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1.  DANE OGÓLNE 

1.1  Nazwa opracowania 

Projekt budowlany: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, 

Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie.  

Zasilanie elektryczne przydomowych pompowni ścieków: PD3 (etap I); PD10 (etap II); PD4  

(etap III); PD2 (etap IV); PD5, PD6, PD7, PD8, PD9 (etap VI); branŜa elektryczna. 

 

1.2  Inwestor 

Gmina Smyków, Smyków 91, 26-212 Smyków 
 

1.3  Autor opracowania 

TECHUNION Sp. z o.o., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice  
 

1.4  Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, branŜa elektryczna, obejmujący zasilanie elektryczne 

przydomowych pompowni ścieków: 

– PD3 (etap I);  

– PD10 (etap II);  

– PD4 (etap III);  

– PD2 (etap IV);  

– PD5, PD6, PD7, PD8, PD9 (etap VI). 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje dla kaŜdej z pompowni:  

• montaŜ zabezpieczenia głównego pompowni w rozdzielni wewnętrznej instalacji posesji 

• montaŜ złącza licznika kontrolnego ZLK    

• zasilanie pompowni ze złącza ZLK , 

• ochronę przeciwporaŜeniową 

• uziemienia ochronne, 

Zakres projektu nie obejmuje (zakres dostawy pompowni): 

• zabezpieczeń pompy przed: zablokowaniem, przepięciem, zbyt niskim napięciem, przeciąŜeniem 

i zbyt wysoką temperaturą, 

• złącza kablowego (lub szafki zasilająco-sterowniczej), umoŜliwiającego połączenie 

projektowanego kabla zasilającego z instalacją elektryczną pompowni. 

 

1.5  Podstawa opracowania 

• Umowa nr 8/2011 z dn. 05.04.2011 zawarta pomiędzy Gminą Smyków z siedzibą  
w Smykowie 91 na wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Smyków, a CITEC-TECHUNION Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Dulęby 5, 

• Warunki techniczne dla projektowania kanalizacji określone przez Inwestora (B-
2220/8.8/2011 z dn. 28.11.2011) 
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1.6  Lokalizacja 

Projektowane przydomowe pompownie ścieków zlokalizowane są w gminie Smyków,  

w miejscowościach i na działkach ewidencyjnych według poniŜszego wykazu: 

Zestawienie lokalizacji przydomowych pompowni ścieków 

Parametry przydomowej pompowni 
(moc el. jednej pompy) 

L D P1/P2  
Lp. 

Oznaczenie 
przydomowej 

pompowni 
Etap Miejscowość 

Nr ew. 
działki 

mm kW 

1 PD3 I Smyków 7-239 2200 800 1,4/0,9 

2 PD10 II 
Królewiec 
Poprzeczny 

3-445 2200 800 1,4/0,9 

3 PD4 III Salata 12-56 2200 800 1,4/0,9 

4 PD2 IV 
Piaski 

Królewieckie 
3-555 2200 800 1,4/0,9 

5 PD5 VI Smyków 7-300/2 2200 800 1,4/0,9 

6 PD6 VI Smyków 7-300/1 2200 800 1,4/0,9 

7 PD7 VI Smyków 7-299/2 2200 800 1,4/0,9 

8 PD8 VI Smyków 7-295 2200 800 1,4/0,9 

9 PD9 VI Smyków 7-294/3 2200 800 1,4/0,9 

 

2.  OPIS ROZWIĄZAŃ 

2.1 Szczegółowy zakres projektu 

Niniejszy projekt zawiera: 

• zasilanie elektryczne przepompowni przydomowych PD2÷PD9 z wewnętrznych 

instalacji elektrycznych na terenie poszczególnych posesji mieszkalnych,   

• ochronę przeciwporaŜeniową, 

• uziemienia ochronne złącz licznika kontrolnego ZLK kaŜdej z pompowni, 

 
Projekt nie zawiera elementów stanowiących zakres dostawy pompowni: 

