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1. OPIS TECHNICZNY  

1.1. Zakres opracowania.  

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy stacji wodociągowej 
w „Dąbrowa” polegającej na wyłączeniu ujęć wody i uzdatniania wody a włączeniu napełniania 
zbiornika wodą z sieci wodociągowej Chróścina. 

Niniejsze opracowanie bazuje na istniejącym zasilaniu w energię elektryczną. Projekto-
wana szafa sterownicza SP będzie zasilana z istniejącego złącza kablowo – pomiarowego zabu-
dowanego obok stacji transformatorowo – rozdzielczej zlokalizowanej na terenie SUW „Dąbro-
wa”. Nie przewiduje się zmian polegających na zwiększeniu mocy zapotrzebowanej. W wyniku 
przebudowy nastąpi zmniejszenie mocy zainstalowanej. 

1.2. Podstawa opracowania.  

Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie:  
1. Podkładów branżowych.  
2. Aktualnie obowiązujących norm i przepisów.  

1.3. Układ zasilania SUW. 

Istniejąca Stacja Uzdatniania Wody zasilana z istniejącego złącza kablowo – pomiaro-
wego zabudowanego obok stacji transformatorowo – rozdzielczej zlokalizowanej na terenie 
SUW „Dąbrowa”. 

1.4. Linie kablowe nn.  

Przewiduje się ułożenie nowych kabli do pomiaru poziomu wody w obu komorach 
zbiornika. W tym celu należy odkopać istniejące kable pomiarowe i w ich miejsce (dokładnie w 
ich miejsce) ułożyć nowe kable. Przewidywana jest jedynie wymiana kabli na nowe. Nie przewi-
duje się innych zmian. Kable należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,8 m na 10 cm 
podsypce z piasku, z przykryciem 10 cm warstwą piasku, następnie rów zasypać 15 cm warstwą 
przesianego gruntu rodzimego i ułożyć folię PVC koloru niebieskiego a następnie zasypać grun-
tem rodzimym. Poszczególne warstwy piasku i ziemi w rowie kablowym należy zagęszczać. Za-
gęszczanie wykonać następująco: po nasypaniu warstwy piasku na dnie rowu zagęścić go do 
grubości 10 cm, ułożyć kabel, nasypać warstwę piasku i zagęścić ją do 10 cm, nasypać warstwę 
przesianego rodzimego gruntu i zagęścić ją do grubości 15 cm, ułożyć folię nasypać kolejne 10 
cm, 15 cm warstwy gruntu rodzimego i zagęszczać. Przy układaniu kabli należy stosować normę 
N SEP-E-004. W miejscach skrzyżowań kabli z drogą należy stosować rury ochronne. Przewidu-
je się stosowanie rur PEHD typu DVK do skrzyżowań z drogami. Dla linii niskiego napięcia na-
leży stosować rury koloru niebieskiego. Kable przed zasypaniem podlegają odbiorowi ze wzglę-
du na wymianę istniejących kabli na nowe wymaga się jedynie potwierdzenia przez geodetę iż 
nie nastąpiła zmiana trasy kabli.  

