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1. Wstęp 
W obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 26 września 2005 r., w przypadku budowy przyłączy, inwestor ma 
prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji i może skorzystać z jednej z dwóch 
możliwości: 
1. na podstawie zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w związku z art. 29 ust. 1 pkt 20), 
2. bez zgłoszenia (art. 29a). 
Do wykonania przyłączy energetycznych mają zastosowanie ponadto przepisy Prawa Energetycznego. 

1.1. Podstawa opracowania 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora. Niniejsze opracowanie stanowi integralną 
część projektu budowlanego części technologicznej i obejmuje swym zakresem projekt zasilania i instalacji 
elektrycznych dla prawidłowej eksploatacji przepompowni ścieków, która pracować będzie dla projektowanej 
kanalizacji sanitarnej. 
Projekt wykonawczy opracowano zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, Dz. U. z 2013 
r. poz.1409 z późniejszymi zmianami oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 roku, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).  

DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

• zlecenie, 

• wizja lokalna, 

• podkłady mapowe, 

• projekt technologiczny, 

• uzgodnienia (znajdują się w części technologicznej), 

• obowiązujące przepisy PBUE oraz normy PN/E, 

1.2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zasilania przepompowni ścieków od  miejsca dostarczenia energii 
elektrycznej, które stanowi granicę eksploatacji pomiędzy stronami. W projekcie podane zostały informacje 
dotyczące wykonania zasilania przez TAURON Dystrybucja S.A., które niezbędne są dla doboru kabli 
zasilających oraz zabezpieczeń.  
W zakres niniejszego opracowania wchodzi: 

• projekt linii kablowej (wlz) nn zasilającej przepompownię przydomową, 

• projekt złącza kablowo-pomiarowego ZK1e-1P-S wg standardów TAURON Dystrybucja S.A., 

• projekt sieci uziemień, 

• obliczenia techniczne, 

• rysunki techniczne. 

1.3. Założenia projektowe 
Niniejszy projekt opracowany został w oparciu o katalogi producentów aparatów i urządzeń elektrycznych 
ogólnie dostępnych w hurtowniach elektrycznych na terenie RP. 
Wszystkie zastosowane aparaty i urządzenia powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz 
deklarację zgodności względnie certyfikaty zgodności z PN lub aprobatę techniczną. 

Uwaga: 
Nie wyklucza się stosowania dowolnych urządzeń i aparatów spełniających założenia projektowe i 
posiadające parametry techniczne nie gorsze od tych, które  podane są w projekcie. 
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1.4. Przepisy i normy 
Projekt opracowano przy uwzględnieniu wymagań wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a w 
szczególności: 

• „Prawo Budowlane” – Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późniejszymi zmianami) 
• „Prawo Energetyczne” – Ustawa z dnia 10-04-1997 r. (Dz. Ust. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) 
•  „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Warszawa 1997, 
• Norma N-SEP-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 
• Norma PN-HD 60364-4-41:2009 – „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
• Norma PN-IEC 60364-5-523 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Dobór kabli i przewodów, 
• Norma PN-IEC 60364-4-442 ; PN-IEC 60364-4-443 – „Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń elektrycznych”, 
• Norma PN-EN 12464-2-2008 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz”, 
• Norma PN-89/E-05012 – „Hale maszyn elektrycznych oraz dobór i instalowanie silników elektrycznych”, 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07-04-2004 r. (Dz. Ust. Nr 109, poz. 1156) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego (Dz. Ust. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. Ust nr 62 poz. 627. z późn. zm.), 
• Ustawa o dozorze technicznym, Dz. Ust. Nr 122/1321/2000, 
• Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. Ust. z 2000 r. Nr 80 poz. 904), 

1.5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. z dnia 10 lipca 
2003 r.), informacja ta podana została w oddzielnym opracowaniu dla całej inwestycji. 

1.6. Ochrona środowiska  
Planowana inwestycja – zasilanie elektryczne i instalacje elektryczne zewnętrzne na terenie przepompowni 
ścieków – nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Według §3 pkt 7 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. Ust. Nr 257 poz. 
2573 z późniejszymi zmianami) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należą 
stacje transformatorowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 
W niniejszym zadaniu zanieczyszczenie środowiska nie występuje. 
Na trasie projektowanego przyłącza i  wlz nie przewiduje się wycinki drzew. 