• technologicznych zabezpieczeń pompy kaŜdej z pompowni przed: zablokowaniem, przepięciem, 

zbyt niskim napięciem, przeciąŜeniem i zbyt wysoką temperaturą (elementy te muszą stanowić 

zakres dostawy pompowni), 

• złącza kablowego (lub szafki zasilająco-sterowniczej), umoŜliwiającego połączenie 

projektowanego kabla zasilającego z instalacją elektryczną pompowni (element musi stanowić 

zakres dostawy pompowni). 

2.2  Parametry techniczne projektowanej sieci zasilającej 

Parametry sieci zasilającej: 

•  napięcie zasilania:  230 V, 50 Hz 
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•  układ sieci: typu TN-C-S 

• system dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej: szybkie wyłączenie zasilania urządzeń, 

• moce maksymalne przyłączanego obiektu:   Pm = 1,4 kW 

Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi arkuszami norm PB-IEC 60364 i normami     

PN-IEC 364-703, PN-IEC 364-481 oraz N-SEP-E-004. 

2.3  Parametry techniczne odbiorników 

Lp. 
Oznaczenie 

przydomowej 
pompowni 

Etap Liczba pomp 

Moc 
pobierana 

jednej pompy 
P1 [kW] 

Napięcie 
[V] 

Uwagi 

1 PD3 I 1 1,4 230  

2 PD10 II 1 1,4 230  

3 PD4 III 1 1,4 230  

4 PD2 IV 1 1,4 230  

5 PD5 VI 1 1,4 230  

6 PD6 VI 1 1,4 230  

7 PD7 VI 1 1,4 230  

8 PD8 VI 1 1,4 230  

9 PD9 VI 1 1,4 230  

 
2.4   Przydomowe pompownie ścieków 

Przydomowe  pompownie ścieków są kompletnymi, w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami,            

nie wymagającymi stałej obsługi. 

KaŜda z pompowni wyposaŜona jest w technologiczne zabezpieczenie pompy przed: 

• zablokowaniem,  

• przepięciem,  

• zbyt niskim napięciem,  

• przeciąŜeniem, 

• zbyt wysoką temperaturą, 

Automatyka kaŜdej z pompowni, powinna być wyposaŜona w układ łagodnego rozruchu 

Pompy zatapialne poszczególnych pompowni przydomowych, zasilane będą z wewnętrznych instalacji 

elektrycznych na terenie kaŜdej z posesji, kablami YKY 3x2,5mm2(dla PD3 - YKY 4xmm 2) poprzez 

jednofazowe liczniki kontrolny energii elektrycznej LK , zabudowane w złączach  ZLK , usytuowanych 

obok budynków (dla pompowni PD2 – przy istniejącym złączu przyłączowym posesji}. 

2.6  Prowadzenie kabli w ziemi 

                          Przy układaniu projektowanych odcinków kabli nN w ziemi naleŜy przestrzegać wymogów normy        

N-SEP-E-004 (zastępuje normę PN-76/E-05125), zwracając szczególną uwagę na: 
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- głębokość zakopania – 70 cm pod powierzchnią terenu ( 100cm – jeŜeli trasa kabla 

zasilającego przebiegać będzie przez tereny rolnicze lub pod drogami) 

- załoŜenie oznaczników kablowych co 10m, 

- wysypanie warstw piasku 10 cm pod i 10 cm nad kablami, 

- załoŜenie rur ochronnych DVK75 w miejscach skrzyŜowań z obiektami podziemnymi, 

(rurociągi, inne kable itp.) lub drogami i chodnikami 

- ochronę kabli przez ułoŜenie nad nimi, w odległości co najmniej 25 cm, niebieskiej folii 

polwinitowej, 

- sprawdzenie ciągłości Ŝył, pomiar rezystancji izolacji oraz wykonanie prób napięciowych po 

ułoŜeniu kabli 

- oznakowanie na powierzchni trasy kabli 

2.7 Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym 

Ochronę podstawową stanowić będą obudowy  o odpowiednim stopniu ochrony oraz izolacje kabli, 

natomiast ochronę dodatkową przed poraŜeniem prądem elektrycznym – szybkie wyłączenie zasilania.  

