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3 Rys. 2-1 Schemat szczegółowy zasilania  
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8 Rys. 2-6 Schemat zasilania i sterowania elektrozaworem 
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danych 
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17 Rys. 3-1 Projekt elewacji, opis elementów i rozmieszczenie aparatów  
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży elektrycznej modernizacji układu 

zasilania i sterowania pracą zestawu sieciowego, napełniania zbiornika oraz wizualizacji i sterowania 

pracy przepompowni w Dąbrowie, realizowanego w ramach zadania Włączenia tranzytu Chróścina – 

Dąbrowa do systemu monitoringu.  

 

2. Podstawa opracowania 

 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia inwestora, 

- inwentaryzacji stanu istniejącego, 

- warunków przyłączenia TWP 1765/02 z dnia 10/10/2002, 

- umowy nr 32UN1214710 z dnia 03/04/2012,  

- obowiązujących przepisów i norm dotyczących urządzeń i instalacji elektro-energetycznych, w 

tym Prawie Budowalnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. Ust. nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr 75 poz. 

690 – zmiana Dz. U. z 2003 r. nr 33 poz. 270). 

 

3. Zakres opracowania 

 

Zakres opracowania obejmuje modernizację istniejącego układu zasilania i sterowania pracą trzech 

pom sieciowych, wykonanie sterowania pracą elektrozaworu do napełniania zbiorników wody czystej 

oraz dostosowanie całego układu do zdalnego monitoringu i sterowania. W szczególności zakres 

projektu obejmuje: 

 

- demontaż istniejących przewodów zasilających pompy sieciowe; 

- demontaż istniejących wodomierzy (DN100): na rurociągu z Chróściny (z nadajnikiem impulsów) 

oraz na wyjściu w kierunku Dąbrowa; 

- demontaż istniejącego przetwornika ciśnienia na rurociągu w kierunku Dąbrowa; 

- demontaż istniejącego termostatu; 

- wyłączenie z istniejącej rozdzielni przewodu zasilającego pompę dozującą; 

- demontaż sond poziomu w zbiornikach wody czystej; 

 

a następnie:  

- zabudowę nowej rozdzielni zasilająco sterowniczej zasilającej pompy sieciowe, elektrozawór, 

chlorator oraz pozostałe urządzenia pomiarowe i transmisyjne; 

- wykonanie zasilania nowej rozdzielni z istniejącej Rozdzielni Głównej; 

- ułożenie nowych kabli zasilających pompy sieciowe; 

- wpięcie istniejącego przewodu zasilającego chlorator do nowo projektowanej rozdzielni; 

- montaż nowego wodomierza z sygnalizacją kierunku przepływu na wodociągu wejściowym z 

Chróściny (DN100); 

- montaż zdemontowanego wodomierza z nadajnikiem impulsów na wodociąg wyjściowy w 

kierunku Dąbrowa; 

- montaż nowych przetworników ciśnienia na wodociągu wejściowym i wyjściowym; 

- montaż presostatu na wodociągu wyjściowym; 

- montaż sond hydrostatycznych mierzących poziom wody w zbiornikach wody czystej; 

- montaż sond konduktometrycznych w zbiornikach wody czystej (poziom suchobiegu pomp 

sieciowych); 

- ułożenie kabla pomiarowo sterowniczego do chlorowni; 
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- zabudowę czujników poziomu w zbiorniku chloru; 

- wymianę istniejących kabli sygnalizacyjnych do zbiorników wody czystej;  

- ułożenie instalacji pomiarowych i sterowniczych do projektowanych urządzeń. 

 

Zakres prac objętych niniejszym opracowaniem, obejmuje działania na terenie Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Dąbrowa, ul. Wodociągowa 5, w obrębie działki nr 416, km 2, gmina Dąbrowa. 

 

4. Obliczenia techniczne 

 

Ze względu jedynie na zmianę istniejącego układu zasilania i sterowania zestawu pompowego,  

całkowity bilans mocy przepompowni nie ulegnie zmianie. Obliczenia wykonano jedynie ze względu 

na wydzielenie zasilania objętych niniejszym opracowaniem urządzeń do nowej rozdzielni oraz 

ułożenie nowych kabli i przewodów zasilających poszczególne urządzenia.  

 

4.1 Bilans mocy nowo projektowanej rozdzielni zasilająco-sterowniczej zestaw pomp sieciowych  

(RZS-PS) 

Lp. Nazwa urządzenia 
Moc 

kW 
1 2 3 

1 Pompa sieciowa PS1 7.5 

2 Pompa sieciowa PS2 7.5 

3 Pompa sieciowa PS3 7.5 

4 Elektrozawór 0.02 

5 Chlorator 0.02 

6 Pozostałe 1.0 

 Razem �� = 23.54 

 

Moc zainstalowana: 

 �� = 23.54	
� (4.1) 

Moc szczytowa: 

 �� = 23.00	
� (4.2) 

Prąd szczytowy: 

 
�� =

��
√3 × � × cos�

=
23	
�

√3 × 400 × 0.9
= 37.0	� (4.3) 

 

4.2 Sprawdzenie wartości spadku napięcia 

 

Wartości spadków napięcia do poszczególnych punktów wyznaczono jako: 

 
ΔU% =

0.1 × � × �
� × � ! × "

	[%] (4.4) 

gdzie: 

� - moc obciążająca kabel w [kW], 

� - długość kabla w [m], 

� - konduktywność materiału kabla w [m/Ω×mm
2
], 

�%& = 35 – dla kabli aluminiowych, 

�'( = 56 – dla kabli miedzianych, 

�  - znamionowe napięcie międzyfazowe w [kV], 

" - przekrój żyły kabla w [mm
2
]. 
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4.2.1 Spadek napięcia do nowo projektowanej Rozdzielni Zasilająco Sterowniczej Pomp Sieciowych 

 

Moc szczytowa dla istniejącej Rozdzielni Głównej (na podstawie umowy z dostawcą energii) 

Moc szczytowa Rozdzielni Głównej: 

 �� = 32.00	
� (4.5) 

Prąd szczytowy Rozdzielni Głównej: 

 
�� =

��
√3 × � × cos�

=
32	
�

√3 × 400 × 0.9
= 51.0	� (4.6) 

 

- kabel zasilający 1 (istniejący) YAKY 4 x 120 mm
2
, l = 5 m 

 
ΔU%%* =

0.1 × 32 × 5
35 × +0.4,! × 120

= 0.03	% (4.7) 

 

- kabel zasilający 2 (istniejący) YKY 5 x 35 mm
2
, l = 20 m 

 
ΔU%%! =

0.1 × 32 × 20
57 × +0.4,! × 35

= 0.2	% (4.8) 

