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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
mgr inż. Robert Poloch
Uprawnienia nr WKP/0178/PWOE/10
w specjalności instalacyjnej
zgodnie z artykułem 20 ust.4 „Prawo budowlane” z dnia 29.11.2013r.
/ Dz.U. z 2013r. poz 1409 z późniejszymi zmianami.
Oświadczam, że projekt budowlany:
w branży elektrycznej
„Budowa zbiornika zapasowego wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rudniku Wielkim wraz
z modernizacją stacji”
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

data: maj 2016

podpis i pieczątka projektanta

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO
inż. Zenon Pindara
Uprawnienia nr 898/86/Lo
w specjalności instalacyjnej
zgodnie z artykułem 20 ust.4 „Prawo budowlane” z dnia 29.11.2013r.
/ Dz.U. z 2013r. poz 1409 z późniejszymi zmianami.
Oświadczam, że projekt budowlany:
w branży elektrycznej
„Budowa zbiornika zapasowego wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rudniku Wielkim wraz
z modernizacją stacji”
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

data: maj 2016

podpis i pieczątka sprawdzającego
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OPIS TECHNICZNY
1. Zestawienie istotnych materiałów wykorzystanych
w opracowaniu.
−
−
−
−

Wizje lokalne.
Mapa do celów projektowych.
Materiały i wytyczne przekazane przez Inwestora.
Obowiązujące normy i przepisy

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany, pt. „Budowa zbiornika zapasowego
wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rudniku Wielkim wraz z modernizacją stacji”.
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje wymianę instalacji elektrycznej oraz AKPiA Stacji
Uzdatniania Wody na potrzebny nowoprojektowanej instalacji technologicznej.

1.2. Przewidywany zakres robót elektrycznych.
W ramach planowanej modernizacji technologii SUW przewiduje się wymianę istniejącej instalacji
elektrycznej oraz sterowniczej obejmującej:
− Ułożenie nowych kabli zasilających do nowoprojektowanej rozdzielnicy,
− Montaż agregatu prądotwórczego,
− Ułożenie kabli sygnałowych oraz sterowniczych do urządzeń automatyki,
− Ułożenie kabli sygnałowych do sond pomiarowych znajdujących się w zbiorniku retencyjnym,
− Montaż nowej rozdzielnicy technologicznej,
− Montaż nowych opraw oświetleniowych w technologii LED,
− Wymianę instalacji elektrycznej potrzeb własnych.
− Wymianę instalacji odgromowej i uziemiającej.

2. Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej i AKPiA.
2.1. Budynek SUW
2.1.1. Zasilanie
W związku z modernizacją technologii SUW nie przewiduje się zwiększenia mocy.
Moc projektowanych urządzeń zostanie pokryta z mocy przyłączeniowej.

2.1.2. Zasilanie rezerwowe
Na wyposażeniu budynku SUW znajduje się agregat prądotwórczy zamontowany
w pomieszczeniu agregatorowni. W ramach modernizacji SUW nastąpi rozbiórka pomieszczenia
agregatu oraz demontaż agregatu.
Projektuje się agregat zewnętrzny o mocy 103,84kVA firmy Pramac z automatyką SZR
zainstalowaną w rozdzielnicy RT. Z układu SZR z pozycji „Agregat” wyprowadzić linię kablową
YAKY 4x95mm2 i wprowadzić na zaciski zespołu prądotwórczego. Kable układać w ziemi
zgodnie z normą NSEP-E-004:2014. Kable układać na głębokości 0,7m na 10cm warstwie
piasku. Po ułożeniu kabel przysypać 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą gruntu rodzimego.
Na wysokości 25cm od kabla ułożyć folię kablową koloru niebieskiego, a następnie zasypać
ziemią rodzimą. Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami infrastruktury nad- i podziemnej
wykonać z zastosowaniem rur osłonowych DVK-110. Pod drogami, przejazdami i ciekami
wodnymi układać rury osłonowe SRS-110 na głębokości 1,5m. Kabel na całej długości
oznakować trwałymi oznacznikami w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach
charakterystycznych tj. skrzyżowanie, wejścia do przepustów, itp. Na oznacznikach umieścić
trwałe informacje, zawierające dane użytkownika. Linię kablową zinwentaryzować przed
zasypaniem. Teren po wykopie odpowiednio zagęścić oraz doprowadzić do stanu pierwotnego.
Przebieg linii kablowych oraz miejsce posadowienia agregatu pokazano na rysunku PZT.1.
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2.1.3. Rozdzielnica technologiczna.
Nowoprojektowana rozdzielnica zostanie zabudowana w miejsce istniejącej rozdzielnicy
zasilającej RG w korytarzu. Rozdzielnica zostanie wykonana jako rozdzielnia wolnostojąca
o wymiarach 2000x1200x300. Obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo posadowiona
na cokole o wysokości 100 mm o minimalnym stopniu IP54. Szynę ochronną PE
w rozdzielnicy uziemić. Rozdzielnica RT zapewni zasilanie projektowanych obwodów
odbiorczych, sterowanie nowoprojektowanymi urządzeniami automatyki SUW oraz zasilanie
pomp sieciowych.
Zasilanie rozdzielnicy należy doprowadzić ze złącza kablowego kablem istniejącym.
W celu zapewnienia ochrony przed przepięciami należy zastosować kombinowany ogranicznik
przepięć typu I+II. Podłączenie przewodu PE do ogranicznika przepięć wykonać przewodem LgY
35mm2. Schemat rozdzielnicy RT przedstawiono na rys 1/7/RT – 7/7/RT.