1.7. Gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji 
W czasie trwania realizacji inwestycji w zakresie robót elektrycznych, nie przewiduje się wytwarzania 
odpadów. Ewentualną gospodarkę odpadami na etapie budowy i eksploatacji, w tym niebezpiecznymi, 
prowadzić należy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. Ust. Nr 62 poz. 
627 z późniejszymi zmianami). 

1.8. Opinia geotechniczna 
W miejscu projektowanej przepompowni ścieków występują grunty proste jednorodne. Wód gruntowych, do 
głębokości  ułożenia kabli nN nie stwierdzono. Kategoria geotechniczna – pierwsza. 

1.9. Warunki geodezyjne 
Biuro Projektów informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie podziemne zostało wrysowane 
przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonania aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapie 
lokalizacje i rzędne uzbrojenia istniejącego są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia 
robót ziemnych bez nadzoru. 
Wykonawca winien  bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót: 
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• zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji, 

• zapoznać się ze wskazanymi normami, 

• zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia w celu spisania notatki służbowej dla ustalenia 
nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania robót,  

Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt wpisem do dziennika budowy. Brak powyższych czynności ze 
strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii istniejących urządzeń. 

1.10. Ustawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

• Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. Ust. z 2005 r. Nr 100 poz. 
835).  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414).  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. Ust. Nr 121, poz. 1137). 
Polskie Normy 

• PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych.  

• PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  
• PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

1.11. Załączniki  

Zał. Nr 1   Warunki przyłączenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A., 

Zał. Nr 2   Zaświadczenie o przynależności do OOIIB (wiarygodność zaświadczenia można sprawdzić na stronie: 

     http://www.piib.org.pl/ w zakładce „Lista członków”), 

Zał. Nr 3   Uprawnienia budowlane, 

Zał. Nr 4   Uprawnienia projektowe, 
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2. Zasilanie przepompowni przydomowej PP-1 

2.1. Lokalizacja przydomowej przepompowni 
Lokalizację przepompowni pokazano na planie sytuacyjnym z projektem kanalizacji sanitarnej. 

Plan orientacyjny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sposób zasilania przepompowni pokazano na załączonym schemacie zasadniczym zasilania. 
Przepompownia wyposażona będzie w jedną pompę. 
Pozostawia się Inwestorowi możliwość wyboru dowolnego producenta przepompowni wraz z szafką 
sterowniczą, spełniającą założenia projektowe ujęte w części technologicznej. 
Sposób montażu szafki sterowniczej 
Szafka sterownicza powinna być zamontowana przy przepompowni w miejscu wskazanym przez właściciela 
posesji. Szafka powinna być zamontowana minimum 50 cm nad ziemią – zalecana 70 cm.  
Projektuje się aby szafka sterownicza wyposażona była w zabezpieczenie główne, zabezpieczenia zwarciowe 
i termiczne silników, układ automatyki i sterowania pracy pompy ściekowej z układem bezpośrednim 
rozruchu silników, optyczne wskaźniki stanów alarmowych oraz pulsujący sygnalizator świetlny awarii.  
Szczegółowe dane techniczne podane są w DTR dostarczanej razem z szafką sterowniczą.  

2.2. Charakterystyka przepompowni z szafka sterowniczą 
Przydomowa pompownia ścieków wykonana będzie jako budowla podziemna prefabrykowana w formie 
studzienki. Wewnątrz przepompowni zainstalowana będzie pompa ściekowa z silnikiem (3-faz. lub 1-faz.) o 
mocy max. do 2,4 kW (3-faz.) i 2,7 kW (1-faz.) oraz układ czujników poziomu w zbiorniku. Zestaw pompowy 
dostarczany jest fabrycznie z kablami zasilającymi i sterowniczymi. Standardowa długość kabli wynosi 10 m, 
większe długości na zamówienie u producenta. Kable wyprowadzone będą z szafki sterowniczej 
przepompowni do komory zbiornika przepompowni. Kable te należy układać w rurze ochronnej pomiędzy 
szafką sterowniczą a zbiornikiem przepompowni. Rura układana powinna być w miarę możliwość 
równolegle razem z przyłączem sanitarnym lub po jak najkrótszej trasie. Należy stosować rurę 
ochronną „Arot” typu KR-75 lub KR-110. W zbiorniku przepompowni kable układane będą luźno. 
Pompowniawyposażona jest we własną szafkę sterowniczą w obudowie izolacyjnej dostarczoną razem z 
zestawami pompowymi, którą należy zasilić. Szafka sterownicza wyposażona jest w układ automatycznego 
sterowania pracą pomp ściekowych. Układ elektryczny szafki sterowniczej realizuje wymagane w instalacji 
zasilającej pomp zabezpieczenia zwarciowe, przeciążeniowe i posiada zabezpieczenie główne. Ponadto 
szafka sterownicza wyposażona jest w układ sygnalizacji alarmowej: świetlny informujący użytkownika o 
zaistniałej sytuacji awaryjnej. Szczegółowe dane techniczne wraz ze schematem połączeń wewnętrznych 
znajdują się w DTR szafki sterowniczej dostarczanej przez producenta. 
Szczegółowy dobór parametrów technicznych przepompowni wraz z pompami znajduje się w projekcie 
technologicznym. 
 
