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SPIS ZAWARTO�CI PROJEKTU

− strona tytułowa 
− spis zawarto�ci projektu 
− warunki przył�czenia do sieci elektroenergetycznej znak SR-12/XVII-

235/336/2010/DP-3428 z dnia 16.03.2010r – Nast�piła zmiana 

warunków zasilania w stosunku do projektu budowlanego ze 

wzgl�dów formalno prawnych

− Uzgodnienie znak R7-4375/OM – 288/2009 (Protokół Nr 288/2009) z 
dnia 16.11.2009 

− Uzgodnienie znak SR-3/XVIII-235/499/2010/DP-4742 z dnia 
21.04.2010 

− opis techniczny 
− obliczenia techniczne 
− Zestawienie monta�owe materiałów (dla słupa Nr 13 oraz słupowej 

stacji trafo) 
− rysunki wg spisu 

SPIS RYSUNKÓW
Rys Nr 1 – Projekt zagospodarowania - mapa Nr 4  skala 1:1000  

Rys Nr 2 – Projekt zagospodarowania - mapa Nr 6  skala 1:1000  

Rys Nr 3 – Projekt zagospodarowania - mapa Nr 7  skala 1:1000  

Rys Nr 4 – Projekt zagospodarowania - mapa Nr 12  skala 1:500  

Rys Nr 5 – Schemat zasilania i układ pomiarowy - Pompowni �cieków 

P1(PP0) PPNT strefa S1-3 Jasionka 

Rys Nr 6 – Schemat zasilania i układy pomiarowe - Pompowni �cieków 

P2 i hydroforni Zaczernie (dz. 2766) 

Rys Nr 7 – Schemat zasilania i układu pomiarowego - Pompowni �cieków 

P3 i pomiaru zu�ycia wody ul. �ywiczna 

Rys Nr 8 – Schemat zasilania i układu pomiarowego – Pomiar �cieków ul. 

Orna 

Rys Nr 9 – Schemat poł�cze� układu pomiarowego - Pompowni �cieków 

P2 i hydroforni (Zaczernie) 

Rys Nr 10 – Uzbrojenie słupa przelotowego Nr 13 

Rys Nr 11 – Stacja trafo słupowa STS Kp /12/12/20/160kVA 
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

BUDOWA WODOCI�GU CI�NIENIOWEGO TRANZYTOWEGO 
WRAZ Z POMPOWNI� WODY ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ 

CI�NIENIWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI �CIEKÓW 
REALIZOWANA W RAMACH ROZBUDOWY PODKARPACKIEGO 

PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO – II ETAP STREFA S1-3 
JASIONKA  

PROJEKTOWANE SIECI I URZ�DZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• aktualne mapy sytuacyjne w skali 1:500, 1:1000 
• wytyczne technologiczne dla hydroforni, przepompowni oraz AKP 
• warunki przył�czenia do sieci elektroenergetycznej:  

o przepompowni �cieków P1 (PP0) zlokalizowanej na terenie 
PPN-T Jasionka znak SR-4/XVII-62C/909/2009/DP-6311 z 
dnia 23.06.2009r  – Doł�czone w projekcie budowlanym

o przepompownia �cieków P2 i hydrofornia zlokalizowane w 
Zaczerniu dz. Nr 2766 znak SR-12/XVII-235/336/2010/DP-
3428 z dnia 16.03.2010r - Nast�piła zmiana warunków 

zasilania w stosunku do projektu budowlanego ze wzgl�dów 

formalno prawnych – Doł�czono do projektu
o przepompowni �cieków P3 oraz pomiar zu�ycia wody 

zlokalizowane przy ul. �ywicznej dz. Nr 406, znak 
RDE7/847/ZP/234/XXI/2009 z dnia 13.03.2009r – 
Doł�czone w projekcie budowlanym

o pomiar �cieków zlokalizowany przy ul. Ornej dz. Nr 638/2 
znak RDE7/ZP/235/XXI/2009 z dnia 13.03.2009r – 
Doł�czone w projekcie budowlanym

• opinie ZUDP o lokalizacji sieci Nr 1639/2009 z dnia 2009-09-14 
• uzgodnienia z PGE Dystrybucja Rzeszów: 

o Uzgodnienie znak R7-4375/OM – 288/2009 (Protokół Nr 
288/2009) z dnia 16.11.2009 

o Uzgodnienie znak SR-3/XVIII-235/499/2010/DP-4742 z dnia 
21.04.2010 

• obowi�zuj�ce normy i przepisy 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
W zakres opracowania wchodz�: 

a. Przepompownia �cieków P1 (Strefa S1-3 Jasionka)

• przył�cz kablowy nN 
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• zł�cze pomiarowe  

b. Przepompownia �cieków P2 i hydrofornia (Zaczernie dz. Nr 2766)

• przył�cz kablowy SN 15kV 
• stacja trafo słupowa  
• przył�cz kablowy nN 
• zł�cze pomiarowe  
• instalacje wewn�trzne w hydroforni 

c. Przepompownia �cieków P3 i  pomiar zu�ycia wody (ul. �ywiczna 

Rzeszów dz. Nr 406)

• przył�cz kablowy nN 
• zł�cze pomiarowe  

d. Pomiar ilo�ci �cieków (ul. Orna Rzeszów dz. Nr 638/2)

• przył�cz kablowy nN 
• zł�cze pomiarowe  

Uwaga: Projekt nale�y rozpatrywa� ł�cznie z projektami: 

• „Instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni �cieków 

P1 (2x22kW)” 

• „Instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni �cieków 

P2 (2x22kW)” 

•  „Instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni �cieków 

P3 (2x13,5kW)” 

• „Instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni wody 

(4x22 kW)” 

• „Instalacja automatyki i monitoringu dla studni pomiarowej 

�cieków” 

Projekty te stanowi� oddzielne opracowania. 

