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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
 
 Projekt przebudowy odcinka sieci napowietrznej nN,  budowy oświetlenia parkingu 

oraz linii zasilania szafy imprez plenerowych w sołectwie Pilchowice, w związku z 

inwestycją pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy 

targowiska „Mój Rynek” w Gminie Pilchowice. 

 
 
1.2. Podstawa Opracowania 

 Podstawę opracowania stanowi: 

-  umowa nr 3410/78/2010 z 27.04.2010r. z Gminą Pilchowice, 

- uzgodnienia z właścicielami urządzeń podziemnych, 

- pismo Vattenfall nr DU/PW/95431/2010 z 28.07.2010 r., 

- pismo Vattenfall nr NGL/BSZ/G/509/S10/072857/2010 z 27.09.2010 r., 

- PN-76/E-05125, 

- PN-E-05100-1, 

- N-SEP-E-001, 

- N-SEP-E-004. 

 
 
1.3.  Usytuowanie przedsięwzięcia 

 Gmina Pilchowice, sołectwo Pilchowice ul. Damrota, na przeciwko Urzędu Gminy 

Pilchowice    

  

1.4. Zakres Opracowania 

 Zakres opracowania stanowi projekt:  

- przesunięcia słupa sieci napowietrznej zlokalizowanego przy posesji o nr ewidencyjnym 43 

( słup nr 79747) poza obszar kolizji z projektowaną drogą dojazdową, 

- likwidacji słupa nr 79762,  

- przebudowy sieci napowietrznej prowadzonej nad drogą wojewódzką pomiędzy słupami nr 

79739 a 79747 na napowietrzną w technologii NLK, 

- zmiany zasilania budynku nr 5 w zakresie przebudowy zasilania sieci napowietrznej na 

napowietrzną w technologii NLK, 
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- oświetlenia targowiska (słupy nr S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, rys nr 2) wraz z 

okablowaniem, 

-zasilania szafy do celów imprez plenerowych. 
 
1.5.  Geotechniczne Warunki Posadowienia 

 W obszarze projektowanym istnieją proste warunki gruntowe klasyfikujące 

przedmiotowy obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Fundamenty projektowanych słupów oświetleniowych S2-S8 stanowią prefabrykaty typu F-

150 wkopywane w ziemię na głębokość 150cm. Słup wirowy oznaczony w projekcie jako S1 

zostanie posadowiony na głębokości ok. 2,2m z zastosowaniem ustoju typu UP3. 

 
2. Część techniczna 

2.1. Przebudowa odcinka sieci napowietrznej nN 

Stan istniejący 

 Wzdłuż ul. Damrota prowadzona jest 3-fazowa napowietrzna sieć elektroenergetyczna 

nN wraz z napowietrzną siecią oświetlenia ulicznego. Na wysokości zjazdu do posesji 

budynku nr 5 linia napowietrzna posiada odgałęzienie zasilające w/w budynek. Odgałęzienie 

prowadzone jest napowietrznie 4 żyłową linią nieizolowaną od słupa nr 79739 (słup w ciągu 

ul. Damrota) do słupa 79762 (słup usytuowany przy budynku nr 5). Sieć odgałęźna kończy się 

na słupie nr 79762 niemniej w posesji znajduje się jeszcze wolnostojący nie eksploatowany 

słup nr 79747 stanowiący niegdyś końcówkę odgałęzienia sieci.  

 

Stan projektowany 

 W zakresie inwestycji projektuje się budowę targowiska wraz ze zjazdem z drogi 

wojewódzkiej i wewnętrzną drogą dojazdową. W/w słupy kolidują z przedmiotową 

inwestycją. W związku z powyższym projektuje się ich przebudowę. Słup nr 79747 zostanie 

przeniesiony poza obszar kolizji z założeniem zastąpienia istniejącego słupa słupem wirowym 

typu E10,5/6. Słup zostanie przeniesiony w obszar nieruchomości o nr ewidencyjnym nr 61 i 

postawiony bezpośrednio przy granicy z nieruchomością o nr ewidencyjnym 174/95.  Słup 

zostanie posadowiony na głębokości ok. 2,2m z zastosowaniem ustoju typu UP3. 

Szczegółowe miejsce posadowienia zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu. 

Informację techniczną dotyczącą słupa oraz ustroju zawierają dołączone karty katalogowe. 

