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3. Oświadczenie projektanta 
Kochlice, dnia 10.07.2016 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie  z  art.   20  ust.   4  ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity: 

(Dz. U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlano - 

wykonawczy pn.: „Przebudowa linii napowietrznej SN 20 kV numer L-247-31 w Jaworze, 

ul. Cukrownicza" położonej na działkach numer 3/4, 4/2, 4/4, 4/9, 4/11, 4/28, 4/36, 99/5, 99/6, 

99/16, 99/29 - obręb 0001 Gospodarstwo, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej. 
 

Funkcja Imię  i  Nazwisko Zakres i numer uprawnień Podpis 
 

projektant: 
 

 

Remigiusz Przystaj 
 

uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych  

nr ewidencyjny: 115/DOŚ/08 

 

 

sprawdzający: 
 

Włodzimierz Boguta 
 

uprawnienia budowlane do wykonywania 
samodzielnej funkcji projektanta  

i kierownika budowy w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci 

 i instalacji elektrycznych 

nr ewidencyjny: 29/90/Lw 
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4. Efekty rzeczowe 

EFEKTY RZECZOWE 

1. Demontaż linii napowietrznej SN 3×AFL-6 70 mm2 - 1164  mb 

2. Demontaż linii napowietrznej nn 4×AL 70 mm2 - 102  mb 

3. Demontaż przyłącza napowietrznego nn AsXSn 4×25 mm2 - 10  mb 

4. Złącze kablowe ZK SN-4 20 kV - 2  kpl. 

5. Linia kablowa SN 3×XRUHAKXS 1×240/25 mm2 12/20kV - 1380  mb  

6. Linia kablowa nn YAKXS 4×120 mm2 0,6/1kV - 148          mb 

7. Wewnętrzna instalacja zasilająca YKY 4×10 mm2 0,6/1kV -  66 mb 

8. Wymiana słupa P-10/ŻN na K-10,5/17,5 z ustojem U2a - 1  kpl. 

9. Szafka złączowa typu ZK3a - 1  kpl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

5. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania projektu są: 

 Zlecenie inwestora. 

 Wytyczne projektowe wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy. 

 Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

 Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć. Opracowanie Polskiego Towarzystwa Przesyłu  

i Rozdziału Energii Elektrycznej. 

 Inne obowiązujące normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi. 

6. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy linii napowietrznej SN 20 kV numer  

L-247-31 od słupa nr 27 do stacji R-247-31 oraz odcinka linii napowietrznej nn od słupa nr IV/1 do słupa nr IV/4. 

7. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Odcinek istniejącej linii napowietrznej SN 20 kV L-247-31 objęty opracowaniem przebiega wzdłuż ul. Cukrowniczej  

w terenie zielonym. Linia zasila w przelocie wieżową stację transformatorową o numerze ruchowym R-247-27, 

zlokalizowaną na terenie gospodarstwa rolnego. Linia wykonana jest z żerdzi ŻN-12 oraz BSW-12 przewodami  

typu 3×AFL-6 70 mm2 . 

Odcinek istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV obwód nr IV od słupa nr 1 do słupa nr 4 wykonany jest przewodami  

4×AL 70 mm2 na słupach typu ŻN-10. Od słupa nr IV/4 wykonane jest to stojaka dachowego budynku zlokalizowanego 

na działce nr 4/2 przyłącze napowietrzne izolowane przewodami AsXSn 4×25 mm2. Na słup nr IV/1 wprowadzone  

są dwa kable YAKXS 4×120 mm2. Na słupie zabudowane są ograniczniki przepięć oraz pod przewodami linii oprawa 

oświetleniowa zasilona przewodem AsXSn 2×25 mm2 ze słupa nr II/1. 

Na terenie objętym zakresem opracowania projektowana jest przebudowa linii napowietrznej SN L-247-31 w przęsłach 

pomiędzy słupami nr 22-27 na linię kablową. Przebudowa związana jest z budową drogi S-3. 

8. Zakres opracowania 

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 20 kV numer  

L-247-31 od słupa nr 27 do stacji R-247-31, oraz odcinka linii napowietrznej od słupa nr IV/1 do słupa nr IV/4,  

a w szczególności: 

 demontaż linii napowietrznej SN od słupa nr 27 do stacji nr R-247-31, 

 budowę złącz kablowych SN 20 kV, 

 wykonanie przecisków i przewiertów sterowanych, 

 budowę linii kablowej relacji: proj. mufa nr 1 – proj. ZK SN-4 nr 1, 

 budowę linii kablowej relacji: proj. ZK SN-4 nr 1 - proj. ZK SN-4 nr 2, 

 budowę linii kablowej relacji: proj. ZK SN-4 nr 1 - istn. stacja R-247-27, 

 budowę linii kablowej relacji: istn. stacja R-247-27 - istn. stacja R-247-31, 

 wymiana słupa nr IV/1 typu P-10/ŻN na K-10,5/17,5 z ustojem U2a, 
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 demontaż linii napowietrznej nn od słupa nr IV/1 do słupa nr IV/4, 

 demontaż przyłącza napowietrznego zasilającego budynek dz. nr 4/2, 

 posadowienie szafki kablowej ZK3a w granicy działki nr 4/2, 

 wyposażenie pola nr 5 rozdzielnicy nn w stacji R-247-31, 

 budowa linii kablowej relacji: istn. stacja R-247-31 - proj. ZK3a dz. nr 4/2. 

Zakres opracowania obejmuje teren nieruchomości w Jaworze przy ul. Cukrowniczej, w obrębie 0001 Gospodarstwo - 

dz. nr 3/4, 4/2, 4/4, 4/9, 4/11, 4/28, 4/36, 99/5, 99/6, 99/16, 99/29. 

UWAGA: proj. wg odrębnego opracowania słup 27/L-247-31 zdemontować  - typu Kgo-12/25: 

- rozłącznik RN III 24/4 

- głowica TFTO 

- ogranicznik POLIM D 24N 

UWAGA: 

1. Przy koordynacji prac kable zmufować bez zabudowy stanowiska słupowego 

2. W przypadku realizacji projektu usunięcia kolizji objętej niniejszym opracowaniem we wcześniejszym terminie, 

posadowić ww. stanowisko słupowe w miejsce istniejącego słupa przelotowego P-12/ŻN nr 27/L-247-31 

9. Dane o ochronie terenu 

Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniają, iż planowana inwestycja nie wywiera 

ujemnego wpływu na środowiska naturalne i nie stwarza zagrożenia dla warunków zdrowia i życia ludzi zarówno  

w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.  

10. Oddziaływanie na środowisko  

Projektowana linia kablowa nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. Inwestycja  

nie znajduje się na terenach górniczych oraz nie zagraża środowisku i zdrowiu ludzi. Dla przedmiotowej inwestycji  

nie jest wymagana decyzja środowiskowa. 

11. Kategoria geotechniczna 

Inwestycja polegająca na przebudowie linii napowietrznej na kablową zaliczana jest do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. Wyżej wymieniona kategoria obejmuje niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie 

obliczeniowym, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntu. 

12. Ochrona konserwatorska 

W razie ujawnienia podczas robót ziemnych lub budowlanych przedmiotu posiadającego cechy zabytku - należy 

niezwłocznie powiadomić właściwy organ Służby Ochrony Zabytków, zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać 

wszelkie roboty do czasu wydania przez ten organ odpowiednich zarządzeń. 

