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1. Opis techniczny

    1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest  „Przebudowa przepompowni ścieków -

Zasilanie  elektryczne”  w  Langowie  Dz.  Nr  10/20  wraz  z  infrastrukturą  techniczną”  .

Wykonanie instalacji elektrycznej.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

• Złącze pomiarowe, uzupełnienie wyposażenia. 

• Zasilanie tablicy sterowania przepompowni.

• Oświetlenie terenu

• instalacja połączeń wyrównawczych, otok uziemiający

    1.2. Podstawa opracowania.

• zlecenie Inwestora,

• aktualne przepisy , normy i katalogi,

• projekt budowlany,

• normy:
� PN-IEC60364-1  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”,

� PN-INC  69364-4-41  pt.  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach

budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona

przeciwporażeniowa”

� PN-IEC  60364-4-43  pt.  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach

budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed

prądem  przetężeniowym.

� PN-IEC  60364-4-443  pt.  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach

budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”.

� PN-IEC  60364-5-56   pt.  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach

budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Uziemienia  i

przewody ochronne.



      1.3  Zasilanie.  Rozdzielni „RO”

Zasilanie złącza pomiarowego przepompowni ścieków kablem YKY 4x6mm2 ułożonym

w  ziemi  ze  słupa  (istniejące).  Z  przebudowanego  złącza  pomiarowego  zasilane  będą

obwody oświetlenia zewnętrznego, oraz tablica sterowania przepompowni ścieków.

        1.4  Prowadzenie kabli i przewodów. Instalacje.

 Do zasilania  Tablicy Sterowania kabel  prowadzić w ziemi na głębokości 0.8m. Na

rzutach zostały pokazane miejsca zainstalowania urządzeń projektowanej przepompowni

ścieków Obwody zasilające zainstalowane urządzenia  zabezpieczone   wyłącznikami

różnicowoprądowymi.  Na istniejącym słupie zamontować oprawę oświetlenia ulicznego

zasilaną z obwodu w złączu pomiarowym sterowaną wyłącznikiem zmierzchowym.

     1.5. Instalacje ochronne.

Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNS. Układ ten zapewnia

rozdzielanie funkcji przewodu "PEN" na przewód ochronny "PE" i na przewód neutralny

"N". Przewód ochronny musi posiadać ciągłość metaliczną  (nie może być  rozłączalny

żadnym wyłącznikiem).  Ochronie  podlegają  wszystkie  części  urządzeń  elektrycznych,

które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a przerzut napięcia na te urządzenia, w

przypadkach awaryjnych może stworzyć niebezpieczeństwo porażenia. 

Celem ich jest zminimalizowanie do wartości dopuszczalnych długotrwale (w danych

warunkach  środowiskowych)  napięć  występujących  pomiędzy  różnymi  częściami

przewodzącymi. 

Wszystkie  połączenia  przewodów  biorących  udział  w  ochronie  przeciwporażeniowej

należy wykonać w sposób trwały w czasie i zabezpieczyć od skutków korozji. 

W  obiekcie  należy  stosować  połączenia  wyrównawcze  łącząc  wszystkie  części

przewodzące obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi.  

Ochronę  dodatkową  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym  zapewnią  wyłączniki

przeciwporażeniowe o prądzie różnicowym 30 mA. 

Należy pamiętać, aby dla układu sieciowego TNS były  spełnione warunki:

• części  przewodzące,  jednocześnie  przewodzące  powinny  być  połączone  do  tego

samego uziemienia,

• za wyłącznikiem różnicowoprądowym nie wolno uziemiać przewodu N ani łączyć go z

przewodem PE.



    1.6. Otok uziemiający.

   Wokół zbiornika wykonać otok uziemiający  z bednarki FeZn 30x4mm    na głębokości
0,8 m. W  odległości 1 m. Do otoku przyłączyć elementy metalowe konstrukcji .

     1.7.Obliczenia techniczne.

     1.7.1 Obliczenia obciążenia przepompowni.

Moc zainstalowana  - Pz = 14 kW 
Moc obliczeniowa szczytowa 

PBm =  11,5 kW  

Prąd IB = 11500/ 1.7 x 400  = 16,91A

GLZ-et typu YKY 4 x 6 mm2  (posiada obciążalność prądową długotrwałą Ind = 36A  przy

uwzględnieniu prowadzenia go w ziemi).

IB < In < IZ 

I2 =  1.45 Iz

IB –   16,91A (prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym),

In –  25A (prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego),

IZ –  36A (obciążalność prądowa długotrwała przewodów),

I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia 1.6 x 25A = 40A

16,91A < 25A < 36A 

40A < 52.2

     1.7.2 Obliczenia dopuszczalnego  spadku napięcia i skuteczności szybkiego
wyłączenia 

Po obliczeniu spadku napięcia i skuteczności szybkiego wyłączenia w linii zasilającej,

oraz  obwodach  odbiorczych  instalacji,  stwierdzono,  że  ich  wartości  mieszczą  się  w

dopuszczalnych granicach. Obliczenia zawarte są w projekcie archiwalnym. 

Po  wykonaniu  instalacji  należy  dostarczyć  protokół  wykonania  pomiarów skuteczności

samoczynnego wyłączenia zasilania dla wszystkich obwodów.

    1.8 Uwagi końcowe.

• Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty i dopuszczenia    do

eksploatacji wydane przez  instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym.



• Instalacje powinny być wykonane przez  firmy branżowe z uprawnieniami.

• Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z przepisami (PN, PBUE, PEUE, BHP)

• Roboty elektryczne odbiera Inspektor robót elektrycznych.

• Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i  obowiązującymi przepisami,


