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2. Spis rysunków 

E1.1. Plan przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i oświetlenia przejść dla pieszych 
Plan kanału technologicznego cz. I 

E1.2. Plan przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i oświetlenia przejść dla pieszych 
Plan kanału technologicznego cz. II 

E1.3. Plan przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i oświetlenia przejść dla pieszych 
Plan kanału technologicznego cz. III 

E2.1 Schemat oświetlenia przejścia dla pieszych w km. 0+917,50 
E2.2 Schemat oświetlenia przejścia dla pieszych w km. 0+030,50 
E2.3 Schemat oświetlenia przejścia dla pieszych w DW 429 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1.Podstawa opracowania  
 
Podstawę opracowania stanowi: 

 zlecenie Inwestora 
 projekt drogowy 
 obowiązujące przepisy i normy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 
r., poz. 1186) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1474) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 
r., poz. 2068) 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 680) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864, 
z późniejszymi zmianami) 

 N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” 
 N SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia 
  PN-E-05100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne-Projektowanie i 

budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 
  PN-EN 50423-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 1 kV do 45 kV włącznie. Wymagania ogólne. 
 - PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 
  - PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1 kV 
 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 
2002 r. Nr 75, poz. 690). 

 - Obowiązujące standardy w Tauron dystrybucji, a szczególnie: 
 - Standard techniczny nr 7/DTS/2016 – linie SN 

 
3.2.Zakres opracowania 

 
- budowa kanalizacji technologicznej 
- przebudowa sieci kablowej SN kolidującej z rozbudową drogi 
- budowa oświetlenia przejść dla pieszych 
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3.3. Kanalizacja technologiczna 
  

Zgodnie z uzgodnieniami roboczymi należy wzdłuż projektowanej drogi wybudować 
kanał technologiczny KTu2. 
Projektowaną kanalizację zaprojektowano z 2 rur osłonowych Ø 125 (RO) - rurami typu: DVK-T 
125, 7 rur Ø 40 (RS) oraz 2 rury Ø 40 z mikrorurami (VMR).   W ciągu projektowanej kanalizacji 
zaprojektowano studnie przelotowe typu SKO-2, ( co około 100 m) z rama i pokrywą typu 
ciężkiego z wywietrznikiem wyposażone w zamknięcie ryglowane zamykane na zamek typu 
Abloy. Sposób ułożenia kanalizacji pokazano na planach sieci. 
W miejscach skrzyżowania proj. Kanału technologicznego z istniejącymi kablami 
energetycznymi oraz istniejącymi kablami teletechnicznymi, napotkane kable zabezpieczyć 
rurami dwupołówkowymi typu PSØ110 kable nN i PSØ160 kable SN (dla kabli energetycznych) 
lub RHDPEp-D Ø119 (dla kabli lub sieci teletechnicznych). 
Rurociągi kanalizacji technologicznej należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 m 
(pod ciągami komunikacyjnymi na głębokości 1-1,1m) na 10 cm podsypce z piasku z 
przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folią z tworzywa sztucznego 
koloru pomarańczowego, a następnie wypełnić wykop zagęszczając warstwami, co 30 cm wg 
trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Wejścia do rury należy dokładnie uszczelnić stosując 
uszczelnienie uniemożliwiające przesiąkanie wody. 
Przy wykonaniu projektowanego kanału technologicznego uwzględnić uwagi zawarte 
W Wytycznych kanałów technologicznych opracowane przez GDDKiA w 2017 r. 

Przy wykonaniu projektowanego kanału technologicznego uwzględnić uwagi 
zawarte w wytycznych kanałów technologicznych opracowane przez GDDKiA w 2017 r.      