                    Istniejąca sieć zasilająca  niskiego napięcia w tym rejonie pracuje  w układzie TN-C.      Dlatego 

linie zasilające z rozdzielni domowych na poszczególnych posesjach do złącz licznika kontrolnego ZLK   

zaprojektowano w układzie TN-C  (z przewodem PEN). Podział przewodu PEN na PE i N wykonany 

będzie w szafkach złącza licznika kontrolnego ZLK  kaŜdej z pompowni 

     Dalej do złącz kablowych (lub szafek zasilająco-sterowniczych SZS ) pompowni, zaprojektowano           

w układzie TN-S,   z oddzielnym przewodem PE i N 

                 Miejsca podziałów przewodów PEN na PE i N naleŜy uziemić. Rezystancja kaŜdego 

uziemienia R ≤≤≤≤ 30 ΩΩΩΩ.        

Przewód ochronny PE powinien mieć izolację koloru zielono-Ŝółtego. Do przewodu PE 

podłączyć naleŜy  elementy urządzeń elektrycznych, które normalnie nie powinny znaleźć się pod 

napięciem, takie jak obudowy metalowe tablic rozdzielczych, kołki ochronne gniazd wtyczkowych oraz 

zaciski ochronne odbiorników elektrycznych instalowanych na stale.  

JeŜeli do chwili realizacji projektu, rozdzielnie domowe niektórych posesji pracować będą           

w układzie TN-S (z osobnym, uziemionym przewodem PE),   moŜna będzie zrezygnować                    

z dodatkowych uziemień ochronnych w złączu ZLK, lecz do zasilania ZLK uŜyć kabel  3 Ŝyłowy. 

2.8 Uziemienia ochronne 

Dla wykonania uziemienia miejsca podziału PEN na N i PE w złączach ZLK poszczególnych 

pompowni, wykonane zostaną uziemienia ochronne, wykonane z bednarki stalowej ocynkowanej      

Fe/Zn 40x3mm długości 5m, ułoŜone w rowach kablowych, obok kabli zasilających oraz z uziomu 

pionowego szpilkowego, długości 3m. Wymagana wypadkowa rezystancja uziemienia  R ≤≤≤≤ 30 ΩΩΩΩ.    
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Oporność  uziomu pionowego,  

                              ρ                 4 * L 
 

              Rpion =             * ln                                             
                          2Π * L              d 
gdzie: L = 3m – długość uziomu pionowego, 

          d = 0,014 m – średnica pręta 

          ρρρρ = 120 ΩΩΩΩm - rezystywność gruntu (przez analogię do pomierzonej rezystywności podobnych    
terenów), 

                              120                4 * 3 

              Rpion =                * ln                     = 6,4 * 6,75 = 43,22 ΩΩΩΩ  > 30Ω                        
                         2*3,14*3            0,014 
 
Oporność  uziomu poziomego, ułoŜonego w wykopie wspólnym z kablem  nN do szafki SZSP oraz do 

przepompowni 

                                         ρ                 2 * L 
2 

              Rpoziomy    =                 * ln                                             
                                     2Π * L            h * d                         
gdzie: L = 5m – długość uziomu poziomego, 

           h = 0,7 m – głębokość zakopania bednarki, 

          d = 0,04 m – szerokość bednarki 

          ρρρρ = 120 ΩΩΩΩm - rezystywność gruntu (przez analogię do pomierzonej rezystywności podobnych    
terenów), 

