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1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- warunki techniczne zasilania,

- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia międzybranżowe,

- obowiązujące normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  instalacja  elektryczna  odbiorcza  i  AKP  dla

projektowanej hydroforni związanej z zadaniem:  „Budowa odcinka sieci wodociągowej dla

terenów przeznaczonych pod budowę Komendy Policji i Straży Pożarnej w Brzesku wraz z

hydrofornią na działkach nr 4072, 4074, 4075 i in.”.

1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

– wewnętrzną linię zasilającą (zalicznikową) dla hydroforni,

– zestaw WG+SA,

– rozdzielnicę główną RG,

– szafkę monitoringu SM,

– oświetlenie terenu hydroforni,

– instalację elektryczną w budynku hydroforni,

– instalację AKP,

– instalację odgromową dla budynku hydroforni,

– ochronę od porażeń,

– uziemienia i połączeń wyrównawczych,

– ochronę przeciwprzepięciową.

1.4 Przyłącza energetyczne

Zgodnie  z  warunkami  przyłączenia  wydanymi  przez  TAURON  Dystrybucja  S.A.

hydrofornia będzie zasilana:

Moc przyłączeniowa: 33kW

Miejsce  dostarczenia  energii  elektrycznej:  zaciski  prądowe  na  wyjściu  przewodów  od

wyłącznika  instalacyjnego  nadprądowego  (bez  członu zwarciowego)  w kierunku instalacji

Odbiorcy.

Miejsce  rozgraniczenia własności  urządzeń elektroenergetycznych: zaciski  prądowe na

wyjściu przewodów od wyłącznika instalacyjnego nadprądowego (bez członu zwarciowego)

w kierunku instalacji Odbiorcy.

Przyłącze do miejsca rozgraniczenia własności wg odrębnego opracowania wykonuje

TAURON po podpisaniu umowy przyłączeniowej przed Odbiorcę.

1.5 Zestaw złączowo-pomiarowy ZK1e-1P

Zestaw  złączowo-pomiarowy  ZK1e-1P  zabudowany  w  granicy  działki  w  miejscu

pokazanym na planie zagospodarowania terenu wykonuje TAURON.
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1.6 Wewnętrzne linie zasilające

Od zestawu złączowo-pomiarowego do WG+SA i rozdzielnicy głównej  hydroforni

RG zaprojektowano wewnętrzną linię zasilającą - kabel YKY 4x25mm2 układany w ziemi/ w

budynku.

Zarówno wyjście z zestawu jak i wejście WG+SA i budynku hydroforni wykonać w rurach

osłonowych (wejście do budynku wykonać jako szczelne).

Trasa  ułożenia  linii  kablowych,  skrzyżowania  linii  kablowych  z  uzbrojeniem  terenu

przedstawiono na rysunkach „Projekt zagospodarowania  terenu”.  Kable należy układać  w

rowie  kablowym o głębokości  0,8m, na  podsypce  z  piasku o grubości  10cm linią falistą.

Przez drogę przejście wykonać metodą przewiertu. Na kabel co 10m założyć oznaczniki z

oznaczeniem kabla. Następnie zgłosić kable do odbioru przez kierownika robót. Po odbiorze

kable  zasypać  10cm  warstwą  piasku,  warstwą  rodzimego  gruntu  bez  kamienia  i  gruzu

o grubości  15cm  i  przykryć  folią  ostrzegawczą  koloru  niebieskiego  na  całej  długości.

Szerokość  folii  powinna być  taka,  aby  przykrywała  ułożony kabel  lecz  nie  mniejsza  niż

20cm.  Rów  wypełnić  gruntem  ubijając  warstwami.  Kable  przy  skrzyżowaniach  z

rurociągami,  drogami, podejście do złącza oraz sprowadzenia kabla ze słupa nN powinien

być chroniony od uszkodzeń mechanicznych. W tym celu należy kabel umieszczać w rurach

ochronnych. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących norm [N-SEP-E-

004] i przepisów.

1.7 Zestaw WG+SA

Na zewnętrznej  elewacji  budynku  na  prefabrykowanym fundamencie  przewidziano

zabudowę zestawu WG+SA. W szafce WG przewidziano zabudowę wyłącznika głównego. W

szafce  są  przewidziano  zabudowę  wtyczki  do  podłączenia  agregatu  oraz  szynę  rozdziału

przewodu PEN na PE i N. Szafki wykonać w oparciu o obudowy w II klasie ochronności.

1.8 Rozdzielnica główna RG

Rozdzielnica  główna  RG  jest  zasilana  z  zestawu  przyłączeniowego  WG+SA.  W

zależności  od  sposobu  wysterowania  przełącznikiem sieć-agregat  zainstalowanym  w RG,

rozdzielnica jest zasilana z sieci  elektroenergetycznej  nN bądź z agregatu prądotwórczego.