1.5. Charakterystyka systemu nadzoru nad pracą pompowni.  

Projektowane wyłączenie SUW Dąbrowa i projektowane napełnianie zbiornika w przebu-
dowywanym SUW polegać będzie na wyłączenie z eksploatacji istniejących ujęć wody i stacji 
uzdatniania wody. W miejsce wody dostarczanej do zbiornika wyrównawczego z ujęć wody na 
terenie SUW przewidywane jest napełnienie wodą zbiornika z wodociągu Chróścina. Woda bę-
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dzie mogła być dostarczana w nocy, lub w chwili niskiego rozbioru wody w wodociągu Chróści-
na. Sterownik powinien umożliwi ć dowolne zaprogramowanie w czasie doby, w czasie tygodnia, 
miesiąca i roku zaprogramowanie czasów napełniania wodą zbiornika. Zaprogramowanie czasów 
napełniania wodą zbiornika powinno być możliwe z poziomu sterownika oraz zdalnie z poziomu 
istniejącego oprogramowania SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition) do wizualiza-
cji pracy sieci wodociągowych. Wizualizację należy wykonać z poziomu istniejącego systemu 
SCADA. Otwarcie ZEM (zaworu elektromagnetycznego do napełniania zbiornika) powinno być 
blokowane gdy ciśnienie na sieci z Chróściny jest zbyt niskie. Niedopuszczalne jest stosowanie 
odrębnego systemu dla tego obiektu niezależnie czy będzie on zainstalowany na istniejących 
komputerach czy też na osobnym komputerze. Zastosowanie innego oprogramowania o funkcjo-
nalności i ilości punktów nie mniejszych od obecnie stosowanego + ewentualne rozszerzenia dla 
monitorowanie projektowanego monitoringu wymaga stworzenie oprogramowania dla wszyst-
kich obecnie monitorowanych obiektów w takim samym stopniu jak obecnie) Wizualizacja musi 
być elementem istniejącego systemu wizualizacji działającego w celu wizualizacji pracy wodo-
ciągów i kanalizacji w Gminie Dąbrowa. Oprogramowanie ma być przekazane na rzecz Zama-
wiającego w formie nie chronionej kodami dostępu lub wraz z kodami dostępu. Oprogramowa-
nie narzędziowe dla oprogramowania sterownika dla potrzeb napełniania zbiornika musi być 
przekazane Zamawiającemu bez roszczeń o dodatkową zapłatę oraz wraz z oprogramowaniem 
aplikacyjnym wykonanym i uruchomionym na projektowanym sterowniku. Ponieważ zastoso-
wano sterownik do którego oprogramowanie narzędziowe (development) jest dostarczane bez-
płatnie należy zastosować sterownik nie gorszy lub lepszy również z dostarczanym oprogramo-
waniem bezpłatnym lub odpłatnym ale którego licencje należy dostarczyć wraz z przeniesieniem 
licencji na Zamawiającego dla narzędzi do programowania sterownika. Oprogramowanie aplika-
cyjne należy przekazać w wersji edytowalnej z opatrzonej komentarzami i opisami wykonywa-
nych operacji przez program takimi aby nie było żadnych wątpliwości dla innej osoby ingerującej 
w oprogramowanie. Oprogramowanie w wersji ostatecznej przekazać na płytkach DVD wraz z 
kodami dostępu i prawem Zamawiającego do wprowadzania zmian w oprogramowaniu. 

W chwili obecnej pompownia sieciowa sterowana jest za pomocą istniejącej szafy sterow-
niczej SUW wyposażonej w jeden przemiennik częstotliwości dla trzech pomp. W ramach prze-
budowy pompowni przewidziano zastosowanie trzech przemienników częstotliwości sterowa-
nych zarówno ciśnieniem jak i przepływem. Każda z pomp jest identyczna w związku z tym 
każda z pomp wzajemnie się rezerwuje. Przewiduje się, że ciśnienie zadane minimalne i maksy-
malne będzie można ustalić zdalnie z poziomu oprogramowania SCADA jak i lokalnie z pozio-
mu panelu operatorskiego sterownika PLC. Wraz ze zmianą natężenie przepływu będzie zmie-
niać się wartość zadana ciśnienia po krzywej wykładniczej od wartości minimum przy zerowym 
przepływie do wartości maksimum przy maksymalnym przepływie. 
Przewiduje się pełną kontrolę pracy pompowni i napełniania zbiornika przez oprogramowanie 
SCADA.  
1. Pomiar poziomu wody w komorze 1 zbiornika 
2. Pomiar poziomu wody w komorze 2 zbiornika 
3. Pomiar ciśnienia wody na sieci doprowadzonej z Chróściny 
4. Pomiar ciśnienia wody na sieci wodociągowej za pompownią sieciową  
5. Pomiar natężenia przepływu wody doprowadzanej z sieci Chróścina do zbiornika 
6. Zliczenie ilości wody doprowadzonej z sieci Chróścina do zbiornika. 
7. Pomiar natężenia przepływu wody do sieci wodociągowej za pompownią sieciową 
8. Pomiar ilości przepompowanej wody do sieci wodociągowej. 
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9. Pomiar prądu pobieranego przez każdą pompę sieciową (3 prądy – dane z przemienników 
częstotliwości. 

