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KLAUZULA: Wszystkie materiały oraz urządzenia elektryczne dla których podano w niniejszym 

projekcie typ oraz producenta, należy traktować jako przykładowe. Jednocześnie dopuszcza się 

zastosowanie materiałów i urządzeń innego typu oraz producenta z zachowaniem 

porównywalnych (nie gorszych) wymagań i parametrów technicznych. 

 
1. Podstawa, cel i zakres opracowania 
 
1.1. Podstawa opracowania 
 
Podstawą do opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego są: 

• plan zagospodarowania terenu, 

• materiały techniczne dotyczące przepompowni ścieków (DTR, karty katalogowe), 

• warunki techniczne przyłączenia WP/057345/2014/O03R07, 

• wytyczne branżowe,  

• obowiązujące przepisy:   

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409  tekst 

ujednolicony wraz  z późniejszymi zmianami),  

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 

75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami), 

• polskie normy (szczególnie przywołane w załączniku w/w rozporządzenia) oraz publikacje 

techniczne. 
 

1.2. Zakres opracowania 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem: 

• linię kablową YKYżo 5x10 mm2 zasilającą szafę SZP przepompowni ścieków, 

• linię kablową YKYżo 5x6 mm2 zasilającą szafę sterowniczą przepompowni ścieków, 

• szafę SZP zasilającą potrzeby przepompowni ścieków, 

• instalację oświetlenia terenu projektowanej przepompowni ścieków, 

• instalację uziemiającą, 

• instalację ochrony przeciwporażeniowej. 
 

2. Opis techniczny 
 

2.1. Zasilanie projektowanej przepompowni ścieków w energi ę elektryczn ą  
 

Zasilanie projektowanej przepompowni ścieków należy wykonać za pomocą linii kablowej YKYżo 

5x10 mm2, poprowadzonej ze złącza kablowego ZK1e-1P-S (wg warunków technicznych 

przyłączenia nr WP/057345/2014/O03R07). Powyższa linia kablowa zasilać będzie projektowaną 

szafę SZP, zasilającą potrzeby ogólne projektowanej przepompowni ścieków oraz przyległego 



 

 

terenu (oświetlenie). Zgodnie z w/w warunkami technicznymi moc przyłączeniowa wynosi Pz=14 

kW.  

Całość prac ziemnych przyjęto wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. „Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” oraz PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 

i sygnalizacyjne linie kablowe -- Projektowanie i budowa (w przypadku różnych wartości w w/w 

normach, odległości przy zbliżeniach lub skrzyżowaniach, przyjęto stosowanie wartości 

większych).  

Celem zasilania przepompowni w przypadku zaniku napięcia podstawowego, szafa sterownicza 

przepompowni ścieków wyposażona będzie w przełącznik sieć - agregat wraz z gniazdem 32A 

3P+N+PE umożliwiające podłączenie przewoźnego agregatu prądotwórczego. Dostawa szafy 

sterowniczej jest w gestii dostawcy całości przepompowni, a układy elektryczne w niej 

zastosowane nie są zakresem niniejszego projektu. 

Plan zasilania projektowanej przepompowni ścieków przedstawia rysunek E01. Schemat ideowy 

zasilania oraz rozmieszczenie aparatury w szafie zasilającej SZP przepompowni przedstawiono 

na rys. E02. 
 

2.2. Szafa SZP  zasilaj ąca potrzeby ogólne przepompowni ścieków 
 

Do potrzeb ogólnych projektowanej przepompowni ścieków należą: 

• szafa sterownicza (zasilająca potrzeby własne takie jak: pompy, sterownik, aparatura 

AKPiA itp.), 

• oświetlenie terenu, 

• gniazdo remontowe, 

• ogrzewanie w szafie SZP. 

Celem zasilania powyższych odbiorników, projektuje się w miejscu wskazanym na rysunku E01, 

zabudowę szafy SZP w wykonaniu stojącym, zbudowanej na bazie obudów z cokołem, 

wykonanych z trudnopalnego (samogasnącego) poliestru wzmacnianego włóknem szklanym 

(typowe złącze kablowe tzw. „puste”). Szafka wyposażona zostanie w klamką uchylno-obrotową 

przystosowaną do montażu wkładki na klucz patentowy. Kable do szafy doprowadzane zostaną 

od dołu i zamocowane we wnętrzu cokołu do szyny kablowej z zaciskami. 