Przełącznik ten uniemożliwia podanie napięcia z agregatu do sieci zasilającej. Z rozdzielnicy

głównej RG jest zasilana szafka zasilająco-sterownicza układu hydroforowego (szafka jest

dostarczana kompletna przez producenta hydroforu). Szafka zasilająco-sterowniacza układu

hydroforowego  powinna  być  wyposażona  w  wysokoczuły  wyłącznik  różnicowo-prądowy

oraz w układ kontroli asymetrii napięcia i nieprawidłowej kolejności faz. Z rozdzielnicy RG

zasila się również obwody oświetlenia wewnętrznego i zewnetrznego, obwody ogrzewania,

gniazd  3fazowych  i  1fazowych.  Wszystkie  obwody  odbiorcze  są  zabezpieczone

wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi.

Rozdzielnica główna RG została wykonana jako natynkowa o II klasie ochronności i stopniu

ochrony IP54.

1.9 Instalacja elektryczna– budynek techniczny

W projektowanym  budynku  przewidziano  instalację  zasilającą  projektowany układ

hydroforowy oraz instalację oświetlenia, gniazd i ogrzewania.

Do oświetlenia pomieszczenia zaprojektowano oprawy świetłowkowe 2x36W, do oświetlenia

wejścia zaprojektowano oprawę LED.

Kable  i  przewody  kabelkowe  w  budynku  należy  układać  w  korytkach  kablowym

perforowanym 100x42; podejścia do łączników i gniazd wtykowych wykonać w sztywnych
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rurkach  instalacyjnych  RVS przymocowanych  uchwytami  do  ścian  kontenera.  Wszystkie

gniazda, łączniki, puszki rozgałęźne stosować natynkowe, bryzgoszczelne IP55.

1.10 Oświetlenie terenu

Do oświetlenia  terenu  zaprojektowano oprawę  oświetleniową drogową  ze źródłem

światła LED 28W zabudowaną na słupie stalowym o wys. 6m.

Okablowanie  wewnątrz  słupa  wykonać  przewodem  YDY  3x1,5mm2.  W  słupie

zastosować zabezpieczenia o wartości C6A. Słup uziemić. Rezystancja uziomu nie powinna

przekraczać 10Ω. Szafkę pompowni wyposażyć dodatkowo w zegar astronomiczny, stycznik

i  zabezpieczenia  obwodów  oświetleniowych.  Okablowanie  oświetlenia  wykonać  kablem

ziemnym typu YKY3x2,5mm2.

1.11 Szafka przesyłu danych (monitoringu) SM

Szafka  SM  zasilana  jest  z  rozdzielnicy  RG  przewodem  YDY3x4mm2.  Z  szafki

telemetrii  SM  zasilane  są  układy  pomiarowe.  W  szafce  zabudowano  sterownik  PLC

zintegrowany z panelem operatorskim. Na boku szafki zabudowany jest wyłącznik główny.

Szafka SM jest zlokalizowana w budynku hydroforni.

Szafka SM zaprojektowana w oparciu o prefabrykat o wym. 1000x800x300.

1.12 Urządzenia technologiczne

Zestaw hydroforowy dostarczany jest  kompletny wraz  z  automatyką  i  niezbędnym

okablowaniem w branży technologicznej.  W projekcie przewidziano jedynie  zasilanie ww

urządzenia oraz ułożenie koryt kablowych do prowadzenia kabli technologii.

1.13 Instalacja odgromowa

Dla  instalacji  odgromowej  i  dla  instalacji  przeciwporażeniowej  przewiduje  się

wykonanie  uziomu otokowego poprzez  ułożenie płaskownika  Fe/Zn 30x4 w ziemi wokół

hydroforni na głębokości co najmniej 0,6m. Do tak utworzonego uziomu należy przyspawać

przewody uziemiające  z  bednarki  Fe/Zn  30x4 i  wyprowadzić  je  nad  poziom gruntu  i  na

wysokości 0,8m zakończyć zaciskami probierczymi.  Z zacisków probierczych wyprowadzić

przewody  odprowadzające  w  postaci  drutów  Fe/Zn  φ8mm  i  połączyć  je  ze  zwodami

poziomymi niskimi umieszczonymi na dachu kontenera. Zwody poziome poprowadzić przy

krawędziach dachu.

Należy  zastosować  zwód  pionowy  nad  rurą  wywiewną  w  postaci  drutu  Fe/Zn  φ8mm

połączonego ze zwodem poziomym lub z jednym z przewodów odprowadzających.

Należy  również  z  uziomu  wyprowadzić  przewody  uziemiające  do  głównej  szyny

wyrównawczej oraz do punktu rozdzielenia przewodu PEN w szafce SA.