3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Przepompownia �cieków P1 (Strefa S1-3 Jasionka)
Przepompownia �cieków sanitarnych P1 (PP0) jest zlokalizowana na 
terenie PPN-T w Jasionce obok zbiornika �cieków deszczowych ZB-1. 
Zasilanie przepompowni przewidziano: 

• Podstawowo z projektowanej rozdzielni sieciowej RG SN 15kV, 
która jest zlokalizowana na terenie PPN-T w Jasionce przył�czem 
kablowym YAKY 4x240mm2 o długo�ci 385m 

• Rezerwowo z przewo�nego agregatu pr�dotwórczego 
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3.1.1. Przył�cz kablowy nN 

Przył�cz kablowy nale�y wykona	 kablem YAKY 4x240mm2, który 
wyprowadzi	 z pola rozdzielni nN RG SN 15kV a wprowadzi	 do 
przył�cza pomiarowego które zlokalizowano na fundamencie obok 
przepompowni. Kabel nale�y układa	 po trasie przedstawionej na planie 
zagospodarowania strefy S1-3 Jasionka. Kabel nale�y układa	 na dnie 
wykopu na gł�boko�ci 70cm na warstwie piasku o grubo�ci co najmniej 
10cm. W wykopie kabel nale�y układa	 lini� falist� celem uzyskania 
zapasu na trasie. Uło�ony kabel lini� falist� nale�y zasypa	 warstw�
piasku o grubo�ci co najmniej 10cm, nast�pnie warstw� rodzimego gruntu 
minimum 15cm i  przykry	 foli� koloru niebieskiego o szeroko�ci 
minimum 20cm. Odległo�	 pionowa folii od kabla minimum 25cm. 
Nale�y zostawi	 zapas kabla wynosz�cy nie mniej ni� 2,5m przy wyj�ciu 
z rozdzielni nN oraz przy wej�ciu do zł�cza pomiarowego. Kabel 
powinien by	 oznakowany na ko�cach napisami informacyjnymi (co 
zasila). Skrzy�owanie projektowanego przył�cza z projektowanym 
ruroci�giem wody nale�y wykona	 w osłonach otaczaj�cych z rur DVK 
110. Skrzy�owania nale�y wykona	 zgodnie z  norm� N SEP-E-004. 
Miejsce skrzy�owa� oraz długo�ci rur ochronnych pokazano na planie 
zagospodarowania strefy.  
Wprowadzenie kabla do zł�cza kablowego ZK-1 wykona	 poprzez 
fundament F40.  

3.1.2. Zł�cze pomiarowe 

Obok przepompowni nale�y ustawi	 zł�cze pomiarowe, które b�dzie 
składa	 si� ze zł�cza kablowego ZK-1/R1/A1, układu pomiarowego 
bezpo�redniego UP-3 (bez przekładników i zabezpiecze� (bez członów 
CZ, CK, CP)) firmy Incobex oraz przeł�cznika zasilania DILOS firmy GE 
Power. Skrzynki b�d� usytuowane na typowych fundamentach FT 
(Incobex).  
W obudowie ST 80x57 projektuje si� bezpo�redni układ pomiarowo – 
rozliczeniowy poboru energii elektrycznej składaj�cy si� z licznika 
energii czynnej z pomiarem mocy szczytowej oraz energii biernej w 
kierunku pobór i oddanie. Zł�cze kablowe oraz obudowa układu 
pomiarowego jest przystosowana do plombowania. Na obudowie ST3 
przeł�cznika zasilania nale�y zabudowa	 gniazdo 125A typ 3PS125 o IP 
66 (monta� na �cianie) firmy Dacpol, które umo�liwi podł�czenie 
przewo�nego agregatu pr�dotwórczego.    
Ze zł�cza pomiarowego nale�y zasili	 szaf� zasilaj�co sterownicz� SZSp 
zlokalizowan� na zewn�trz przy przepompowni. W szafie tej zabudowana 
zostanie aparatura zasilaj�co steruj�ca przepompowni. Szyn� PEN w 
zł�czu kablowym nale�y uziemi	, warto�	 uziemienia R
10�. 
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3.2. Przepompownia �cieków P2 i hydrofornia (Zaczernie dz. Nr 2766)

3.2.1. Linia kablowa 15kV 

3.2.1.1. Stanowisko słupowe 

Zgodnie z warunkami przył�czenia do sieci elektroenergetycznej znak 
SR-12/XVII-235/336/2010/DP-3428 z dnia 16.03.2010r zasilanie 
przepompowni �cieków i hydroforni odbywa	 si� b�dzie z istniej�cej linii 
SN 15kV (aktualnie) Zaczernie-Kolbuszowa. Miejsce podł�czenia słup Nr 
13 istniej�cej linii SN 15kV. Zgodnie z ustaleniami z RDE Rzeszów 
Teren istniej�cy słup przelotowy Nr 13 typ BSW-12 nale�y zdemontowa	
i wraz z osprz�tem przekaza	 na maj�tek RDE Rzeszów Teren.  
W miejsce to nale�y zamontowa	 stanowisko słupowe z głowic� kablow�
i rozł�cznikiem typ Ogo-12-EM 12/15. Stanowisko słupowe 
zaprojektowano w oparciu o Album słupów z głowicami kablowymi 
odł�cznikami i rozł�cznikami dla linii napowietrznych �redniego napi�cia 
15-20kV LSN-g 70(50) Tom VII przewody o przekrojach 70(50)mm2