 

- kabel zasilający 3 zasilający projektowaną Rozdzielnię Zasilająco Sterowniczą Pomp Sieciowych 

(projektowany) YKY 5 x 35 mm
2
, l = 5 m (�� = 23.00	
�) 

 
ΔU%%- =

0.1 × 23 × 5
57 × +0.4,! × 35

= 0.04	% (4.9) 

 

Łączny spadek napięcia do projektowanej Rozdzielni Zasilająco Sterowniczej Pomp Sieciowych: 

 ΔU%% = ΣΔU% = 0.03	% + 0.2%+ 0.04% = 0.27% (4.10) 

 

 

4.2.2 Spadek napięcia do najdalszego silnika o mocy 7.5 kW (PS3): 

 

- kabel zasilający YKY 4 x 4 mm
2
, l = 22 m 

 
ΔU%0* =

0.1 × 7.5 × 22
57 × +0.4,! × 4

= 0.45	% (4.11) 

Łączny spadek napięcia: 

 ΔU%0 = ΣΔU% = 0.27	% + 0.45% = 0.72% (4.12) 

 

Warunki spadku napięcia do poszczególnych urządzeń są spełnione. 

 

4.3 Sprawdzenie przekrojów przewodów ze względu na obciążalność prądową 

 

Urządzenia zabezpieczające przewody i kable przed skutkami przeciążeń powinny być tak dobrane, 

aby w przypadku przepływu prądów o wartości większej od długotrwałej obciążalności prądowej 

przewodów �1, następowało ich zadziałanie zanim nastąpi nadmierny wzrost temperatury żył 

przewodów i zestyków w instalacji. Wymagania te uważa się za spełnione, jeżeli zachowane są 

następujące warunki: 

 �0 ≤ � ≤ �1 (4.13) 

oraz 

 �! ≤ 1.45 × �1 (4.14) 

gdzie: 

�0 - prąd obliczeniowy obciążenia; 

�1 - wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu; 

�  - prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego; 

�! - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego (przyjmowany jako wartość prądu 

powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie). 
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Prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego określa się jako: 

 �! = 
! × �  (4.15) 

gdzie:  


! - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia 

zabezpieczającego w określonym czasie, 

czyli: 

 
�1 ≥

�!
1.45

=

! × � 
1.45

 (4.16) 

 

Wymaganą minimalną obciążalność długotrwałą przewodów wyznacza się po uwzględnieniu rodzaju 

przewodów i warunków ich ułożenia. 

  

Obliczenia wykonano dla najdalszego odbiornika wpiętego do nowo projektowanej rozdzielni. Wyniki 

obliczeń sprawdzenia przekroju przewodu ze względu na obciążalność prądową zawarto w tabeli: 

 
Lp. Odbiór / obciążenie Typ kabla �	[4] �0 �  �1 �! 1.45 × �1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pompa nr 3 / 7.5 kW YKY 4 x 4 mm
2
 22 15.2 18 34.9 21.6 49.3 

 

Warunki doboru kabli ze względu na długotrwałą obciążalność prądową są spełnione. 

 

4.4 Sprawdzenie przekrojów przewodów ze względu na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

 

Samoczynne wyłączenie zasilania zachodzi przy spełnieniu warunku: 

 1.25 × 5 × �6 ≤ �7  (4.17) 

gdzie 

 5 = 89! + :! (4.18) 

oraz  

 �6 = 
 × �; (4.19) 

gdzie: 

5 - impedancja pętli zwarcia; 

�6 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego; 

�; - prąd znamionowy bezpiecznika lub nastawy wyłącznika; 


 - krotność prądu znamionowego, wymagana do zadziałania zabezpieczenia w 

określonym czasie. 

 

 

Projektowana Rozdzielnia Zasilająco – Sterownicza Pompy Sieciowe: 

1 Stacja transformatorowa - transformator 100 kVA 9 = 0.028Ω + : = 0.064Ω 

2 Kabel YAKY 4 x 120 mm
2
, l = 5 m 9 = 0.003Ω + : = 0.001Ω 

3 Kabel YKY 5 x 35 mm
2
, l = 25 m 9 = 0.013Ω + : = 0.002Ω 

 Razem 9 = 0.044Ω + : = 0.049Ω 

  5 = 0.066Ω 

 

Dla wkładki bezpiecznikowej WT-1/gG 63A, wymagana krotność prądu znamionowego dla czasu 

zadziałania > ≤ 5? wynosi 
 = 5.7, więc: 

 1.25 × 0.066	Ω × 5.7 × 63 = 29.6@	 ≤ 	230@ (4.20) 

 

Warunek ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania jest spełniony. 
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Najdalej oddalony silnik o mocy 7.5 kW: 

1 Stacja transformatorowa - transformator 100 kVA 9 = 0.028Ω + : = 0.064Ω 

2 Kabel YAKY 4 x 120 mm
2
, l = 5 m 9 = 0.003Ω + : = 0.001Ω 

3 Kabel YKY 5 x 35 mm
2
, l = 25 m 9 = 0.013Ω + : = 0.002Ω 

4 Kabel YKYektmy-żo 4 x 4 mm
2
, l = 22 m 9 = 0.101Ω + : = 0.002Ω 

 Razem 9 = 0.145Ω + : = 0.069Ω 

  5 = 0.160Ω 

 

Dla zabezpieczenia silnikowego GV2-ME20 wymagana krotność prądu znamionowego dla czasu 

zadziałania > ≤ 0.2? wynosi 
 = 11, więc: 

 1.25 × 0.160	Ω × 11 × 15.2 = 33.44@	 ≤ 	230@ (4.21) 

 

Warunek ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania jest spełniony. 

 

 

5. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań 

 

5.1 Opis stanu istniejącego 

Przepompownia sieciowa - zlokalizowana w budynku starej Stacji Uzdatniania Wody, zasilana 

jest ze stacji transformatorowej RE2-S058. Bezpośredni układ pomiarowy w postaci licznika 

ZMD310CT44 zabudowany jest w szafce obok stacji transformatorowej. Zabezpieczenie 

przedlicznikowe, zgodnie z umową, stanowią bezpieczniki 63A (gG). Za licznikiem zabudowany jest 

przełącznik agregat – sieć oraz gniazdo wtykowe pozwalające na podłączenie agregatu przewoźnego. 

Budynek SUW zasilany jest z za przełącznika kablem YKY 5x35 mm
2
 o długości ok. 20 m.  