Słup 79747 z uwagi na brak funkcji zostanie zlikwidowany. W wyniku przebudowy istniejąca 

napowietrzna  linia nad drogą wojewódzką oraz przyłącza do budynku nr 5 zostaną zastąpione 

linią napowietrzną z zastosowaniem przewodów izolowanych AsXSn 4x35mm2. Na słupie nr 
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79739 w miejscu połączenia sieci gołej z izolowaną zostaną zabudowane ograniczniki 

przepięć np. GXO 0,66/5. 

Schemat ideowy projektowanej sieci oświetlenia przedstawiają rys. nr 2 i 3. 

Szczegóły dotyczące lamp oświetlenia i fundamentów przedstawiają rys. nr 4 i 5. 

 

2.2. Budowa sieci oświetlenia parkingu 

Stan istniejący sieci oświetlenia ulicznego 

Wzdłuż ul. Damrota prowadzona jest razem z 3-fazowa napowietrzną siecią 

elektroenergetyczną nN sieć oświetlenia ulicznego. Sieć oświetlenia prowadzona jest od szafy 

oświetleniowej SO 4551 z transformatora G558, zlokalizowanej przy ul. Trześniowka. 

Zaprojektowano oświetlenie projektowanego zjazdu z drogi wojewódzkiej, wewnętrznej 

drogi dojazdowej oraz obszar parkingu siecią oświetlenia ulicznego włączaną w istniejącą 

sieć prowadzoną w ul. Damrota.  

Stan projektowany sieci oświetlenia 

Na przejściu przez jezdnię ul. Damrota zaplanowano poprowadzenie pomiędzy słupami 

79739 i 79762  odcinka linii z zastosowaniem przewodów izolowanych AsXSn 4x25mm2. Od 

słupa nr 79762 do projektowanych słupów oświetlenia zasilanie poprowadzone zostanie 

kablem ziemnym YAKY 4x35mm2. Słupy należy zasilić przelotowo. Wzdłuż projektowanej 

linii kablowej należy w wykopie 0.10 m poniżej poziomu kabla ułożyć bednarkę FeZn 

30x4mm do której należy podłączyć trwale części metalowe słupów oświetlenia oraz przewód 

PEN. Przy  pomiarze na jego końcach należy otrzymać wartość 5 ohm. Wartość pojedynczego 

uziomu branego pod uwagę w sieci uziemiającej nie może przekracza 30 ohm. W przypadku 

trudności uzyskania wymaganych wartości należy zastosować dodatkowe uziomy pionowe 

zagłębiane na min. 2,5m. 

 
Parametry techniczne zasilania projektowanej sieci oświetlenia ulicznego 

- typ sieci -TN-C 

- napięcie zasilania- Un-230/400ACV, 

- zasilanie nad jezdnią AsXSn 4x25mm2 od słupa nr 79762 YAKY 4x35mm2, 

- ochrona przeciwporażeniowa  – zerowanie 

- ochrona przetężeniowa- istniejące bezpieczniki umieszczone w istniejącej szafie oświetlenia 

ulicznego 

- zabezpieczenie zalicznikowe - istniejące. 
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 Dla punktów świetlnych S2-S8 zaprojektowano słupy typu „Piast” mocowane na 

fundamencie prefabrykowanym F-150 o wysokości mocowania oprawy względem 

nawierzchni jezdni 9 m. Słupy należy wyposażyć w listwy uziemiające, do których należy 

trwale przymocować bednarkę. Połączenia w słupach należy wykonać przy pomocy złączek 

"IZK1". Źródła światła należy w słupach zasilić przewodem YDY 3x2,5mm2 i zabezpieczyć 

wkładkami bezpiecznikowymi 4A. 

 Na słupach należy zamontować oprawy SGS203/150W. Oprawy oświetlenia należy 

zamontować na wysięgnikach pojedynczych długości l-1,2m i kącię pochylenia 70. 

Projektowane słupy przedstawia rys. nr 7. Szczegóły dotyczące projektowanego fundamentu 

zawarto na rys. nr 9.  

 
 Moc całkowita źródeł świetlnych na odcinku projektowanym po przebudowie wyniesie 

1200W. 

 Przebieg linii kablowych oraz rozmieszczenie projektowanych słupów oświetleniowych 

przedstawia rys. nr 2.  

 
 Schemat ideowy budowy sieci oświetlenia parkingu przedstawia rys. nr 3a i 4. 
 
