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III.

Załączniki formalne

1. Zaświadczenie projektanta o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr ewid. WKP/IE/0237/09 ważne do dnia 31.07.2017 r.
2. Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0363/POOE/10.
3. Warunki likwidacji kolizji nr MU/PE016P019204/2016 z dnia 10-11-2016r.
4. Opinia ZUDP w Lesznie nr GN.III.6630.884.2016 z dnia 05.12.2016r.
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Załącznik ZUDP
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IV.

Część Opisowa

1. Podstawa opracowania
 Zlecenie inwestora
 Warunki techniczne usunięcia kolizji nr MU/PEO16P019204/2016 z dnia 10.11.2016 r. wydane
przez ENEA Operator Sp. z.o.o Oddział dystrybucji Leszno,
 Obowiązujące przepisy i normy PN/E/IEC,
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500,
2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, który ma na celu stworzenie podstaw do
kosztorysowania i wykonania prac związanych budową sieci elektroenergetycznej eNN 0,4kV w związku
przebudową istniejącego przyłącza kablowego oraz likwidacją istniejącej linii elektroenergetycznej przy
budynku WOPR-u w Gołanicach ul. Parkowa dz. nr ewd.350, Gmina Święciechowa.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
 montaż złącza kablowego ZK1-1P oraz przeniesienie układu pomiarowego
 budowę nowego odcinka linii kablowej eNN 0,4kV
 likwidację istniejącej linii kablowej eNN 0,4kV
3. Stan istniejący
Przez działkę nr 350 przebiega linia kablowa eNN 0,4kV będące na majątku zakładu energetycznego
ENEA Operator S.A, zasilająca istniejące złącze kablowe zlokalizowane w ścianie budynku. Ze względu
na planowane wyburzenie istniejącego budynku zachodzi konieczność przebudowy w/w linii kablowej
eNN 0,4kV. Istniejący układ pomiarowy zlokalizowany jest w piwnicy, w istniejącym budynku
przeznaczonym do rozbiórki . Ilustracja stanu istniejącego:
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4. Stan projektowany
Usunięcie kolizji z istniejąca siecią elektroenergetyczną odbywać się będzie zgodnie z wydanymi
warunkami likwidacji kolizji nr MU/PEO16P019204/2016.
Istniejącą linię kablową eNN należy rozciąć w miejscu wskazanym na rysunku oraz przedłużyć poprzez
zastosowanie mufy kablowej przelotowej. Istniejącą linie kablową eNN należy przedłużyć zgodnie z
obowiązującym standardem ENEA Operator linią kablową typu NAYY-J 4x35mm2. Projektowaną linie
kablową wprowadzić do nowego złącza kablowego ZK1-1P zgodnie z wkreśleniem na planie
sytuacyjnym rys E01.
5.

Złącze kablowe - pomiarowe ZK1-1P

Projektuje się złącze kablowo-pomiarowe ZK1-1P w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego w II
klasie ochronności z fundamentem zgodnie z obowiązującym standardem ENEA Operator. Złącze
przeznaczone jest do zabudowy wolnostojącej, wyposażone w jedno zabezpieczenie w przedziale
złączowym. Obudowa złącza w kolorze jasnoszary naturalny - RAL 7035. W złączu kablowym jako
zabezpieczenie przelicznikowe dla licznika 3-fazowego należy zabudować ogranicznik mocy typu
ETIMAT 3P 16A.