13. Obszar oddziaływania obiektu 

Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości znajdujących  

się na trasie kablowych linii elektroenergetycznych oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów  

i granic nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony 

przeciwporażeniowej: 

 Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

 Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
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 Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Z przepisów tych wynika, że budowa linii kablowych nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania  

lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego 

obiektu.  

14. Sposób zagospodarowania mas ziemi 

Urobek pozostanie na placu budowy do czasu zasypania rowu kablowego i zagęszczenia gruntu, a następnie zostanie 

niezwłocznie usunięty i złożony w specjalnie do tego celu przeznaczonych składowiskach. Po zakończeniu prac 

nawierzchnie zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. 

15. Dopuszczalne odstępstwa od projektu budowlanego 

Projektant dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian, które nie będą stanowiły istotnego odstępstwa  

od zatwierdzonego projektu budowlanego: 

 zmiana przebiegu trasy linii kablowej i posadowienia słupów nie większa niż 0,3 m od osi przebiegu, 

oznaczonej na mapach zasadniczych – w terenach miejskich (zurbanizowanych), 

 zmiana przebiegu trasy linii kablowej i posadowienia słupów nie większa niż 0,5 m od osi przebiegu, 

oznaczonej na mapach zasadniczych – w terenach pozamiejskich, 

 zmiana głębokości ułożenia linii kablowej do 0,2 m, 

 zmiana głębokości posadowienia słupa do 0,2 m, 

 zmiana wyposażenia złącz kablowych SN - po uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja SA. 

Powyższe zmiany mogą być dokonane przez uprawniona osobę i nie wymagają akceptacji projektanta. Powyższe 

zmiany nie stanowią istotnej zamiany od zatwierdzonego projektu budowlanego.  

16. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 18 ust. 1 pkt. 3 i art. 21a ust. 1 i 2 oraz art. 22 pkt. 3c,  

art. 121a, (tekst jednolity - dziennik ustaw z 2010 r. nr 243 poz. 1623, późniejszymi zmianami) kierownik budowy 

zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Sposób sporządzenia planu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 

poz. 1126). 

17. Wpływ eksploatacji górniczej na inwestycję 

Nie dotyczy 

18. Opis rozwiązania projektowego 

18.1 Linia napowietrzna SN 20 kV 

Istniejącą linię napowietrzną o numerze ruchowym L-247-31 typu 3×AFL-6 70mm2 na odcinku od słupa nr 27 do stacji 

wieżowej o numerze ruchowym R-247-31 należy zdemontować. Materiały z demontażu należy przekazać  

ich właścicielowi, w miejsce przez niego wskazane.  
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Tabela nr 1. Wykaz materiałów z demontażu 

L.p. Nazwa Typ j.m. ilość 

1. Żerdź żelbetowa ŻN szt. 22 

2. Żerdź żelbetowa BSW szt. 6 

3. Konstrukcja stalowa słupa krańcowego  kpl. 3 

4. Konstrukcja stalowa słupa odporowo - narożnego  kpl. 3 

5. Konstrukcja stalowa słupa narożnego  kpl. 1 

6. Konstrukcja stalowa słupa przelotowego  kpl. 6 

7. Przewód  AFL-6 70mm2 mb 3492 

8. Ogranicznik przepięć  szt. 9 

9. Izolator liniowy LP 60 szt. 30 

10. Izolator liniowy LWP 8 szt. 39 

18.2 Linia napowietrzna nn 0,4 kV 

Istniejącą linię napowietrzną obwód nr IV zasilany ze stacji R-247-31 typu 4×AL 70mm2 na odcinku od słupa nr 1  

do słupa nr 4 posadowionego na działce nr 4/2 należy zdemontować. Należy również zdemontować przyłącze 

napowietrzne izolowane typu AsXSn 4×25 mm2 do budynku na działce nr 4/2.  Materiały z demontażu należy przekazać  

ich właścicielowi, w miejsce przez niego wskazane.  

Tabela nr 2. Wykaz materiałów z demontażu 

L.p. Nazwa Typ j.m. ilość 

1. Żerdź żelbetowa ŻN szt. 6 

2. Klin wierzchołkowy KS-15 kpl. 2 

3. Rozpórka RS-15 kpl. 2 

4. Przewód  AL 70mm2 mb 3408 

5. Przewód  AsXSn 4×25 mm2 mb 10 

6. Ogranicznik przepięć  szt. 6 

7. Trzon hakowy THS szt. 4 

8. Trzon kabłąkowy TKS szt. 17 

9. Izolator liniowy  szt. 21 

Istniejący słup nr IV/1 typu P-10/ŻN należy wymienić na stanowisko słupowe typu K-10,5/17,5 z ustojem U2a. Na słup 

wprowadzić istniejące linie kablowe 2×YAKXS 4×120 mm2 0,6/1 kV w rurach osłonowych BE 75. Wejścia kabli do rur 

uszczelnić rurami termokurczliwymi lub kształtkami 'End-Cup' prod. Radpol. Na słupie pod przewodami linii należy 

zabudować istniejącą oprawę oświetleniową. Na stanowisku słupowym należy zabudować ograniczniki przepięć  

oraz wykonać uziemienie. wymagana rezystancja uziemienia Ru  10 . 

Tabela nr 3. Wykaz podstawowych materiałów dla stanowiska słupowego IV/1. 

L.p. Nazwa Typ j.m. ilość 

1. Żerdź E-10,5/17,5 szt. 1 

2. Element mocowania płyty ustojowej Eu-2p szt. 2 

3. Obejma Ou-1 szt. 4 

4. Płyta ustojowa U-85 szt. 3 

5. Śruba z nakrętką M16×120 kpl. 4 

6. Konstrukcja mocna  Km-2 kpl. 4 

7. Konstrukcja mocna  Km-1 kpl. 1 

8. Obejma Ou-3 szt. 1 

9. Śruba z nakrętką M16×40 kpl. 4 
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10. Śruba z nakrętką M16×60 kpl. 2 

11. Izolator S-115/2 szt. 4 

12. Izolator S-80/2 szt. 1 

13. Taśma AL 10×1 mb. 5 

14. Złączka pętlicowa 2509 szt. 4 

15. Złączka pętlicowa 324131 szt. 1 

16. Uchwyt śrubowo - kabłąkowy 2421 szt. 5 

17. Ogranicznik przepięć GXO 440/5 szt. 3 

18. Zacisk odgałęźny SPION 383 szt. 3 

19. Przewód linkowy Cu 16 mm2 mb. 3 

20. Uziom T-4 kpl. 1 

21. Rura osłonowa BE 75 kpl. 2 

22. Uchwyt dystanowy SO 79.6 kpl. 12 

23. Wysięgnik z obejmą Wo-1 kpl. 1 

24. Bezpiecznik napowietrzny SPIN 550 kpl. 1 

25. Wkładka topikowa Bi Wtz 6A szt. 1 

26. Zacisk odgałęźny SPIN 382 szt. 1 

27. Zacisk odgałęźny SPIN 383 szt. 1 

28. Przewód AsXSn 2×16 mm2 mb. 2 

29. Zacisk odgałęźny SL 4.25 szt. 8 

30. Pokrywa izolacyjna SP 15 szt. 8 

31. Uchwyt odciągowy SO 80.235S szt. 1 

32. Hak wieszakowy PD 3.3 szt. 1 

33. Kształtka uszczelniająca End-Cap szt. 4 

34. Oprawa oświetleniowa  z demontażu 

18.3 Stacja wieżowa R-247-31 

Dla zasilania dz. nr 4/2 wolne pole nr 5 stacji wieżowej R-247-31 wyposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy typu  
FD2-33/LW z wkładkami bezpiecznikowymi gG 100A. 

