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WYKAZ PROJEKTU  
 
 
 

1. Metryka projektu 
2. Wykaz projektu 
3. Techniczne warunki przyłączenia wydane przez RD Nysa z  dnia  31.03.2009r. 
      znak RD3/7-RDE7/ZS/1320 /225/2009 . 
4. Opis techniczny 
5. Obliczenia 
6. Rysunki  szt. 2 

 
 
 
 
 

SPIS RYSUNKÓW 
 
1. Plan linii kablowej zasilania energetycznego przepompowni ścieków –       rys. nr 1 
2. Schemat ideowy zasilania przepompowni ścieków  –                                    rys. nr 2 
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OPIS TECHNICZNY  
1. Temat. 
 

        Tematem niniejszego opracowania jest projekt zasilania elektroenergetycznego i pomiaru   
energii elektrycznej  przepompowni ścieków w miejscowości Niemodlin przy ul. Wyzwolenia  
dz. nr 714/2. 

 

2. Podstawa opracowania. 
 

Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Zamawiającego 
- techniczne warunki przyłączenia wydane przez RD Nysa 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa  
- obowiązujące przepisy i normy PNE. 
 

3. Zakres opracowania.  
 

Opracowanie obejmuje: 
- zasilanie kablowe zasilanie kablowe ze słupa linii napowietrznej 
- układ pomiarowo-rozliczeniowy, 
- ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym. 
 

4. Zasilanie kablowe przelotowo z istniejącej linii kablowej. 
 

       Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia  zaprojektowano  zasilanie 
przepompowni ścieków PN  z najbliŜszego słupa nr 309 linii napowietrznej. W tym celu od 
słupa linii napowietrznej do szafki złączowo –pomiarowej ułoŜyć linie kablową YAKXS 
4*35. Na słupie do wysokości 3m kabel chronić w rurze ochronnej. 
W miejscu zejścia projektowanej linii kablowej ze słupa zabudować na tym słupie odgromniki 
typu 3*GXO-440/5. 
Przy granicy działki nr 714/2 ustawić szafkę wolnostojącą złączowo-pomiarową  z materiałów  
izolacyjnych typu ZP-1/F firmy Incobex. Projektowaną szafkę złączowo-pomiarową  
wolnostojącą naleŜy wyposaŜyć zgodnie ze schematem ideowym w podstawy bezpiecznikowe 
mocy oraz w zabezpieczenia przedlicznikowe 35A ,zabezpieczenie przeciąŜeniowe 25A za 
licznikiem i tablicę licznikową energii elektrycznej . 
Zabezpieczenie przelicznikowe, zalicznikowe i tablicę licznikową energii elektrycznej 
przystosować do plombowania. 
Do pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano zgodnie z twp licznik 3-fazowy  energii   
czynnej C52 , 230/400V, 10/40A. 
Pomiędzy projektowaną szafką złączowo-pomiarową  i szafką sterowniczą przepompowni 
ścieków naleŜy ułoŜyć odcinek linii   kablowej typu YKY 5x10 mm2. 
Całość przedstawiono na schemacie ideowym zasilania oraz na planie  sytuacyjnym.  

 

5. Układanie kabla.  
Wykopy  pod układanie kabla wykonać ręcznie.  
Kable układać w wykopie na głębokości 0.7m na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej    
samej grubości. Nad kablem w odległości 25 cm od niego ułoŜyć pas z niebieskiej folii  
o szerokości 30 cm. 
Na całej trasie kabli naleŜy w odstępach co 10 m stosować oznaczniki, a takŜe przy   
zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyŜowaniach, wejściach do   
rur.  
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Na oznacznikach naleŜy umieścić trwałe napisy zawierające: 
a) symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu)  
b) oznaczenie kabla wg. normy  
c) znak uŜytkownika kabla  
d) rok ułoŜenia kabla  

    SkrzyŜowanie kabla z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać  
    w  przepustach ochronnych zgodnie z planem sytuacyjnym. 
 

6. Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 
 

       Jako system dodatkowej ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym przyjęto    
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYŁ ĄCZENIE NADPRĄDOWE dla linii  
kablowej zasilającej do projektowanego złącza kablowego i szafki pomiarowo-rozdzielczej . 
Na przewód ochronno-neutralny w przewodzie zasilającym naleŜy przeznaczyć Ŝyłę                   
o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego linii  
zaprojektowano w złączu kablowym. W tym celu naleŜy ułoŜyć odcinek płaskownika 
ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm i połączyć z zaciskiem ochronno –neutralnym  szafki 
kablowej. 
Natomiast dla urządzeń odbiorczych w szafce sterowniczej przepompowni ścieków jako  
system ochrony przed dotykiem pośrednim od poraŜeń prądem elektrycznym naleŜy 
zastosować WYŁ ĄCZNIK RÓ śNICOWO -PRĄDOWY .  
Dla spełnienia tego warunku w instalacji zastosowano oprócz przewodu neutralnego "N",  
dodatkowy przewód ochronny "PE" o przekroju przewodów roboczych i układany łącznie  
z tymi przewodami. Przewód ochronny powinien mieć izolację koloru Ŝółto-zielonego. 
Dla zapewnienia właściwej ochrony przez wyłączniki róŜnicowo-prądowe przewody  
ochronne nie mogą mieć za wyłącznikiem bezpośredniego lub pośredniego połączenia                  
z przewodem neutralnym. W szafce pomiarowej  naleŜy wykonać uziemienie punktu 
ochronnego PE. 
Za wyłącznikiem róŜnicowo-prądowym nie wolno uziemić przewodu neutralnego ani łączyć  
go z przewodem ochronnym, gdyŜ spowoduje to uruchomienie wyłącznika róŜnicowo- 
prądowego w normalnych warunkach pracy.  
Sposób wykonania przedstawiono na schemacie ideowym. 
  

7. Ochrona przeciwprzepięciowa. 
Napowietrzne linie niskiego napięcia naleŜy chronić od przepięć atmosferycznych przez   
stosowanie na przewodach fazowych odgromników zaworowych o napięciu roboczym 
660 V  i znamionowym prądzie wyładowczym 2,5 kA. 
W istniejącej linii napowietrznej komplet 3 odgromników typu GXO Lovos 440/5 
zabudować na przewodach fazowych linii głównej na słupie w miejscu zejścia linii kablowej  
YAKXS 4 x 35 mm2. 
Uziemienie odgromników powinno być wykonane na połączeniu linii napowietrznej i linii  
kablowej. Rezystancja uziemienia odgromników nie powinna przekraczać 30 omów. 
Uziemienie kompletu odgromników wykonać płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 20 x 4 
mm ( uziom typu PA-8). 
W celu ochrony urządzeń elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi                                  
i łączeniowymi naleŜy  szafkę sterowniczą przepompowni ścieków wyposaŜyć w komplet 
ochronników przepięciowych. 
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8. Uwagi końcowe.  
 

- wykonawstwo robót naleŜy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom V - Instalacje elektryczne oraz 
niniejszym projektem 

- po zakończeniu robót montaŜowych naleŜy wykonać pomiary rezystancji izolacji  
uziemienia i skuteczności ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym  

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych  niezidentyfikowanych urządzeń 
naleŜy ustalić uŜytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela 
uŜytkownika.  

 
 
 
 

                                                                                                           Opracował:          
 

 
 

                                                                                    ______________________
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OBLICZENIA 
1.Sprawdzenie skuteczności ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym - przez szybkie 

wyłączenie nadprądowe – zasilanie ze stacji transformatorowej. 
       PRZEPOMPOWNIA  PN 

Dane:  
Wartość rezystancji i reaktancji w punkcie przyłączenia     R= 0,460 W, X= 0,237 W 

Bezpiecznik                                               Ib  =  25 A    K = 4,5 
Linia kablowa YAKXS 4 x 35                   L   =   30 m 
Linia kablowa    YKY 5 x 10                     L   =   10 m 

  
1.1.Wyznaczenie impedancji zastępczej. 

 

     Wyszczególnienie                                                 „R” „X” 

     Wart. reaktancji i rezystancji w punkcie 
     przyłączenia  

 
0,460 

 
0,237 

     Linia kablowa  YAKXS 4x35    l = 30 m 0,0052 0,0044 
     Linia kablowa     YKY 5x10      l =  10 m      0,0037 0,0016 
     Razem        0,4689 0,243 
 

Ω0,==XR=Z s 530,2430,4689 2222 ++  

 
1.2.Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym - przez 

szybkie wyłączenie nadprądowe. 
 

  U = 1.25 x Zs x K x Ib = 1,25 x 0,53 x 4,5 x 35 =  74,27 V 
 

                                                  U = 74,27 V < 235,0 
 
Warunek skuteczności ochrony jest spełniony  
 
 
                                                                                                        Obliczył:            
                                                                                       ____________________________   

 