 
 

PP-1 
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Widok kompletnej przepompowni z szafką sterowniczą (przykład) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozostawia się Inwestorowi możliwość wyboru dowolnego producenta przepompowni wraz z szafką 
sterowniczą, spełniającą założenia projektowe ujęte w części technologicznej. 
 
Sposób montażu szafki sterowniczej 
Szafka sterownicza powinna być zamontowana przy przepompowni w miejscu wskazanym przez właściciela 
posesji. Szafka powinna być zamontowana minimum 50 cm nad ziemią – zalecana 70 cm.  
Projektuje się aby szafka sterownicza wyposażona była w zabezpieczenie główne, zabezpieczenia zwarciowe 
i termiczne silników, układ automatyki i sterowania pracy pompy ściekowej z układem bezpośrednim 
rozruchu silników, optyczne wskaźniki stanów alarmowych oraz pulsujący sygnalizator świetlny awarii.  
Szczegółowe dane techniczne podane są w DTR dostarczanej razem z szafką sterowniczą.  
Uwaga: 

W okresie trwania gwarancji jak i po jej upływie zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw w 
układzie zasilania przepompowni jak również w szafce sterowniczej przez osoby do tego nie upoważnione. 

2.3. Układ automatyki i sterowania 
Budowa układu automatyki i sterowania oparta jest na wyłącznikach pływakowych zamontowanych w 
komorze przepompowni.  
Układ zasilania i sterowania szafki sterowniczej przystosowany jest do zasilania napięciem przemiennym 
400V lub 230V ; 50 Hz. 
Szafka sterownicza powinna być wyposażona w: 

• sygnalizację świetlną stanów pracy przepompowni zainstalowaną na drzwiach szafki sterowniczej. 

2.4. Układ zasilania przepompowni 
Przepompownia ścieków zasilana będzie kablem ziemnym niskiego napięcia z istniejącej sieci 
elektroenergetycznej nn zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. 
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (granica eksploatacji) stanowić będą: zaciski prądowe na wyjściu 
przewodów z zabezpieczenia zalicznikowego w złączu kablowo-pomiarowym ZK1e-1P-S w kierunku instalacji 
odbiorcy. Lokalizacja złącza ZK1e-1P-S na istniejącym słupie linii napowietrznej nN pokazana została na 
planie zagospodarowania terenu przepompowni. 

Układ zasilania tłoczni PP-1 
 

                           

st. tr. “Dobieszowice PGR” 
                                                  istn. słup 

                                                                                                     80A                 20/3 

 
 
 
                 TN-C                                                                                                                       TN-S 
 
 
 
 

L 

Projektowane złącze ZK1e-1P-S  
(montaż na słupie) 

Projektowane przyłącze nn 
YAKXS 4 x 35 mm2  

lub AsXSn 4 x 35 mm2 
(montaż na słupie) 

YKY 4 x 6 mm2  

WLZ 
M 

Granica eksploatacji 

Zakres robót do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A.  

Przepompownia ścieków 
z szafką sterowniczą 

GXO-0,44/5kA 

4 szt. 