(Energolinia sierpie� 2002r.). Katalogiem linii napowietrznych �redniego 
napi�cia 15-20kV z płaskim układem przewodów gołych 70 i 50mm2 na 
pojedynczych �erdziach wirowanych typu E i EM LSN 70(50) 
(Energolinia luty 2006). 
Słup ten jest przewidziany do wykonania poł�cze� linii kablowej z lini�
napowietrzna SN 15 kV Zaczernie – Kolbuszowa. 
Słup ten nale�y wykona	 z �erdzi wirowanej mocnej typu EM 12/15 
(Wirbet) i uzbroi	 go w poprzecznik odporowy typ PO-51. Na słupie tym 
nale�y wykona	 rozci�cie przewodów, które zamocowa	 na ł�cznikach 
orczykowych dwurz�dowych ŁOP-250, napr��enie zmniejszone 80MPa.   
Nale�y zamontowa	 rozł�cznik napowietrzny z uziemnikiem typ  RS-
24/400/U z nap�dem r�cznym trójpoło�eniowym r�cznym typ NRL-1. 
Monta� rozł�cznika umo�liwi odł�czenie projektowanej stacji trafo i ich 
uziemienie. 
 Ponadto słup nale�y wyposa�y	 w ochronnik przepi�	 ze wspornikiem 
izolacyjnym i odł�cznikiem zacisku doziemnego typ POLIM-D/16N. 
Dalej głowic� napowietrzn� kablow� typ POLT-24C/1XO-L12. Głowic�
kablow� nale�y podł�czy	 do linii napowietrznej do mostków przewodem 
izolowanym 3xAFLwsXSn 70.    
Stanowisko słupowe nale�y wyposa�y	 w uziom, warto�	 rezystancji 
uziomu R 
 1,8� do którego nale�y podł�czy	 wszystkie konstrukcje. 
Uziom nale�y wykona	 z pr�tów pogr��anych poł�czonych 
płaskownikiem FeZn 30x4. Wszystkie miejsca poł�cze� płaskownika 
nale�y wykona	 dwoma �rubami M10x30. Zacisk kontrolny nale�y 
wykona	 na wysoko�ci 1,1m od powierzchni ziemi. Uzbrojenie słupa 
przedstawiono w zestawieniu monta�owym, a rozmieszczenie osprz�tu na 
słupie zał�czono do projektu na rys Nr 10. 
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Wymian� słupa oraz niezb�dne wył�czenia linii spod napi�cia nale�y 
uzgodni	 z RDE – Rzeszów Teren. 

3.2.1.2.  Linia kablowa SN 15kV 

Od słupa nr 13 projektuje si� lini� kablow� SN 15kV do projektowanej 
stacji trafo o długo�ci 55/80m, kablem typ 3xXRUHAKXS 1x70mm2. 
Tras� kabla przedstawiono na planie zagospodarowania. Kabel nale�y 
uło�y	 na dnie wykopu na gł�boko�ci 90cm na warstwie piasku o 
grubo�ci co najmniej 10cm. W wykopie kabel nale�y układa	 lini� falist�, 
celem uzyskania zapasu kabla na trasie, uło�ony kabel zasypuje si�
warstw� piasku o grubo�ci co najmniej 10cm, nast�pnie warstw�
rodzimego gruntu co najmniej 15cm i przykrywa foli� koloru 
czerwonego. Kraw�dzie folii powinny wystawa	 w najmniej 50 mm poza 
zewn�trzn� kraw�d� uło�onych kabli. Trasa kabla powinna by	 oznaczona 
trwałymi oznacznikami. Nale�y pozostawi	 zapas kabla  przy słupie nr 13 
oraz stacji trafo nie mniej ni� 2,5m. Kabel powinien by	 oznakowany na 
ko�cach, napisami informacyjnymi co zasila, kabel winien by	 osłoni�ty 
rur� osłonow� Ø110 typu AROT dł. 3m przy wej�ciu na słup Nr 13 oraz 
stacje trafo. Rury nale�y uszczelni	 przed wnikaniem wilgoci. Lini�
kablow� na słupie Nr 13 i stacji trafo nale�y wyposa�y	 w głowice 
kablowe napowietrzne typ POLT-24C/1XO-L12 (Raychem). Linie 
kablow� nale�y wykona	 zgodnie z  norm� N SEP-E-004.   

3.2.2. Stacja trafo napowietrzna 

3.2.2.1. Uwagi ogólne 

Stacj� zaprojektowano w oparciu o typowe rozwi�zanie 
• Słupowe stacje transformatorowe, katalog do projektowania 2010r 

ZPUE Włoszczowa 
• Album słupowych stacji transformatorowych 20/0,4kV o mocy do 

400kVA STSp Energolinia Pozna�
Stacj� zlokalizowano na działce Nr 2766 na terenie projektowanej 
hydroforni i przepompowni �cieków. Teren b�dzie ogrodzony z dojazdem 
drog� �wirow�. Dla budowy stacji trafo uzyskano zgod� wła�cicieli 
działek tj. Gminy Trzebownisko oraz Kami�ski Marek Zaczernie 55 
wła�ciciel działki nr 2351. 
Trafo przyj�to dla obci��e� od hydroforni i pompowni �cieków tj. 
160kVA, Po=102,0kW. 
 Na terenie przepompowni i hydroforni projektuje si� słupow� stacj�
transformatorow� na �erdzi wirowanej typ STS Kp/12/12/20/160 (ZPUE 
S.A. Włoszczowa). Stacj� transformatorow� nale�y wyposa�y	 w 
aparatur� zgodnie ze schematem zasilania i transformatorem o mocy 
160kVA  typ TAOB 15,75/0,4kV Yz5. Warto�	 uziemienia roboczego 
1,38�. 
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3.2.2.2. Adaptacja typowej stacji transformatorowej 

Stacja transformatorowa według typowego opracowania. Monta� stacji na 
słupie E-12/12 w gruncie �rednim. Ustojowanie: trzy płyty U130 oraz 
płyta stopowa PS 0,30x0,30 
Konstrukcje stalowe – z maksymalnym zastosowaniem kształtowników 
zimnogi�tych ocynkowanych na gor�co. 
Zasilanie po stronie SN wykona	 kablem SN15kV typu 3xXRUHAKXS 
1x70mm2 od słupa Nr 13 linii napowietrznej 15kV Zaczernie – 
Kolbuszowa. Na stacji trafo kabel SN zako�czy	 głowica kablowa 
napowietrzn� typu POLT-24C/1XO-L12. Na stacji trafo zainstalowa	
pomost obsługi trafo. 