                                   120                 2 * 5 
2 

              Rpoziomy =                   * ln                     = 3,82 * 5,88 = 22,45 ΩΩΩΩ                       
                               2*3,14*5         0,7 * 0,04 
 
Oporność wypadkowa  uziomu poziomego i pionowego 

                             Rpion * Rpoziomy       43,22 * 22,45 
              RW =                                =                           = 14,8 ΩΩΩΩ <30Ω   
                            Rpion  + Rpoziomy       43,22 + 22,45 
 
Zaprojektowana konfiguracja uziomu poziomego i pionowego spełnia wymaganie, Ŝe wypadkowa 
rezystancja uziemienia  RW ≤≤≤≤ 30 ΩΩΩΩ.  
 

2.9 Obliczenia techniczne 

2.9.1  Sprawdzenie skuteczności ochrony p. poraŜeniem.  

 
Według PN – IEC 60364-4-41 dla linii zasilającej w układzie sieci TN-C-S: 

                                                    ZS x Ia ≤  UO 

gdzie: 

   ZS -  impedancja pętli zwarcia obejmująca źródło zasilania, przewód czynny do    punktu zwarcia        

i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem 

 I a  - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie zaleŜnym od 

napięcia znamionowego  UO, określonym w tablicy 41A normy  PN – IEC 60364-4-41 

           UO  - napięcie znamionowe względem ziemi 
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         Przy załoŜeniu miejsca zwarcia przy wejściu do złącza kablowego (lub szafki zasilająco 

sterowniczej) pompowni 

         Dla wyłącznika nadmiarowo-prądowego C-16A i czasu 0,4 sek  Ia = 100 A 

                                                ZS ≤  230 / 100 = 2,3 Ω 

Po wykonaniu instalacji, zmierzyć miernikiem oporność pętli zwarcia i sprawdzić czy 

spełnione są warunki normy. 

 
2.9.2  Sprawdzenie zabezpieczenia linii przed prądem przeciąŜeniowym 

        Prąd obciąŜenia w szczycie dla kaŜdej z pompowni 

        Moc maksymalna dla pompowni Pm=1,4 kW 

Prąd znamionowy pompy In = 10A 

   

Dobór kabla nN zasilającego pompownię 

    Uwzględniając ewentualną rezerwę zasilania i dopuszczalny spadek napięcia dobrano  kable, 

zasilające pompownie,  typu YKY Ŝo 3x2,5mm2, ułoŜone w ziemi 

Idd =  0,9 * 37A = 33,3 A 
 
I N = 10A  < Idd = 33,3 A 

 

Zabezpieczenie linii 

Reguła prądu znamionowego (wg PN – IEC 60364-4-43 pkt 433.2,1)            

                                                IB ≤  I n ≤ I z 

                             oraz:           I 2 ≤ 1,45Iz               

gdzie: 

IB  -  prąd spodziewanego obciąŜenia 
IZ  -   obciąŜalność długotrwała   kabla 
In - znamionowy prąd zabezpieczenia 

    I2  -  prąd zadziałania zabezpieczenia (dla wkładki 16A – 1,75 In )   
Przy  I n =20A 

                            IB =10 < In. = 20A < Iz = 33,3A       
                                I 2 = 1,75*20 = 35A < 1,45*33,3 = 48,3A 

Linie zasilające pompownie spełniają wymagania normy zabezpieczenia obwodu przed prądami 
przeciąŜeniowymi. 

 

2.10  Uwagi końcowe 

 
           Całość robót elektrycznych ujętych w projekcie, naleŜy wykonać zgodnie z jego zakresem, 

obowiązującymi normami  i przepisami. Po zakończeniu robót, wykonać pomiary rezystancji izolacji 

obwodów i uziemień, oraz skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, a wyniki pomiarów zawrzeć        

w stosownych protokołach. NaleŜy ponadto wykonać dokumentację powykonawczą wszystkich instalacji 

elektrycznych. 