 
 
 
Obliczenia sieci oświetlenia targowiska 
 
Urządzenia  elektryczne: 
 
Moc zainstalowana na budowanym parkingu 1200 W 
 
Pi = 1200 W 
 
Moc jednoczesna 
 
Pj = 1200 W 
 
Moc przypadająca na jedna fazę – 400 W 
 
Maksymalny prąd  pracy 
 
 I = 1200/ 1,73*400*0,93 = 1,86A 
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Zz*1,25  = 0,94Ω 
Ib  = 20A 
k  =  5 
Ia=  20 x 5 = 100 
Warunek spełniony jeżeli: 
Ia x Zz < 230V 
Z obliczeń 
200 < 230 
przy to< 0,4 s 

 
 

Powyższy układ zapewnia szybkość wyłączenia obwodu w warunkach zwarcia. 
 

 

Dobór opraw oświetleniowych wg PN-CEN/TR 13201-1-4 na projektowanym 

targowisku 

 

Obszar oświetlany- targowisko 
 
Wymiary: szerokość  - 54 m, długość 47 m + wjazd 7,5 m / 60 m 
 
Typowa prędkość użytkowników parkingu - 10÷20 km/h 
 
Natężenie ruchu ok. 40 samochodów/dobę, w czasie imprez ok. 100 samochodów/dobę. 
 
Kryterium doboru opraw -  natężenie oświetlenia - poziome   
 
Klasa oświetlenia – S1 
 
Wymagania: 
  
Emin = 5 lx 
 
Ēmin  = 15 lx ; przy czym Ē uzyskane nie może przekroczyć 1,5 –krotności tej wartości 
 
Dobór opraw dla słupów S1-S8 
 
Oprawy SGS203/150W. 
 
Wysięgnik nasadzany, pojedynczy, prosty, o wysięgu 1,2m, kącie 5�  
 
Wysokość zawieszenia oprawy nad jezdnią - 9,0m (wysokość łącznie z wysięgnikiem) 
 
Kąt nachylenia oprawy względem płaszczyzny jezdni - 7� 
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Wniosek: oprawy spełniają wymagane kryteria, wyliczone w programie CALCULUX 
(załącznik nr 1) 
 
 
2.3. Budowa linii zasilającej szafę do celów imprezowych 

W obszarze projektowanego parkingu przy scenie postawiona zostanie elektroenergetyczna 

szafa rozdzielcza dla obsługi imprez plenerowych. Szafa zostanie zasilona ze słupa nr 79762. 

W zakresie zasilania przedmiotowego układu przedsiębiorstwo elektroenergetyczne 

zamontuje na słupie skrzynkę pomiarową SP260 i podłączy do sieci elektroenergetycznej. Od 

skrzynki pomiarowej do szafy obsługi imprez plenerowych poprowadzona zostanie linia 

czterożyłowa kablem elektroenergetycznym YAKY 4x35mm2.  W skrzynce obsługi imprez 

wykonany zostanie rozdział przewodu PEN na PE i N. Szafa imprez wyposażona zostanie w 

kilka gniazd 3 i 1 fazowych zabezpieczonych wyłącznikami nadmiarowoprądowymi. Ponadto 

z obwodu szafy rozdzielczej zostaną zasilone 4 punkty oświetlenia parkingu. Dwa słupy 

oświetlenia posadowione zostaną w strefie centralnej targowiska. Bezpośrednio przy scenie 

posadowione zostaną dwa kolejne słupy. Dla punktów świetlnych zaprojektowano słupy typu 

„Piast” mocowane na fundamencie prefabrykowanym F-150 o wysokości mocowania oprawy 

względem nawierzchni jezdni 9 m. Słupy należy wyposażyć w listwy uziemiające, do których 

należy trwale przymocować bednarkę. Połączenia w słupach należy wykonać przy pomocy 

złączek "IZK1". Źródła światła należy w słupach zasilić przewodem YDY 3x2,5mm2 i 

zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi 4A. 

 Na słupach należy zamontować oprawy SGS203/150W. Oprawy oświetlenia należy 

zamontować na wysięgnikach pojedynczych długości l-1,2m i kącię pochylenia 70.  