3.2.2.3. Dane techniczne i dobór elementów stacji 

3.2.2.3.1.Po stronie SN 

• ogranicznik przepi�	 SN – POLIM D16/N 
• podstawa bezpiecznikowa – PBnpV-20 
• wkładki bezpiecznikowe – WBWMNIW – 16A 
• transformator olejowy napowietrzny – typu TAOB-160kVA 

15,75/0,4kV 
• �erd� typu E-12/12 
• posadowienie stacji – ustoje 3-płyty U130 oraz płyta stopowa PS 

0,30x0,30 (przyj�to dla gruntu �redniego). 
• uziemienie stacji – ochronne i robocze wspólne o rezystancji 

R
1,38�, płaskownik FeZn 30x4mm poł�czone z szaf� pomiarow�
hydroforni 

3.2.2.3.2.Po stronie nN 

Na �erdzi nale�y zamontowa	 skrzyni� rozdzielcz� typu RS-WB3/D3/A3 
(wykonanie z aluminium), który wyposa�y	 w rozł�cznik bezpiecznikowy 
typ ARS-2 400A, rozł�cznik ARS-1 250A. Poł�czenie mi�dzy 
transformatorem a szaf� RS wykona	 kablem 2x(YAKY 4x120mm2), 
uło�y	 w rurze ochronnej AROTA DVR 160 i mocowa	 do drabinki.  
Zabezpieczenie transformatora po stronie nn 250A gG a kabla 
przelicznikowego 224A gG. 
Na trafo zainstalowa	: 

• Ochronniki nn typu GXO-0,28/5 
• Kondensator MkPg 3/440 mocowany na wsporniku szyna AL. 

40x5. Podł�czenie faz przewód YDY 3x2,5mm2
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3.2.2.4. Rozwi�zanie konstrukcyjne 

Stacj� trafo nale�y wykona	 jako jedno�erdziowa z �erdzi wirowanej typu 
E12/12. Słup w dolnej cz��ci nale�y ustojowa	 płytami ustojowymi przy 
u�yciu objemek i fundamentów ustojowych. 
W górnej cz��ci słupa zamontowa	 podstawy bezpiecznikowe SN z 
wkładkami bezpiecznikowymi, zamontowa	 na poprzeczniku pod 
bezpieczniki KB-1. Trafo instalowa	 na konstrukcji podestu pod trafo 
PTr-400.   

3.2.2.5. Wyposa�enie elektryczne 

Po stronie SN stacji trafo zabezpieczona jest bezpiecznikami 
WBWMNIW-20/16A zamontowanymi na poprzeczniku pod bezpieczniki. 
Poł�czenie od przewodów linii poprzez bezpieczniki do transformatora 
wykona	 przewodami izolowanymi 3xAFLwsXSn 70mm2. 
Trafo zamontowa	 160kVA o przekładni 15/0,4kV w układzie poł�cze�
Yz5. 
Zasilanie do trafo do szafki RS wykona	 kablem 2x(YAKY 4x120) – 
układanym na drabince mocowanej do słupa w rurze ochronnej AROT typ 
DVR 160. 

3.2.2.6. Ochrona odgromowa 

Po stronie SN stacje nale�y chroni	 od wyładowa� atmosferycznych 
ogranicznikami przepi�	 typu POLIM- D16/Zamontowanymi na 
konstrukcji poprzecznika stacji do monta�u odgromników SN. Po stronie 
nn transformator nale�y chroni	 kompletem odgromników GXO-0,28/5 
zamontowanym na zaciskach transformatora.  

3.2.2.7. Uziemienie stacji 

Uziemienie nale�y wykona	 wspólne dla punktu „0” transformatora i 
strony NN oraz ograniczników przepi�ciowych SN i  konstrukcji po 
stronie SN. Rezystancja uziemienia stacji nie powinna przekracza	 R 

1,38�. Dla uzyskania tej rezystancji przewidziano uło�enie płaskownika 
FeZn 30x4mm wzdłu� linii kablowej nn (l=~20m) układany w wykopie 
kabla. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji nale�y 
pogr��y	 pr�ty stalowe poł�czone płaskownikiem FeZn 30x4mm. 
Wszystkie miejsca poł�cze� płaskownika nale�y wykona	 dwoma 
�rubami M10x30 ocynk. Zaciski kontrolne nale�y wykona	 na wysoko�ci 
1,1m od powierzchni ziemi.   

3.2.2.8. Ochrona przed pora�eniem pr�dem elektrycznym 

Uziemienie stacji nale�y wykona	 wg wymaga� zawartych w 
zał�cznikach Rozporz�dzenia MO z dnia 08.10.1990 w sprawie 
warunków technicznych jakie powinny odpowiada	 uziemienia 
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elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora�eniowej (Dz.U. Nr 
81 poz.473). 
W projektowanej stacji przyjmuje si� wykonanie uziomu roboczego i 
ochronnego jako wspólne. Warto�	 rezystancji uziemienia winna wynosi	
1,38�. Obowi�zuj�cy system ochrony przed dotykiem po�rednim dla 
odbiorców strony nn jest „samoczynne wył�czenie zasilania”. Układ sieci 
TN-C po stronie nn. Chroni	 nale�y wszystkie obudowy urz�dze�, które 
w normalnym stanie nie s� pod napi�ciem, a które w stanie awaryjnym 
mog� si� pod nim znale�	. 
Po monta�u nale�y wykonac sprawdzenie skuteczno�ci ochrony przed 
pora�eniem. Miarodajnym jest wynik pomiarów. 