W budynku starej Stacji Uzdatniania Wody zabudowana jest Rozdzielnia Główna zasilająca 

wszystkie istniejące urządzenia i obwody oświetleniowe i ogrzewania. Kabel zasilający wprowadzony 

jest na wyłącznik główny (120A). Za wyłącznikiem zabudowany jest układ pomiaru napięcia oraz 

pobieranego prądu. Jedna pompa istniejącego zestawu sieciowego zasilana jest poprzez falownik, 

pozostałe dwie załączane są do sieci poprzez układ rozruchu gwiazda trójkąt. Sterowanie pracą pomp 

realizowane jest przez sterownik na podstawie ciśnienia wody w sieci w kierunku Dąbrowa.  

Na terenie stacji znajdują się dwa zbiorniki wody czystej napełniane z wodociągu sieciowego 

z kierunku Chróścina. Sterowanie procesem napełniania realizowane jest poprzez elektrozawór 

sterowany zegarem. W zbiornikach zainstalowany jest układ pomiarowy składający się z 7 sond 

konduktometrycznych, połączonych z rozdzielnią główną kablami sterowniczymi 2 x YKSY 10x1.5 

mm
2
. 

 W budynku SUW zabudowana jest pompka dozująca podchloryn. Sterowanie procesem 

włączenia i wyłączenia oraz regulacja wydajności realizowana jest obecnie ręcznie przez 

pracowników obsługi.  

Pomimo zabudowy dwóch wodomierzy, ilości podawanej wody nie są zliczane przez układ 

sterownika. 

Istniejący układ pracy pomp sieciowych i pozostałych urządzeń automatyki kontrolno 

pomiarowej nie spełnia wymagań w zakresie stabilizacji ciśnienia wody w wodociągu w kierunku 

Dąbrowa, jak również w zakresie napełniania zbiorników wyrównawczych. Dodatkowo brak 

możliwości płynnej regulacji ciśnienia i poziomu wody, jak i możliwości zdalnej wizualizacji i 

archiwizacji pracy zestawu sieciowego i pozostałych urządzeń. 
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5.2  Opis projektowanego zakresu zmian 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się przebudowę obecnego stanu zasilania i 

sterowania zestawu sieciowego, jak i sterowania pracą elektrozaworu i pompy dozującej.  Projektuje 

się pracę wszystkich pomp sieciowych w pełnej automatyce, sterowanych falownikiem w celu 

stabilizacji poziomu ciśnienia wody w wodociągu oraz sterowanie elektrozaworu w funkcji poziomu 

wody w zbiornikach i wartości ciśnienia wody w sieci wodociągowej z kierunku Chróściny. 

 

5.2.1 Rozdzielnia Zasilająco Sterująca Zestawem Pomp Sieciowych 

Projektuje się zabudowę nowej Rozdzielni Zasilająco Sterującej posadowionej na 

fundamencie obok istniejącej Rozdzielni Głównej. Istniejące obwody czujnika temperatury 

oraz gniazda napięcia 24V, należy zdemontować i przenieść w miejsce ogólnodostępne. Z 

rozdzielni tej projektuje się zasilać i sterować pracą zestawu sieciowego (3 pompy), 

elektrozaworu i pompy dozującej. Do rozdzielni tej projektuje się również doprowadzić 

wszystkie nowo projektowane sygnały pomiarowe.  

 

5.2.2 Zasilanie Rozdzielni Zasilająco Sterującej Zestawem Pomp Sieciowych 

Projektuje się pozostawić istniejący układ zasilania budynku byłej Stacji Uzdatniania Wody 

ze stacji transformatorowej RE2-S058 kablem YKY 5x35 mm
2
 długości ok. 20 m. Zasilanie 

nowo projektowanej Rozdzielni wykonać z istniejącej rozdzielni z za wyłącznika głównego 

kablem YKY 5 x 35 mm
2
 długości ok. 5 m. 

 

5.2.3 Instalacje zasilające silniki pomp 

Projektuje się ułożenie nowych kabli zasilających silniki pomp zestawu sieciowego. Ze 

względu na współpracę pomp sieciowych z falownikiem, projektuje się kable ekranowane 

typu yKYektmY-żo 4x4 mm
2
. Kable projektuje się wyprowadzić z Rozdzielni Zasilająco 

Sterującej korytkiem pionowym, następnie prowadzić w istniejących korytach poziomych. 

Zejścia do silników pomp wykonać w rurkach PVC montowanych na tynku. 

 

5.2.4 Instalacja zasilająca i sterująca pracą elektrozaworu 

Projektuje się ułożenie nowego przewodu do zasilania i sterowania pracą elektrozaworu. 

Projektuje się przewód typu YDY 3 x 1.5 mm
2
. Przewód wyprowadzić z rozdzielni w korytku 

kablowym, prowadzić w istniejących korytach poziomych, a zejście w okolice elektrozaworu 

wykonać w rurce PVC. Przewód zakończyć w puszcze przyłączeniowej zabudowanej na ścianie 

obok elektrozaworu. 

 

5.2.5 Instalacja zasilająca pompę dozującą 

Projektuje się zasilać pompę dozującą z nowo projektowanej rozdzielni zestawu 

sieciowego. Projektuje się wykorzystać istniejący przewód zasilający, który należy wypiąć z 

istniejącej Rozdzielni Głównej i podłączyć pod zaciski listwy przyłączeniowej w nowej 

rozdzielni.  

 

5.2.6 Instalacje sterowania i sygnalizacji 

Projektuje się sterowanie pracą pomp sieciowych w funkcji ciśnienia wady w sieci. W tym 

celu projektuje się zabudować na rurociągu w kierunku Dąbrowa, nowego przetwornika 

ciśnienia oraz presostatu – w miejscu istniejącego przetwornika ciśnienia. Sygnał wyjściowy z 

przetwornika i presostatu poprzez puszki przyłączeniowe doprowadzić do nowo 

projektowanej rozdzielni. Do podłączenia przetwornika ciśnienia projektuje się kabel 

ekranowany typu yKYektmY 2x1.5 mm
2
. Należy zwrócić uwagę na właściwe podłączenie 

ekranu kabla. Kabel projektuje się prowadzić w rurkach PVC na tynku. Kabel zakończyć w 

pośredniej puszce przyłączeniowej na ścianie obok przetwornika.  

W celu zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed zbyt wysokim ciśnieniem  w trybie 

pracy ręcznej projektuje się presostat. Połączenie presostatu wykonać przewodem YDY 2 x 
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1.5 mm
2
. Przewód prowadzić w rurkach PVC na tynku. Przewód zakończyć w pośredniej 

puszcze przyłączeniowej zamontowanej na ścianie obok presostatu. 