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sąsiednimi studniami 
przebiegać po linii prostej bez załamań i wyboczeń. W uzasadnionych przypadkach, w 
tym dla zastąpienia studni zakrętowej, rury kanalizacji z rur prostych mogą odchylać 
się od przebiegu prostoliniowego. Jednak wygięcie tych rur powinno być utrzymane w 
takich granicach, aby możliwe było przeciągnięcie przez nie kalibru z materiału 
nieulegającego odkształceniu o długości 1,0 m i średnicy równej połowie średnicy 
wewnętrznej rury, o krawędziach zaokrąglonych. Miejsce wprowadzenia rur powinno 
zostać uszczelnione względem otworu w studni zaprawą o odpowiednich parametrach. 
Uszczelnienie względem ściany studni wykonać masą bitumiczno-kauczukową lub 
wodoszczelną zaprawą cementową. Mikrokanalizacja    zostanie    zbudowana    w    
sposób    zapewniający    jej    trwałość i funkcjonalność. Mikrorurki zostaną wykonane 
z polietylenu MDPE/HDPE, z gładkimi lub rowkowanymi ściankami wewnętrznymi z 
warstwa poślizgową. Klasa odporności na ściskanie mikrorurki zapewnia wytrzymałość 
minimum 180N przy zachowaniu współczynnika zniekształcenia kształtu mniejszym niż 
5% przekroju mikrorurki. Mikrorurki będą posiadały trwałe oznaczenia kolorystyczne 
celem jednoznacznego określenia traktu kablowego na całej trasie, w studniach należy 
wyłożyć wewnątrz studni po ścianach studni zachowując minimalnym promieniem 
gięcia nie mniejszy niż 15 średnic i zgodnie z wytycznymi producenta. Łączenie 
mikrorur wykonywać jedynie w studniach kablowych. Nie lokować złączek                   w rurach 
kanalizacji pierwotnej, pomiędzy studniami. Podczas instalowania złączek stosować 
specjalistyczne narzędzia do przycinania mikrorur, w celu zapewnienie możliwie   
gładkiej powierzchni cięcia oraz utrzymania konta prostego pomiędzy krawędzią 
cięcia, a boczną ścianką mikrorury. Dla osłony złączek i zatyczek mikrorur oraz 
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połączenia i zakończenia rury 7x10/1,0 stosować dedykowane dla danego systemu 
mikrokanalizacji puszki połączeniowe dzielone zapewniające przynajmniej 
mułoszczelność.  

Szczegóły pokazano na planie kanalizacji technologicznej. 
 
3.4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 

 
Dla usunięcia kolizji projektowanej rozbudowy drogi z istniejącymi kablami SN 

zaprojektowano przebudowę odcinków kolidujących kabli. Projektowane odcinki wykonać 
kablem 3 x XRUHAKS 1x 120/25. Do połączenia istniejących kabli typy HAKnFtA z 
projektowanymi kablami stosować mufy przejściowe Raychem.  

Dodatkowo w miejscach skrzyżowania istniejących kabli z projektowanymi zjazdami i 
drogami pokazanych na planie dla zabezpieczenia kabli zaprojektowano przepusty kablowe z 
rur dwudzielnych A 160 PS. 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w punktach charakterystycznych.  
Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu, 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po wykonaniu robót, 
powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni 
kabla górnej warstwy powinna wynosić, co najmniej: 
80cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym 15kV. 
Przy skrzyżowaniu projektowanych kabli z drogami kołowymi  należy stosować rury osłonowe o 
średnicy minimum 160mm, ułożone na głębokości minimum 1,0m od powierzchni drogi do górnej 
krawędzi rury osłonowej. Długość rury osłonowej powinna być tak dobrana, aby zapewnić 
ochronę kabla na całej szerokości jezdni oraz dodatkowo na długości minimum 0,50m po obu 
stronach drogi. 

 
Rys. 1  Sposób układania kabli jednożyłowych SN w układzie trójkątnym. 
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Szczegóły pokazano na planszy zbiorczej uzbrojenia terenu. 
 

3.5. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych 
 
Zaprojektowano oświetlenie przejść dla pieszych oprawami zamontowanymi na słupach 

typu CC 6m z oprawami LED typu TECEO GEN2 1/5145/48 LEDS 600mA 86W NW 740/445152 
4000K i oprawami typu GEN2 1/5245/48 LEDS 700mA 101W NW 740/445152 4000K na 
wysięgniku WR 10/1/0.85/15 na słupie CC 6m. Słupy montować na fundamencie 
prefabrykowanym FP1. Słupy usytuować zgodnie z planem oświetlenia.  
Projektowane oświetlenie zasilane będzie z istniejącej zalicznikowej sieci oświetlenia. Ze słupa 
linii napowietrznej zlokalizowanego w pobliżu projektowanego przejścia dla pieszych 
zaprojektowano do słupów oświetleniowych linię kablową YAKXS 4 x 35. Na słupie  zamontować 
odgromniki GXO Lovos 0.28/5 i rozłącznik bezpiecznikowy RSA00 . Na słupie zamontować 
uziemienie którego oporność nie może przekroczyć 10 om. Na słupie kabel do wysokości 2,5 m 
prowadzić w rurze SV 50.  