3.2.2.9. Uwagi 

Wszystkie cz��ci stalowe z wyj�tkiem pr�d wiod�cych powinny by	
ocynkowane na gor�co. Na �erdzi słupa stacji nale�y umie�ci	 na 
wysoko�ci 2,5m od ziemi tablic� ostrzegawcz� OS-1.  
Rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych i osprz�tu na stacji trafo 
zał�czono do projektu na rys Nr 11. Schemat elektryczny stacji 
przedstawiono na rys. Nr 6. 
   

3.2.3. Przył�cz kablowy nN 

Od projektowanej stacji trafo do projektowanego zł�cza pomiarowego 
nale�y uło�y	 przył�cz kablowy nN kablem YAKY 4x120mm2 o długo�ci 
~ 20m. Przył�cz wyprowadzi	 z rozdzielnicy nN słupowej typ RS-
WB3/D3/A3 a wprowadzi	 do zł�cza kablowego które b�dzie 
zlokalizowane przy �cianie hydroforni. Kabel nale�y układa	 na dnie 
wykopu na gł�boko�ci 70cm na warstwie piasku o grubo�ci co najmniej 
10cm. W wykopie kabel nale�y układa	 lini� falist� celem uzyskania 
zapasu na trasie. Uło�ony kabel lini� falist� nale�y zasypa	 warstw�
piasku o grubo�ci co najmniej 10cm, nast�pnie warstw� rodzimego gruntu 
minimum 15cm i  przykry	 foli� koloru niebieskiego o szeroko�ci 
minimum 20cm. Przy stacji trafo oraz zł�czu pomiarowym ale�y zostawi	
zapas kabla wynosz�cy nie mniej ni� 2,5m. Skrzy�owanie 
projektowanego kabla z projektowanym ruroci�giem wody i �cieków 
nale�y wykona	 w osłonach otaczaj�cych z rur DVK 110. W wykopie 
linii kablowej nale�y uło�y	 płaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm 
ł�cz�cy uziom stacji trafo ze zł�czem pomiarowym. 

3.2.4. Zł�cze pomiarowe 

Obiekt hydroforni jest to kontener stalowy o wymiarach wewn�trznych 
2,8x6,1m, trzy �ciany s� zabudowane zestawem pompowym oraz 
ruroci�giem wody Ø300 oraz armatur�. Jedyne wolne miejsce jest 
zabudowane szaf� AKP, osuszaczem powietrza, grzejnikiem 



11

elektrycznym oraz umywalk�. W zwi�zku z powy�szym nie ma wolnego 
miejsca na zlokalizowanie układu pomiarowego wewn�trz konteneru. 
Dlatego zlokalizowano go na zewn�trz przy �cianie konteneru, b�dzie 
usytuowane na własnym fundamencie. Nad zł�czem pomiarowym 
zostanie wykonane zadaszenie chroni�ce go  przed opadami 
atmosferycznymi, do zł�cza pomiarowego przewidziana jest droga 
utwardzone �wirem. 
Widok frontu zł�cza pokazano na schemacie zasilania. Zł�cze pomiarowe 
b�dzie si� składa	 z półpo�redniego układu pomiarowo rozliczeniowego z 
przekładnikami pr�dowymi w ka�dej fazie. Dobrano przekładniki 
pr�dowe typ IMW 200/5 2,5VA kl.0,5 FS5. Licznik energii elektrycznej 
dobrano typu A1500-W041-741-OSL-1065S-V1000 (ELSTER – wersja 
oprogramowania firmware 4,5) kl. 1, który umo�liwia pomiar energii 
czynnej pobranej, biernej indukcyjnej i pojemno�ciowej, pomiar mocy 
maksymalnej, z zintegrowanym zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. 
Układ posiada interfejs komunikacyjny przystosowany do zdalnej kontroli 
rejestracji i bilansowania pomiarów zu�ycia energii elektrycznej. Zdalny 
odczyt wskazanych przez licznik parametrów mo�liwy jest przez 
wykorzystanie interfejsów komunikacyjnych uwzgl�dnieniem modemu 
transmituj�cego dane przez GSM/GPRS typ DM 670 z anten� i 
zasilaczem. Inwestor winien uzyska	 od operatora sieci aktywacj�
analogowego przesyłu danych OSP na osobnym numerze.  
Układ pomiarowy wyposa�ony w bateryjne podtrzymanie pracy 
umo�liwiaj�ce odczyt danych równie� w przypadku braku napi�	
pomiarowych. Mo�liwy jest półautomatyczny odczyt lokalny w 
przypadku awarii ł�czy transmisyjnych.  
Licznik energii (Ki=200/5=40, Ku=1, okres całkowania 15minut ) nale�y 
parametryzowa	 u producenta w grupie taryfowej B23 i zamykaniem 
okresu rozliczeniowego na 16-go dnia ka�dego miesi�ca na godzin� 000. 
Układ pomiarowy jest przygotowany do zdalnej parametryzacji (antena 
sygnału DCF DC110). 
Zabezpieczenie przelicznikowe 200A nale�y umie�ci	 w obudowie ST 
80x57 człon CZ, natomiast przekładniki w tej samej obudowie człon CP, 
oba człony s� oddzielone od siebie przegrod�. Licznik nale�y umie�ci	 w 
obudowie ST 40x57 na typowej tablicy licznikowej TL ł�cznie z układem 
kontroli napi�cia. Modem komunikacyjny DM670, obudowa S-2 oraz 
dwa gniazda 230VAC nale�y umie�ci	 w oddzielnej obudowie ST 40x57. 
Obudowy s� w II klasie izolacyjno�ci umieszczone na fundamencie 
(Incobex). Obudowy s� przystosowane do plombowania. Do zł�cza 
pomiarowego nale�y dobudowa	 zabezpieczenia dla zasilania hydroforni 
oraz przepompowni wraz z pomiarem kontrolnym zu�ycia energii 
elektrycznej zrealizowanym na licznikach typu ME4zrt. Dla umo�liwienia 
zasilania awaryjnego z agregatu pr�dotwórczego przewidziano 
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zamontowanie dwóch układów przeł�czaj�cych zasilanie typu PZ 
zrealizowanych za pomoc� przeł�czników PLO 250A, b�d� one 
zamontowane w typowych obudowach KVS-00/10 (Jean Muller) na 
własnych fundamentach FP-00/10.  
Na jednej z obudów nale� zabudowa	 gniazdo 3PS 200 o IP 66 
(DACPOL), które umo�liwi podł�czenie przewo�nego agregatu 
pr�dotwórczego. 
 Ze zł�cza pomiarowego nale�y zasili	 szaf� zasilaj�co sterownicz� SZSp 
przepompowni �cieków linia kablow� YAKY 5x25mm2, szaf� zasilaj�co 
sterownicz� SZS zlokalizowan� w pomieszczeniu hydroforni kablem 
YKY 5x50mm2. Szyn� N i PE  w zł�czu pomiarowym nale�y uziemi	, 
podł�czy	 do uziomu stacji trafo poprzez płaskownik FeZn 30x4mm. W 
szafie tej nast�pi rozdział systemów zasilania z TN-C na TN-S.  
Nad zł�czem pomiarowym nale�y wykona	 zadaszenie chroni�ce przed 
opadami atmosferycznymi.  
Schemat zasilania i układ pomiarowy rozliczenia energii elektrycznej 
przedstawiono na rys Nr 6, natomiast schemat poł�cze� układu 
pomiarowego przedstawiono na rys Nr 9. 