W celu zabezpieczenia pracy pomp sieciowych przed suchobiegiem w trybie pracy 

automatycznej należy wykorzystać sygnały analogowe z przetworników poziomu wody w 

zbiornikach wody czystej.  

W celu zabezpieczenia pracy pomp sieciowych przed suchobiegiem w trybie ręcznym 

należy dodatkowo zabudować czujniki poziomu wody współpracujące z sondami 

konduktometrycznymi. Obwody sterowania wszystkich pomp sieciowych poprowadzić przez 

styki pomocnicze przekaźnika.  

Uwaga! Zastosowano układ wyłączenia pracy pomp sieciowych tylko w przypadku 

osiągnięcia poziomu minimum w obydwu zbiornikach.  

Do podłączenia sond poziomu: hydrostatycznych i konduktometrycznych projektuje się 

nowe kable ekranowane typu 2 x yKSYektmY 7x1.5 mm
2
. Istniejące kable sterownicze typu 

YKSY 10x1.5 mm
2
 należy wymienić na nowe (2 x yKSYektmY 7x1.5 mm

2
), które należy ułożyć 

dokładnie w tym samym miejscu co istniejące. Kable wyprowadzić z projektowanej rozdzielni 

istniejącymi przepustami, prowadzić dokładnie wzdłuż trasy istniejących kabli i zakończyć w 

istniejących puszkach przyłączeniowych na zbiornikach. Na ścianie zbiornika kable prowadzić 

w rurce PVC. Przyłączenie sond poziomu wykonać poprzez puszkę przyłączeniową. Należy 

zwrócić uwagę na właściwe podłączenie ekranu kabla. 

Napełnianie zbiorników wodą czystą projektuje się realizować poprzez otwieranie 

elektrozaworu. Otwarcie elektrozaworu realizować w funkcji minimalnego i maksymalnego 

poziomu wody w zbiornikach ustalonych z osobami zarządzającymi przepompownią. Pracę 

elektrozaworu zblokować z wartością ciśnienia na rurociągu wejściowym z kierunku 

Chróściny. W przypadku zbyt niskiego ciśnienia nie otwierać elektrozaworu. 

Pomiar ciśnienia wody z kierunku Chróściny mierzyć nowo projektowanym 

przetwornikiem ciśnienia. Przetwornik zabudować na rurociągu w okolicy wodomierza. 

Przetwornik połączyć z projektowaną rozdzielnią kablem yKYektmY 2x1.5 mm
2
. Kabel 

prowadzić w istniejących korytach, a doprowadzenie do przetwornika wykonać w rurce PVC 

na tynku. Kabel zakończyć puszką przyłączeniową montowaną na ścianie obok przetwornika. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe podłączenie ekranu kabla. 

Projektuje się pomiar ilości wody pobieranej z wodociągu z kierunku Chróściny oraz ilości 

wody podawanej do sieci Dąbrowa. W przypadkach awaryjnych istnieje możliwość podania 

wody ze zbiorników wody czystej w kierunku Chróściny. Dlatego na wodociągu dopływowym 

z kierunku Chróściny projektuje się wodomierz z nadajnikiem impulsów wraz z sygnałem 

informującym o kierunku przepływu wody (wyjście 1 – impulsy w przód/tył, wyjście 2 - 

kierunek). Na wodociągu wyjściowym projektuje się zabudować typowy wodomierz z 

nadajnikiem impulsów, mierzący ilość podawanej wody tylko w jednym kierunku. 

Połączenia wodomierzy wykonać przewodami odpowiednio: YDY 3x1.5 mm
2
 dla 

wodomierza z kierunku Chróścina oraz przewodem YDY 2x1.5 mm
2
, dla wodomierza 

wyjściowego na Dąbrowę. Przewody prowadzić w istniejących korytkach, a doprowadzenia 

do wodomierzy wykonać w rurkach PVC na tynku. Podłączenia wodomierzy wykonać poprzez 

puszki przyłączeniowe montowane na tynku. 

Projektuje się sterowanie wydajnością chloratora oraz pomiar ilości posiadanego środka 

dozującego. Sterowanie wydajnością zrealizować przy pomocy sygnału analogowego 4…20 

mA. Połączenie pomiędzy projektowaną Rozdzielnią Zasilająco Sterującą, a chloratorem 

wykonać kablem ekranowanym typu yKYektmY 5x1.5 mm
2
. Kabel prowadzić na drabinkach 

kablowych, a doprowadzenie do chloratora wykonać w rurkach PVC na tynku. Przewód 

sterujący pracą chloratora połączyć z kablem sterowniczym poprzez puszkę przyłączeniową 

montowaną na ścianie obok chloratora. Do puszki tej podłączyć również dwa czujniki 

poziomu sygnalizujące odpowiednio niski poziom i brak środka dozującego. Czujniki poziomu 

zabudować równolegle do istniejących zabezpieczających bezpośrednio pompę przed 

suchobiegiem. 
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Dla potrzeb wymiany danych pomiędzy projektowanymi urządzeniami, tj. sterownikiem, 

falownikiem i systemem transmisji danych (modem komunikacyjny), projektuje się budowę 

magistrali MODBUS RTU. Sieć tę wykonać przy pomocy przewodu typu BELDEN 8777 

3x2x22AWG. 

  

5.2.7 Sterowanie pracą urządzeń technologicznych 

Projektuje się pracę zestawu pomp sieciowych w funkcji ciśnienia wody w sieci 

wodociągowej. Stabilizację ciśnienia wody projektuje się realizować poprzez regulację 

prędkości obrotowej silnika pompy poprzez falownik. Projektuje się pracę pomp sieciowych 

w tzw. układzie kroczącym, tj. falownik współpracuje z jednym silnikiem pompy, a w 

przypadku osiągnięcia prędkości maksymalnej, następuje jego przełączenie na sztywno na 

sieć, a do płynnej regulacji dobiera się następną pompę sieciową. Falownik musi pozwalać na 

współpracę z silnikami pomp o różnych mocach znamionowych (maksymalna moc 7.5 kW) co 

pozwoli na ewentualną wymianę silników pomp na mniejsze.  

Każdy silnik pompy sieciowej można wyłączyć z algorytmu pracy automatycznej lub 

włączyć na sztywno przy pomocy przełączników na elewacji rozdzielni. Wybór trybu pracy 

pompy sygnalizowany jest przy pomocy diod na elewacji rozdzielni oraz na panelu. Praca 

silników pomp zabezpieczona jest przed suchobiegiem w zbiornikach wody czystej 

(wyłączenie tylko, gdy poziom minimum w obydwu zbiornikach) oraz przekroczeniem 

ciśnienia wody w wodociągu wyjściowym przy pomocy presostatu.  