18.4 Złącza kablowe SN 20 kV 

W miejscu wskazanym na planie należy zabudować dwa złącza kablowe średniego napięcia typu ZK SN-4 prod. ZPUE 
Włoszczowa w układzie WLLL dla złącza nr 1 i w układzie LLLW dla złącza nr 2. Złącza wyposażyć zgodnie  
ze schematem jednobiegunowym. 

18.4.1 Oznaczenie złącza 

Złącze zostało oznaczone za pomocą symboli literowo-cyfrowych. Znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

 ZK SN – złącze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnicą SN w izolacji gazu SF6 z obsługą z zewnątrz; 

 4-polowe – liczba pól rozdzielnicy SN w izolacji gazu SF6. 

18.4.2 Posadowienie 

Posadowienie złącza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentów, a jedynie przygotowania podłoża zgodnie  

z załączonymi rysunkami. Na miejsce przeznaczenia złącze dostarczone jest z przepustami kablowymi, przez które 

należy z zewnątrz wprowadzić kable SN. Pierwszym etapem posadowienia złącza jest wykonanie w ziemi wykopu 

zgodnego z rysunkiem. W wykonanym wykopie należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć ze złączami kontrolnymi  

w złączu kablowym. Pod złączem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o grubości około 350 mm. Należy 

zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia podsypki były wypoziomowana. Na tak przygotowane miejsce należy: 
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ustawić bryłę główną złącza a następnie dach. W przypadku instalowania złącza w gruntach wilgotnych należy 

fundament dodatkowo zabezpieczyć papą klejoną na lepik i wokół złącza dodatkowo wykonać system sprawnie 

działających sączków odwadniających. 

18.4.3 Budowa złącza 

Złącze jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących elementów: 

 monolityczny fundament piwniczny (pod całą obudową złącza) wraz z obudową nadziemną złącza, 

 rozdzielnica SN, 

 monolityczny odlew płyty dachowej. 

Kable SN wprowadzone są przez otwory przepustowe umieszczone w dolnej części złącza zagłębionej w gruncie  

w czasie normalnej pracy. W przygotowane w fundamencie miejsca zamontować przepusty kablowe typu GPK 125, 

wprowadzić kabel i dokręcając odpowiednie śruby uszczelnić otwór montażowy. Złącze posiada drzwi do obsługi 

rozdzielnicy SN wyposażone w zamek przystosowany do zabudowy wkładki bębenkowej systemu Master Key. 

Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze białym. Zewnętrzna 

powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem akrylowym. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie 

złącza wykonane są z blachy alucynkowej lakierowanej proszkowo. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji 

standardowej. 

Tabela nr 4. Masa i gabaryty złącza 
 

Długość [mm] 1800 

Szerokość [mm] 1100 

Wysokość [mm]: 

- bez dachu, z częścią fundamentową 
- z dachem betonowym 
- od powierzchni gruntu z dachem betonowym 

2350 
2450 
1800 

Masa [kg]: 

- budynku z wyposażeniem oraz dachem 3500 

Powierzchnia zabudowy:  1,98 m2 

Powierzchnia użytkowa: 1,65 m3 

Kubatura zabudowy: 3,57 m3 
 

18.4.4 Dane technologiczne: 

 Oświetlenie – złącze nie jest wyposażone w instalację oświetleniową. 

 Wentylacja grawitacyjna. 

 Instalacja uziemiająca. 

18.4.5 Dane techniczno-materiałowe: 

 Monolityczny fundament piwniczny wraz z obudową nadziemną złącza - beton zbrojony wibrowany klasy B30 

grubości 60 mm. 

 Monolityczny odlew płyty dachowej. 

 Stolarka drzwiowa – aluminiowa lakierowana wg palety RAL. 

18.4.6 Parametry techniczne złącza 

Wytrzymałość dachu na obciążenie 2500N/m2 

Wytrzymałość obudowy na uderzenie 20 J 
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Stopień ochrony obudowy złącza kablowego średniego napięcia przy 
zamkniętych drzwiach 

IP43 

Odporność obudowy złącza kablowego na wewnętrzne 3-faz. 
Zwarcie łukowe po stronie SN wg normy  
PN-EN 62271-202 przy czasie znamionowym trwania zwarcia tk=1s 
w sieci średniego napięcia 

IAC-AB 16kA/1s 

Dane techniczne złącza kablowego typu  ZK-SN potwierdzone zostały Certyfikatem  Instytutu  Elektrotechniki   

nr DN/026/2012. 

18.4.7 Rozdzielnica średniego napięcia 

W złączach zastosowano 4-polową rozdzielnicę SN typu TPM w układzie 3 pól liniowych i 1 pola wyłącznikowego 

produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica stanowi niezależny element złącza. Do rozdzielnicy można podłączyć kable SN 

jednożyłowe o izolacji polietylenu usieciowanego np.: 3×XRUHAKXS (1×240mm2 12/20kV) z zastosowaniem 

izolowanych głowic kątowych typu K400 (dla pola liniowego) produkcji Euromold. Pola liniowe są przystosowane  

do zabudowy głowic kablowych podwójnych umożliwiających podłączenie dwóch linii kablowych (głowice 

K430TB+K300PB). 

Dla sieci napowietrzno-kablowych rozdzielnica w polach liniowych dodatkowo może być wyposażona w ograniczniki 

przepięć produkcji Euromold typu 300PB-10SA, które są montowane we wspólnym zestawie z głowicami oraz 

sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych  produkcji TIME-NET typu SMZ-4D. 

Tabela nr 5. Dane znamionowe rozdzielnicy SN typu TPM: 

 

Napięcie znamionowe 25 kV 

Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3 

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 

 - do ziemi i między biegunami 

 - bezpiecznej przerwy izolacyjnej 

 

50 kV 

60 kV 

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane 

 - do ziemi i między biegunami 

 - bezpiecznej przerwy izolacyjnej 

 

125 kV 

145 kV 

Prąd znamionowy ciągły szyn głównych  630 A 

Prąd znamionowy ciągły pól liniowych  630 A 

Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego 250 A 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  20 kA (1s) 

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA 

Odporność na działanie łuku wewnętrznego 20 kA (1s) 

Klasyfikacja IAC AFLR 

Stopień ochrony przedziału kablowego przy założonych pokrywach 
przedziału kablowego 

IP4X 

Średnia wartość wilgotności względnej mierzona w okresie 24h < 95% 

Szczegółowe dane w dokumentacji techniczno ruchowej rozdzielnicy typu TPM. Dane techniczne rozdzielnicy SN  

typu TPM potwierdzone zostały Certyfikatem  Instytutu  Elektrotechniki  Nr DN/103/2012. 