3.2.5. Kontrolny pomiar zu�ycia energii elektrycznej 

Dla umo�liwienia rozliczenia zu�ycia energii elektrycznej przez 
przepompownie oraz hydrofornie w obudowie ST 40x88 nale�y 
zamontowa	 zabezpieczenia na rozł�cznikach bezpiecznikowych RBK-00 
i RBK-1 oraz liczniki typu ME4zrt kl. 1, które współpracuj� a 
przekładnikiem  CT. Liczniki te nale�y zamontowa	 na szynie TH. 

3.2.6. Instalacje wewn�trzne w hydroforni 

W pomieszczeniu hydroforni (kontener) zlokalizowana b�dzie szafa 
zasilaj�co sterownicza SZS z której nale�y zasili	 instalacj�
o�wietleniow�, gniazda jedno i trójfazowe, gniazda 24VAC, osuszacz 
powietrza, grzejnik elektryczny i term� elektryczn�. Instalacj� projektuje 
si� przewodem kabelkowym YDY n/t. System ochrony od pora�e� TN-S. 
Instalacja wewn�trzna hydroforni została uj�ta w projekcie „Instalacja 

automatyki i monitoringu dla pompowni wody (4x22 kW)”. 

3.3. Przepompownia �cieków P3 i pomiar zu�ycia wody (ul. �ywiczna 

Rzeszów dz. nr 406)

3.3.1. Przył�cz kablowy nN 

Zgodnie z warunkami przył�czenia do sieci elektroenergetycznej znak 
RDE 7/847/ZP/234/XXI/2009 z dnia 2009-03-13 zasilanie przepompowni 
�cieków i pomiaru zu�ycia wody odbywa	 si� b�dzie z rozdzielni nN 
stacji trafo KOSPOL przył�czem kablowym nN.  Przył�cz kablowy 
nale�y wykona	 kablem YAKY 4x240mm2 o długo�ci 585m. Przył�cz 
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wyprowadzi	 z pola rozdzielni nN stacji trafo KOSPOL i wprowadzi	 do 
przył�cza pomiarowego które jest zlokalizowane przy przepompowni 
�cieków. Kabel przył�cza nale�y układa	 po trasie przedstawionej na 
planie zagospodarowania, która przebiega skrajem istniej�cej drogi obok 
uło�onego kabla SN. Kabel nale�y układa	 na dnie wykopu na gł�boko�ci 
70cm na warstwie piasku o grubo�ci co najmniej 10cm. W wykopie kabel 
nale�y układa	 lini� falist� celem uzyskania zapasu na trasie. Uło�ony 
kabel lini� falist� nale�y zasypa	 warstw� piasku o grubo�ci co najmniej 
10cm, nast�pnie warstw� rodzimego gruntu minimum 15cm i  przykry	
foli� koloru niebieskiego o szeroko�ci minimum 20cm. Odległo�	
pionowa folii od kabla minimum 25cm. Nale�y zostawi	 zapas kabla 
wynosz�cy nie mniej ni� 2,5m przy wyj�ciu z rozdzielni nN oraz przy 
wej�ciu do zł�cza pomiarowego. Kabel powinien by	 oznakowany na 
ko�cach napisami informacyjnymi (co zasila). Skrzy�owanie 
projektowanego przył�cza z istniej�cym gazoci�giem, wodoci�giem 
Ø200, kablem nN oraz projektowanym wodoci�giem Ø300 i kanalizacj�
sanitarn� nale�y wykona	 w osłonach otaczaj�cych z rur DVK 110. 
Skrzy�owania nale�y wykona	 zgodnie z  norm� N SEP-E-004. Miejsce 
skrzy�owa� oraz długo�ci rur ochronnych pokazano na planie 
zagospodarowania.  

