
3

OPIS TECHNICZNY

Projekt techniczny zasilania przylaczem kablowym niskiego napiecia budynku

swietlicy wiejskiej w Zlinicach przy ul.Jedrzejczyka 8.

2.1 Podstawa opracowania:

a. plan inwentaryzacji terenu

b. techniczne warunki przylaczenia i przebudowy

c. obowiazujace przepisy i normy

d. zlecenie inwestora

2.2 Stan istniejacy:

Zasilany budynek swietlicy wiejskiej w Zlinicach przy ul.Jedrzejczyka

znajduje sie obecnie na etapie projektowania (przebudowa istno budynku

bylej poczty) i posiada zasilanie z sieci energetycznej RD Opole (istn.

przylacz napowietrzny wraz z istno pomiarem energii elektrycznej nalezy

calkowicie zlikwidowac)- przewidziano proj. przylacz kablowy niskiego

napiecia - co obejmuje przedmiot niniejszego opracowania projektowego.

2.3 Przylacz kablowy niskiego napiecia:

Zgodnie z technicznymi warunkami przyl. RD3/2RDE2/JW/L.dz.3542/TWP-578/11

i warunkami przebudowy RD3/2/RDE2/JW/ L.dz.3542/PU-3514/11 z dn. 2011.04.08

zasilanie budynku swietlicy wiejskiej w Zlinicach przy ul.Jedrzejczyka 8

nalezy wykonac istno przylaczem kablowym niskiego napiecia z istno linii

kablowej nn. typu YAKXS 4*35 z istno slupa nr 138 usytuowanego w granicy

posesji do proj. zlacza kablowego izolowanego wolnostojacego.

W tym celu nalezy wykonac proj. wIz kablowy typu YKY 5*10 o calkowitej
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dl. ok. 15 mb wyprowadzony bezposrednio z proj. zlacza j.w. do proj. ta-

blicy licznikowej zlokalizowanej wewnatrz zasilanej swietlicy.

Do proj. zlacza kablowego nalezy wprowadzic takze proj. wIz kablowy typu

YKY 5*10 o calkowitej dl. ok. 25 mb zasi~ajacy istno szafke pomiarowo~

bezpiecznikowa placu zabaw zlokalizowana (zmiana usytuowania zgodnie z

planem na rys. nr l poza obszarem proj. tarasu.

Kable nalezy ukladac w uprzednio przygotowanym wykopie.

Kabel zasilajacy ulozyc faliscie na glebokosci od min 0,9 m.

W rowie kablowym wykonano podsypke dwoma warstwami piasku o gr. 2*0,1 m.

W odleglosci 0,25 m ulozyc nad kablem folie kablowa PCV koloru niebieskiego

W miejscu skrzyzowania kabla z wjazdami na posesje oraz przy skrzyzowaniach

z drogami i sieciami kanalizacyjnymi itp. Nalezy ochronic go poprzez uloze-

nie przepustów z rur PCV-llO.

W miejscu wyjscia kabla ze zlacza oraz przy wejsciu do proj. tablicy i

szafki pomiarowej wykonac zapasy o min. dl. 2 * 2,5 m.

Przebieg trasy linii kablowych przedstawia plan na rys. nr l.

Wszystkie prace zwiazane z ulozeniem przylaczy kablowych nalezy wykonac

zgodnie z norma N-SEP/E-004.Wyloty rur uszczelnic.

Zastosowac wylacznie rury z materialów PCV typu AROTA.

Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.

Prace wykonac po uprzednich uzgodnieniach na posterunku energetycznym.

Przy ukladaniu kabli zachowac nastepujace minimalne odleglosci pionowe

pomiedzy rurami kabli a skrzyzowanymi obiektami:

oraz minimalne odleglosci poziome od instalacji:

0,50 m od kabli 15 kV, fundamentów, wodociagów i kanalizacji

0,50 m od innych kabli nn.

0,25 m - od innych kabli nn. i kabli osw.

0,50 m - od kabli powyzej l kV, kabli telefon. i wodociag

1,00 m - od nawierzchni dróg
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- 0,50 m - od kabli osw. ulicznego

Trasy kabli zostaly wybrane w ten sposób aby byly jak najkrótsze i mialy

jak najmniejsza ilosc skrzyzowan z drogami i instalacjami.

Przed wykopami wlasciwymi wykonac przekopy kontrolne celem zlokalizowania

instalacji podziemnych. Warunkiem wykonania projektowanych prac jest wyty-

czenie a nastepnie pomiar przed zasypaniem kabli przez uprawnionego geodete

o rozpoczeciu prac powiadomic zainteresowanych wlascicieli gruntów.