18.4.8 Uziemienie złącza 

Złącze kablowe posiada uziemienie ochronne wykonane w postaci głównej szyny uziemiającej Fe/Zn 40×5. Szyna 

podłączona jest w dwóch punktach poprzez bednarki Fe/Zn 40×5mm do złącz kontrolnych znajdujących  

się wewnątrz złącza. Złącza kontrolne podłączane są podczas montażu złącza kablowego w terenie  
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do zewnętrznego uziomu otokowego. Bednarkę należy układać w wykopie w odległości 1m od ścian zewnętrznych 

obudowy złącza. Zewnętrzne przewody uziemiające wprowadzane są do budynku złącza poprzez przepusty HEA-M12 

umieszczone w ścianach bocznych. 

W złączu kablowym do szyny za pomocą izolowanych linek miedzianych uziemiono: 

 Rozdzielnicę SN – 2×LY 1×120 [mm2], 

 Szynę do połączenia żył powrotnych kabli SN –2×LY 1×50 [mm2], 

 Zbrojenie złącza – Fe/Zn 30×4 [mm2], 

 Drzwi, futryny – LY 1×35 [mm2]. 

Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) i podłączeniu uziomów naturalnych należy wykonać pomiar rezystancji 

uziemienia. Rezystancja uziomu powinna być tak dobrana, aby płynący prąd zwarciowy nie spowodował 

niebezpiecznego napięcia rażenia dotykowego.  

Zgodnie z wytycznymi projektowymi linia L-247-31 zasilana jest ze stacji 110/20 kV  ‘JAWOR’ pole nr 8 sekcja I. 

 zabezpieczenie zwarciowe  I>> 1050 [A],  t = 1,0 [s], 

 zabezpieczenie nadprądowe - zwłoczne  I > 180 [A],  t = 1,5 [s], 

 zabezpieczenie ziemnozwarciowe Io> nastawione na wyłącz z czasem  t = 0,5 [s]. 

 sieć elektroenergetyczna 20 [kV] pracuje w układzie kompensacji prądów ziemnozwarciowych.  

Prąd pojemnościowy jednofazowego zwarcia z ziemią w sieci 20 [kV] wynosi Io = 228 [A]. 

 do czasów zadziałania zabezpieczeń należy dodać czas własny aparatury łączeniowej t = 0,1 [s], SPZ 2-krotny. 

Przyjęto czas trwania doziemienia tF = 1,20 [s]. W związku z powyższym największe dopuszczalne napięcie dotykowe 

rażeniowe wynosi UTp = 98 [V]. 

Dla uziemienia złącza należy wykonać uziom otokowy. Bednarkę stalową ocynkowaną Fe/Zn 304 [mm] należy układać 

w wykopie na głębokości nie mniejszej niż 0,8 [m] w odległości nie mniejszej niż 0,5 [m] od budynku. Rowy,  

w których układa się uziomy należy zasypywać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było kamieni, żwiru, 

żużlu lub gruzu. Przy wejściach do budynku bednarkę należy układać na głębokości 2 [m]. Uziom poziomy  

w ziemi należy ułożyć poniżej granicy zamarzania gruntu. Należy ograniczyć do minimum przebieganie trasy uziomu nad 

warstwami nie przepuszczającymi wody opadowej i w pobliżu urządzeń wysuszających grunt. 

Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary kontrolne ciągłości przewodów uziomowych i wartości rezystancji 

uziemienia. W przypadku negatywnego wyniku pomiarów rezystancji uziemienia należy rozbudować uziemienie  

o uziom pionowy, stosując pręty miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L. Uziomy pionowe należy pogrążać  

w gruncie, w taki sposób, aby ich najniższa część była umieszczona głębokości nie mniejszej niż 3 [m], a najwyższa nie 

mniej niż 0,5 [m], pod powierzchnią ziemi. Odległość pogrążonych w gruncie uziomów pionowych oraz ułożonych 

uziomów poziomych powinna być nie mniejsza niż 1,5 [m] od wejść do budynków, przejść dla pieszych  

lub metalowych ogrodzeń. Należy zachować odległość elementów uziomu od kabli elektroenergetycznych  

i telekomunikacyjnych nie mniejszą niż 1 [m]. Jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe, należy  

w miejscach zbliżenia ułożyć przegrodę izolacyjną (niehigroskopijną) o grubości co najmniej 5 [mm] tak,  

aby najmniejsza odległość między uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokół przegrody nie przekraczała 1 [m]. 

18.4.9 Ochrona przed przepięciami 

Budynek złącza nie będzie chroniony od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. Złącze przewidziana  

jest do pracy w sieci wyłącznie kablowej i w większości przypadków nie jest wymagana ochrona przepięciowa urządzeń 

elektroenergetycznych. 
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18.4.10 Instalacje elektryczne 

W złączu nie przewidziano oświetlenia wewnętrznego pomieszczenia rozdzielnicy. 

18.4.11 Obsługa złącza 

Obsługa rozdzielni średniego napięcia odbywać się będzie z zewnątrz budynku po uprzednim otwarciu drzwi. Wszystkie 

łączniki średniego napięcia wyposażone są w napędy ręczne. 

18.5 Lina kablowa SN 

Projekt obejmuje przebudowę linii elektroenergetycznej SN 20 kV numer L-247-31 od słupa nr 27 do stacji R-247-31,  

z zastosowaniem kabla typu 3×XRUHAKXS 1×240/25 mm2 12/20 kV. Projektowany kabel należy połączyć z kablem 

projektowanym odrębnym opracowaniem w ramach budowy drogi S-3 mufą kablową termokurczliwą typu mufa kablowa 

typu POLJ-24/1x120-240. W przypadku braku koordynacji prac, należy w miejsce słupa przelotowego nr 27 zabudować 

słup krańcowy z rozłącznikiem i na niego wprowadzić projektowaną linię kablową. 

Kabel należy wprowadzić na stacje transformatorowe w rurze z tworzywa sztucznego odpornej na promieniowanie UV 

typu BE 160. Kabel chronić rurą do wysokości 5m. Rurę powinno się wkopać 0,5 m w ziemię oraz przymocować  

do stacji co najmniej w pięciu miejscach za pomocą uchwytów dystansowych.. Miejsce wejścia kabli do rury ochronnej 

należy zabezpieczyć głowiczkami termokurczliwymi AKR 3. Połączenie projektowanej linii kablowej ze stacją należy 

wykonać na ogranicznikach przepięć POLM-D 24N zabudowanych jako izolatory wsporcze. Kable należy zakończyć 

głowicami kablowymi napowietrznymi typu POLT-24. Projektowaną linię kablową typu 3×XRUHAKXS 1×240/25 mm2 

12/20 kV w miejscach przejścia poprzecznego pod drogami należy ułożyć w rurach przepustowych typu SRS 160  

prod. Arot. Całość prac należy wykonać przy wyłączonym napięciu zgodnie pkt. Warunki wykonania linii kablowych. 

Tabela nr 6 – Wykaz podstawowych materiałów linii kablowej SN 

L.p. Nazwa materiału Typ j.m. Ilość 

1. Kabel XRUHAKXS 1×240/25 mm2 12/20 kV mb 4185 

2. Rura przepustowa SRS 160 mb 294 

3. Rura osłonowa DVK 160 mb 66 

4. Głowica kablowa POLT-24D/1XI-L12B kpl. 3 

5. Głowica kablowa K400LB-27- 240(K)M-12-2 kpl. 4 

6. Mufa kablowa przelotowa POLJ 24/1×120-240 kpl. 1 

7. Folia kablowa TO-ENC/30/50  mb 1340 

8. Piasek gat. II m3 80 

18.6 Lina kablowa nn 

Dla zasilania działki nr 4/2 ul. Cukrownicza należy ze stacji R-247-31 pole nr 5 wyprowadzić linię kablową typu YAKXS 

4×120 mm2 0,6/1 kV. Projektowaną linię kablową w miejscach przejścia poprzecznego pod drogami należy ułożyć 

w rurach przepustowych typu SRS 160 prod. Arot. Końce kabli zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci głowiczkami 

termokurczliwymi AK4 120. Kabel zakończyć w projektowanym złączu kablowym ZK3a. Całość prac należy wykonać 

przy wyłączonym napięciu zgodnie pkt. Warunki wykonania linii kablowych. 