Podstawowe parametry szafy: 

• głębokość 222 mm, 

• szerokość 360 mm, 

• napięcie AC 400V, 

• prąd max 400A, 

• stopień ochrony IP44. 

Widok szafy oraz rozmieszczenie w niej elementów przedstawiono na rysunku E02. 
 
 



 

 

2.3. Szafa sterownicza 
 

W zakresie dostawy całości przepompowni, producent dostarczy kompletną szafę sterowniczą 

składającą się z obudowy  metalowej  IP65  z  drzwiami  wewnętrznymi, z zamocowanym  

sterownikiem  z  panelem  operatorskim, wyłącznikiem  głównym oraz gniazdem  serwisowym.  

UWAGA:  Silniki pomp powinny być wyposażone w indywidualne baterie kondensatorów celem 

kompensacji mocy biernej. Do obliczeń przyjęto współczynnik mocy dla całej szafy sterowniczej 

cosφ≈0,92, tak by sumaryczny stosunek mocy biernej do czynnej dla wszystkich odbiorników nie 

przekraczał wg warunków technicznych przyłączenia  tgφ < 0,4. Dla szafy sterowniczej wartość 

współczynnika mocy powinna wynosić min. cosφ≈0,92. 

W zakres niniejszego projektu wchodzą prace polegające na wylaniu fundamentu, jak również 

przykręceniu do niego powyższej szafki sterowniczej, wykonanie przepustu kablowego do 

pompowni oraz doprowadzenia docelowego zasilania linią kablową YKYżo 5x6 mm2 z szafy SZP 

przepompowni ścieków. 
 

2.4. Oświetlenie terenu przepompowni ścieków   
 

Projektuje się wykonanie oświetlenia terenu przepompowni ścieków poprzez montaż oprawy 

OUSb/t-70 ze źródłem światła sodowym NAV-E 70/E o mocy 70W, zamocowanej na słupie typu 

S-40SRw/3 o wysokości 4 m, posadowionym na betonowym fundamencie F100/200 (0,3x0,3x1 

m). Słup wyposażony zostanie w złącze przyłączowe z zabezpieczeniem nadprądowym C4A o 

wytrzymałości zwarciowej 6kA. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie ręcznie za pomocą 

przełącznika znajdującego się w szafie SZP lub automatycznie poprzez zegar astronomiczny.  

Zasilanie oprawy odbywać się będzie z szafy SZP kablem YKYżo 3x4 mm2 . Całość prac 

ziemnych przyjęto wykonać zgodnie z normami i uwagami przywołanymi w pkt. 2.1 niniejszego 

opisu technicznego. 

Schemat ideowy zasilania instalacji elektrycznej oświetlenia terenu przepompowni ścieków 

przedstawia rysunek nr E03. Lokalizację słupa wraz z oprawą przedstawiono na rysunku E01.  

 
2.5. Instalacja przeciwprzepi ęciowa   
 

Do ochrony przed przepięciami przyjęto zastosowanie w szafie SZP, ogranicznika przepięć typu 

1+2 (klasy B+C)  np. SP-B+C/3+1 firmy Moeller o podstawowych parametrach: 

• czas zadziałania tr → < 25 ns,  

• maks. dopuszczalne napięcie Uc L (PE)N / N-PE → 440 VAC / 260 V AC, 

• poziom ochrony Up  → <1,5 kV, 

• częstotliwość znamionowa  → 50 / 60 Hz, 

• prąd udarowy Iimp (10/350) µs wartość szczytowa → 100 kA, 

• prąd wyładowczy (8/20) µs → 100 kA. 
 



 

 

2.6. Instalacja uziemiaj ąca oraz poł ączeń wyrównawczych 
         
Projektuje się wzdłuż ogrodzenia terenu projektowanej przepompowni ścieków, wykonanie 

uziomu otokowego oraz w narożach ogrodzenia pogrążenie uziomów szpilkowych o długości 6 

m. Projektowany uziom należy połączyć o ile to możliwe z istniejącą siecią uziemień.  