R ≤ 10 Ω 
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Zakres robót do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A.: 

• na istniejącym słupie na działce nr 650/8 TAURON Dystrybucja S.A. zamontuje i zasili złącze kablowo-
pomiarowe ZK1e-1P-S, 

• w miejscu przyłączenia, na słupie, TAURON Dystrybucja S.A. zainstaluje ochronę odgromową,  
Zakres robót do wykonania przez Podmiot przyłączany: 

• ze złącza kablowo-pomiarowego ZK1e-1P-S, z części pomiarowej wyprowadzić WLZ kablem ziemnym 
YKY 4 x 6 mm

2
 dł. ok. 40m dla zasilania szafki sterowniczej przepompowni, 

• obok zbiornika przepompowni zabudować szafkę sterowniczą, 

• wykonać uziemienie bednarką stalową ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm jako uziemienie punktu rozdziału 
szyny PEN na PE i N (układ TN-S) w szafce sterowniczej, 

• punkt rozdziału: bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25 x 4 mm dł. 5m + uziom pionowy z pręta 

stalowego miedziowanego ∅17,2mm dł. 6m, 

• z szafki sterowniczej zasilić pompy ściekowe z czujnikami poziomu, 
Zasilanie silnika pompy ściekowej i pływakowych regulatorów poziomu ścieków odbywać się będzie za 
pomocą niezależnych przewodów ułożonych w rurze ochronnej KR-75 lub KR-110 w ziemi. Przyjęto średnią 
długość rury ok. 10,0 m na jedno zasilanie.  
Rurę ochronna należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku z 
przykryciem 10 cm piasku i folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Prace ziemne przy układaniu 
kabli należy prowadzić ręcznie. Po wprowadzeniu kabli do rury należy je oznaczyć w trwałe oznaczniki przy 
wejściach do rur ochronnej. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikacyjne kabel. Zaleca się 
stosowanie oznaczników laminowanych folia przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na 
kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego. Należy wykonać niezbędne pomiary zgodnie z 
normą PN-76/E-05125 potwierdzone protokółem pomiarów.  
Uwaga:  

1. Wszystkie roboty elektryczne związane z zasilaniem przepompowni należy przeprowadzić za zgodą i  pod 
nadzorem właścicieli posesji. 

2. Ostateczny sposób i trasę prowadzenia zasilania wykonawca robót elektrycznych uzgodni z właścicielem 
posesji.  

3. Długości kabli przyjętych w projekcie są orientacyjne, jednak wykonawca powinien przyjąć nieznaczne zapasy. 
4. Zasilanie przepompowni przydomowej stanowi instalację zalicznikową i jako taka nie wymaga uzgodnienia z 

ZUD. 

2.1.1. Sposób wykonania linii kablowej – wlz  

Linię kablową (wlz) należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku z 
przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folią z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego, a następnie wypełnić wykop zagęszczając warstwami, co 30 cm wg trasy pokazanej na planie 
sytuacyjnym razem z kanalizacją sanitarną. Prace ziemne przy układaniu kabli należy prowadzić ręcznie.  

Sposób układania kabla na dnie rowu kablowego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym, należy wykonać w rurze 
ochronnej „Arot” typu KR-75. Pod drogą kabel układać w rurze ochronnej DVK-75. Na początku i końcu linii 
kablowej należy pozostawić zapasy kablowe nie mniej niż po 2,5 m. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony 
na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach 
skrzyżowań i przy wejściach do rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy 
identyfikacyjne kabel. Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa 
sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego. 
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Wzór tabliczki identyfikacyjnej: 
 

Kabel: ................................................ 
Długość: ............ m 

Trasa: (od .................. do ....................) 
Rok budowy: ................... 

Użytkownik: ...................................... 
 

 
Równolegle z kablem nn zasilającym należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm, która 
stanowić będzie uziom. Projektowany uziom należy połączyć o ile to możliwe z istniejącą siecią uziemień. 
Przed zasypaniem kabla zasilającego nn należy wykonać niezbędne pomiary potwierdzone protokółem 
pomiarów zgodnie z normą PN-76/E-05125 i N-SEP-004. 

2.2. Złącze kablowo-pomiarowe ZK1e-1P-S 
Na istniejącym słupie linii napowietrznej nN należy zabudować złącze kablowo-pomiarowe typu ZK1e-1P-S 
(wg standardów TAURON Dystrybucja S.A.). Złącze dostarcza i montuje TAURON Dystrybucja S.A. Złącze 
wyposażone powinno być zgodnie z wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A. podanymi w: „Standard 
techniczny nr 1/DMN/2014 budowy zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci 
dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A. – załącznik do Zarządzenia nr 5/2014”. Dla połączenia układu 
pomiarowego stosować przewody LgY 10 mm

2
. 

Stopień ochrony przeciwporażeniowej złącza powinien wynosić minimum IP-44 i II klasę ochronności. Złącze 
zamykane na typowy zamek stosowany w TAURON Dystrybucja S.A. Drzwiczki w części pomiarowej 
wyposażyć we wziernik do odczytu licznika. 