1.14 Połączenia wyrównawcze

W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć

na  przedmiotach  metalowych  (drabinka,  podest,  prowadnice  itp.)  zastosuje  połączenia

wyrównawcze przewodem (żółto-zielonym) który należy prowadzić  od punktu do punktu z

końcowym  podłączeniem  do  głównej  szyny  ekwipotencjalnej.  Zamiast  przewodu  można

zastosować bednarkę Fe/Zn 30x4 pomalowaną na kolor żółto-zielony.

1.15 Ochrona przeciwprzepięciowa

Stopień 0 zabudować na istniejącym słupie (wg przyłącza).  I  i  II  stopień ochrony

przed  przepięciami  łączeniowymi  i  atmosferycznymi  zapewniają  ochronniki

przeciwprzepięciowe zabudowane w rozdzielnicy RG.
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1.16 Ochrona od porażeń

W szafce zasilająco sterowniczej należy dokonać rozdzielenia przewodu PEN na PE

i N. Punkt rozdziału należy uziemić, rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω.

Jako ochronę dodatkową (przed dotykiem pośrednim) zastosowano samoczynne wyłączenie

zasilania oraz urządzenia w II klasie ochronności.

Samoczynne wyłączenie  zasilania realizowane jest  przed wyłączniki  nadmiarowoprądowe,

wkładki  bezpiecznikowe.  Dodatkowo  ochronę  stanowią  wyłączniki  różnicowoprądowe

zabudowane w RG i SM.

Wszystkie prefabrykaty: zestaw złączowo-pomiarowy, zestaw WG+SA, rozdzielnica RG są

wykonane w II klasie ochronności.

Należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń oraz oporność izolacji

instalacji.

1.17 Instalacja alarmowa

Dla hydroforni  zaprojektowano instalację ochrony włamania i  napadu.  W budynku

zlokalizować centralkę  alarmową + moduł  zasilania  +  obudowa metalowa  z  zasilaczem i

akumulatorem oraz  manipulator  kodowy.  W  pomieszczeniu  zamontowano  czujkę

podczerwieni wraz z uchwytem, w drzwiach czujkę kontraktonową.

Na zewnątrz budynku zainstalowano jeden sygnalizator optyczno-dźwiękowy.

Instalację rozprowadzić rurkach RVS13 na tynku przewodami YTDY 3x2x0,5.

Sygnał alarmu należy przekazać do Centralnej Dyspozytorni w Sufczynie za pośrednictwem

systemu telemetrii zabudowanej w szafce SM.

1.18 System monitoringu i sterowania parametrami hydroforni

Dla  hydroforni  należy  zrealizaowć  system  monitringu  i  sterowania  w  oparciu  o

radiowy system transmisji danych dwukierunkowych. W tym celu należy opracować projekt

propagacji  radiowej  dla  hydroforni  aby  ustalić  najlepszą  konfigurację  sieci  co  powinno

zapenić niezawodne połlączeninie pomiędzy hydrofornią a stacją operatorską w dyspozytorni

Sufczyn. W oparciu o przydzielone częstotliwości należy wykonać projekt i uzyskać zgodę w

Urządzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Należy przewidzieć przekazanie następujących informacji:

– napięcie zasilania (prawidłowe, wszystkie fazy, kierunek wirowania),

– stan pomp zestawu hydroforowego (praca, awaria, praca w systemie automatyki),

– pomiar prądu pomp, częstotliwości,

– zadawanie ciśnienia,

– wyłączenie z automatyki oraz zał/wył pompa w trybie ręcznym,

Powyższe w oparciu o komunikację RS485 Modbus RTU.

– ciśnienie wody na wejściu do hydroforni – pomiar ciągły 4÷20mA,

– ciśnienie wody na wyjściu z hydroforni – pomiar ciągły 4÷20mA,

– przepływ wody na wyjściu z hydroforni – komunikacja RS485 Modbus RTU,

– temperatura w pomieszczeniu – pomiar ciągły 4÷20mA,

– napięcie zasilania (prawidłowe, wszystkie fazy, kierunek wirowania),

– sygnalizacja włamania.

W stacji dyspozytorkiej Sufczyn należy rozbudować oprogramowanie stacji operatorskiej w

standardzie Użytkownika tak aby można było spożądzać raporty za dowoly ores czasu pracy

hydroforni uwględniające czas pracy pomp, liczbę załączeń pomp, czas awarii i liczbę awarii,

zliczony przepływ za dany okres.

System monitoringu należy wykonać zgodnie z wytycznymi RPWiK Brzesko Sp. z o.o.
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Stacja obiektowa, na którą składa się sterownik zintegorowny z dotykowym panelem

operatorskim kolorowym służy bezpośrednio pracownikom technicznym do nadzoru urządzeń

na obiekcie, a także do gromadzenia danych archiwalnych.