2.1.4. Rozdzielnica sterowania filtrem.
Projektuje się rozdzielnicę RO-Fx dla systemu filtrów o wymiarach 500x400x300
z tworzywa termoutwardzalnego. Rozdzielnica wyposażona w sterownik wyspowy dedykowany
do sterowania przepustnicami i procesem filtracji.

2.1.5. Pompy zestawu hydroforowego.
Z rozdzielnicy RT należy wyprowadzić zasilanie do pomp sieciowych kablem np. typu
Olflex Servo 2YSLCY-JB 4G4. Pompy należy zasilić z przewidzianych do tego zabezpieczeń
w rozdzielnicy RT. Projektuje się sterowanie pomp zestawu hydroforowego za pośrednictwem
przemienników częstotliwości. Płynną regulacją pracy zestawu będzie zarządzał sterownik
w rozdzielnicy RT.

2.1.6. Algorytm sterowania uzdatnianiem wody.
Płynną pracą technologii SUW zarządzać będzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie
programowalny zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów.
Po przepompowaniu zadanej ilości wody lub upłynięciu określonego czasu, sterownik realizuje
automatycznie cały proces płukania ze wskazaniem na okres nocny. Na drzwiach rozdzielnicy RT
należy zabudować panel operatorski dzięki któremu można sterować procesem całej stacji oraz
obserwować stan pracy poszczególnych urządzeń technologii SUW.

2.1.7. System wizualizacji SCADA oraz monitoring
Należy przewidzieć wpięcie instalacji SUW do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji ,
który jest zainstalowany w „EKOKAM” Sp. z o.o. w Kamienicy Polskiej.

2.1.8. Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia należy wykonać przewodami
miedzianymi typu YDY-żo 450/750V układanych w korytkach kablowych i doprowadzonych
do gniazd w rurkach izolacyjnych mocowanych do ściany o średnicy 22mm2. Na obiekcie
przewiduje się montaż zestawu gniazdowego 400 V AC 32A (3P+N+PE) + 16A (3P+N+PE)
+ 4x230V AC 16A (1P+N+PE) wraz zabezpieczeniami. Do zestawu gniazd należy doprowadzić
osobny przewód YDY 5x10mm2. Lokalizację gniazd pokazano na rysunku E1.

2.1.9. Instalacja oświetlenia wewnętrznego.
Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach dostosowano do wymagań normy
PN-EN12464-1. Projektuje się oświetlenie wykonane za pośrednictwem opraw przemysłowych
LED. Do opraw oświetleniowych doprowadzić linie zasilającą YDY 3x1,5mm2. Sterowanie
oświetleniem będzie odbywać się za pośrednictwem typowych łączników. Lokalizację opraw
pokazano na rysunku E1.

11

2.1.10. Instalacja oświetlenia zewnętrznego.
Projektuje się w oprawy oświetleniowe typu naświetlacz LED 30W zamontowane na
elewacji budynku SUW. Projektowane oprawy zasilić z rozdzielnicy RT. Do opraw
oświetleniowych doprowadzić linie zasilającą YKY 3x1,5mm2. Lokalizację opraw pokazano na
rysunku E1.

2.1.11. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku wyłączenia zasilania, na drogach
ewakuacji zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. W pomieszczeniach technicznych
zaprojektowano awaryjne oświetlenie zapasowe, umożliwiające bezpieczne zakończenie
wykonywanych czynności. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać świadectwa
dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP.
Awaryjny czas świecenia opraw wynosi co najmniej 1h. Oprawy montować tak, aby nie były
zasłonięte przez inne elementy. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego mierzone na drodze
ewakuacji musi być >1lx. W strefach otwartych natężenie oświetlenia musi być >0,5lx.
Lokalizację opraw pokazano na rysunku E1.

2.1.12. Ochrona przeciwporażeniowa.
Instalację odbiorczą wykonać w układzie sieci TN-S. Punkt rozdziału sieci z TN-C
na TN-S bezwzględnie uziemić. Rezystancja uziemienia powinna wynosić mniej niż Ra<10 Ω.
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowane poprzez izolację
fabryczną lub obudowy urządzeń. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana
poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania z wykorzystaniem wyłączników instalacyjnych
i wkładek topikowych. Ochrona uzupełniająca zostanie zrealizowana za pomocą wyłączników
różnicowo-prądowych o prądzie zadziałania nie większym niż 30mA.