2.5. Ochrona przeciwporażeniowa 
System ochrony przeciwporażeniowej w przepompowni zaprojektowany jest zgodnie z zaleceniami podanymi 
w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz normą PN-IEC 60364. 
Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie szybkiego 
wyłączenia, w obwodzie głównym szafki sterowniczej przepompowni zastosowany jest  wyłącznik instalacyjny 
nadprądowy (wyposażenie fabryczne szafki) jako zabezpieczenie główne. Ponadto silnik pompy ściekowej 
zabezpieczony jest przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki sterowniczej. Dodatkowo obudowa 
szafki sterowniczej wykonana będzie z materiałów izolacyjnych. 

2.6. Uziemienia 
W budynku nie posiadającym sieci uziemiającej lecz tylko zerowanie (układ TN-C), ochronę 
przeciwporażeniową szafki sterowniczej poprzez uziemienie należy wykonać wg załączonego schematu 
zasilania. W tym celu w szafce sterowniczej dokonać podziału szyny PEN na PE i N (układ TN-S). Punkt 

podziału uziemić. Uziemienie wykonać jako pionowe z pręta stalowego miedziowanego ∅17,2 długości 6 m 
metodą udarową przy komorze przepompowni. Połączenie uziomu pionowego z punktem podziału szyny 
PEN na PE i N w szafce sterowniczej wykonać bednarką stalową ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm lub prętem 

stalowym ocynkowanym FeZn ∅8 mm poprzez zacisk kontrolny ZK. Długość uziemienia około 10 m. 
Dodatkowym systemem ochrony przeciwporażeniowej jest zastosowanie obudowy szafki sterowniczej z 
materiału izolacyjnego. W pozostałych przypadkach należy wykonać zgodnie z projektem. Wymagana 
rezystancja uziemienia powinna wynosić 30 omów.  

2.3. Szafka sterownicza przepompowni 
Dla przepompowni projektuje się zainstalować wolnostojącą szafkę sterowniczą dostarczaną razem z 
przepompownią.  
 
 
 
 

Otwory mocujące 

Tabliczka opisowa 

Folia laminowana 
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Schemat ogólny przyłączeń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat ogólny obwodów sterowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pełna dokumentacja techniczna znajduje się na wyposażeniu szafki sterowniczej i jest dostarczana przez 
producenta. 
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3. Obliczenia techniczne 

3.1. Bilans mocy urządzeń w przepompowni  
Obliczenia wykonuje się metodą współczynnika zapotrzebowania mocy „kz”.  

.
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Dane do obliczeń: 

cosϕ  tgϕ 
LP. Nazwa urządzenia Ilość 

P1 
jednostk. 

P1 
instal. 

kz 
4/4 obciąż. 

Pszcz.  Qszcz. Sszcz. 

1 Zestaw pompowy   1,5 1,5 1,0 0,88 0,53 1,5 0,79 1,69 

3 Gniazdo wtyczkowe serwisowe 1 0,5 0,5 0,5 0,9 0,48 0,25 0,12 0,28 

4 Układ sterowania i automatyki 1 0,3 0,3 1,0 0,95 0,33 0,3 0,1 0,32 

5 R A Z E M : - - 2,3 - - - 2,05 1,01 2,29 

P1 – moc nominalna silnika [kW] 
Kz – współczynnik jednoczesności [ - ] 

3.2. Dobór zabezpieczeń  
Dobiera się zabezpieczenia dla projektowanych obwodów głównych.  

Moc silnika [kW] 

P1  
UN [V] f [Hz] IN [A] kr [ - ] 

cosϕ [ - ] 
4/4obciążenia 

η [%] 
Prędkość obrot. 

[obr/min] 

1,5 400 50 3,6 5,0 0,88 78,5 1446 

Rozruch silnika pompy ściekowej: bezposredni; α = 2,5 
Uwzględniając możliwość niewielkich odchyleń czasu rozruchu i niesprawności przełączeń, dobrano wielkość 
zabezpieczenia przy rozruchu bezpośrednim:  
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Silniki pomp ściekowych będą zabezpieczone w szafce sterowniczej:  

• samoczynnym wyłącznikiem silnikowym typu PKZMO 4-6,3 1z, 
Ostatecznego doboru urządzeń zabezpieczających dokonuje producent szafki sterowniczej. 
Jako zabezpieczenia główne projektowanego obwodu zasilającego przepompownię, stanowić będą: 