Opis sterownika PLC i panel operatorki

Zaprojektowano  sterownik  PLC,  który  nadzoruje  pracę  urządzeń  w  hydroforni  w

Zawadzie  Lanckorońskiej.  Sterownik  jest  wyposażony  w  odpowiedni  moduł  wejść

dyskretnych  i  wraz  z  nim  zabudowany  jest  w  szafie  SM.  Sterownik  komunikuje  się  ze

sterownikiem  zestawu  hydroforowego  i  przetwornikiem  przepływomierza  w  oparciu  o

protokół Modbus RTU.

Sterownik  PLC  komunikuje  się  bezprzewodowo  z  Dyspozytornią  w Sufczynie.

Komunikacja odbywa się poprzez radiomodemy i anteny kierunkowe.

Operator za pomocą panelu operatorskiego może:

- monitorować pracę i diagnozować błędne działanie pracy urządzeń,

- monitorować całkowite czasy pracy urządzeń,

- nastawiać wartości wybranych zmiennych,

- zabezpieczać układ sterowania przed osobami niepowołanymi wprowadzając hasło.

1.19 Wytyczne dla branży technologicznej

W trakcie wykonywania instalacji technologicznej należy zamontować:

– króćce na rurociągach przed i po hydroforze umożliwiające zabudowę układów pomiaru

ciśnienia,

– czujnik przepływomierza z pierścieniami wyrównującymi potencjały.

Szafkę  hydroforu  wyposażyć  w  komunikację  Modbus  RTU  umożliwiającą  zczytywanie

podstawowych informacji takich jak: praca, awaria pomp, czas pracy pomp, ciśnienie zadane,

asmyeria zasilania itp.

1.20 Uwagi końcowe

1. W  celu  unifikacji  aparatury  i  oprogramowania  stosowanych  na  obiektach  Inwestora

należy  uzgodnić  i  zatwierdzić  u  Inwestora  producentów,  typ  i  wersję  aparatury

pomiarowej, sterownika PLC, panelu operatorskiego.

2. Całość  prac  związanych  z  pracami  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi

normami i przepisami BHP.

3. Przy wykonywaniu robót zachować koordynację z pozostałymi instalacjami w terenie.

4. Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą, zgodną ze stanem

rzeczywistym zrealizowania projektu, uwzględniając zmiany przeprowadzone w trakcie

budowy i uzupełniona wynikami pomiarów oraz badań parametrów technicznych.

5. Wykonawca przekaże również na trwałym nośniku pamięci oprogramowanie na sterownik

PLC i  panel  z  opisem oraz  aplikację  SCADA.  Przekaże  również  schemat  poglądowy

komunikacji  z adresami i hasłami tak aby Inwestor  mógł  w oparciu o powyższe dane

samodzielnie  (lub  pod  zlecając  zewnętrznej  firmie)  dokonywać  zmian  i  rozbudowy

systemu.
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2. Obliczenia

2.1 Bilans mocy, dobór kabli, przewodów i zabezpieczeń

Moc przyłączeniowa dla pompowni wynosi 33kW:

Obliczenia prowadzimy przy cos φ=0,93

Prąd szczytowy obliczamy ze wzoru:

I sz=
P P

U⋅cosφ
=51,22 A

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spełniają warunek:

I BI nI z

I21,45 ⋅I z

gdzie:

IB - prąd obliczeniowy

In - prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających

IZ - obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów

I2 - prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających

8



Branża: Elektryczna i AKP

2.2 Spadki napięcia

Spadki napięcia obliczamy ze wzorów:

100%
US

L10Psz
U%

2

3

⋅
⋅⋅

⋅⋅
=∆

γ
dla obwodu 3-fazowego

100%
US

L10Psz2
U%

2

3

⋅
⋅⋅

⋅⋅⋅
=∆

γ
dla obwodu 1-fazowego

gdzie: PSZ = moc szczytowa w kW

          L - długość pojedynczego przewodu w m

          γ - przewodność właściwa przewodu 2mm

m

⋅Ω
 (dla γCu = 57, γAl = 35)

          S - przekrój przewodu w mm2

          Up - napięcie sieci międzyfazowe

          Uf - napięcie sieci fazowe

Spadki napięcia od zestawów złączowo-pomiarowych do szafek zasilająco sterowniczych są 

mniejsze od dopuszczalnych (zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-52).

2.3 Sprawdzenie warunków skuteczności ochrony od porażeń

Jako dodatkowy system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano:

• obudowy w II klasie ochronności,

• samoczynne  wyłączenie  zasilania  realizowane  jest  przez  wyłączniki

nadmiarowoprądowe,  wkładki  bezpiecznikowe.  Dodatkowo  ochronę  stanowią

wyłączniki różnicowoprądowe zabudowane rozdzielnicy RG, SM.

Należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń oraz oporność izolacji 

instalacji.

Projektował:
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