10. Przewiduje się dla pomp zliczanie czasu pracy pomp przez sterownik PLC 
11. Zliczanie ilości załączeń każdej pompy,  
12. Sygnalizacja pracy każdej z 3 pomp. 
13. Sygnalizacja awarii każdej z 3 pomp.  
14. Zliczanie czasu otwarcia zaworu elektromagnetycznego (czasu dostarczania wody) 
15. Zliczanie ilości załączeń zaworu elektromagnetycznego 
16. Sygnał otwarcia lub zamknięcia zaworu. 
17. Sygnał 0/1 - awaria zaworu (brak przepływu wody na przepływomierzu gdy ciśnienie jest 

właściwe) – spalona cewka, uszkodzony zawór. 
18. Sygnały zadziałania zabezpieczeń zwarciowych i różnicowoprądowych dla każdej pompy. 
19. Sygnalizacja braku napięcia zasilania z sieci energetyki zawodowej lub asymetrii napięcia 

zasilającego. 
20. Sygnalizacja awarii pomiaru poziomu wody w zbiorniku (2 sygnały 0/1) 
21. Sygnalizacja awarii przemienników częstotliwości (3 sygnały 0/1) 
22. Sygnalizacja załączenia stycznika pompy (3 sygnały 0/1) 
23. Sygnalizacja awarii przepływomierzy (2 szt.) 

Wszystkie informacje przekazywane do sterownika mogą być przekazane do dyżurki za 
pomocą modułów telemetrycznych pracujących w oparciu o usługę GPRS wybranego przez 
użytkownika operatora sieci telefonii komórkowej. Za pomocą usługi GPRS informacja o stanie 
pracy obiektu przekazywane będą do przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego w celu 
wizualizacji pracy w istniejący systemie SCADA. 

Zakres prac związanych z oprogramowaniem pompowni ścieków powinien być zrealizo-
wany przez wyspecjalizowane w tym zakresie przedsiębiorstwo. W czasie realizacji należy 
uwzględnić uwagi lub sugestie użytkownika końcowego. 

1.6. Szafka sterujące SUW.  

Szafa sterownicza do zasilania i sterowania napełnianiem zbiornika i pracą pompowni sie-
ciowej wody zaprojektowana została jako obudowa przyścienna. Szafa zawierać będzie wszyst-
kie elementy obwodów głównych i sterowniczych niezbędnych do sterowania pracą napełniania 
zbiornika i pracą pompowni wody. 

Dla awaryjnego zasilania „SUW Dąbrowa” z przewoźnego agregatu prądotwórczego szafa 
sterownicza została wyposażona w przełącznik sieć agregat umożliwiający przełączenie na zasi-
lanie z agregatu prądotwórczego. Wtyk stały odbiornikowy zainstalowany będzie z boku szafki.  

1.7. Sterowanie i sygnalizacja.  

Zasilanie obwodów sterowania wykonano z obwodów 24 VDC oraz obwodów 230 VAC. 
Pompownia ścieków sterowana będzie za pomocą sterownika swobodnie programowanego.  

Silnik pompy może być ręcznie załączony dla celów sprawdzenia działania pompy. Praca 
silnika pompy będzie sygnalizowana na panelu wizualizacyjnym. O awarii w pompowni ścieków 
będzie informowana Centralna Dyspozytornia. Wymianę danych pomiędzy sterownikiem pom-
powni ścieków a systemem SCADA w dyspozytorni. Sterownik komunikacyjny (moduł teleme-
tryczny) należy wyposażyć w kartę SIM ze stałym numerem IP. Przewiduje się przekazywanie 
takich danych binarnych jak podano w punkcie 1.5. 

