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Przebudowa drogi dojazdowej do boisk
Jerzy Góralski
sportowych od km 0+003,70 do km 0+106,00

drogowa

2.

DrenaŜ boisk wraz z ukształtowaniem terenu
i płyty boisk, oraz nawierzchnia trawiasta

Stanisław Paluch

wodno melioracyjna

Oświetlenie boisk i drogi dojazdowej, oraz
zasilanie zaplecza magazynowo – socjalnego
ze sceną letnią

Kazimierz Ordecki elektryczna
Bogusław Caban
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Budowa kontenerowego zaplecza
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Alfreda Bidniuk

ogólnobud.
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Ogrodzenie i widownia oraz urządzenia z
wyposaŜeniem boisk
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
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1
1.
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Wyszczególnienie
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Warunki przyłączenia RDE-9/ZP/552/41/2009
Uprawnienia budowlane projektanta
Zaświadczenie o przynaleŜności projektanta do LOIIB.

Nr załącznika
3
1
2
3

4

I. Oświadczenie projektanta.

Stosownie do wymogów art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (zam. Dz. U. 156 z 2006 r. poz. 1118 późniejszymi zmianami)
oświadczam, Ŝe projekt budowlany „Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowo rekreacyjnych

w

miejscowości

Modliborzyce

-

branŜa

elektryczna"

został

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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II. Informacje ogólne.

2.1.

Przedmiot projektu.
Przedmiotem projektu jest budowa linii elektroenergetycznej zasilającej

zespół boisk i urządzeń sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Modliborzyce.

2.2.

Zleceniodawca i inwestor.
Zleceniodawcą i inwestorem robót ujętych niniejszym opracowaniem jest

Gmina Modliborzyce, 23 – 310 Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 53

2.3.

Podstawa opracowania projektu.
Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią:

• zlecenie inwestora,
• warunki przyłączenia RDE-9/ZP/552/41/2009 wydane przez PGE Dystrybucja
Rzeszów Sp. z o. o., Rejon Dystrybucji Energii Janów Lubelski, 23 – 300 Janów
Lubelski, ul. Zamoyskiego 96,
• obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia,
• decyzje,

opinie,

uzgodnienia

wydane

przez

odpowiednie

jednostki

administracji, uŜytkowników sieci, właścicieli gruntów,
• dane zebrane w terenie przez zespół projektujący.

2.4.

ZałoŜenia do projektowania.
Zakłada się zasilanie zespołu boisk od sieci nN zasilanej ze stacji

transformatorowej Modliborzyce GS.
Moc przyłączeniowa – 40 kW.
Współczynnik mocy tgφ ≤ 0,4.
Stacja zasilająca – Sn/nn Modliborzyce GS.
Napięcie zasilania – 230/400 V.
Układ sieci TNC.
Ochrona od poraŜeń – samoczynne wyłączenie zasilania.

2.5.

Ochrona od poraŜeń.
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C.
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III. Opis techniczny.

3.1.

Podstawowe parametry techniczne.

− długość trasowa linii – 639 mb,
− maszty oświetleniowe – 12 szt.
− lampy parkowe – 3 szt

3.2.

Linia kablowa.
Linię

kablową

naleŜy

budować

zgodnie

z

normą

PN-76/E-05125.

W celu wykonania zasilania projektowanego zespołu boisk naleŜy:
• zmodernizować złącze kablowe na budynku firmy ETOS poprzez wymianę
na ZK-2 oraz zastosowanie zabezpieczeń o wartości 80A,
•

wybudować odcinek przyłącza kablowego niskiego napięcia YAKY 4x120
mm2 do skrzyni złączowo – pomiarowej na zewnątrz budynku magazynowo
– socjalnego zespołu boisk.

•

od złącza kablowego wybudować linie zasilające: budynek zaplecza,
boiska sportowe, scenę, parking.

•

wybudować od rozdzielnicy sterowania oświetleniem RO projektowany
odcinek linii kablowej oświetlenia zespołu boisk,

•

w szafce ZL zainstalować układ pomiarowo – rozliczeniowy składający się z
licznika trójfazowego typu 10EC6tdgr/1,

•

wykonać uziemienie taśmowo – prętowe o rezystancji R<30 Ω na całej
długości linii kablowej, uziemiając kaŜdy słup oświetleniowy i przewód PEN,

•

połączenie odgałęzień uziemienia do słupów oświetleniowych wykonać
poprzez

spawanie.

Spawy

zabezpieczyć

przed

korozją

lakierem

bitumicznym.
•

w miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń z innymi urządzeniami podziemnymi kabel
YAKY 4x chronić rurami osłonowymi.

•

końce rur uszczelnić przed przedostawaniem się wody,
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3.3.

Maszty, słupy i oprawy oświetleniowe.
Do oświetlenia kompleksu boisk sportowych zastosowano naświetlacze RT-4

1000 W (źródła światła lampy metalohalogenkowe) produkcji Schreder, które
naleŜy zamontować na masztach M160E (kolor czarny) za pomocą głowic z kryzą
produkcji ELEKTROMONTAś RZESZÓW zgodnie z rys. Nr 3.
Maszty naleŜy posadowić na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
0,86x0,85x1,7 produkcji ELEKTROMONTAś RZESZÓW.
Kable zasilające naświetlacze naleŜy zakończyć na tabliczkach ZG5-95
zamontowanych we wnękach masztów zgodnie z rys. nr 3.
Do oświetlenia parkingu przy boiskach naleŜy zastosować oprawy K-LUX 100
W (źródła światła lamy sodowe), które naleŜy zamontować na słupach parkowych
S-40 produkcji ELEKTROMONTAś RZESZÓW.

3.4.

