYCZNE STEROWANIA 
 

Wytyczne sterowania zawierają opracowania: technologiczne oraz projekt wykonawczy 
automatyki - szaf sterowniczych. 
 

6.1 Sposób sterowania pracą pomp i urządzeń 
 

Zarówno pompy jak i inne urządzenia winny mieć możliwość załączania ręcznego jak 
i automatycznego. 

Oświetlenie zewnętrzne winno być sterowane czujnikiem zmierzchowym i szeregowo 
umieszczonym programatorem czasowym (lub ze sterownika), tak żeby wyłączać je np. w godz 
23

00
 ÷ 5

00
. 

Przy ręcznym załączaniu pompy 1, 2 i 3 winny pracować na częstotliwości zadanej na falowniku. 
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6.2 Wytyczne sterowania grzejnikami elektrycznymi konwekcyjnymi 
 

Grzejniki konwekcyjne z termostatami winny być załączane termostatem w zależności od 
temperatury wewnątrz pomieszczenia 

Grzejniki promiennikowe winny być załączane poprzez sterownik w zależności od 
wewnętrznej temperatury, pory dnia oraz dnia tygodnia. 

 

6.3 Monitorowanie 
 

Stan urządzeń na Ujęciu i SUW kontrolowany monitorowany będzie przez przeznaczony do 
tego celu modem GSM. 

 
 

6.4 Oświetlenie zewnętrzne 
 

Na zewnątrz zaprojektowano 5 słupów oświetleniowych S-60SRsP wraz z oprawami Alley 
2 150 (NAVE E / HQI E).  Oświetlenie sterowane będzie przekaźnikiem zmierzchowym.   

 
 

7. Instalacja odgromowa. 
 

Istniejący obiekt SUW posiada instalację odgromową wraz z otokiem. W trakcie realizacji prac 
elektrycznych dokonać jej napraw, sprawdzenia i zakończyć pomiarami kontrolnymi. Protokoły 
z pomiarów przekazać Inwestorowi. 

Na projektowanym budynku agregatu prądotwórczego wykonać instalację z otokiem zgodnie z 
rys. nr 5. Otok połączyć bednarkę FeZn 20x4 do i uziemionego punktu w polu zasilającym. Bednarkę 
układać bezpośrednio w ziemi trasą kabla od agregatu do budynku SUW. 

 

8. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 

W instalacji elektroenergetycznej, jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano sieciowy 
system TNC-S (w sieci zasilającej TNC a w odbiorczej TN-S). Elementy czynne tej ochrony w 
instalacji odbiorczej stanowią wyłączniki różnicowoprądowe i samoczynne wyłączniki nadprądowe. 
Rozdziału przewodu wspólnego PEN dokonać należy w istniejącym polu rozdzielnicy głównej RG, tam 
gdzie SZR. Dla przewodu ochronnego PE i neutralnego N zachować obowiązującą kolorystykę 
odpowiednio żółtozieloną i niebieską. 

Wszystkie dostępne części przewodzące instalacji i urządzeń muszą być przyłączone do 
uziemionego punktu zasilania. W tym celu wykonać szynę wyrównawczą w hali pomp, prowadząc 
bednarkę na wysokości 30cm nad posadzką. Bednarkę przyłączyć do szyny PE w szafie rozdzielczo-
sterowniczej oraz do uziomu fundamentowego. Wszystkie połączenia wyrównawcze wykonać, jako 
skręcane śrubami. Zastosować ekwipotencjalizację silników pomp poprzez ich miejscowe połączenie 
do szyny PE poprzez zalanie w posadzce taśmy FeZn 20x4mm. 
 
Przed załączeniem napięcia skuteczność ochrony od porażeń potwierdzić pomiarem. 
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9.Obliczenia. 
9.1 Zestawienie odbiorników – bilans mocy. 
 
 

Wyszczególnienie 
Moc 

zainstalowana 
[kW] 

Pompa głębinowa 
St1a 13,00 

Pompa głębinowa St2 13,00 

Pompa głębinowa St3 13,00 

Pompa II stopnia P1 13,00 

Pompa II stopnia P2 11,00 

Pompa II stopnia P3 22,00 

Pompa płuczna P4 11,00 

Dmuchawa DM 15,00 

Wentylator W1 0,04 

Wentylator WD1 0,12 

Kompresor K1 0,25 

Kompresor K2 0,25 

Pompka dozująca D1 0,25 

Pompka dozująca D2 0,25 

Pompka dozująca D3 0,25 

Sprężarka Sp1 1,50 

Sprężarka Sp2 0,37 

Sprężarka Sp3 0,37 

Osuszacz zziębniczy 0,70 

Oświetlenie 2,50 

Ogrzewanie 3,00 

Razem 121,85 
 
Moc zainstalowana wynosi 122kW. Zgodnie z wytycznymi technologicznymi pełna wydajność 
uzyskiwana będzie przy pracy dwóch pomp głębinowych i jednej mniejszej i jednej większej pompie II 
stopnia. Ponadto pompa płuczna i dmuchawa będą pracowały tylko w cyklach płukania. 
Uwzględniając ponadto współczynnik jednoczesności dla obwodów oświetleniowych moc szczytowa 
nie przekroczy 80kW. 
 

9.2 Prąd szczytowy. 
 

 
 

 

9.3 Dobór zabezpieczenia dla linii kablowej od agregatu do szaf 
sterowniczych  
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Dobór zabezpieczenia 160A 
 
 
 

9.4 Dobór kabla od agregatu do szafy sterowniczej 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dobrano kabel 4x70mm
2
 

 
Zgodnie z normą PN-IEC-60364-5-523-2001 jego obciążalność do ułożenia w ziemi TABELA 52-C1 
wynosi 183A. 
 
 

 

9.5 Sprawdzenie spadków napięć.  
 

Wyznaczono spadek do największego odbiornika (Pompa P3) i najbardziej oddalonego od szafy 
sterowniczej. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Spadek napięcia nie przekracza dopuszczalnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