3.3.2. Zł�cze pomiarowe 

Na wydzielonym terenie dla przepompowni zlokalizowano zł�cze 
pomiarowe na własnym fundamencie. Zł�cze pomiarowe składa	 si�
b�dzie ze zł�cza kablowo-pomiarowego typ  ZK-1/2P P03/01(ZPUE 
Włoszczowa), w którym zlokalizowano zł�cze kablowe oraz dwu 
układów pomiarowych dla przepompowni i pomiaru zu�ycia wody. Dalej 
przeł�cznika zasilania DILOS 3 (firmy GE Power), które jest 
umieszczone w obudowie ST3/57/1 na fundamencie FT-3/100. Na 
obudowie ST3 nale�y zabudowa	 gniazdo typ 3PS 63-63/90A o IP 66 
firmy Dacpol, które umo�liwi podł�czenie przewo�nego agregatu 
pr�dotwórczego. 
Ze zł�cza pomiarowego nale�y zasili	 szaf� zasilaj�co sterownicz� SZSp 
przepompowni kablem YAKY 4x10mm2 oraz pomiar zu�ycia wody 
kablem YAKY 3x4mm2.  
Zgodnie z warunkami przył�czenia zaprojektowano dwa bezpo�rednie 
układy pomiarowe: 

• Licznik trójfazowy dla przepompowni �cieków z zabezpieczeniem 
przelicznikowym 40A 

• Licznik jednofazowy dla pomiaru zu�ycia wody z zabezpieczeniem 
przelicznikowym 10A. 
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 Obudowy układu pomiarowego s� przystosowane do plombowania. 
Szyn� PEN w zł�czu kablowym nale�y uziemi	, warto�	 uziemienia 
R
10�. 

3.4. Pomiar ilo�ci �cieków (ul. Orna Rzeszów dz. nr 638/2)

3.4.1. Przył�cz kablowy nN 

Zgodnie z warunkami przył�czenia do sieci elektroenergetycznej znak 
RDE 7/ZP/235/XXI/2009 z dnia 2009-03-13 zasilanie pomiaru ilo�ci 
�cieków zlokalizowanej przy ul. Ornej w Rzeszowie odbywa	 si� b�dzie z 
stacji trafo Staromie�cie Borowa z istniej�cej linii nN. Miejsce 
przył�czenia słup linii napowietrznej który jest zlokalizowany na działce 
nr 610/2 obok istniej�cego budynku. Słup nale�y wyposa�y	 w 
bezpiecznik słupowy BNu 25A. Przył�cz kablowy nale�y wykona	
kablem YAKY 4x25mm2 o długo�ci ~ 161m. Przył�cz wyprowadzi	 ze 
słupa nN i wprowadzi	 do zł�cza pomiarowego zlokalizowanego przy 
pomiarze �cieków. Kabel przył�cza nale�y układa	 po trasie 
przedstawionej na planie zagospodarowania, która przebiega wzdłu�
ruroci�gu �ciekowego. Kabel nale�y układa	 na dnie wykopu na 
gł�boko�ci 80cm na warstwie piasku o grubo�ci co najmniej 10cm. W 
wykopie kabel nale�y układa	 lini� falist� celem uzyskania zapasu na 
trasie. Uło�ony kabel lini� falist� nale�y zasypa	 warstw� piasku o 
grubo�ci co najmniej 10cm, nast�pnie warstw� rodzimego gruntu 
minimum 15cm i  przykry	 foli� koloru niebieskiego o szeroko�ci 
minimum 20cm. Odległo�	 pionowa folii od kabla minimum 25cm. 
Nale�y zostawi	 zapas kabla wynosz�cy nie mniej ni� 2,5m przy słupie 
oraz przy wej�ciu do zł�cza pomiarowego. Kabel powinien by	
oznakowany na ko�cach napisami informacyjnymi (co zasila). 
Skrzy�owanie projektowanego przył�cza z projektowan� kanalizacj�, 
wodoci�giem i ulic� Orn� wykona	 w osłonach otaczaj�cych z rur DVK 
110. Skrzy�owania nale�y wykona	 zgodnie z  norm� N SEP-E-004. 
Miejsce skrzy�owa� oraz długo�ci rur ochronnych pokazano na planie 
zagospodarowania.  

3.4.2. Zł�cze pomiarowe 

Na wydzielonym terenie dla pomiaru ilo�ci �cieków zlokalizowano zł�cze 
pomiarowe na własnym fundamencie. Dobrano zł�cze typ ZP-1/LZ/F/a 
(Incobex). W zł�czu zlokalizowany b�dzie licznik do pomiaru zu�ycia 
energii elektrycznej oraz zabezpieczenie przelicznikowe. Ze zł�cza 
pomiarowego nale�y zasili	 szaf� zasilaj�co sterownicz� kablem 
YKY3x2,5mm2.  
Zgodnie z warunkami przył�czenia zaprojektowano bezpo�redni układ 
pomiarowy składaj�cy si� z licznika jednofazowego oraz zabezpieczenia 
przedlicznikowgo 10A.  
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 Obudowa układu pomiarowego jest przystosowana do plombowania. 
Szyn� PEN w zł�czu kablowym nale�y uziemi	, warto�	 uziemienia 
R
10�. 

3.5. Uwagi. 

Cało�	 robót wykona	 zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, normami, z 
uwzgl�dnieniem zasad BHP oraz pod nadzorem osób uprawnionych. 
Współpraca agregatu pr�dotwórczego z sieci� nN zostanie opracowana i 
dostarczona Wykonawc� przed odbiorem inwestycji. 

        Opracował: in�. Edward Wilk 
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE 

Przepompownia �cieków P2 i hydrofornia (Zaczernie dz. Nr 2766)

4.1     Dobór kondensatora do kompensacji biegu jałowego transformatora

• Moc transformatora 160kVA  
• Moc biegu jałowego transformatora – 3,20 
• Zgodnie z tabel� doboru kondensatorów f-my OLMEX Olsztyn dobrano 

kondensator MkPg 3/440 
• Kabel poł�czeniowy LgY 3x1,5mm2

4.2     Dobór przekładników pomiarowych pr�dowych 

Io = 180 A  

a) Pr�d znamionowy przekładników 
- wyliczonej warto�ci odpowiada przekładnik o pr�dzie znamionowym  
   Ipn = 200A 

b) Klasa dokładno�ci przekładnika 
- do rozliczeniowego pomiaru energii dobrano uzwojenie w klasie 
dokładno�ci 0,5 

c) Sprawdzenie mocy znamionowej przekładnika 
- obci��alno�	 przekładnika 

     Licznik A 1500-W 
Pobór mocy w torze pomiarowym pr�dowym 
 Sni = 0,01 W 

Przewody pomiarowe  s = 2,5mm2,     l = 1m, 
 Sp = 0,35 VA 

Zestyki  Sz = 0,5 VA 

S obl = 0,01+0,35+0,5 = 0,86 VA 

Dobrano przekładniki pr�dowe typu IMW 200/5A 

     Sn = 2,5VA,  kl 0,5, wsp. bezp. FS 5/ f-my ABB/ 
Ith = 60 x Ipn = 60 x 200 = 12 kA 
Idyn = 2,5 x Ith = 2,5 x 12 = 30 kA 