• wkładki bezpiecznikowe mocy typu WTN-00/gG-25A jako zabezpieczenie główne przedlicznikowe 
zainstalowane w złączu kablowo-pomiarowym ZK1e-1P-S (dobiera TAURON Dystrybucja S.A.), 

• samoczynny ogranicznik mocy nadprądowy z członem przeciążeniowym typu ETIMAT T-20A jako 
zabezpieczenie główne zalicznikowe, zainstalowany w złączu kablowo-pomiarowym ZK1e-1P-S, 

• samoczynny wyłącznik instalacyjny różnicowo-prądowy typu BCF6 40/4/30mA zainstalowany w 
szafce sterowniczej przepompowni, 
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3.3. Dobór kabli i przewodów 
Kable i przewody dobrano z uwzględnieniem mocy przyłączeniowych (wg TWP), dopuszczalnych 
obciążalności jak również dopuszczalnych spadków napięć oraz zachowania skutecznej ochrony 
przeciwporażeniowej (wg PN-IEC 60364-5-523

1
). 

 

Dla zasilania złącza kablowo-pomiarowego ZK1e-1P-S kabel dobiera TAURON Dystrybucja S.A. 

Dla zasilania szafki sterowniczej przepompowni dobiera się kabel YKY 4 x 6 mm
2
 o obciążalności 

długotrwałej Id = 46A ułożony w ziemi. Sposób ułożenia kabla „D”. Kabel zaliczany jest do grupy III i 
zabezpieczony samoczynnym ogranicznikiem mocy nadprądowym z członem przeciążeniowym typu ETIMAT 
T-20A jako zabezpieczenie główne zalicznikowe, stąd Idd = 18,8A  

AIAI
ddd

8,1846 =>=  

Dla zasilania silnika pompy ściekowej kabel zasilający dostarcza producent zestawu pompowego. 

3.4. Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej i spadków napięć 
Sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC 60364-4-
41. Ochrona przed dotykiem pośrednim – dodatkowa w sieci TN-S będzie zapewniona, jeżeli zostanie 
spełniony warunek:  
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gdzie: 

S
Z  - impedancja pętli zwarciowej [Ω], 

O
U - znamionowe napięcie sieci względem ziemi [V], 

n
I   - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie <0.4s [A], 

1Z
I  - spodziewana wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczenia energii elektrycznej [kA], 

kAI
Z
6

2
=  - maksymalna wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczenia energii elektrycznej podana w TWP [kA], 

 
W projekcie zastosowano urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie wyzwalającym 30mA dla 
zabezpieczenia poszczególnych obwodów w szafce sterowniczej. 
Poprawne zadziałanie zabezpieczenia jest zapewnione, jeżeli impedancja obwodu zwarciowego nie 

przekroczy 7667Ω. Oznacza to, że zabezpieczenie zadziała skutecznie przy dotyku bezpośrednim części 
czynnych urządzenia (np. przewodów fazowych). 
 
Spadki napięć w zasilaniu przepompowni określono wg wzoru: 
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gdzie: 
P - moc przyłączeniowa wg TWP (przyjęto max. 11,0 kW), 
L - długość obliczanej linii (wlz) [ 40,0 m ], 

                                                      
1
 Tablica A.52-1 normy PN-IEC 60364-5-523 
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γ - konduktancja przewodu:   γCu = 57 ; γAl = 35, 
s - przekrój przewodu [Cu 10 mm2 ], 
U - napięcie międzyprzewodowe [400 V ]. 

Dopuszczalne spadki napięcia [%] w instalacjach elektrycznych wynoszą: 
Wewnętrzne linie zasilające Instalacje odbiorcze 

Rodzaj instalacji 
zasilane ze wspólnej sieci 

zasilane ze stacji 

transformatorowych w 

obiekcie budowlanym 

zasilane z wewnętrznych 

linii zasilających/* 

zasilane bezpośrednio z 

sieci elektroenergetycznej  

1 kV 

zasilane bezpośrednio z 

głównych rozdzielnic stacji 

transformatorowych 

instalacje o Un>42 V, 
wspólne dla odbiorników 
oświetleniowych i 
grzejnych 

2 3 2 4 7 

instalacje o Un>42 V, nie 
zasilające odbiorników 
oświetleniowych 

3 4 3 6 9 

instalacje o Un<42 V     10 

* Spadki napięć w instalacjach odbiorczych mogą przekraczać podane wartości, lecz suma spadków napięć w instalacjach odbiorczych i liniach wewnętrznych nie powinna 

przekraczać sumy spadków napięć podanych w tablicy.  