 

18.7 Złącze kablowe 

W miejscu wskazanym na planie należy zabudować typowe złącze kablowe ZK3a wyposażone zgodnie ze schematem 

jednobiegunowym. Obudowa złącza kablowego oraz jego wyposażenie musi odpowiadać standardom stosowanym  

w TAURON Dystrybucja S.A. 
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18.8 Wewnętrzne linie zasilające 

Dla zasilania budynku mieszkalnego z projektowanej szafki złączowej ZK3a należy wyprowadzić wewnętrzne linie 

zasilające kablami typu YKY 4×10 mm2 0,6/1 kV. Kable należy wprowadzić do budynku, do istniejących tablic 

pomiarowych. Całość prac należy wykonać przy wyłączonym napięciu zgodnie pkt. Warunki wykonania linii kablowych. 

18.9 Warunki wykonania linii kablowych 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wytrasować przebieg trasy projektowanych linii kablowych oraz innych 

instalacji podziemnych kolidujących z nimi. 

Projektowane kable należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Przy układaniu kabli powinny być 

zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie 

budowanych linii oraz przestrzegane zasady ochrony środowiska. Zastosowana technologia układania kabli powinna 

uniemożliwiać: 

 tarcie zewnętrznej warstwy kabla o ściany lub dno wykopu, kanału albo tunelu, 

 przekroczenie dopuszczalnej siły naciągu. 

Temperatura kabla przy układaniu powinna być nie niższa od wartości podanej przez producenta. Przy układaniu kabel 

można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być nie mniejszy od podanego 

przez producenta kabla. 

W miejscach, w których w zwykłych warunkach użytkowania przewiduje się występowanie naprężeń mechanicznych 

mogących spowodować uszkodzenie kabli, kable należy układać w osłonach. W szczególności należy osłaniać kable: 

 ułożone na mostach, wiaduktach i przyczółkach, 

 ułożone na wysokości nie przekraczającej 200 [cm] w miejscach dostępnych dla osób nie należących  

do obsługi urządzeń elektrycznych, 

 ułożone w ziemi pod drogami, torami itp. 

Dopuszcza się układanie kabli o napięciu znamionowym nie większym niż 30 [kV] bez osłon otaczających: 

 pod drogami z nawierzchnią rozbieralną, 

 pod drogami zbiorczymi, lokalnymi dojazdowymi z nawierzchnią nierozbieralną pod warunkiem ułożenia  

do trasy kablowej osłony otaczającej. 

W miejscach wyjścia z osłon kable należy tak ułożyć i zabezpieczyć, aby nie były narażone na uszkodzenie np. ścinanie 

i zgniatanie. Osłony otaczające kable jednożyłowe oraz ich zamocowania powinny być wykonane z materiału 

niemagnetycznego oraz powinny być dostosowane do sił dynamicznych występujących przy zwarciach w danej linii. 

Dopuszcza się stosowanie osłon otaczających i zamocowań wykonanych z materiału magnetycznego, jeżeli  

nie tworzą zamkniętych obwodów magnetycznych. W osłonie otaczającej z materiału magnetycznego dopuszcza  

się ułożenie kabli jednożyłowych tworzących układ jednofazowy.  

Kable ułożone pionowo lub pochyło powinny być tak zamocowane, aby siła naciągu nie wywoływała nadmiernych 

naprężeń w kablu, nie powodowała osiowego przesunięcia kabla i aby miejsca połączeń, tj. mufy i głowice nie były 

narażone na naprężenia wzdłużne. Jeżeli nie można uniknąć siły naciągu w miejscu łączenia kabli opancerzonych 

drutami, to do łączenia tych kabli należy stosować mufy przystosowane do przenoszenia naciągu, umożliwiające 

połączenie pancerzy obu odcinków kabli. W przypadku łączenia innych kabli należy przy mufie zostawić zapas 

wystarczający do skompensowania możliwych przesunięć kabla. 

Końce kabli do 1 [kV] zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci głowiczkami termokurczliwymi. Zakończenia kabli  

o napięciu znamionowym powyżej 1 [kV] należy wykonywać głowicami kablowymi. Kable należy łączyć za pomocą muf 

kablowych. Mufy i głowice kablowe powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju 
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i liczby żył oraz warunków otoczenia w miejscu zainstalowania. Mufy i głowice powinny być dostosowane do warunków 

zwarciowych występujących w miejscu zainstalowania oraz ustalonej obciążalności prądowej. W przypadku wiązek kabli 

składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie względem siebie (wzdłuż kabla) muf na poszczególnych 

kablach. Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie. Do łączenia żył kabli należy stosować 

złączki grubościenne z przegrodą. 

Projektowane kable ułożone w ziemi należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone  

w odstępach nie większych niż 10 [m] oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach  

do kanałów i osłon otaczających. Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki  

przy głowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstępach, aby identyfikacja kabla była jednoznaczna.  

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

 numer ewidencyjny linii, 

 typ kabla, 

 znak użytkownika kabla, 

 rok ułożenia kabla. 

Szczegółową treść opisu należy uzgodnić w trakcie realizacji z Inwestorem. Trasa projektowanej linii kablowej ułożonych 

w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczone folią typu TO-ENC/30/50 o trwałym czerwonym dla linii 

średniego napięcia i folią typu TO-ENN/30/50 o trwałym niebieskim dla linii niskiego napięcia. Grubość folii powinna 

wynosić co najmniej 0,3 [mm]. Folia powinna być wykonana z tworzywa sztucznego, które w temperaturze 20 [C]  

ma wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 200 [%]. Krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50 [mm] poza 

zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. Trasa kabli ułożonych w ziemi na terenach niezabudowanych powinna  

być oznaczona trwałymi i widocznymi oznacznikami. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być rozmieszczone  

w odstępach nie większych niż 100 [m]. Ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku ułożenia kabla  

oraz w miejscach skrzyżowań i zbliżeń. Kable należy układać na dnie wykopu linią falistą z zapasem 3 [%], jeżeli grunt 

jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie pisaku o grubości co najmniej 10 [cm]. 

Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 [cm], następnie 15 [cm] warstwą piasku 

lub gruntu rodzimego i oznaczyć folią kablową. Folia kablowa powinna znajdować się nad ułożonymi kablami  

na wysokości nie mniejszej niż 25 [cm] i nie większej niż 35 [cm]. W przypadku skrzyżowań, oznaczenia linii 

krzyżujących się powinny znajdować się na tej samej wysokości. Przy układaniu bednarki uziemiającej w tym samym 

wykopie, w którym ułożono kabel, bednarkę należy zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10 [cm]. 