W celu zachowania selektywności zabezpieczeń podczas przetężeń jako

zabezpieczenie główne projektuje się zabezpieczenie RBK gG/25A. Obudowę wyposażyć w zamek
jednostronny typu Master Key. W ziemi przy złączu kablowym zostawić zapas kabla około 2m.
Należy zachować wysokość dla złącz kablowych z układami pomiarowo-rozliczeniowymi, która wynosi
maksymalnie 1,3m od znacznika poziomu gruntu.
Oznaczenia i opisu
Na zewnątrz drzwiczek obudów powinny być trwale zamontowane , odporne na uszkodzenia
mechaniczne oznakowania i oznaczenia zgodnie z obowiązującym na dzień wykonania przyłącza
standardem złącz kablowych ENEA Operator.
Sprawdzenie zabezpieczenia głównego i obciążalności długotrwałej przyłącza kablowego
Jako przyłącze projektuje się linie kablową typu NAYY-J 4x35 o obciążalności długotrwałej Idd = 118 A
𝐼𝑜 ≤ 𝐼𝑛𝑧𝑎𝑏 ≤ 𝐼𝑑𝑑
16 ≤ 25 ≤ 118 Warunek spełniony
1,45 ∙ 𝐼𝑑𝑑 ≥ 1,6 ∙ 𝐼𝑛𝑧𝑎𝑏
171 ≥ 40 Warunek spełniony
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5.1. Linie kablowa eNN
Przez działkę 350 przebiega linia kablowa eNN 0,4kV kolidująca z planowaną zmianą
zagospodarowania przestrzennego nieruchomości gruntowej. Usunięcie kolizji projektuje się poprzez
wykorzystanie mufy kablowej przelotowej termokurczliwej montowana pomiędzy projektowaną linią
kablową a istniejącą linią kablową.
Projektowane linie kablowe eNN należy układać, zwracając przy tym szczególną uwagę na następujące
elementy:
 trasę kabla wytyczyć zgodnie z wkreśleniem na planie sytuacyjnym,
 kabel eNN układać na głębokości 0,7m na 10 cm podsypce z piasku, zgodnie z poniższymi
wytycznymi

 kabel eNN zasypać warstwą piasku o grubości nie mniejszej niż 10 cm a następnie warstwą 15
rodzimego gruntu, następnie ułożyć taśmę ostrzegawczą,
 na głębokości 0,35-0,45m ułożyć należy taśmę ostrzegawczą perforowaną koloru niebieskiego
o szerokości 300mm oraz grubości min 0,5mm.
 przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz stosować
rury ochronne,
 w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3%
długości wykopu),
 promień zginania kabla eNN nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla,
 temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0 °C,
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 na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „właściciel, typ kabla, napięcie, rok budowy, kierunek",
umieszczany co 5m.

 linię kablową zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem,
 rury osłonowe należy zabezpieczyć (uszczelnić obustronnie) przed zamulaniem,
 prace prowadzić zgodnie z normą N SEP-E-004.
 przy stanowiskach słupowych zostawić zapas kabla o dł. min 1m.
Po zakończeniu układania kabla, trasy winne być zinwentaryzowane geodezyjnie. Po zakończeniu prac
teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.
Szczegółowy przebieg linii kablowych zgodnie z rys. E1 Plan zagospodarowania terenu.
Mufy kablowe
Do łączenia kabli elektroenergetycznych eNN należy stosować mufy termokurczliwe ze złączkami
aluminiowymi śrubowymi z łbami zrywalnymi wykonanymi wg, standardu DIN 46 267 wypełnionymi
pastą stykową.

6. Ochrona przeciwporażeniowa
Sprawdzić pomiarami skuteczność ochrony od porażeń.
Sieć nn 0,4kV
Środki ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać według normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 603645-54
Ochrona podstawowa
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczególnych
pomieszczeń stopień IP.
7. Uwagi końcowe
 Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75
poz. 690) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” i
PN/E/IEC;
 Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

 Prace należy prowadzić zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi ENEA
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V.

Zestawienie materiałów

Poniżej zestawienie podstawowych materiałów.

L.p. Nazwa materiału
Złącze kablowe ZK1-1p wraz z aparaturą (zgodnie ze

1

VI.

J.m.

schematem)

Ilość

kpl.

1

2

Przyłącze kablowe NAYY-J 4x35mm2

m

40

4

Mufa kablowa przelotowa termokurczliwa

kpl.

1

5

Rura ochronna SRS50

m

7

6

Folia ochronna

m

40

Spis rysunków
Nr. rys

Nazwa

Skala

E1

Plan zagospodarowania terenu

1:500

E2

Złącze kablowego ZKP-1P

---
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