Wydajność chloratora regulowana jest poprzez sygnał analogowy ze sterownika PLC w 

funkcji wydajności pomp sieciowych. Przy pomocy przełączników na elewacji rozdzielni 

chlorator może być włączony do pracy automatycznej lub wyłączony. Projektuje się 

dodatkowo pomiar i sygnalizację niskiego poziomu substancji dozującej oraz jej braku. 

Pracę elektrozaworu projektuję się realizować w funkcji poziomu wody w zbiornikach 

wody czystej oraz ciśnienia wody na rurociągu wejściowym. Przy pomocy przełącznika na 

elewacji rozdzielni istnieje możliwość ustawienia trybu pracy elektrozaworu do pracy: 

automatycznej, odstawionej (elektrozawór zamknięty) oraz otwarcia ręcznego (elektrozawór 

zawsze otwarty). Na elewacji projektuje się sygnalizację stanu pracy elektrozaworu. 

 

5.2.8 Wizualizacja i archiwizacja pracy przepompowni  

Projektuje się docelowo wizualizację i archiwizację parametrów pracy całej przepompowni 

sieciowej na komputerze w siedzibie firmy Prokado oraz możliwość zmian jej nastaw z 

poziomu systemu wizualizacji. W tym celu wszystkie pomiary, stany prac poszczególnych 

urządzeń oraz sygnały alarmowe należy doprowadzić poprzez sterownik PLC do modułu 

nadajnika radiowego. Dla potrzeb realizacji wymiany tych danych projektuje się sieć wymiany 

danych typu MODBUS RTU. Do sieci wpiąć sterownik PLC, falownik oraz modem radiowy. 

Rolę urządzenia typu master pozostawić modułowi radiowemu.  

Uwaga! Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem prac związanych z 

wizualizacją i archiwizacją danych oraz nie obejmuje oprogramowania modułu 

transmisyjnego. Realizacja niniejszego opracowania musi jedynie zapewnić możliwość 

wymiany danych procesowych pomiędzy projektowanym: sterownikiem i modułem 

transmisyjnym, jak również zmianę wybranych zmiennych procesowych zdalnie poprzez 

moduł transmisyjny. 

 

5.2.9 Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa 

Projektuje się wykonanie instalacji w układzie TN-C-S. Jako środek dodatkowej ochrony 

przed porażeniem elektrycznym projektuje się Samoczynne Szybkie Wyłączenie Zasilania, 

realizowane poprzez wyłączniki instalacyjne oraz wyłączniki różnicowoprądowe o 

znamionowym prądzie różnicowym równym I∆n=0.03A. Przewód PEN rozdzielić na przewody 

PE i N. Miejsce rozdziału dodatkowo uziemić.  

Projektuje się wykonanie ochrony przepięciowej w oparciu o ograniczniki klasy B+C 

zainstalowane w Rozdzielni Zasilająco Sterowniczej. Projektuje się urządzenie ograniczające 
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przepięcia do poziomu 1.5 kV. W projekcie przyjęto modułowy ogranicznik kombinowany 

typu DEHNventil M TNC. Uziemienie ochronnika oraz przewód PE należy połączyć z główną 

szyną uziemiającą obiektu.   

Linia zasilająca powinna być zabezpieczona od przepięć, ogranicznikami przepięć, 

zainstalowanymi w miejscu włączenia, przez dystrybutora energii elektrycznej. 

 

5.2.10 Prace demontażowe 

Projektuje się prace demontażowe w zakresie istniejących przewodów zasilających silniki 

pomp. Należy zwrócić uwagę, aby istniejące dwa silniki włączane do pracy poprzez układ 

rozruchu gwiazda trójkąt, po demontażu istniejących przewodów zasilających, skonfigurować 

na zaciskach tabliczki znamionowej do pracy w trójkąt.   

 

5.2.11 Prowadzenie przewodów i kabli 

Wszystkie przewody i kable projektuje się prowadzić w korytkach kablowych oraz w 

rurkach izolacyjnych na tynku oraz w posadzce. Kable zakończyć na zaciskach urządzeń lub w 

pośrednich puszkach przyłączeniowych montowanych obok urządzeń. 

Do zasilania silników pomp sieciowych, ze względu na współpracę z falownikiem, 

projektuje się kable ekranowane typu yKYektmY-żo 4x4 mm
2
. Doprowadzenia do silników 

pomp projektuje się prowadzić w rurkach ułożonych na ścianie i na konstrukcji pomp.  

Do podłączenia urządzeń pomiarowych i przesyłania sygnałów sterujących projektuje się 

kable ekranowane typu yKYektmY nx1.5 mm
2
 oraz ekranowane kable sterownicze yKSYektmY 

mx1.5 mm
2
. Należy zwrócić uwagę na właściwe podłączenie ekranu ochronnego kabla. 

Magistralę wymiany danych pomiędzy urządzeniami projektuje się wykonać kablem BELDEN 

8777 3x2x22AWG. 

 

6. Konfiguracja i realizacja układu sterowania i wizualizacji 

Projektuje się sterowanie pracą zestawu pomp sieciowych oraz napełnianie zbiornika w 

sposób automatyczny za pomocą sterownika programowalnego PLC. Sterownik projektuje się 

rozbudować o dodatkowe układy wejść wyjść analogowych i cyfrowych, aby zapewnić właściwy 

sposób działania systemu. Projektuje się dodatkowo wykonać połączenie sterownika magistralą 

MODBUS RTU z projektowanym falownikiem oraz modemem radiowym. Rolę urządzenia Master w 

sieci MODBUS projektuje się przypisać modemowi radiowemu. Dla potrzeb lokalnej wizualizacji pracy 

przepompowni oraz stanu pracy elektrozaworu i wskazań urządzeń pomiarowych, projektuje się 

panel graficzny zabudowany na elewacji rozdzielni. Przy jego pomocy możliwa będzie również zmiana 

podstawowych nastaw funkcjonowania przepompowni, takich jak zadane wartości poziomów wody 

w zbiornikach, wartość ciśnienia wody w sieci, czy czasy otwarcia elektrozaworu. Szczegółowa 

konfiguracja sterownika PLC wraz z panelem HMI została przedstawiona w tabeli 6.1.  

Na panelu graficznym projektuje się wizualizację stanu wszystkich projektowanych urządzeń. 