Głębokość ułożenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni 

kabli, powinna wynosić co najmniej: 

 70  [cm]  - w przypadku kabli o napięciu znamionowym poniżej 1 [kV], z wyjątkiem kabli ułożonych w ziemi 

na użytkach rolnych, 

 80  [cm]  - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 [kV], lecz nieprzekraczającym  

30 [kV], z wyjątkiem kabli ułożonych w ziemi na użytkach rolnych, 

 90  [cm]  - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 30 [kV] ułożonych w ziemi na użytkach rolnych, 

Dopuszcza się układanie kabli o napięciu znamionowym do 30 [kV] bezpośrednio w ziemi, w dwóch lub więcej 

warstwach. Pionowa odległość między warstwami kabli powinna wynosić co najmniej 15 [cm]. Kable należy układać 

poza częściami dróg i ulic przeznaczonymi do ruchu kołowego, w odległości co najmniej 50 [cm] od jezdni  

i fundamentów budynków. Dopuszcza się układanie w częściach ulic i dróg przeznaczonych do ruchu kołowego kabli  

w osłonach otaczających na głębokości co najmniej 1,0 [m]. 
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Długość i kształt osłon otaczających kabli ułożonych pod drogami i ulicami musi umożliwiać wymianę osłoniętego kabla. 

Zaleca się aby pod drogami kable należy układać w rurach przepustowych typu SRS albo RHDPE prod. Arot. Średnicę 

wewnętrzną rury osłonowej należy uzależnić od średnicy zewnętrznej kabla. Odległość między górną częścią osłony 

kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 [cm] w przypadku kabli o napięciu znamionowym 

UN  30 [kV] oraz co najmniej 80 [cm] w przypadku kabli o napięciu znamionowym powyżej 30 [kV]. Osłony otaczające 

powinny wystawać: 

 krawężnik lub krawędź jezdni na długość co najmniej 50 [cm] z każdej strony, 

 rów odwadniający lub nasyp drogi co najmniej 100 [cm] z każdej strony. 

Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych,  

to dopuszczalne jest ułożenie kabli na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić osłoną 

otaczającą, tj. rurą osłonową z tworzywa sztucznego typu DVK  prod. Arot, koloru czerwonego dla linii SN i koloru 

niebieskiego dla linii nn. Kabel w miejscach wyprowadzenia z rur nie powinien opierać się o krawędź otworów. Przepusty 

powinny być w tych miejscach zaślepione za pomocą termokurczliwych palczatek uszczelniających typu AKR 5 lub 

kształtek uszczelniających typu ‘End-Cap’ prod. Radpol. 

Przy układaniu projektowanej linii kablowej należy zachować poniżej wymienione odległości między kablami ułożonymi 

bezpośrednio w ziemi nie należącymi do tej samej linii kablowej. 

L.p. Charakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających 

Najmniejsza dopuszczalna odległość 
[cm] 

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

1. Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 [kV] z kablami  
o tym samym napięciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi 

15 5 

2. Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urządzeń oświetleniowych  
z kablami tego samego przeznaczenia 

5 mogą się stykać 

3. Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1[kV] z kablami elektroenergetycznymi o 

napięciu znamionowym 1 [kV]  UN  30 [kV] 

15 

25 

4. Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 1 [kV]  UN  30 [kV] z kablami tego samego 
przedziału napięć znamionowych 

10 

5. Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 [kV] 25 

6. Kable z mufami innych kabli 
nie dopuszcza 

się 
jak w l.p.  

1-5 

7. Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 [kV] z kablami tego samego 
przedziału napięć znamionowych 

50 50 

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodów odległości te nie mogą być zachowane, dopuszcza się ich zmniejszenie 

pod warunkiem, że każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych ułożony bezpośrednio w ziemi będzie 

chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości co najmniej 50 [cm] w obie strony od skrzyżowania 

osłoną otaczającą, a przy zbliżeniu przegrodą. W takim przypadku projektowaną linię kablową należy wprowadzić  

w rurę osłonową typu DVK, natomiast na istniejące kable należy założyć rury osłonowe dwudzielne typu A 110 PS lub A 

160 PS prod. Arot. Średnicę wewnętrzną rury osłonowej należy uzależnić od średnicy zewnętrznej kabla.  

Przy układaniu projektowanej linii kablowej należy zachować poniżej wymienione odległości między kablami ułożonymi 

bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych. 

l.p. Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległość 
[cm] 

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

1. Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 
25 + średnica 

rurociągu 
25 + średnica 

rurociągu 

2. Rurociągi z gazami i cieczami palnymi 
uzgodnić z właścicielem, ale nie 

mniej niż w l.p. 1 

3. Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 
nie mogą się 
krzyżować 

200 

4. Części podziemne linii napowietrznej (ustój, podpora, odciążka) 
nie mogą się 
krzyżować 

40 
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5. 
Ściany budynków i inne budowle, np. przyczółki, z wyjątkiem urządzeń 
wyszczególnionych w l.p. 1, 2, 3, 4 

nie mogą się 
krzyżować 

50 

6. Urządzenia do ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych wg PN-86/05003/01 

Dopuszcza się zmniejszenie w/w odległości pod warunkiem zastosowania osłon otaczających. W takim przypadku 

projektowane kable ułożone bezpośrednio w ziemi powinny być chronione przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania 

i na długości, co najmniej po 50 [cm] w obie strony od miejsca skrzyżowania z urządzeniem podziemnym, za pomocą 

rury osłonowej typu DVK o średnicy wewnętrznej rury osłonowej dobranej do średnicy zewnętrznej kabla. 

Osłony otaczające ułożone w ziemi powinny być ze sobą szczelnie połączone tak, aby nie przedostawała  

się do ich wnętrza woda i aby nie były zamulane. Do tego celu należy zastosować złączki wodoszczelne typu MT XX T, 

zapewniające szczelność połączeń na poziomie IP 67. Średnica wewnętrzna osłony otaczającej powinna być równa  

co najmniej 1,5 krotnej zewnętrznej średnicy kabla, jednak nie mniejsza niż 50 [mm]. W przypadku ułożenia kilku kabli  

w jednej osłonie otaczającej powierzchnia otworu nie powinna być mniejsza niż trzykrotna suma powierzchni przekrojów 

ułożonych kabli.  

Głębokość umieszczenia osłon otaczających w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do górnej osłony linii kablowej 

powinna wynosić, co najmniej: 

 40 [cm] – przy układaniu kabli pod chodnikami, 

 100 [cm] – przy układaniu kabli w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego.  

Dopuszcza się zmniejszenie podanej głębokości, jeżeli wymusza to konstrukcja istniejących budowli na trasie kabla  

lub przeszkoda, której nie można usunąć lub obejść z zachowaniem normatywnych odległości. 

Kabel przy wprowadzaniu do złącza powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi osłoną 

otaczającą o średnicy wewnętrznej większej o co najmniej 50 % od średnicy zewnętrznej kabla. Osłony otaczające 

powinny przechodzić przez całą grubość fundamentu lub ściany budynku ze spadkiem w kierunku zewnętrznym. Miejsce 

wprowadzenia kabla do złącza należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody do wnętrza budynku. 