1. Sygnalizacja pracy każdej z 3 pomp. 
2. Sygnalizacja awarii każdej z 3 pomp.  
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3. Sygnał otwarcia lub zamknięcia zaworu. 
4. Sygnał 0/1 - awaria zaworu (brak przepływu wody na przepływomierzu gdy ciśnienie 

jest właściwe) – spalona cewka, uszkodzony zawór. 
5. Sygnały zadziałania zabezpieczeń zwarciowych i różnicowoprądowych dla każdej pom-

py. 
6. Sygnalizacja braku napięcia zasilania z sieci energetyki zawodowej lub asymetrii napię-

cia zasilającego. 
7. Sygnalizacja awarii pomiaru poziomu wody w zbiorniku (2 sygnały 0/1) 
8. Sygnalizacja awarii przemienników częstotliwości (3 sygnały 0/1) 
9. Sygnalizacja załączenia stycznika pompy (3 sygnały 0/1) 
10. Sygnalizacja awarii przepływomierzy (2 szt.) 

Przesyłane będą też takie dane analogowe jak: 
1. Pomiar poziomu wody w komorze 1 zbiornika 
2. Pomiar poziomu wody w komorze 2 zbiornika 
3. Pomiar ciśnienia wody na sieci doprowadzonej z Chróściny 
4. Pomiar ciśnienia wody na sieci wodociągowej za pompownią sieciową  
5. Pomiar natężenia przepływu wody doprowadzanej z sieci Chróścina do zbiornika 
6. Zliczenie ilości wody doprowadzonej z sieci Chróścina do zbiornika. 
7. Pomiar natężenia przepływu wody do sieci wodociągowej za pompownią sieciową 
8. Pomiar ilości przepompowanej wody do sieci wodociągowej. 
9. Pomiar prądu pobieranego przez każdą pompę sieciową (3 prądy – dane z przemienni-

ków częstotliwości. 
10. Przewiduje się dla pomp zliczanie czasu pracy pomp przez sterownik PLC (3 sygnały) 
11. Zliczanie ilości załączeń każdej pompy (3 sygnały),  
12. Zliczanie czasu otwarcia zaworu elektromagnetycznego (czasu dostarczania wody), 
13. Zliczanie ilości załączeń zaworu elektromagnetycznego. 

W drugą stronę będą przesyłane następujące polecenia: 
1. Załącz wyłącz każdej pompy. 
2. Odstaw do remontu pompę dla każdej pompy. 
3. Otwórz zamknij zawór. 
4. Poziomy sterujące napełnianiem zbiornika 
5. Poziom sucho biegu 
6. Poziom pożarowy 
7. Poziomy ciśnienia sterujące pracą pompowni (poziom minimalnego ciśnienia, poziom 

maksymalnego ciśnienia), 
8. Poziomy przepływu sterujące załączeniem i wyłączeniem poszczególnych pomp. 
9. Kasowanie awarii. 
10. Poziomy sterujące pracą pomp (poziomy załącz, wyłącz poszczególnych pomp. 

 

Do komunikacji z centralną dyspozytornią stosowany będzie router np. TK701U-232 dostosowa-
ny do komunikacji 3G/4G. Połączenia sterownika z modułem telemetrycznym odbywać się bę-
dzie za pomocą łącza Ethernetowego RJ45 z zastosowaniem protokołu komunikacyjnego 
TCP/IP. 
Dodatkowo lokalnie z poziomu panelu operatorskiego sterownika przewiduje się wyświetlanie 
wszystkich podanych wyżej informacji oraz wprowadzanie wszystkich podanych wyżej nastaw. 
Przewiduje się, że zmiana nastaw napełnianiem zbiornika lub sterowaniem pompownią będzie 
możliwe po wprowadzeniu hasła dostępu. Dla pozostałych użytkowników nie będzie to możliwe. 
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Przewiduje się, że całe oprogramowanie sterownika i routera zostanie zainstalowane bez 
ochrony hasłami lub hasła zostaną przekazane Zamawiającemu a oprogramowanie zarówno 
narzędziowe jak i aplikacyjne w wersji edytowalnej wraz z komentarzami i opisem wykonywa-
nych czynności przez to oprogramowanie zostanie przekazane zamawiającemu łącznie z na-
rzędziami do programowania sterowników wraz z odpowiednimi licencjami i prawami autor-
skimi. Przewiduje się prawo Zmawiającego do wprowadzania zmian w oprogramowaniu.  