Słupy mocowane w strefie centarlnej parkingu posiadać będą po dwie oprawy montowane na 

podwójnym wysięgniku w którym ramiona przesunięte będą względem siebie o 1800  

Projektowane słupy przedstawia rys. nr 7. Szczegóły dotyczące projektowanego fundamentu 

zawarto na rys. nr 9.  
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Obliczenia dla szafy do celów imprezowych 

 

Moc zainstalowana  
 
 Pi = 17 KW 
 
Moc jednoczesna 
 
      Pj = 15 KW 
 
Maksymalny prąd  pracy 
 
       Iz = 24,08 A 
 
 
Przyjęto zabezpieczenie  RBK 00/25AgG 
 
In - 25A 
I2  - 1,6*25 = 40A 
 
Założono zastosowanie kabla YAKY 4x35mm2  - Iz - 96A 

 
Sprawdzenie kabla na długotrwałą obciążalność prądową: 
 
I2≤Iz*1,45 
40≤96*1,45 
40≤139,2 
Wniosek: warunek zachowany 
Sprawdzenie kabla na stan zwarcia: 
Minimalnie wymagany przekrój 
 
s2=I2*t/k2 
s2=1252*5/742 
s=3,78 ≤35mm2 

Wniosek: warunek zachowany 
 
Skuteczność samoczynnego wyłączenia 
 

  
Rk = 0,86 ohm/km - YAKY   35  mm2 
Xk = 0,07 ohm/km  - YAKY   35 mm2 

 
 

Z1 - przyjęto orientacyjnie do miejsca dostarczania energii - 0,35 Ω 
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Kabel YKY  35 mm2 – 160 m 
 
 Z2= 2 x 0,16 x 0,86 = 0,27 Ω 
 
Zz - 0,35+0,27 = 0,62 

 
 

 
 

 
Szafa imprezowa 

 
 

Zz*1,25  = 0,78Ω 
In  = 25A 

k  =  5 
I2=  125 A 

Warunek spełniony    jeżeli: 
I2 x 1,25Zz < 230V 

Z obliczeń 
97,5< 230 

przy to< 5 s 
 

 
 
Powyższy układ zapewnia szybkość wyłączenia obwodu w warunkach zwarcia. 
 
∆U% = P*l*100/γ*s*Un  
∆U%=17000*160*100/35*35*4002 
∆U%=1,39% 
 
Sprawdzenie warunku dla ostatnie urządzenia - słup oświetlenia nr L1 
 
Zasilanie słupa YAKY 4x16mm2 
 
Z= 2 x 0,10 x 1,78 = 0,35 Ω 
 
Zz - 0,35+0,27+0,35 = 0,97 
 
 
 
 
 

 
 

Ostatni słup 
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Zz*1,25  = 1,21Ω 
In (D02)  = 6A 

k  =  9,9 
I2=  59,4 A 

Warunek spełniony    jeżeli: 
I2 x 1,25Zz < 230V 

Z obliczeń 
71,87< 230 
przy to< 5 s 

 
 

Spadek napięcia na odcinku od szafy imprezowej do słupa 79739 
 
∆U%=2*100*(ΣP*L)/γ*s*Unf  
 
∆U% = 2*100*600*100/35*35*2302=0,18% 
 
∆U% całkowite = 1,39+0,18 = 1,57%<4% 
 
Spadek napięcia na zasilaniu od sieci elektroenergetycznej do najodleglejszego odbiornika  

w zakresie dopuszczalnym. 
 

2.4. Roboty ziemne 

 Kable ułożone zostaną w ziemi na głębokości min. 0,70 m na podsypce z piasku o 

grubości 0,10 m, przykryta warstwą piasku o grubości 0,10 m i gruntem rodzimym o grubości 

0,15 m, a następnie przykryta taśmą koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. 

Całość wykopu przykryta zostanie gruntem rodzimym, zagęszczonym warstwami.  

  

 Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne co 5m na całej 

długości trasy kabla.   

 W przypadku stwierdzenia istnienia kolidujących urządzeń podziemnych należy 

zwrócić się do właścicieli sieci o nadzór techniczny oraz ułożyć rury ochronne wg ustaleń z 

właścicielami tych urządzeń. 

 Przed wprowadzeniem kabla w rury ochronne należy pozostawić jego zapas w celu 

umożliwienia   ewentualnego odsunięcia od miejsca kolizji.  

Przy pracach ziemnych należy obowiązkowo stosować przepisy normy dotyczącej układania 

kabli – PN-76/E-05125, N SEP-E-004  oraz pozostałe przepisy dotyczące zbliżeń i kolizji 

innych urządzeń podziemnych.  

 Po zakończeniu wszelkich prac ziemnych należy teren budowy przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

 