Projektuje się wyświetlać podstawowe informacje związane z pracą przepompowni, jak i sygnały 

awaryjne i alarmowe. Projektuje się możliwość zmiany wybranych parametrów systemu 

bezpośrednio z panelu operatorskiego. 

Oprogramowanie aplikacyjne zainstalowane w sterowniku PLC i na panelu operatorskim ma 

być przekazane na rzecz Zamawiającego w formie nie chronionej hasłem i bez roszczeń o dodatkową 

zapłatę. Oprogramowanie to ma być przekazane w wersji edytowalnej, opatrzone komentarzami i 

opisami wykonywanych operacji tak, aby było zrozumiałe dla innych osób modyfikujących program. 

Oprogramowanie w wersji ostatecznej należy przekazać na płycie optycznej. 

W związku z docelową realizacją wizualizacji pracy przepompowni w zbiorczym systemie 

SCADA, w ramach niniejszego opracowania należy jedynie wyodrębnić w oprogramowaniu 

sterownika PLC, wszystkie zmienne związane z funkcjonowaniem systemu i udostępnić je w systemie 

komunikacji MODBUS do odczytywania i zapisywania przez modem komunikacyjny pełniący w sieci 

MODBUS rolę jednostki Master. Projektuje się możliwość odczytu zmiennych wewnętrznych 

sterownika PLC, jak i zdalnej zmiany wybranych zmiennych sterownika PLC, z systemu SCADA.  
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Uwaga! Realizacja procedury wymiany zmiennych drogą radiową, zmiany nastaw wybranych 

parametrów, wizualizacja pracy przepompowni w istniejącym systemie SCADA i informowanie o 

stanach alarmowych i awaryjnych, nie jest objęta niniejszym opracowaniem. Realizacja niniejszego 

opracowania musi zapewnić jedynie taką możliwość.  

 

6.1 Konfiguracja systemu sterowania PLC 

Dla potrzeb pełnej automatyzacji i wizualizacji pracy stacji projektuje się następującą 

konfigurację układu sterowania. Moduł komunikacji MODBUS dołączyć jako ostatni. Moduł jednostki 

centralnej PLC musi posiadać port Ethernetowy do realizacji komunikacji z panelem operatorskim. 

 

Tabela 6.1. Specyfikacja elementów składowych systemu sterowania i wizualizacji 

Lp. Nazwa modułu 
Podstawowe parametry 

modułu 

Typ 

modułu 

Ilość 

[sztuk] 
1 2 3 4 5 

1 Kolorowy panel graficzny HMI  - kolorowy (16 mln kolorów), dotykowy panel graficzny o 

rozdzielczości 800 x 480 pikseli i przekątnej 7’’,   

- matryca TFT, 

- obsługa grafiki, alarmów, wykresów, trendów, receptur, 

- komunikacja Ethernet, USB, RS232, RS485. 

8070ie 1 

2 Moduł sterownika PLC - komunikacja Ethernet. 750-881 1 

3 Moduł komunikacyjny,  - realizacja komunikacji pomiędzy sterownikiem PLC, a 

urządzeniami zewnętrznymi przy pomocy protokołu Modbus 

RTU (RS485). 

750-653 1 

4 Moduł wejść cyfrowych - 8 wejść cyfrowych, +24V DC. 750-430 4 

5 Moduł wyjść cyfrowych - 8 wyjść cyfrowych tranzystorowych, 0.5 A +24V DC. 750-530 2 

6 Moduł wejść analogowych - 4 wejścia analogowe 0-10V / 0 – 20mA / 4…20 mA, 12 bitowa 

rozdzielczość. 

750-455 1 

7 Moduł wyjść analogowych - 2 wyjścia analogowe ±10V / 0…20mA / 4…20 mA, 12 bitowa 

rozdzielczość. 

750-554 1 

 