Rozdzielnice elektryczne.
Ze skrzyni złączowo – pomiarowej (typowej dla danego rejonu) naleŜy zasilić

poszczególne

projektowane

rozdzielnice

elektryczne

obiektów

sportowych

(typowe dla danego rejonu energetycznego wolnostojące zestawy rozdzielcze) za
pomocą kabli podanych na schemacie ideowym rys. 2.

3.5.

Ochrona od poraŜeń.

Sieć energetyki zawodowej pracuje w układzie TN-C. Jako system ochrony przed
poraŜeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączanie zasilania
zgodnie z PN-IEC 60364, realizowane przez wyłączniki nadprądowe. Dodatkowo
naleŜy wykonać uziemienie konstrukcji słupów o wartości R<30 Ω.

3.6.

Obliczenia techniczne.

3.6.1. Obliczenia spadku napięcia w linii.

8

Do obliczeń spadku napięcia przyjęto odcinek linii od RO do masztu L3.

PUNKT

MOC
[W]

L1
L2
L3

1000
2000
1000

ODLEGŁOŚĆ
SPADEK
DŁUGOŚĆ
MIĘDZY PUNKTAMI
NAPIĘCIA
[m]
[m]
[%]
LINIA PROJEKTOWANA
73
73
0,33
48
121
1,44
48
169
2,22

∆U % - spadek napięcia w projektowanym obwodzie oświetleniowym

∆U % =

2 ⋅ P ⋅ L ⋅ 100

γ ⋅ S ⋅ U nf2

P – moc czynna obciąŜenia linii,
L - długość linii,
S – przekrój Ŝyły przewodu,

γ - konduktywność przewodu
Unf – znamionowe napięcie fazowe
∆U % < 4% - warunek na spadek napięcia zostaje zachowany przy

3.6.2. Obliczenia zabezpieczenia dla linii.

a) DuŜe boisko.
I BR =

PR
7000
=
= 32,04 A
218,5
cos ϕ ⋅ U nf

IBR – prąd obciąŜenia fazy R,
P – moc czynna obciąŜenia fazy R,
cos ϕ - współczynnik mocy
I NR ≥ I BR ⋅ 1,25 = 40 A
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b) Małe boisko.

I BR =

PR
3000
=
= 13,73 A
218,5
cos ϕ ⋅ U nf

I NR ≥ I BR ⋅ 1,25 = 20 A

c) Parking.

I BR =

PR
100
=
= 0,46 A
218,5
cos ϕ ⋅ U nf

I NR ≥ I BR ⋅ 1,25 = 6 A

d) Zaplecze magazynowo – sportowe – wg projektu typowego.

e) Cały obiekt.
I BR =

PR
11200
=
= 51,35 A
cos ϕ ⋅ U nf
218,5

I NR ≥ I BR ⋅ 1,25 = 63 A

W

miejscu

nawiązania

przyłącza

(złącze

kablowe)

naleŜy

zastosować

naleŜy przyjąć

bezpieczniki

zabezpieczenie o wartości 80 A.
Dla

zabezpieczenia

całego obiektu

w

stacji

WTN-1/gF 100 A

3.6.3. Obliczenia pętli zwarcia w miejscu przyłączenia.

Do obliczeń przyjęto:
 Rt = 0,00786 Ω, Xt = 0,0248 Ω dla transformatora 250 kVA,
 Linia kablowa do miejsca przyłączenia (ZK) YAKY 4x120 – 215 m.
Rk = 0,051 Ω, Xk = 0,017 Ω
ZL =

(Rt + RK )2 + ( X t + X K )2

= 0,071 Ω
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IZ =

0,8 * U f
ZL

= 2,591 kA

Prąd wyłączeniowy dla bezpiecznika WTN-1/gf
Iw=6x100 A = 600 A

Warunek skuteczności działania zabezpieczenia

Z L ∗ IW ≤ U f
42,6<230 warunek skuteczności ochrony p. poraŜeniowej jest spełniony

3.7.
•

Uwagi końcowe.

Wytyczenie i prowadzenie prac wykonać zgodnie z obowiązującymi
normami, opiniami, decyzjami.

•

Po zakończeniu prac techniczno - montaŜowych wszystkie nawierzchnie
trwałe wymagające zerwania (chodniki, drogi, wjazdy, ogrodzenia itp.)
naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego, wykorzystując w miarę moŜliwości
materiał z odzysku.

•

W trakcie budowy naleŜy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów,
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

•

Przed

zasypaniem

wykopów

dokonać

wymaganych

odbiorów

i sprawdzeń oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną.
•

Po zakończeniu wszystkich prac wykonać dokumentację powykonawczą i
zgłosić zakończenie budowy do odbioru.
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Linia kablowa elektroenergetyczna w miejscowości Modliborzyce.
Działki ewidencyjne nr 743/1.

Inwestor:
Gmina Modliborzyce
23 – 310 Modliborzyce
ul. Piłsudskiego 53

Projektant:
mgr inŜ. Kazimierz Ordecki
23 – 400 Biłgoraj
Ul. Batalionów Chłopskich 6

Informacja BIOZ – część opisowa.

Część opisowa wg § 3. l. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.).
1. Zakres robót:
a) według przedmiaru robót planowanej inwestycji.
2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
a) według harmonogramu sporządzonego przez wykonawcę.
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
a) według planu zagospodarowania inwestycji.
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
a) elektroenergetyczna linia napowietrzna nn.
b) prace na wysokości powyŜej 16 m.
c) roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe.
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5. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
a) prace w pobliŜu jezdni oraz linii elektroenergetycznej.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
a) instruktaŜ bezpośredni.
b) zapoznanie pracowników z planem BIOZ.
7.

Wskazanie

środków

technicznych

i

organizacyjnych

zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagroŜenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie:
a) według aktualnych przepisów BHP.

Projektant:
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