1.8. Kontrola włamania do SUW Dąbrowa. 

Niniejszy projekt nie przewiduje jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie sygnalizacji 
włamania i napadu (SSWiN). Istniejący system pozostawia się bez zmian. 

1.9. Sygnalizacja optyczna awarii  

Przewiduje się sygnał optyczny i akustyczny awarii. Sygnał optyczny w formie lampki 
LED koloru czerwonego na drzwiach szafy SP i akustyczny w szafie SP. Sygnał akustyczny po-
winien się wyłączyć samoczynnie po np. trzech minutach. Sygnały awarii będą przekazywane do 
centralnej dyspozytorni. Wszystkie zdarzenia wynikające z technologii działania stacji jak i 
alarmy powinny być rejestrowane i prezentowane w formie tabel i wykresów.  

1.10. Wyświetlacz sterownika.  

Do komunikacji z obsługą na drzwiach szafy SP przewiduje się zastosowanie panelu ope-
ratorskiego kolorowego dotykowego o przekątnej minimum 5,7” (zintegrowanego ze sterowni-
kiem). 

1.11. Zasilanie urządzeń AKPiA.  

Do zasilania układów AKPiA (aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki) stosowany będzie 
zasilacza buforowy 24 VDC. W okresie, gdy nastąpi zanika napięcia zasilającego z sieci energe-
tyki zasilanie przejmą dwa akumulatory 12 V 12 Ah. Przewidywany czas pracy na akumulato-
rach 16 godzin. 

1.12. Wizualizacja pracy obiektu.  

Praca obiektu (napełnianie i docelowo sterowanie pompownią sieciową) powinna być wizuali-
zowana. W tym celu przewiduje się zastosowanie posiadanego przez Zamawiającego systemu 
wizualizacji pracy obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. Nie dopuszcza się zastosowa-
nia innego systemu np. zainstalowanego na osobnym komputerze. System musi być ten sam 
dla wszystkich obiektów Zamawiającego. (Zastosowanie innego systemu SCADA wymaga 
oprogramowania wizualizacji wszystkich monitorowanych obiektów w identyczny sposób 
jak odbywa się to obecnie w zakresie ekranów oraz wizualizowanych i gromadzonych da-
nych w bazach danych oraz umożliwiać wyświetlania trendów bieżących i historycznych, 
drukowania raportów itp.) 
Przewiduje się wizualizację stanu pracy obiektu zgodnie z punktem 1.7.  
Ponadto przewiduje się aby wszystkie dane przekazywane do dyspozytorni były zapisywane i 
archiwizowane w bazie danych stosowanej przez istniejący system. Przewiduje się aby wszystkie 
wartości analogowe były przedstawiane w formie wykresów (trendów) bieżących i historycznych 
(nie dotyczy to np. czasów pracy, ilości załączeń, ilości przepompowanej wody). 
Ponadto przewidzieć należy zestawiania raportów, dziennych tygodniowych, miesięcznych i 
rocznych oraz w dowolnym okresie. Dokładną formę raportów należy ustalić z użytkownikiem. 
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1.13. Ochrona przeciwporażeniowa.  

Dla układu sieciowego stosowany jest układ sieciowy TN-C, dla którego jako środek 
ochrony stosowane jest samoczynne wyłączenie zasilania. W szafie SP następuje rozdział prze-
wodu PEN na przewód N i przewód PE. W miejscu rozdziału przewodu PEN należy uziemić 
przewód PEN i równocześnie przewód PE po rozdzieleniu przewodu PEN na PE i N.  

Dla zasilania urządzeń z szafy SP projektowany jest układ sieć typu TN-S. Przewód neu-
tralny w całej sieci jest izolowany od ziemi. W sieci tej stosowana jest ochrona przeciwporaże-
niowa podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim), ochrona przy uszkodzeniu (ochrona 
przed dotykiem pośrednim) poprzez samoczynne wyłączenie zasilania i ochrona uzupełniająca za 
pomocą urządzeń różnicowoprądowych. Oprócz tego przewidziano zastosowanie połączeń wy-
równawczych i uziemień a także za pomocą izolacji ochronnej II klasy ochronności. Dla obwo-
dów sterowania stosowane będzie bardzo niskie napięcie i ochrona przez SELV. 