     Sprawdzenie warunków prawidłowego obci��enia strony wtórnej 
przekładników 
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0,25 x Sn < S obl < Sn

0,25 x 2,5 < 0,86 < 2,5 
      0,625 < 0,86 < 2,5VA                warunek spełniony

Sprawdzeni strony pierwotnej 

0,2 x In 
 I obl 
1,2 x In

0,2 x 200 < 180 < 1,2 x 200 
      40 < 180 < 240                warunek spełniony

d) Sprawdzenie wytrzymało�ci zwarciowej przekładników 

Z

U
I n

p
∗

∗

=

3

1,1

Dla trafo 160kVA, Rt = 0,02�, Xt = 0,04�

kAI p 78,5
04,002,073,1

4,01,1
22

=

+

∗
=

Pr�d udarowy  
iu = k x �2 x Ip= 1,1 x 1,41 x 5,78 = 8,96 kA 

Wytrzymało�	 zwarciowa dynamiczna 
Iu 
 Idyn  8,96 < 30 kA 

Wytrzymało�	 zwarciowa cieplna 1s 
Ik = 1,1 x Ip = 1,1 x 5,78 = 6,36 kA 
Ik 
 Ith  6,36<12,0 kA 

Przekładniki pr�dowe s� dobrane prawidłowo przed uszkodzeniem termicznym 
i elektrodynamicznym 

                                                                                     Obliczenia wykonał 
                                                                                             in�. E.Wilk 

















ZESTAWIENIE MONTA�OWE MATERIAŁÓW

Nr Wyszczególnienie Typ Ilo�� Uwagi 

I STANOWISKO SŁUPOWE 

        Aparatura i osprz�t 

1. Głowica napowietrzna kablowa 
POLT-24C/1XO-

L12 
3szt 

Raychem 

15kV, 70Al

2. 
Ogranicznik przepi�� ze wspornikiem izolacyjnym i 

odł�cznikiem zacisku doziemnego 
POLIM-D16/N 3szt ABB 

3. Rozł�cznik napowietrzny z uziemnikiem RS-24/400/U 1 kpl 
ZWAE 

(L�bork) 

4. 
Nap�d r�czny trójpoło�eniowy (z kompl. ci�gnem i 

prowadnicami) 
NRL-1  

ZWAE 

(L�bork) 

5. Przewód izolowany 3xAFLwsXS 70 10mb  

6. Zawieszenie odporowe  1 kpl  

7. Uchwyt �rubowo-kabł�kowy do przewodu AFL. 70 ZRK 9-12 12szt  

8. Ko�cówki kablowe KA 70/12   

9. Uziom (pr�towy + FeZn 40x3)  1kpl  

10. Poł�czenie uziemienia  1kpl  

        Konstrukcje

1. Słup odporowy mocny – �erd� wirowana EM Ogo 12-EM12/15 1szt 
Dop. obc. 

15 kN 

2. Poprzecznik odporowy (układ płaski) PO-51 1szt  

3. 

3a.

Izolator orczykowy dwurz�dowy  

Izolator liniowy pniowy 

ŁOP 250 

LWP 60/5u 

6szt 

1szt 
BELOS 

4. Objemki konstrukcji (na słup wirowy) mocny EM  2szt 
ZWAE 

(L�bork) 

5. Podkładki pod izolator PI 1szt  

6. Konstrukcja pod rozł�cznik na słup EM  2szt  

7. Konstrukcja pod głowic� kablow� na słup EM KGZ-3/E 1szt ZPUE 

8. Konstrukcja pomostu monta�owego na słup EM PMS-1 1szt ZPUE 

9. Uchwyt kabla E OK.-1/E 3szt  

10. Rura osłonowa Ø110 AROT 3mb  

11. Objemka ochrony kabla ORK-1/E 2szt ZPUE 

12. Ustój z obejmk� Uu-2 U-130 2szt  

13. Płyta stopowa 0,5 x 0,5 1szt  

14. Tablica bezpiecze�stwa  1kpl  

II STACJA TRAFO SŁUPOWA 

       Aparatura i osprz�t

1. Transformator napowietrzny olejowy 

TAOB 

15,75/0,4kV 

160kVA Yz5 

1szt 

2. Podstawa bezpiecznikowa PBnp V-20 1szt  

3.  Wkładki bezpiecznikowe 
WBWMNIW-

16A 
3szt 



4. Ogranicznik przepi�� SN POLIM-D/16N 3szt  

5. Przewód izolowany 3xAFLwsXS 70 8mb  

6. Głowica kablowa napowietrzna POLT-24C/1XO 3szt  

7. Ochronniki n.n. GXO-0,28/5 3szt  

8. Kondensator MKPg 4/440 1szt  

9. Kabel zasilaj�cy n.n. 2(YAKY 4x120) 5  

10. Kabel SN 
3xXRUHAKXS 

1x70 

11. Skrzynia rozdzielcza RS-WB3/D3/A3 1szt  

        Konstrukcje
1. �erd� wirowana E12/12 1szt  

2. Konstrukcja podestu pod trafo PTr-400 1szt  

3. Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe KB-1 1szt  

4. Konstrukcja pod ogranicznik przepi��  1szt  

5. Konstrukcja pod głowic� kablow� SN  1szt  
