Wymagania pomontażowe: 

1. Końce poszczególnych żył kabli powinny być jednakowo oznaczone. 

2. W linii kablowej powinna być zachowana zgodność faz oraz ciągłość żył roboczych i powrotnych. 

3. Należy sprawdzić rezystancję oraz wykonać próbę napięciową izolacji żył kabli. 

Badanie linii kablowej: 

 sprawdzenie zgodności wykonania linii kablowej z projektem technicznym oraz wymaganiami norm  

i przepisów, 

 sprawdzenie zgodności kabli i osprzętu z wymaganiami norm i dokumentów na podstawie których zostały 

wykonane (atestów, certyfikatów, protokołów itp.) 

 wykonanie badań pomontażowych w zakresie: 

a) sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych i powrotnych, 

b) pomiar rezystancji izolacji żył kabla, 

c) próba napięciowa izolacji żył kabla, 

d) próba szczelności powłoki zewnętrznej, 

e) pomiar rezystancji żył roboczych i powrotnych, 

f) pomiar pojemności kabla, 

g) pomiar wyładowań niezupełnych. 
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18.10 Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę podstawową dla sieci SN 20 kV stanowi izolacja kabla, umieszczenie części czynnych poza zasięgiem oraz 

obudowy i osłony o stopniu ochrony IP 2X. Ochronę przy uszkodzeniu pełni uziemienie ochronne. Złącze kablowe 

posiada uziemienie ochronne średniego napięcia wykonane w postaci głównej szyny uziemiającej Fe/Zn 50×4 [mm]. 

Szyna podłączona jest w dwóch punktach poprzez bednarki Fe/Zn 50×4 [mm] do złącz kontrolnych znajdujących  

się wewnątrz złącza. Złącza kontrolne podłączane są podczas montażu złącza kablowego w terenie do zewnętrznego 

uziomu otokowego z uziomem prętowym.  

Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C. Ochrona przeciwporażeniowa realizowana  

jest poprzez: 

 umieszczenie części czynnych poza zasięgiem, 

 izolację roboczą, 

 samoczynne wyłączenie zasilania, 

 osłon o stopniu ochrony większym od IP 2X. 

Zgodnie z normą N SEP-E-001 czas zadziałania zabezpieczeń zwarciowych w obwodach rozdzielczych linii  

i odbiorczych nie powinien przekraczać 5 s. Przy zastosowaniu zabezpieczeń zwarciowych w postaci bezpieczników 

topikowych dopuszcza się, aby czas samoczynnego wyłączania zasilania zwarć doziemnych w elektroenergetycznych 

liniach niskiego napięcia był dłuższy niż 5 s, jeżeli jednocześnie zostaną spełnione następujące wymagania: 

a) prąd wyłączający Ia będzie równy co najmniej 2 - krotnej wartości prądu znamionowego wkładki 

bezpiecznikowej, 

b) w obiektach budowlanych zasilanych z linii wykonane zostaną główne połączenia wyrównawcze wymagane 

przez normę PN-IEC 60364. 

W kablowej sieci elektroenergetycznej rozmieszczenie uziemień przewodów PEN powinno spełniać następujące 

wymagania: 

a) na końcu każdej linii i na końcu każdego odgałęzienia o długości większej niż 200 m należy wykonać 

uziemienie o rezystancji nie większej niż 30, 

b) na obszarze koła o średnicy 300 m zakreślonego dowolnie dookoła końcowego odcinka każdej linii  

i jej odgałęzień tak, aby koniec linii lub jej odgałęzienia znajdował się w tym kole, powinny znajdować  

się uziemienia o wypadkowej rezystancji nieprzekraczającej 5, obliczonej jedynie przy uwzględnieniu tych 

uziemień, których rezystancja jest nie większa niż 30. 

18.11 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Dla połączenia linii kablowej z instalacją odbiorczą stacji należy zabudować ograniczniki przepięć typu POLM-D 24N 

prod. ABB lub równoważne. Połączenia ograniczników przepięć powinny być wykonane najkrótszą drogą. Ograniczniki 

przepięć powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 60099-4. W sieci 20 kV dopuszcza się stosowanie 

jedynie ograniczniki przepięć beziskiernikowe, zaworowe z warystorami z tlenku metali. Zaleca się stosowanie 

ograniczników wykonanych w obudowie z polimerów silikonowych. Ograniczniki przepięć należy dobierać i montować  

w sposób umożliwiający spełnienie przez nie dodatkowej funkcji izolatora wsporczego w miejscu zainstalowania. 

Ograniczniki przepięć do ochrony kabli 20 kV montować pomiędzy zaciskami głowicy kablowej (żyła kabla roboczego)  

a uziemioną konstrukcją do której przyłączona została żyła powrotna linii kablowej, tak aby spełniały funkcję izolatora 

wsporczego głowicy. Odstępy pomiędzy ogranicznikami przepięć (zacisk górny), a innymi urządzeniami i uziemionymi 

konstrukcjami wsporczymi powinny spełniać wymagania instrukcji producenta. W przypadku braku takich wymagań, 

odległość dla sieci 20 kV nie powinna być mniejsza niż 220mm. 
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Na stanowisku słupowym nr IV/1 należy zabudować ograniczniki przepięć typu GXO 440/5. Ze względu na zabudowanie 

ograniczników przepięć rezystancja uziemienia nie może przekroczyć wartości R ≤ 10 . 

19. Obliczenia 

19.1 Obliczenia zwarciowe 

Dane do obliczeń: 

Zgodnie z wytycznymi projektowymi linia L-247-31 zasilana jest ze stacji 110/20 kV  ‘JAWOR’ pole nr 8 sekcja I. 

 zabezpieczenie zwarciowe  I>> 1050 [A],  t = 1,0 [s], 

 zabezpieczenie nadprądowe - zwłoczne  I > 180 [A],  t = 1,5 [s], 

 zabezpieczenie ziemnozwarciowe Io> nastawione na wyłącz z czasem  t = 0,5 [s]. 

 sieć elektroenergetyczna 20 [kV] pracuje w układzie kompensacji prądów ziemnozwarciowych. Prąd 

pojemnościowy jednofazowego zwarcia z ziemią w sieci 20 [kV] wynosi Io = 228 [A]. 

 do czasów zadziałania zabezpieczeń należy dodać czas własny aparatury łączeniowej t = 0,1 [s], SPZ 2-krotny. 

Sieć 20 [kV] od stacji 110/20 [kV] „JAWOR”: 

L1:  linia napowietrzna typu 3×AFL-6 70 [mm2] 

Z’ = 0,5923 [/km] 
R’ = 0,4414 [/km] 
X’ = 0,3950 [/km] 
s = 70 [mm2] 
L1 = 6,525 [km] 

L2:  linia kablowa typu 3×240 [mm2] 

Z’ = 0,1920 [/km] 
R’ = 0,1650 [/km] 
X’ = 0,0982 [/km] 
s = 240 [mm2] 
L2 = 0,586 [km] 

Zwarcie trójfazowe – słup nr 27: 

Z

Uc
I n

fK
3

"3


  = 2,67 [kA] 

 = 1,02 + 0,98e -3(R/X)  = 1,1242 

 

Prąd zwarciowy udarowy: 

"2 kP Ii    = 4,24 [kA] 

Prąd zwarciowy cieplny: 

nmII Kth  "  = 2,68 [kA], przy  n = 1, m = 0,00436 dla Tk = 1,50 [s] 

m  - współczynnik opisujący wpływ zmian składowej nieokresowej prądu zwarciowego, 
n  - współczynnik opisujący wpływ zmian składowej okresowej prądu zwarciowego. 

