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Opis techniczny 

 

1. Podstawa opracowania  

 

• Zlecenie inwestora, 

• Uzgodnienie branŜowe, 

• Warunki techniczne przyłączenia, 

• Obowiązujące normy i przepisy. 

 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branŜy elektrycznej Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowości Rokitnica Nowa, gm. Świedziebnia. W skład 

projektu wchodzi: budowa rozdzielnicy głównej, oświetlenie wewnętrzne, 

zewnętrzne i wewnętrzne okablowanie istniejących i projektowanych urządzeń 

oraz zasilanie rezerwowe z wykorzystaniem stacjonarnego agregatu 

prądotwórczego. 

 

 

3. Zakres prac 

Do zakresu prac prowadzonych na Stacji Uzdatniania Wody w Lipowinie 

wchodzą następujące czynności: 

• Wykorzystanie istniejącego zasilania 

• montaŜ rozdzielnicy głównej RG  

• zasilenie rozdzielnicy zestawu hydroforowego RZH 

• zasilenie rozdzielnicy technologicznej RT 

• montaŜ wewnętrznych instalacji elektrycznych 

• montaŜ oświetlenia wewnętrznego 

• montaŜ gniazd 1f 

- gniazda osuszaczy powietrza (zasilane z RG) 

- gniazda 1f zaplecza techniczne 

• wykonanie następujących obwodów zewnętrznych: 

- z RT do odstojnika popłuczyn 

- z RT do pompy w odstojniku popłuczyn 



  

-  z RT do puszki na zbiorniku retencyjnym 

• wykonanie zasilania rezerwowego 

 

4. Charakterystyka energetyczna 

• układ zasilania     TN-C-S 

• napięcie zasilania      Un=0,23/0,4kV 

• rząd izolacji       R=1,0 kV 

• ochrona przeciwporaŜeniowa podstawowa samoczynne wył. zasilania 

• ochrona przeciwporaŜeniowa dodatkowa wył. róŜnicowoprądowe 

• strefa klimatyczna      I 

 

 

5. Opis rozwi ązań technicznych 

5.1 Przyłącze energetyczne nN-0,4 kV 

Do obiektu doprowadzone jest przyłącze wykonane kablem YAKY 4x240mm2, 

od układu pomiarowego YAKY 4x150mm2. Modernizacja układu pomiarowego 

nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Taki układ zasilania pozostanie 

docelowo.  

 

5.2 Rozdzielnica główna 

Rozdzielnica główna jest zasilana kablem YKY 4x150mm2. 

Z rozdzielnicy głównej wyprowadzone są następujące obwody: 

• zasilenie rozdzielnicy technologicznej kablem LgY 5x35mm2 

• zasilenie rozdzielnicy zestawu hydroforowego kablem LgY 5x25mm2 

• gniazda 1 fazowe zaplecza technicznego kablem YDY 3x2,5mm2 

• gniazda 1 fazowe osuszaczy powietrza kablem YDY 3x2,5mm2 

• oświetlenie wewnętrzne kablem YDY 3x1,5mm2 

• Zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego 

• Wyłącznik p.poŜ. SP 22 w obudowie z szybką na zewnątrz budynku przy 

wejściu głównym 

Rozdzielnica główna jest w pełni rezerwowalna. 

Wyprowadzenie obwodów i trasy kabli pokazane na rys.  E-01, E-02 i E-03. 

Schemat rozdzielnicy głównej pokazany na rys. E-04 

 



  

5.3 Rozdzielnica technologiczna 

Rozdzielnica technologiczna zasilana jest z rozdzielnicy głównej kablem LgY 

5x35mm2. 

Projekt i montaŜ rozdzielnicy według odrębnego schematu technologicznego. 

 

5.4 Rozdzielnica zestawu hydroforowego 

Rozdzielnica zestawu hydroforowego zasilana jest z rozdzielnicy głównej 

kablem YKY 5x25mm2. 

Projekt i montaŜ rozdzielnicy według odrębnego schematu technologicznego. 

 

5.5 Rozdzielnica pneumatyczna 

Rozdzielnica pneumatyczna zasilana jest z rozdzielnicy technologicznej kablem 

YKY 5x4mm2. 

Projekt i montaŜ rozdzielnicy według odrębnego schematu technologicznego. 

 

5.6 Gniazda wtykowe 

W pomieszczeniu Stacji Uzdatniania Wody projektuje się 4 gniazda 

jednofazowe OSPEL GNH-1LZ. 

Rozmieszczenie gniazd wtykowych znajduje się na rys. E-04. 