Wymagana rezystancja uziemienia:  

• dla ochrony przeciwporażeniowej (szafa SZP) Ru ≤ 30 Ω,  

• dla ochrony przepięciowej Ru ≤ 10 Ω. 

Po wykonaniu uziomów należy wykonac pomiary potwierdzone stosownymi protokołami. W 

przypadku trudności w uzyskaniu wymaganej rezystancji uziemienia, projektowany uziom należy 

rozbudować np. poprzez pogrążenie dodatkowych szpilek lub o długości większej od 

projektowanych. 

Z projektowanym uziemieniem należy połączyć bednarką FeZn 30x4 mm szyne PE szafy 

sterowniczej, szafy SZP oraz słup oświetleniowy. 
 

2.7. Instalacja przeciwpora żeniowa   
         
Ochronę przeciwporażeniową podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowić będzie 

izolacja robocza przewodów, osprzętu oraz urządzeń elektrycznych oraz stosowanie obudów i 

osłon o stopniu IP odpowiednim do warunków atmosferyczno-środowiskowych w którym zostaną 

zainstalowane. Jako system ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej tj. przy uszkodzeniu 

(przed dotykiem pośrednim) przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S. 

Wartość rezystancji uziemienia dla celów ochrony przeciwporażeniowej nie powinna przekraczać 

wartości 30 Ω.  
 

2.8. Obliczenia 
 

Dobór kabla  
 

 

Moc zapotrzebowana wynosi Ps = 14 kW. 
 
Dla mocy zapotrzebowanej Ps=14 kW prąd obciążenia wynosi: 
 
 

ϕcos**3 U

Ps
I s = =

93,0*400*73,1

10*14 3

=21,7A 

 
Dla wykonania zasilania  linią kablową szafki SZP dobrano kabel typu YKYżo  0,6/1kV- 5x10mm2 

dla którego obciążalność długotrwała wynosi wg PN IEC 60364-5-523  tablica 52-C3 sposób 

ułożenia D   wynosi 52A 

Iz= 52A >  Is = 26,4A 
 
Spadek napięcia dla projektowanego kabla  YKYżo 5x10mm2.   
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Dobór uziomów 

Do obliczeń przyjęto: 

ρ = 200 [ m⋅Ω ]-średnia rezystywność 

Uziom poziomy otokowy:   
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L = 8 m - długość otoku [m]  

d -0,015 m - średnica uziomu [m] (dla taśmy połowa jej szerokości-bednarka 30x4 mm) 

π
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L = 6 m - długość pojedynczego uziomu Ø17,2 mm ¾” ocynkowanego   

d -0,0172 m średnica uziomu  

Rezystancja wypadkowa uziomu składającego się z uziomu otokowego wykonanego z bednarki 

FeZn 30x4 mm oraz 4 szt. uziomów pionowych Ø17,2 mm, L=6 m  
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UWAGA: Powyższe obliczenia są szacunkowe i wykonane zostały celem określenia 

przybliżonych nakładów rzeczowych i finansowych na wykonanie uziemienia zgodnie z 

wymaganiami obowiązujących przepisów i norm.  
 

2.9. Zestawienie podstawowych materiałów 
 

l.p Nazwa i typ materiału itp.  ilość 
1. Kabel YKYżo 5x10 mm2 16 m 
2. Kabel YKYżo 5x6 mm2 4m 
3. Kabel YKYżo 3x4 mm2 6 m 
4. Folia koloru niebieskiego o szerokości 200 mm i grubości 0,30 mm 10 m 
5. Rura osłonowa na słup AROT BE 75 2,5 m 

6. 

Obudowa termoutwardzalna z cokołem wykonana z trudnopalnego (samogasnącego) 
poliestru wzmacnianego włóknem szklanym,  wyposażona w klamką uchylno-obrotową 
przystosowaną do montażu wkładki na klucz patentowy.  
Podstawowe parametry szafy: 

1 kpl 



 

 

• głębokość 222 mm, 
• szerokość 360 mm, 
• napięcie AC 400V, 
• prąd max 400A, 
• stopień ochrony IP44. 