W razie koniecznosci laczenia kabli nn. na trasie nalezy zastosowac mufy

termokurczliwe typu ELKA-II.

Na kablach w odstepach co 10 m umiescic opaski z napisami: typ kabla ,rok

ulozenia, nazwisko wykonawcy i relacje trasy.

2.4 Zlacze kablowe:

Wykorzystano indywidualnie dla potrzeb zasilania przebudowywanego budynku

zlacze kablowe prefabrykowane izolowane zabudowane jako wolnostojace usy-

tuowane min. 0,25 m od powierzchni gruntu w calosci w obudowach z zywic

poliuretanowych typu ZK-2a, którego producentem jest Firma LAMEL Kartuzy.

Te nowo zabudowane zlacze nalezy wyposazyc w typowe zamki RD Opole i uchwy-

ty do zamykania na klódke oraz przystosowac drzwiczki do plombowania.

Widok zlacza pokazano na rys. nr 4.

Na kablach w zlaczu nalezy umiescic tabliczki informacyjne.

Zlacze kablowe uziemic a opornosc uziomu nie powinna przekraczac 30 omów.

Nalezy instalowac jedynie szafki posiadajace odpowiednie swiadectwa badan

i aktualne atesty.

rurze ochronnej) i wewnatrz swietlicy pod tynkiem.

2.5 Wewnetrzne linie zasilajace i zabezpieczenia glówne:

Wewnetrzna linie zasilajaca i zabezpieczenia dobrano wedlug wartosci obci-

azenia. Jako wIz zastosowac kabel typu 2 * YKY 5*10 do ulozony w ziemi (w
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Zabezpieczenia glówne zasilania zewnetrznego umieszczono osobno w proj.

szafce kablowej typu WTN-OO 3*32 A.

Wartosci zabezpieczen pokazano na schemacie - rys. nr 2.

Calosc przystosowac do plombowania.

Pomiar energii realizowac poprzez montaz 1 licznika energii czynnej bezpo-

sredniego 3-fazowego bez zegara sterujacego 2 taryfa zainstalowany wewnatrz

tablicy licznikowej. Pomiar placu zabaw - ISTNIEJACY.

2.6 Uziemienia i ochrona przeciwparazeniowa:

Przewidziano zastosowanie ukladu uziemienia dla sieci TN-C-S stosujac be-

dnarke Fe/Zn 30*4.Uziemic w calosci konstrukcje metalowe zlaczy, szafek

kablowych oraz inne elementy metalowe. .

Jako dodatkowa ochrone przeciwparazeniowa zgodnie z norma PN-/E-60364

Zastosowac samoczynne wylaczenie zasilania poprzez zastosowanie wyla-

czników instalacyjnych i przeciwparazeniowych.

Nalezy takze uziemic projektowane zlacze kablowe a rezystancja uziemienia

nie powinna przekracza 30 omów.

Ochrone przed porazeniem wykonac zgodnie z Polska Norma PN-IEC-60364 Rozp.

Min. SWiA z dn. 2000.05.31 (Dz. U. nr 51/200).

Dodatkowo jako ochrone odgromowa nalezy na istno slupie nr 138 zainstalowac

odgromniki typu GXO-Lovos 440/5 wraz z uziemieniem - ISTNIEJACE.

2.7 Demontaze:

W celu wykonania projektowanego przylacza kablowego niskiego napiecia za-

chodzi koniecznosc demontazu istno urzadzen bedacych wlasnoscia RD Opole

tj. - istno zlacze kablowe wolnostojace typu ZK-1a.

Dodatkowo ulega zmiana lokalizacji istno szafki pomiarowej placu zabaw,

która nalezy zabudowac w proj. miejscu. Plan przebudowy na rys. nr 3.
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2.8 Uwagi koncowe:

powyzsze prace wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacja projektowa i obo-

wiazujacymi przepisami PBUE ,PNE ,BHP

calosc prac zlecic do wykonania w calosci koncesjonowanej firmie (lub oso-

bie( elektrycznej

wykonac pomiary rezystancji uziemien i izolacji kabli

linie kablowa zinwentaryzowac powykonawczo geodezyjnie

calosc prac zglosic do odbioru technicznego

dostarczyc komplet dokumentów techniczno-prawnnych

zdemontowane materialy nalezy zdac do magazynu EnergiiPro RD Opole

oraz rozliczyc protokolem PR+
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