 

5.7 Oświetlenie wewnętrzne 

Jako źródła oświetlenia projektuje się świetlówkowe lampy hermetyczne ELGO 

AQUAR 236MK 2x36W IP 65 w ilości 21 sztuk. Montować na wysokości 3,5m. 

Włączniki światła OSPEL ŁNH-1L montować na wysokości 1,4m od posadzki. 

Rozmieszczenie oświetlenia wewnętrznego znajduje się na rys. E-02 

 

5.8 Zasilanie rezerwowe 

Zasilanie rezerwowe projektuje się na bazie zespołu prądotwórczego o mocy 

80kVA, zapewniającego rezerwowanie obwodów odbiorczych w pełnym 

zakresie zapotrzebowanej mocy. Zaprojektowano agregat stacjonarny bez 

obudowy zewnętrznej. Lokalizację agregatu przewiduje się wewnątrz budynku 

w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. 

  



  

Załączanie agregatu poprzez automatykę SZR zlokalizowaną w dyŜurce. 

Okablowanie zasilające i sterownicze pomiędzy agregatem i rozdzielnicą 

główną z uwzględnieniem automatyki SZR według zaleceń dostawcy agregatu. 

 

6. Instalacja przeciwprzepi ęciowa 

Dla zapewnienia ochrony przed przepięciami urządzeń technologicznych 

naleŜy zainstalować ochronniki typu LEGRAND NR REF 6039 53 realizując 

klasę ochrony B+C. Wobec tego rezystancja uziemienia przewodu PE powinna 

wynosić R≤10Ω. 

 

7. Ochrona od pora Ŝeń 

Projektuje się ochronę wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne 

wyłączanie zasilania poprzez bezpieczniki topikowe, wyłączniki nadmiarowo-

prądowe jako ochrona przed dotykiem pośrednim i izolowanie części czynnych 

dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz wyłączniki róŜnicowo-prądowe 

jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

Ochronę naleŜy sprawdzić po wykonaniu montaŜu.  

 

8. Uwagi 

 

1. Całość robót wykonać zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami norm:  

PN-76/E-05125, PN-IEC 60364, PN-IEC 364-4-481 i N SEP-E-004. 

2. Po wykonaniu robót naleŜy przeprowadzić badania i pomiary odbiorcze. 

3. Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą 

naleŜy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

4. Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny być 

opisane w sposób trwały. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Obliczenia techniczne 

 

Rozdzielnica technologiczna 

• Moc elektryczna obiektu  

Pi = 65kW 

K=0,75 

Ps=48,27kW 

• Prąd obliczeniowy 

    
ϕcos3 ××

=
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=  

Wartość zabezpieczenia głównego In=80A  

 

• Sprawdzenia warunku na spadek napięcia 

Długość kabla – 2m 

ObciąŜenie obwodu – 48750W 

∆Udop=0,5% 
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Przyjęto przekrój kabla 35mm2. 

 

• Sprawdzenie warunku na obciąŜalność dopuszczalną długotrwale i 

zwarcia. 

ObciąŜalność długotrwała kabli wieloŜyłowych miedzianych w 

izolacji  polwinitowej  o napięciu znamionowym do 1kV, ułoŜonych 

bezpośrednio w ziemi o temperaturze obliczeniowej +20OC wynosi: 

dla przekroju 35mm2 Iz=119A, 

�  

AIAIAI znB 119801,74 =<=<=  

warunek spełniony 
 

�  
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45,12
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warunek spełniony 
 



  

 

Rozdzielnica zestawu hydroforowego 

• Moc elektryczna obiektu  

Pi = 55kW 

K=0,8 

Ps=44kW 

• Prąd obliczeniowy 
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=  

 

Wartość zabezpieczenia głównego In=80A  

 

• Sprawdzenia warunku na spadek napięcia 

Długość kabla – 2m 

ObciąŜenie obwodu – 44000W 

∆Udop=0,5% 
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Przyjęto przekrój kabla 25mm2. 

 

• Sprawdzenie warunku na obciąŜalność dopuszczalną długotrwale i 

zwarcia. 

ObciąŜalność długotrwała kabli wieloŜyłowych miedzianych w 

izolacji  polwinitowej  o napięciu znamionowym do 1kV, ułoŜonych 

bezpośrednio w ziemi o temperaturze obliczeniowej +20OC wynosi: 

dla przekroju 25mm2 Iz=96A, 

�  

AIAIAI znB 968085,66 =<=<=  

warunek spełniony 
 

�  

2,139128

9645,1806,1

45,12

≤
×≤×

×≤ zII

  

warunek spełniony 