Dla zwarć odległych n = 1, natomiast 
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Wyznaczenia minimalnego przekroju kabla: 

kthTI
k

s 21
   = 30 [mm2] 

dla k = 94






2mm

A  

Dla kabla typu XRUHAKXS 1×240/25 mm2 12/20 [kV] (prąd zwarciowy 1-sekundowy, przy czasie trwania zwarcia  
Tkn = 5 [s] wynosi Ithn = 22,60 [kA]  

Ith  Ithn 
k

kn

T

T
- warunek spełniony 

Dopuszczalna wartość 1-sekundowego prądu zwarciowego dla żyły powrotnej 25 [mm2] wynosi 5,3 [kA],  
przy maksymalnym czasie trwania zwarcia Tkn = 5 [s]. 

 Ith  Ithn 
k

kn

T

T
- warunek spełniony 

Dla kabli ułożonych w ziemi w osłonach otaczających zgodnie z katalogiem przyjmuje się współczynnik zmniejszający  
k = 0,85. 

Idd = 420 [A] × 0,85 = 357 [A] 

19.2 Obliczenia prądu ziemnozwarciowego 

Projektowana linia kablowa 3×XRUHAKXS 1×240/25 [mm2] 12/20 kV: 

 pojemność C  = 0,30  [µF/km] 

 reaktancja pojemnościowa  Xc  = 10,62  [k/km] 

 prąd ładowania  Ic  = 1,13  [A/km] 

 pojemnościowy prąd zwarcia z ziemią Ikc
”  = 3,372  [A/km] 

 całkowita długość linii l = 1,380 [km] 

Projektowana linia kablowa spowoduje wzrost naturalnego prądu pojemnościowego sekcji I stacji 110/20 Jawor  

o Ic = 4,65 A.  

20. Uwagi końcowe 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi normami, przepisami 
budowy i bhp oraz instrukcjami. 

 Wszystkie roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności. Roboty ziemne w pobliżu 
istniejących kabli elektroenergetycznych wykonywać przy wyłączonym napięciu. 

 terminie przystąpienia do wykonywania robót powiadomić wszystkich użytkowników (właścicieli) obcych sieci  
i urządzeń znajdujących się w zasięgu prowadzonych robót i z nimi zlokalizować w terenie ich położenie, 
uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. 

 Po zakończeniu robót, przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, należy wykonać pomiary pomontażowe oraz 
przeprowadzić próby montażowe. 

 Przed przystąpieniem do eksploatacji stacji należy wyposażyć ją w odpowiedni sprzęt ochronny. 
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21. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa linii napowietrznej SN 20 kV numer L-247-31 
w Jaworze, ul. Cukrownicza 

działki nr: 3/4, 4/2, 4/4, 4/9, 4/11, 4/28, 4/36,  99/5, 99/6, 99/16, 99/29  

- obręb 0001 Gospodarstwo 

59-400 Jawor, ul. Cukrownicza 
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 ul. św. Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica 

 Projektant:    Remigiusz Przystaj 
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1. Zakres robót.  

Zakres robót obejmuje w szczególności: 

 demontaż linii napowietrznej SN od słupa nr 27 do stacji nr R-247-31, 

 budowę złącz kablowych SN 20 kV, 

 wykonanie przecisków i przewiertów sterowanych, 

 budowę linii kablowej relacji: proj. mufa nr 1 – proj. ZK SN-4 nr 1, 

 budowę linii kablowej relacji: proj. ZK SN-4 nr 1 - proj. ZK SN-4 nr 2, 

 budowę linii kablowej relacji: proj. ZK SN-4 nr 1 - istn. stacja R-247-27, 

 budowę linii kablowej relacji: istn. stacja R-247-27 - istn. stacja R-247-31, 

 wymiana słupa nr IV/1 typu P-10/ŻN na K-10,5/17,5 z ustojem U2a, 

 demontaż linii napowietrznej nn od słupa nr IV/1 do słupa nr IV/4, 

 demontaż przyłącza napowietrznego zasilającego budynek dz. nr 4/2, 

 posadowienie szafki kablowej ZK3a w granicy działki nr 4/2, 

 wyposażenie pola nr 5 rozdzielnicy nn w stacji R-247-31, 

 budowa linii kablowej relacji: istn. stacja R-247-31 - proj. ZK3a dz. nr 4/2. 

Kolejność prac: 

 geodezyjne wytyczenie trasy linii kablowych, 

 wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym, 

 przygotowanie miejsca pracy, 

 wyłączenie napięcia – uziemienie linii, 

 wykonanie przewiertów i przecisków dla linii kablowej SN 20 kV, 

 posadowienie złącz kablowych SN 20 kV, 

 wykonanie rowu kablowego dla linii SN i nn, 

 układanie kabli linii kablowej SN i nn, 

 zabudowa szafki złączowej ZK3a, 

 wymiana słupa nr IV/1, 

 demontaż linii napowietrznej SN 20 kV i nn, 

 podłączenie kabli linii zasilających, wykonanie głowic i muf kablowych, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 zasypanie rowów kablowych, zagęszczenie gruntu, 

 oznaczenie linii kablowej, 

 odtworzenie nawierzchni oraz zieleni niskiej,  

 odtworzenie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, 

 porządkowanie terenu, 

 pomiary pomontażowe, 

 załączenie napięcia. 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 linia napowietrzna SN 20 kV, 

 linie kablowe SN 20 kV, 

 linie kablowe nn 0,4 kV, 

 linie napowietrzne nn 0,4 kV, 

 sieci uzbrojenia terenu, 

 istniejąca zabudowa, 

 ciągi komunikacyjne. 

3. Wykaz przewidywanych zagrożeń. 

 linia L-241-31 – wyłączenie i załączenie napięcia, 

 przygotowanie i likwidacja miejsca pracy – uziemienie linii, 

 praca w wykopie o głębokości do 1,2 m, 

 praca na wysokości powyżej 2,0 m, 

 praca przy demontażu i montażu elementów o masie powyżej 100 kg, 

 ruch pieszych oraz pojazdów mechanicznych. 

4. Sposób prowadzenia instruktażu. 

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na pisemne polecenie 

wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu prowadzącego eksploatację sieci. Pracownicy pracujący 

przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy  

ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować 

i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

5. Wskazanie środków zapobiegającym niebezpieczeństwom. 

 wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne, 

 wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”, 

 miejsce pracy ogrodzić przed dostępem osób niepowołanych i postronnych, 

 egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej - odzieży  
i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu, 

 kable przeciąć, po dokładnej ich identyfikacji, narzędziami przystosowanymi do tego typu prac, 

 wyłączanie i załączanie napięcia winno odbywać się dwuosobowo przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 

 zastosować w drzwiczkach do wnęki rozłącznikowej złącza zamki wyposażone we wkładki typu 
„Master Key” celem zabezpieczenia przed dostaniem się do wnętrza złącza osób niepowołanych, 

 nie wolno pozostawiać bez dozoru żadnych otwartych drzwiczek do rozdzielnic, 

 prace polegające na identyfikacji i przecięciu istniejących linii kablowych oraz wykonanie muf 
kablowych należy wykonać w czasie trwania jednej zmiany roboczej, 

 prace powinny zostać wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje oraz uprawnienia. 

 

Opracował 

Remigiusz Przystaj 

 

 



 

25 

 

22. Rysunki 
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23. Załączniki 

 

 