7. Rozłącznik główny izolacyjny 32A 4-biegunowy SIRCO M firmy SOCOMEC 1 szt. 
8. Ochronniki przepięciowe typ I+II (klasa B+C) SP-B+C/3+1 firmy Moeller 1 szt. 
9. Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA  4-biegunowy    1 szt. 
10. Wyłącznik nadprądowy B6A 1-biegunowy o wytrzymałości zwarciowej 6 kA 2 szt. 
11. Wyłącznik nadprądowy B6A 3-biegunowy o wytrzymałości zwarciowej 6 kA 1 szt. 
12. Wyłącznik nadprądowy B16A 1-biegunowy o wytrzymałości zwarciowej 6 kA 1 szt. 
13. Wyłącznik nadprądowy B16A 3-biegunowy o wytrzymałości zwarciowej 6 kA 1 szt. 
14. Lampka zielona 230V na szynę TH35 3 szt. 
15. Gniazdo na szynę TH35 16A 230V 1 szt. 
16. Grzejnik do rozdzielnic 100W   1 szt. 
17. Termostat ze stykiem 1NC (do grzejnika)   1 szt. 
18. Zegar astronomiczny PCZ-525 Jednokanałowy z programowalną przerwą nocną  1 szt. 
19. Łącznik krzywkowy 16A 1-0-2 (2-biegunowy) na szynę TH35 1 szt. 
20. Słup oświetleniowy S-40SRw/3 z fundamentem F100/200 (0,3x0,3x1 m) 1 kpl 
21. Oprawa OUSb/t-70 ze źródłem światła sodowym NAV-E 70/E o mocy 70W 1 kpl 
22. Złącze przyłączowe do słupów oświetleniowych 1 szt. 
23. Wyłącznik nadprądowy C4A o wytrzymałości zwarciowej 6 kA 1 szt. 
24. Bednarka FeZn 30x4 mm 9 kg 
25. Uziom ocynkowany Ø17 mm, l=6 m   4 szt. 
26. Uchwyt krzyżowy do połączenia bednarka-uziom skręcany śrubami M10 4 szt. 
27. Taśma izolująca DENSO 30 mm do ochrony przed korozją 1 szt. 

 

KLAUZULA: Wszystkie materiały oraz urządzenia elektryczne dla których podano w niniejszym projekcie 

typ oraz producenta, należy traktować jako przykładowe. Jednocześnie dopuszcza się zastosowanie 

materiałów i urządzeń innego typu oraz producenta z zachowaniem porównywalnych (nie gorszych) 

wymagań i parametrów technicznych. 



Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

(informacja BIOZ) 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Przepompownia ścieków zlokalizowana przy ul. Bocznej w miejscowości Niemodlin, dz.nr 44 
 

Inwestor: 

Gmina Niemodlin, ul. Boh. Powstań Śląskich nr 37, 49-100 Niemodlin  

Imię i nazwisko oraz adres projektanta: 

mgr inż. Janusz Janeczek 

49-340 Lewin Brzeski, ul. Powstańców Śl. 15 

 

 

 

Część opisowa 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji poszczególnych 

obiektów  
 

Zgodnie z zakresem projektu budowlanego, zakres oraz kolejność realizacji robót dla całego 

zamierzenia budowlanego obejmuje: 

• prace przygotowawczo-organizacyjne, 

• wyznaczenie trasy kabla YKYżo 5x10 mm2 zasilającego szafę SZP przepompowni ścieków, 

• wyznaczenie trasy kabla YKYżo 5x6 mm2 zasilającego szafę sterowniczą przepompowni 

ścieków, 

• wyznaczenie trasy kabla YKYżo 3x4 mm2 zasilającego słup oświetleniowy, 

• wylanie fundamentu pod szafę sterowniczą oraz wykonanie w nim przepustu pod kabel 

zasilający, 

• ułożenie w/w kabli w wykopach, zasypanie rowów oraz podłączenie pod zaciski prądowe w 

szafach, 

• montaż uziomu otokowego w wykopie pod ogrodzenie, 

• montaż uziomów pionowych (pogrążanie udarowe), 

• montaż przewodów uziemiających, łączących szafę SZP, sterowniczą oraz słup z uziomem, 

• wykonanie prac pomiarowych. 
 

Kolejność realizacji obiektów może odbywać się równocześnie w wynika z przyjętej technologii i 

dostaw materiałów. 
 

2.  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych podlegaj ących adaptacji lub rozbiórce 
 

Na terenie lokalizacji inwestycji nie występują obiekty budowlane podlegające adaptacji lub rozbiórce. 
 