W projektowanych punktach instalacji, ochrona przeciwporażeniowa i spadki napięć są zachowane. 
Dodatkowo zastosowano izolację ochronną obudowy złącza kablowo-pomiarowego ZK1e-1P-S i szafki 
sterowniczej przepompowni. 

2.7. Obliczenie uziemienia 

Rezystancję uziemienia obliczono przyjmując średnią rezystywność gruntu ρ = 100 Ωm. Obliczeń uziemienia 
dokonano dla szyny PE w szafce sterowniczej pompowni.  

SPRAWDZENIE OBLICZENIOWE UZIOMU: 
Wymagana rezystancja uziemienia:              R  ≤  30 Ω, 

Rezystywność gruntu (średnia):                    δ = 100,0 Ωm, 
Głębokość ułożenia uziomu:                          t    =  0,8 m, 
Bednarka FeZn 20 x 3 mm:                           dw = 0,0124 m, 

Rezystancja uziomu poziomego: 
Długość bednarki, która zapewni założenia j.w. wynosi średnio dla każdej pompowni ok. 10 m 
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gdzie: 
L    - długość uziomu (m) 
t     - głębokość ułożenia (m) 
dw - średnica uziomu (m) 

Rezystancja uziomu pionowego: 
Długość pręta stalowego ocynkowanego, która zapewni założenia j.w. wynosi 6 m 
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gdzie: 
L – długość uziomu (m) 
h – głębokość zakopania (m) 
dw – średnica uziomu (m) 

Rezystancja wypadkowa: 
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1

11

1

21
RR

R
W

 

Uziemienie spełnia założenia: 

Ω=<Ω= 302,10 RR
W

 

Po wykonaniu uziomu należy przeprowadzić pomiary potwierdzone Protokółem pomiarów.  
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2.8. Przedmiar robót 

Lp Opis Obmiar Jm 

1 Obiekt: Przepompownie ścieków 
Opis: Przepompownia ścieków PP-1 Dobieszowice 

1 obiekt 

 1. 1.    Element: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

Opis: Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) kablowa eNN 
40 m 

 1. 1. 1. Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym 
Szafka sterownicza przepompowni 

1 szt. 

 1. 1. 2. Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 12,8 m3 
 1. 1. 3. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 80 m 
 1. 1. 4. Ułożenie rur osłonowych z PVC, o średnicy 75 mm 3 m 
 1. 1. 5. Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YKY 4x6 mm2 3 m 
 1. 1. 6. Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpieczeniem folią 

kalandrowaną z PVC uplastycznionego grub. powyżej 0,4-0,6 mm YKY 4x6 mm2 
37 m 

 1. 1. 7. Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, o przekroju 
żył ponad 6,0 do 16 mm2 

8 szt. 

 1. 1. 8. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 12,8 m3 
 1. 2.    Element: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 1 kpl. 

 1. 2. 1. Montaż uziomów poziomych z bednarki 120 mm2 z ręcznym wykonaniem wykopu o głębokości 
do 0.6 m; kat.gruntu III 

10 m 

 1. 2. 2. Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt 
kat.III 

1 szt. 

 1. 2. 3. Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za 
następne 1.5 m długości 

1 szt. 

 1. 2. 4. Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o 
przekroju do 120 mm2 w wykopie 

3 szt. 

 1. 2. 5. Przewody kabelkowe mocowane na gotowej konstrukcji w otwartych kanałach - łączny przekrój 
żył ponad 12,5 do 30,0 mm2. 
Montaż przewodów w przepompowni dla zasilania pomp i czujników poziomu. Przewody 
dostarczane razem z urządzeniami i pompami. 

15 m 

 1. 2. 6. Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, o przekroju 
żył ponad 2,5 do 4,0 mm2 
W szafce sterowniczej przepompowni 

30 szt. 

 1. 3.    Element: Inne instalacje elektryczne 

Opis: Badania odbiorcze, pomiary 
1 kpl. 

 1. 3. 1. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego 2 pom. 
 1. 3. 2. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 2 odc. 
 1. 3. 3. Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy - pierwszy pomiar 

Pomiar pętli zwarcia 
2 pom. 