6.2 Lista wejść wyjść sterownika 

Lp. Nazwa sygnału Adres Moduł Zaciski 
1 2 3 4 5 

1 Pompa Sieciowa 1 – Włączenie do pracy automatycznej DI1 – E1 

04 – 05 

04-1 

2 Pompa Sieciowa 1 – Włączenie do pracy ręcznej DI2 – E2 05-5 

3 Pompa Sieciowa 1 – Awaria zasilania DI3 – E3 04-2 

4 Pompa Sieciowa 1 – Pot. załączenia na sieć DI4 – E4 05-6 

5 Pompa Sieciowa 1 – Pot. załączenia na falownik DI5 – E5 04-3 

6 Pompa Sieciowa 2 – Włączenie do pracy automatycznej DI6 – E6 05-7 

7 Pompa Sieciowa 2 – Włączenie do pracy ręcznej DI7 – E7 04-4 

8 Pompa Sieciowa 2 – Awaria zasilania DI8 – E8 05-8 

9 Pompa Sieciowa 2 – Pot. załączenia na sieć DI1 – E1 

06 – 07 

06-1 

10 Pompa Sieciowa 2 – Pot. załączenia na falownik DI2 – E2 07-5 

11 Pompa Sieciowa 3 – Włączenie do pracy automatycznej DI3 – E3 06-2 

12 Pompa Sieciowa 3 – Włączenie do pracy ręcznej DI4 – E4 07-6 

13 Pompa Sieciowa 3 – Awaria zasilania DI5 – E5 06-3 

14 Pompa Sieciowa 3 – Pot. załączenia na sieć DI6 – E6 07-7 

15 Pompa Sieciowa 3 – Pot. załączenia na falownik DI7 – E7 06-4 

16 Falownik – Awaria DI8 – E8 07-8 

17 Elektrozawór – Włączenie do pracy automatycznej DI1 – E1 

08 – 09 

08-1 

18 Elektrozawór – Włączenie do pracy ręcznej DI2 – E2 09-5 

19 Elektrozawór – Awaria zasilania DI3 – E3 08-2 

20 Elektrozawór – Pot. załączenia DI4 – E4 09-6 

21 Chlorator Włączono do pracy automatycznej DI5 – E5 08-3 

22 Chlorator Niski poziom dozowanego materiału DI6 – E6 09-7 

23 Chlorator Brak dozowanego materiału DI7 – E7 08-4 

24 Ciśnienie – Przekroczony poziom max - presostat DI8 – E8 09-8 

25 Zbiornik Wody Czystej – Suchobieg programowy (?) DI1 – E1 

10 – 11 

10-1 

26 Zbiornik Wody Czystej – Suchobieg programowy (?) DI2 – E2 11-5 

27 Wod. W1 – Ilość wody pobieranej z kierunku Chróścina  DI3 – E3 10-2 

28 Wod. W1 – Ilość wody podawanej w kierunku Chróściny DI4 – E4 11-6 

29 Wod. W2 – ilość wody podawanej do sieci Dąbrowa DI5 – E5 10-3 

30  DI6 – E6 11-7 

31  DI7 – E7 10-4 

32  DI8 – E8 11-8 
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33 Pompa Sieciowa 1 Załączenie na Sieć DO1 – A1 

12 – 13 

12-1 

34 Pompa Sieciowa 1 Załączenie na Falownik DO2 – A2 13-5 

35 Pompa Sieciowa 2 Załączenie na Sieć DO3 – A3 12-2 

36 Pompa Sieciowa 2 Załączenie na Falownik DO4 – A4 13-6 

37 Pompa Sieciowa 3 Załączenie na Sieć DO5 – A5 12-3 

38 Pompa Sieciowa 3 Załączenie na Falownik DO6 – A6 13-7 

39 Falownik Start DO7 – A7 12-4 

40 Falownik Blokada zewnętrzna DO8 – A8 13-8 

41 Falownik Kasowanie awarii DO1 – A1 

14 – 15  

14-1 

42 Elektrozawór – otwarcie w trybie automatycznym DO2 – A2 14-5 

43 Chlorator – sterowanie wydajności (impulsy) DO3 – A3 14-2 

44  DO4 – A4 15-6 

45  DO5 – A5 14-3 

46  DO6 – A6 15-7 

47  DO7 – A7 14-4 

48  DO8 – A8 15-8 

49 Pomiar ciśnienia na wejściu (PC1) AI1 – E1 

16 – 17 

16-1 

50 Pomiar ciśnienia na wyjściu (PC2) AI2 – E2 14-5 

-  masa  16-2 

-  masa 15-6 

51 Pomiar poziomu Zbiornik 1 (SH1) AI3 – E3 16-3 

52 Pomiar poziomu Zbiornik 2 (SH2) AI4 – E4 15-7 

-  masa 16-4 

-  masa 15-8 

53 Falownik – sterowanie (4…20 mA) AO1 – A1 

18 – 19 

16-1 

54 Chlorator – sterowanie wydajności (4…20 mA) AO1 – A2 14-5 

-  +24V DC (+) 16-2 

-  +24V DC (+) 15-6 

-  0V DC 16-3 

-  0V DC 15-7 

-  ekran (S) 16-4 

-  ekran (S) 15-8 

 

6.3 Moduł teletransmisyjny 

Minimalne własności modułu teletransmisyjnego muszą zapewnić możliwość wymiany wartości 

danych procesowych poprzez sieć GPRS w paśmie 850/900/1800/1900 MHz. Moduł musi zapewniać 

automatyczne logowanie i podtrzymanie sesji GPRS, posiadać izolowany optycznie port 

komunikacyjny do podłączenia sterownika PLC w standardzie RS 485, z obsługą protokołu MODBUS 

RTU oraz wbudowaną funkcjonalność urządzenia Master lub Slave. Musi posiadać możliwość 

nawiązania transmisji cyklicznie, w określonych chwilach czasowych jak i asynchronicznie w 

przypadku zajścia zdarzeń awaryjnych lub alarmowych, w tym musi posiadać wydzielone wejście 

pozwalające na identyfikację zaniku napięcia zasilającego i pracę w trybie zasilania z baterii 

akumulatorów. Dodatkowo moduł musi umożliwiać transmisję wiadomości SMS-owych w przypadku 

zdarzeń awaryjnych lub alarmowych. 

 

7. Lista kablowa 
Lp. Oznaczenie Trasa Typ 

kabla / przewodu 

Długość 

[m] Początek Koniec 
1 2 3 4 5 6 

1 1WZ1 Stacja Transformatorowa Roz. Zasilająco – Sterownicza 

istniejąca 

YKY 5x35 mm
2
 

istniejący 

20 

2 1WZ2 Roz. Zasilająco – Sterownicza 

istniejąca 

RZS Zestawu Sieciowego YKY 5x35 mm
2
 5 

3 1W1 RZS Zestawu Sieciowego Pompa Sieciowa 1 yKYektmY-żo 4x4 mm
2
 20 

4 1W2 RZS Zestawu Sieciowego Pompa Sieciowa 2 yKYektmY-żo 4x4 mm
2
 21 

5 2W1 RZS Zestawu Sieciowego Pompa Sieciowa 3 yKYektmY-żo 4x4 mm
2
 22 

6 2W2 RZS Zestawu Sieciowego Elektrozawór YDY 3x1.5 mm
2
 17 

7 2WS3 RZS Zestawu Sieciowego Chlorator sterowanie yKYektmY 5x1.5 mm
2
 19 

8 3WS1a RZS Zestawu Sieciowego PP-ZW Poziom Wody w 

Zbiornikach 

yKSYektmY 7x1.5 mm
2
 22 

9 3WS1b RZS Zestawu Sieciowego PP-ZW Poziom Wody w 

Zbiornikach 

yKSYektmY 7x1.5 mm
2
 22 

10 3WS2 RZS Zestawu Sieciowego PP-PC1 Ciśnienie Wody w 

Sieci – Chróścina 

yKYektmY 2x1.5 mm
2
 18 

11 3WS3 RZS Zestawu Sieciowego PP-W1 Wodomierz W1  YDY 3x1.5 mm
2
 18 
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z/do Chróściny 

12 3WS4 RZS Zestawu Sieciowego PP-PC2 Ciśnienie Wody w 

Sieci – Dąbrowa 

yKYektmY 2x1.5 mm
2
 17 

13 3WS5 RZS Zestawu Sieciowego PP-Pr Ciśnienie Wody w Sieci 

Dąbrowa - Presostat  

YDY 2x1.5 mm
2
 17 

14 3WS6 RZS Zestawu Sieciowego PP-W2 Wodomierz W2 

do Dąbrowy 

YDY 2x1.5 mm
2
 17 

 

8. Wykaz głównych materiałów 

 
Lp. Nazwa Podstawowe Parametry Oznaczenie Ilość 

1 2 3 4 5 

1 Wyłącznik Główny OT 63F   WG 1 kpl. 

2 Rozłącznik bezpiecznikowy NT-IN 00 - 3 

3 Wkładki topikowe 50A gG/00 - 3 

4 
Podstawy bezpiecznikowe + 

wkładki topikowe 

Z-SLS/CEK + 3 x B25A () - 
1 kpl. 

5 
Ochronnik + ogranicznik 

przepięć 

DEHNventil M, TNC FM (B+C) (Dehn) - 
1 kpl. 