2.1.13. Instalacja uziemienia i odgromowa
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

Ochronę odgromową zaprojektowano wg normy PN-EN 62305.
Obiekt zakwalifikowano do III klasy ochrony odgromowej.
Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Ω.
Wykonać uziemienie otokowe w postaci płaskownika FeZn 30x4 ułożonego na dnie wykopu.
Tam gdzie to możliwe płaskownik łączyć ze stal zbrojeniową ław fundamentowych. Wszelkie
połączenia wykonać jako spawane dł. min. 5cm. Miejsca spawów zabezpieczyć przed
korozją.
Wykonać wypusty uziemiające do szyn uziemiających oraz do zacisków probierczych
instalacji odgromowej.
Przewody uziemiające instalacji odgromowej łączyć z przewodami odprowadzającymi za
pomocą zacisków probierczych. Zaciski montować w skrzynkach elewacyjnych na wysokości
1,2m.
Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn ∅8mm ułożonym
w rurach odgromowych samogasnących, nie rozprzestrzeniających ognia - o grubości
ścianki 5mm - pod dociepleniem.
Zwody poziome niskie wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn ∅8mm ułożonym na
uchwytach dystansowych. Uchwyty montować co 1m.
Przewodzące elementy dachu łączyć drutem z siatką zwodów.
Elektryczne urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych i przewodzących, wystające
ponad chronioną przestrzeń, chronić iglicami odgromowymi. Zachować odstępy izolacyjne
iglic od chronionych urządzeń min. 0,5m.
Wszelkie połączenia na dachu wykonywać jako skręcane. Gwinty zakonserwować wazeliną
techniczną.
Instalacje uziemienia i odgromową pokazano na rysunku E2.

2.1.14. Połączenia wyrównawcze.
Wykonać główną szynę uziemiającą za pośrednictwem bednarki stalowej ocynkowanej
30x4mm mocowanej na wspornikach dystansowych 30 cm od powierzchni posadzki. Wszystkie
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części przewodzące urządzeń oraz części przewodzące obce w budynku przyłączyć za pomocą
linki LgY-żo 16mm2 do GSU.

3. Bilans mocy.
Rozdzielnica RT
Lp.
1.
2.
2.
3.
4.
5.

Nazwa odbiornika
Pompa głębinowa
Pompy sieciowe
Obwody gniazd wtykowych 230V
Oświetlenie
Sprężarka i Dmuchawa
Obwody grzejne
RAZEM

Pi [kW]

kj

Pz [kW]

18,5
27,5
14,0
0,6
7,0
8,0

1,0
0,4
0,25
1,0
0,6
0,2

18,5
11,0
3,5
0,6
4,2
1,6

75,6

39,4

4. Kompensacja mocy biernej.
W celu poprawienia współczynnika mocy przewiduje się montaż baterii kondensatorów.
Rozdzielnicę baterii kondensatorów zabudować w pomieszczeniu rozdzielnicy RT. Dobór baterii
kondensatorów uzgodnić z projektantem po rozruchu technologicznym.

5. Postanowienia końcowe
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

Wykonać pomiary, sprawdzenia i badania odbiorcze instalacji zgodnie z PN-HD 60364-6,
Prace pomiarowo - kontrolne powinny wykonywać dwie osoby, posiadające co najmniej
kwalifikacje do obsługi urządzeń elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji (E), w tym
jedna do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych. Protokół podpisuje osoba posiadająca
kwalifikacje do obsługi urządzeń elektroenergetycznych na stanowisku dozoru (D) z
uprawieniami do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych.
Wykonawca robót budowlanych jednorazowo zapewni ilość paliwa (uwzględnić dodatki
zimowe), niezbędną do uruchomienia agregatu prądotwórczego, potrzebną do wykonania
niezbędnych prób odbiorowych przy pełnym obciążeniu przez okres 1 godziny,
Wykonawca dostarczy po zakończeniu robót dywanik dielektryczny do pomieszczenia
sterowni,
Wykonawca dostarczy po zakończeniu robót zapasową sondę hydrostatyczną,
do zadań Wykonawcy robót budowlanych należy zakres prac związanych z wykonaniem
instalacji i podłączenia układu sterowania oraz zapewnienie (realizacja) transmisji danych
stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie,
dla urządzeń przeciwpożarowych przeprowadzić odpowiednie próby i badania potwierdzające
prawidłowość ich zadziałania,
Nazwy własne urządzeń i ich typy zaproponowane w dokumentacji są tylko wyznacznikiem
parametrów technicznych i mogą być zastępowane przez urządzenia równoważne (nie gorsze
niż projektowane),
prace wykonać zgodnie z projektem, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002
r. nr 75 poz 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami i normami,
projekt objęty ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
1994 nr 24 poz. 83).
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6. Wykaz rysunków
Lp. Wykaz rysunków

NR

1

Plan zagospodarowania terenu

PZT

2

Rzut instalacji elektrycznej w budynku SUW

E1

3

Rzut instalacji odgromowej

E2

4

Schemat rozdzielnicy

1/7/RT – 7/7/RT
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