3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, kt óre mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi  
  

Do elementów zagospodarowania działki lub terenu, mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi, należą czynne instalacje kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, mogące 

znajdować się w rejonie planowanych prac ziemnych, w związku z wykonaniem przedmiotowych 

robót budowlanych.   
 

4. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych, okre ślające 

skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia  
 

Rodzaj zagro żenia Miejsce  Skala Czas wyst ąpienia  

upadek z wysokości Teren budowy 
projektowanej 
przepompowni 
ścieków  

średnia podczas wykonywania prac 
związanych z 

posadowieniem słupa 
oświetleniowego oraz 

montaż oprawy na słupie 
(praca w koszu podnośnika) 

wpadnięcie do rowu trasa projektowanych 
kabli niskiego 

napięcia 

niska podczas prac ziemnych 
związanych z kopaniem 

rowów, ich wykopaniem oraz 
w okresie przed całkowitym 

zakończeniem prac 
ziemnych i przysypaniem 

wykopów 
uszkodzenia ciała oraz rany 

spowodowane użyciem 
elektronarzędzi oraz 

narzędzi standardowych 
(młotek, obcęgi, nóż itp.) 

na całym terenie 
budowy 

wysoka podczas wszystkich prac 
elektroinstalacyjnych 

potrącenie od pojazdów 
mechanicznych 

na drogach 
dojazdowych na teren 

budowy 

średnia podczas wykonywania robót 
budowlanych w rejonie dróg 

dojazdowych na teren 
budowy 

porażenie prądem, napięcie 
nN 230/400 V 

Teren budowy 
projektowanej 
przepompowni 
ścieków 

wysoka Podłączanie napięcia pod 
urządzenia, wykonywanie 
pomiarów, próby, rozruch, 
uszkodzenie istniejących 

kabli (istniejące 
niezidentyfikowane 

uzbrojenie). 
 

5. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 

Każdy z pracowników przystępujących do wykonywania danych prac musi zostać dodatkowo 

poinstruowany i przeszkolony o sposobie realizacji robót budowlanych, a w szczególności jeśli chodzi 

o prace w wykopach ziemnych i przy robotach montażowych (elektroinstalacyjnych). Pracownicy 

wykonujący roboty powinni zostać zapoznani z zagrożeniami wynikającymi z wykonywanej pracy. 

Instruktaż powinien zostać przeprowadzony przez Kierownika budowy lub Kierownika robót. 

 
 



6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 

ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń  
 

Do środków typu organizacyjnego zaliczyć należy wymóg: 

1. popularyzowania zasad prawidłowego użytkowania urządzeń elektrycznych, 

2. nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy porażonym i poparzonym prądem 

elektrycznym, 

3. obowiązkowe szkolenie okresowe pracowników zaliczanych do grupy wzmożonego ryzyka 

porażeniem prądem, głównie elektryków, 

4. wymóg posiadania uprawnień kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione przy eksploatacji 

urządzeń i instalacji energetycznych, 

5. przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa pracy dotyczących organizacji prac przy 

urządzeniach elektrycznych. 

Środki techniczne stanowiące właściwą ochronę przeciwporażeniową obejmują w zasadzie środki 

ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrony podstawowej), stanowiące zabezpieczenie przed 

porażeniami od napięć roboczych (fazowych) oraz środki ochrony przy dotyku pośrednim (ochrony 

dodatkowej) zabezpieczające przed porażeniami od napięć dotykowych. Do technicznych środków 

ochrony zaliczyć należy również środki ochrony osobistej (sprzęt ochronny). 
 

UWAGA KOŃCOWA! 

Na podstawie powy ższej informacji, przed rozpocz ęciem budowy, Kierownik budowy 

zobowi ązany jest sporz ądzić lub zapewni ć sporz ądzenie planu bezpiecze ństwa i ochrony 

zdrowia tzw. Plan BIOZ. 
 

7. Podstawa prawna  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (opracowana na podstawie Dz.U. 2013 nr 

0 poz. 1409  ; tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). 

• Elektroenergetyka. Jan Strojny, Jan Strzałka. Kraków-Tarnobrzeg, 2011 r. TARBONUS 

 

 

 