6 Falownik 7.5 kW, 3x230/400V Falownik 1 

7 
Zabezpieczenie różnicowo 

prądowe 

In=40A, ∆In=30mA, 3 fazowe 1FI, 2FI 
2 

8 
Zabezpieczenie różnicowo 

prądowe 

In=25A, ∆In=30mA, 1 fazowe 3FI 
1 

9 Zabezpieczenie silnikowe GV2-ME 20 + GV-AD0110 1F, 2F, 3F 3 

10 
Stycznik LC1-D18 P7 1Q1, 1Q2, 2Q1, 2Q2, 

3Q1, 3Q2 
6 

11 Stycznik LC1-K0610 P7 5Q 1 

12 Styki dodatkowe do stycznika LAD-N20 1Q1, 2Q1, 3Q1 3 

13 
Blokada mechaniczna 

pomiędzy stycznikami typu D 

LAD-9R1V - 
3 

14 Wyłącznik instalacyjny  S193 C25A 4F 1 

15 Wyłącznik instalacyjny S193 C2A 1FS1, 2FS1 2 

16 Wyłącznik instalacyjny S191 B6A 6F1, 6F2 2 

17 Wyłącznik instalacyjny S191 C2A 5F, 6F, 7F 3 

18 Styki boczne do wyłącznika inst styki do S191 5F 1 

19 
Bezpieczniki radiowe + 

podstawka na listwę TH35 

1A/250V 8F3, 8F4, 8F5, 8F6, 8F7 
1 

20 
Bezpieczniki radiowe + 

podstawka na listwę TH35 

0.5A/250V 8F8, 8F10 
2 

21 Kontrola poprawności faz CKF-B (F&F) 1CF, 2CF 2 

22 
Przekaźnik Poziomu Wody 

wraz z sondami (3x/szt.) 

Elcluwo 111s + 3 x Sonda 10m 7CP1, 7CP2 
2 kpl. 

23 
Przełącznik A0R M22-WRK3+M22A+M22-CK20 (2x) + M22S-ST-X 

+ M22-XST-“A 0 R” 

1S1, 2S1, 3S1, 5S 
4 

24 Przełącznik 0I 2 polowy M22-WRK+M22A+M22-CK20+M22S-ST-X89 6S 1 

25 Przycisk START M22-D-G-X1+M22A+M22-K10+M22S-ST-GB1 1S2, 2S2, 3S2 3 

26 Przycisk STOP M22-D-R-X0+M22A+M22-K01+M22S-ST-GB0 1S3, 2S3, 3S3 3 

27 Przekaźnik + podstawka R15 4P 24V DC 9K  1 

28 

Przekaźnik + podstawka R15 2P 24V DC 1K1, 1K2, 2K1, 2K2, 

3K1, 3K2, 4K1, 4K2, 

4K3, 4K4, 5K, 6K,  

8K1, 8K2, 8KP 

15 

29 

Rezystor 820Ω/1W 1R1, 1R2, 1R3, 

2R1, 2R2, 2R3, 

3R1, 3R2, 3R3, 

4R, 

5R1, 5R2, 

6R1, 6R2,  

9R, 7R1, 7R2 

17 

30 

Dioda LED czerwona, 5mm 1H1, 2H1, 3H1, 4H, 

5H1, 6H2, 9H, 7H1, 

7H2 

9 

31 Dioda LED żółta, 5mm 6H1 1 

32 Dioda LED zielona, 5mm 1H2, 2H2, 3H2, 5H2 4 

33 Dioda prostownicza BYP 400 8D 1 

34 Zasilacz +24V DC/3A - 1 

35 Zasilacz +24V DC/1A - 1 

36 Zasilacz ładowania MT-UPS-1 - 1 
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akumulatora 

37 Akumulator 12V/2.2 Ah - 1 

38 Modem komunikacyjny MT-202 - 1 

39 Szafa 1600x600x400 - 1 

40 Fundament 600x100x400 - 1 

41 Listwy, koryta, dławiki, złączki - - - 

42 Puszki przyłączeniowe 250/16A - 7 

43 Hydrostatyczna sonda poziomu SG-16, min. 0…6 m H2O/4…20 mA - 2 

44 Przetwornik ciśnienia PC-28, min. 0-1 MPa/4…20 mA - 2 

45 Presostat MBC 5000, 0…10 bar / (0.5A/230V AC) - 1 

46 

Wodomierz z nadajnikiem 

impulsów oraz sygnalizacją 

kierunku przepływu 

Sensus DN100, HRI-Mei/B3/D10/T32/50stC - 

1 

 

 

9. Informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

W czasie wykonywania robót instalacyjno – montażowych objętych niniejszym opracowaniem, mogą 

wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie instalacji elektrycznych w budynku byłej stacji uzdatniania wody, 

- wykonanie instalacji pomiarowych na zbiornikach wody czystej, 

- wymianę istniejących linii kabli sterowniczych, 

- wykonanie rozdzielnic i tablice 0.4 kV. 

Prace instalacyjno-montażowe będą realizowane w pomieszczeniach byłej Stacji Uzdatniania Wody 

oraz w obrębie Zbiorników Wody Czystej. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

W czasie prowadzenia robót instalacyjnych mogą występować zagrożenia: 

- porażenia prądem elektrycznym, 

- upadku z wysokości, 

- uszkodzenia ciała na wskutek nieostrożnego obchodzenia się sprzętem. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

- instrukcja BHP stanowiska pracy, 

- aktualne zaświadczenia SEP. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

- zachować procedury obowiązujące przy dopuszczeniu pracowników do prac instalacyjnych 

urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. 

Zgodnie z art. 520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 1994r. Nr89, poz.414) z późniejszymi zmianami 

oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, przed rozpoczęciem budowy, zobowiązuje się kierownika budowy do opracowania planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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10. Uwagi końcowe 

Po zakończeniu prac wykonać pomiary kontrolne skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

spadków napięć, rezystancji izolacji kabli i przewodów, ciągłości żył kabli sterowniczych oraz dokonać 

sprawdzenia działania wyłączników różnicowoprądowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U. RP 

nr 89 z 25 sierpnia 1994 r.) przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować 

wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polska norma lub aprobata techniczna (w 

wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte 

certyfikacją na znak bezpieczeństwa.  

 

Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiązującymi normami i przepisami, 

warunkami odbioru robót elektrycznych oraz dokumentacją techniczną producentów. Wszystkie 

prace mogą być wykonywane tylko pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. W trakcie robót przestrzegać przepisów bhp dla 

robót dotyczących instalacji urządzeń, kabli i przewodów elektroenergetycznych. 
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