Kabel należy układać zgodnie z N SEP–E–004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 
linie kablowe. Projektowanie i budowa” na głębokości 1m w drogach i poboczu drogi w rurze 
DVK 50. Ułożony kabel przykryć folią koloru niebieskiego. Przejścia pod drogą wykonać metodą 
przekopu w rurze SRS 75. W wykopach kable układać linią falistą. Przy latarniach pozostawić 
zapasy kabla o długościach zgodnych z normą. Kable zaopatrzyć w oznaczniki rozmieszczone, 
co 10m oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur, przepustów i w miejscu skrzyżowań z 
istniejącym uzbrojeniem wykonane z materiału trudno ulegających degradacji, na których 
umieścić trwałe napisy zawierające: 
- symbol i nr ewidencyjny kabla 
- typ i przekrój kabla 
- rok budowy 
- napięcie znamionowe 
- znak użytkownika kabla 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach skrzyżowania kabli z innymi 
urządzeniami podziemnymi oraz w miejscach z dużym uzbrojeniem terenu, na trasie 
projektowanych kabli należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego 
przebiegu tych urządzeń. Przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu instalacji wodociągowej, 
elektrycznej, telefonicznej czy gazowej należy zapewnić nadzór techniczny użytkowników tych 
instalacji. Szczególną uwagę należy zachować przy prowadzeniu robót ziemnych w pobliżu 
drzew. Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia i drzew wykonywać ręcznie. 
Wspólnie z kablem układać bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4 jako uziemienie słupów 
oświetleniowych. Bednarkę układać na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odległości 10 cm 
od kabla. 
Wykop w pasie drogowym po zasypaniu zagęścić do wskaźnika 1,02. Prace w pasie drogi 
powiatowej prowadzić z uwzględnieniem warunków zawartych w uzgodnieniu ZDP w Opolu. 

Skrzyżowania kabli z drogami  
Przy skrzyżowaniu projektowanych kabli z drogami należy stosować rury osłonowe o 

średnicy minimum 110 lub 160mm, ułożone na głębokości minimum 1,0 m od nawierzchni drogi 
do górnej krawędzi rury osłonowej. Długość rury osłonowej powinna być tak dobrana, aby 
zapewnić ochronę kabla na całej szerokości nasypu oraz dodatkowo na długości minimum 2 m 
po obu stronach drogi.  
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Skrzyżowanie kabli z urządzeniami uzbrojenia podziemnego 

Przy skrzyżowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi należy 
stosować postanowienia normy SEP-E-004. Odległość pionowa między projektowanymi kablami 
niskiego napięcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociągami 
podziemnymi powinna wynosić odpowiednio 0,25–0,50m. 

W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości, kabel w miejscach 
skrzyżowań należy prowadzić w osłonach rurowych o odpowiedniej średnicy ułożonych na całej 
długości skrzyżowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony. Zaleca się prowadzenie 
kabli elektrycznych powyżej innych instalacji uzbrojenia terenu. 

W zależności od warunków lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej głębokości 
uzbrojenia terenu, należy w miejscach skrzyżowań wykonać przekopy kontrolne. 

Szczegóły pokazano na planie i schemacie oświetlenia. 
 

3.5.1. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej  

 

 Dla celów rozliczeniowych pomiar bezpośredni istniejący. 
 
3.5.2. Sterowanie oświetlenia 

 
Sterowanie oświetleniem pozostanie istniejące. 
 

3.6. Uwagi końcowe 
 
-całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, dokumentacją 

techniczno-ruchową urządzeń oraz obowiązującymi przepisami PBUE,BHP itp. 
-roboty instalacji elektrycznej winno wykonać osoby uprawnione w uzgodnieniu 

ze służbami energetycznymi  
-trasy uzbrojenia traktować, jako orientacyjne. Roboty w ich pobliżu prowadzić ręcznie 

wyłącznie pod nadzorem służb technicznych właściciela urządzenia 
-wykonawca winien przestrzegać obowiązujących przepisów i norm          
-po wykonaniu robót należy przeprowadzić odpowiednie pomiary i próby rozruchowe 
-w przypadku rezygnacji w danym układzie z któregoś z projektowanych elementów 

należy dostosować projektowane obwody do rzeczywistych potrzeb na etapie wykonawstwa w 
ramach nadzoru autorskiego. 

  
3.7. Przepisy i normy 

 
4.ZN-96/TPS-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania techniczne. 
5.ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 
6.ZN-96/TPASA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 
7. ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
8. ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji 

pierwotnej. Wymagania i badania. 
9.ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). 

Wymagania i badania. 



  strona 9/9 

Opis techniczny            

Projekt budowlany                                                                    styczeń 2022 

 

10. ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 
Wymagania i badania. 

11. ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i 
badania. 

12. ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
13. ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. 

Wymagania i badania. 
14. ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). Wymagania i badania                                                     
 15/ PN-EN 60694: 2004 „Postanowienia wspólne dla norm na wysokonapięciową 
aparaturę rozdzielczą i sterowniczą.”; 

16/ PN-EN 60298: 2000 „Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na 
napięcie 1kV do 52kV włącznie.”; 

17/ N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa” 

18/. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania badań przy odbiorze. 
19/.PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 
przewodów i kabli. 
20/.PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
21/.SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa". 
22/.PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i 

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6,6kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 
 
 
 
Opracował: 