Przewiduje się stosowanie dla instalacji jednofazowych przewodów 3 żyłowych, w których 
jedna żyła to faza L, druga żyła to przewód neutralny N (zerowy) a trzecia żyła to przewód 
ochronny PE. Dla odbiorników 3 fazowych tam gdzie niezbędne jest doprowadzenie oprócz 
przewodu ochronnego przewodu neutralnego N (zerowego) przewiduje się stosowanie prze-
wodów 4 żyłowych i osobnego przewodu ochronnego PE układanego wspólnie z przewodem za-
silającym. Tam gdzie nie jest on potrzebny będą stosowane przewody cztero-żyłowe, w których 
czwarta żyła przewodu będzie żyłą ochronną PE (np. dla wszystkich silników pomp). Przewiduje 
się także uziemienie urządzeń zainstalowanych w studni pompowni takich jak metalowe pro-
wadnice pomp i metalowe rurociągi oraz konstrukcje pompowni. 

1.14. Ochrona przeciwprzepięciowa.  

Zastosowano ochronę wielostopniową ochronę przeciwprzepięciową z zastosowaniem 
ochronników. Stosuje się ochronniki klasy I + II (B + C) zainstalowanych w rozdzielnicy SP. 

 

2. OBLICZENIA TECHNICZNE  

2.1. Bilans mocy. 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość cał-

kowita            
[ szt.] 

Ilość 
urz. 

rezerw.     
[ szt.] 

Pnij           
[ kW ] 

Pinst.         
[ kW ] 

Piobl.        
[ kW ] 

kz              
[ - ] 

cos φ               
[ - ]  

Psz          
[ kW ] 

Qsz          
[ kVAr ]  

1 Pompa wody 3 0 7,50 22,50 22,50 1,00 1,00 22,50 0,00 

2 Gniazdo wtyczkowe 1 0 1,00 1,00 1,00 0,10 0,90 0,10 0,05 

3 Oświetlenie  1 0 0,10 0,10 0,10 1,00 0,95 0,10 0,03 

4 Oświetlenie zewnętrzne 1 0 0,07 0,07 0,07 1,00 0,95 0,07 0,02 

5 Gniazdo remontowe 
3P+N+Z 1 0 3,00 3,00 3,00 0,10 0,80 0,30 0,23 

6 Obwody sterowania 1 0 0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 0,30 0,00 

 Razem    26,97 26,97   23,37 0,33 
 

Moc pozorna Ssz [kVA]  23,37 
Cos φ sz  0,99 
Tan φ sz  0,01 
Prąd szczytowy I sz [A]  33,37 
Napięcie znamionowe  400,00 
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2.2. Ochrona od porażeń elektrycznych.  

Ochrona przeciwporażeniowa została sprawdzona obliczeniowo za pomocą programu Pa-
jąk. Ochrona spełnia wymagania. 

3. ETAPOWANIE PRAC 

3.1. ETAP I  

W pierwszym etapie przewiduje się wykonanie wszystkich prac ujętych w projekcie z wy-
łączeniem: 
1. Montażu i dostawy przepływomierza dla pomiaru natężenia przepływu za pompownią sie-

ciową. 
2. Układania kabli do zasilania silników 
3. Montażu w szafie SP przemienników częstotliwości (przewiduje się wykonanie oprzewodo-

wania dla przemienników). 
Uwaga: Oprogramowanie sterownika musi obejmować oba etapy. 

3.2. ETAP II  

Przewiduje się wykonanie prac podanych w punkcie 3.2. 

4. SPIS RYSUNKÓW 

Rysunki według spisu rysunków SEE Electrical Expert 
 

5. INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ 

Nie przewiduje się opracowanie planu BIOZ ze względu na niewielki zakres prac i krótki 
okres prac. 