 1. 3. 4. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1 szt. 
 1. 3. 5. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1 szt. 
 1. 4.    Element: Sprzęt elektroniczny 

Opis: 
1 kpl. 

 1. 4. 1. Sprawdzenie działania układu sterowania i sygnalizacji jednego urządzenia do 20 obwodów 
pomoc. 
Uruchomienie szafki sterowniczej 

1 kpl.obw.pom 

2 Obiekt: Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i 
podobne 
Opis: Roboty towarzyszące z zakończeniem robót 

1 kpl. 

 2. 1.    Element: Usługi związane z budownictwem 1 kpl. 
 2. 1. 1. Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji-za każde rozpoczęte 10 stron formatu 

A4 (wg tab. 1355) 
Obsługa geodezyjna: 
Wykonanie mapy powykonawczej z inwentaryzacją przez  jednostkę geodezyjną 

1 kpl. 

 2. 1. 2. Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji-za każde rozpoczęte 10 stron formatu 
A4 (wg tab. 1355) 
Projekt powykonawczy dla Inwestora 

1 kpl. 
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2.9. Zestawienie materiałów podstawowych 
Lp Wyszczególnienie  Typ J. miary Ilość  
1. Szafka sterownicza (dostawa razem z pompownią)  kpl. 1 
2. Kabel elektroenergetyczny nN YKY 4 x 6 mm2  m 40 
3. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25 x 4 mm m 10 
4. Pręt stalowy miedziowany  ∅17,2 mm m 6 
5. Folia niebieska  PCV szer. 40 cm m  40 
6. Oznaczniki kablowe   szt. 6 
7. Piasek   m3 3,2 
8. Rury ochronne  KR-75 m 3 

3. Uwagi końcowe 
1. Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi 

przepisami PBUE, BHP i normami  PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonać osoba lub 
przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie 
elektrycznym. Wszystkie prace na istniejących liniach energetycznych będących własnością TAURON 
Dystrybucja S.A. należy prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem pracownika TAURON 
Dystrybucja S.A. 

Uwaga: 
Warunkiem przystąpienia do realizacji inwestycji jest zawarcie stosownej umowy przyłączeniowej. 

2. Wszystkie stosowane urządzenia elektryczne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania (atesty). 

3. Należy sporządzić niezbędne protokóły badań odbiorczych w zakresie odbieranych urządzeń przez 
TAURON Dystrybucja S.A. 

4. Po wykonaniu linii kablowej należy wykonać mapę w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z 
wrysowaną siecią energetyczną. Mapa winna być zaopatrzona w klauzulę potwierdzającą przyjęcie do 
ewidencji geodezyjnej państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej terenowo filii 
Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

5. Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, należy uzgodnić z 
Inwestorem, Kierownikiem Budowy robót elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstępstwa od projektu 
powinny być odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. 

6. Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić Projekt Powykonawczy z naniesionymi zmianami, 
który razem z Dziennikiem Budowy i Protokółami Pomiarów należy przekazać Inwestorowi lub 
Użytkownikowi obiektu. 

7. Wszelkie informacje i zapytania dotyczące niniejszego projektu kierować pod adres: bpiemr@op.pl  
 
 

                                                                           opracował: Mirosław Rajca 
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4. Rysunki techniczne 
 

4.1. Plan zasilania przepompowni ścieków PP-1  

4.2. Schemat zasadniczy zasilania przepompowni PP-1 

4.3. Plan złącza kablowo-pomiarowego ZK1e-1P-S 
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SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA  
TŁOCZNI ŚCIEKÓW PJ-1 
Jasienie, ul. --------- (działka nr 215/64 – dz. gminna)  
 

 
OBJAŚNIENIA: 

Ochrona przeciwporażeniowa i spadki napięć zostały zachowane w projektowanych obwodach. 

Istniejąca sieć nn w układzie TN-C 

Układ połączeń w złączu pomiarowym: TN-C 

Układ połączeń wewnętrznych w szafce sterowniczej przepompowni: TN-S z uziomem ochronnym 

niezależnym elektrycznie od uziemienia sieci. 

Obudowy złącza kablowo-pomiarowego i szafki sterowniczej z materiału izolacyjnego (tworzywo sztuczne) 

co zapewnia skuteczną ochronę przeciwporażeniową.  

Stopień ochrony: min. IP65. 

R ≤ 10 Ω 

GXO-0,44/5kA 
4 szt. 

Warunki przyłączenia: WP/012612/2016/O03R06 

z dnia 03-03-2016 r. 
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