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(nr członkowski izby zawodowej)

OŚWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzającej projekt wykonawczy.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy:
w zakresie:
dla inwestycji pn:

BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
Zagospodarowanie sportowe terenu PG 4 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
Kędzierzyn Koźle, obręb 0044.AR_5 Kędzierzyn, ul. 1 Maja 3, dz. nr. ewid.
1185/6, jedn. ewid. 160301_1

sporządzony :
dla Inwestora:

XII 2016r.
Gmina Kędzierzyn Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn Koźle

Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.

Dziepółć, XII.2016
(miejscowość i data)

……………………………………………………………….
(pieczęć wraz z podpisem)
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5.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego. Projektuje się instalację
elektryczną zewnętrzną dla zagospodarowania sportowego terenu PG nr. 4 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Kędzierzynie Koźle. Kędzierzyn Koźle ul. 1 Maja 3 dz. nr. 1185/6 obręb
0044.AR_5 Kędzierzyn jedn. ewid. 160301_1. Wyżej wymieniona działka nie figuruje w
rejestrze zabytków (nie podlega pod konserwatora), nie znajduje się na terenie wpływów
górnictwa. Budowa niniejszej inwestycji nie wpłynie negatywnie ani nie pogorszy stanu
środowiska naturalnego w czasie budowy jak i późniejszym okresie eksploatacji.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
nie wpłynie negatywnie jak również nie pogorszy stanu środowiska naturalnego w czasie budowy
jak i w późniejszym okresie eksploatacji.
Dane

techniczne

obiektu

budowlanego

charakteryzujące

wpływ

obiektu

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie:

a)

zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków –

nie występuje,
b)

emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych -

nie występuje,
c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów - nie występuje,
d)

właściwości akustyczne oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności

jonizujące, pola elektromagnetyczne i inne zakłócenia – nie występują,
e)

wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,

wody powierzchniowe – nie występuje.
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6.OPIS TECHNICZNY
6.1 Dane ogólne

6.1.1.Warunki formalno - prawne wykonania projektu:
a) zlecenie inwestora,
b) ustalenia z inwestorem odnośnie przewidywanych urządzeń elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,
c) plan zagospodarowania terenu,
d) aktualne normy, katalogi oraz przepisy związane z opracowaniem projektu,
a w szczególności:
e) Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych,
f) Przepisy związane z wykonaniem projektu.
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

6.1.2.Polskie normy w instalacjach elektrycznych:
PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem
przetężeniowym.
PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i
sterowanie - Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym
PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami
oddziaływania cieplnego
PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa
PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i
sterowanie - Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-HD 60364-5-559:2012E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-EN 60598-1:2011P Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne
i badania.
PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami
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oddziaływania cieplnego
PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56:
Dobór i montaż wyposażenia Elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne.
PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

6.1.3.Przedmiot i zakres opracowania:
Niniejszy
projekt
wykonawczy
obejmuje
swoim
zakresem
budowę
nowoprojektowanego oświetlenia zewnętrznego na terenie szkoły PG nr. 4 dz.1185/6
obręb 0044.AR_5 jedn. ewid. 160301_1. według rys. nr E-PW-1.

6.1.4.Stan projektowany:
Do zasilania linii oświetlenia należy wykorzystać istniejącą rozdzielnię główną
RG w budynku szkoły. Kabel do budynku należy wprowadzić w rurze karbowanej DVK
75mm. Przejście przez ściany należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci. W
budynku kabel YKY 3x4mm2 zasilający nowoprojektowane oświetlenie zewnętrzne
należy układać w korytku instalacyjnym 40x40. W rozdzielnicy zostaną zainstalowane
nowoprojektowane zabezpieczenia, odpowiedzialne za zasilanie nowych opraw wg
rys. nr E-PW-3.

6.1.5.Rozmieszczenie elementów wyposażenia rozdzielnicy.
W trakcie realizacji projektu należy tworzyć przejrzysty układ funkcjonalny, który
będzie umożliwiał łatwy dostęp do elementów w czasie eksploatacji, konserwacji jak
również wymiany poszczególnych elementów. Obwody rozdzielnic powinny być
opisane zgodnie ze schematami strukturalnymi rozdzielnic w sposób trwały i
jednoznaczny.
Wewnątrz rozdzielnica RG wyposażona zostanie w zabezpieczenia nadmiarowo
prądowe o wartości S301 B10A o oraz urządzenia sterujące linią oświetlenia zgodnie
z rysunkiem nr. E-PW-3

6.1.6.Warunki układania kabli
Instalacja oświetlenia została pokazana na załączonym rysunku nr E-PW-1.
Instalację oświetleniową należy wykonać poprzez ułożenie kabla YKY 3x4mm2 od
rozdzielnicy RG do poszczególnych słupów oświetleniowych tworząc obwody zgodnie
z rys. nr E-PW-2. Kable należy osłonić rurami osłonowymi typu DVK ø 32mm
natomiast pod drogami dla ruchu samochodowego rury typu DVK 75mm. Rów kablowy
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należy wykopać na głębokości 0,80m. W wykopie kabel układać linią falistą z zapasami
(1-3% długości kabla) na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie
należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, dalej warstwą
rodzimego gruntu o grubości 15 cm, i ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego na całej trasie ułożonego kabla. Odległość folii od kabla powinna wynosić
co najmniej 25 cm. Pozostałą część nie zasypanego wykopu uzupełnić gruntem
rodzimym. Na końcach kabla należy zawiesić tabliczkę informacyjną z treścią: rodzaj
kabla, długość, trasa linii kablowej opisana punktem początkowym i końcowym, rok
budowy, właściciel prowadzący eksploatację linii.

6.1.7.Montaż słupów i fundamentów
Wykop w gruncie należy wykonać o ścianach skośnych lub prostych. Nie należy
dopuszczać do zalania wykopu wodami opadowymi. Poniżej opisane roboty należy
wykonywać w wykopie osuszonym o stabilnym podłożu. Na dnie wykopu należy
wykonać tzw. poduszkę z piasku 20cm zagęszczanego mechanicznie i wstępnie
wypoziomowaną
na
której
należy
posadowić
zabezpieczony
izolacją
przeciwwilgociową fundament, dodatkowo zaleca się wyłożenie powierzchni styku
fundamentu z dnem wykopu papą lub folią fundamentową płaską. Po ustawieniu i
wypoziomowaniu fundamentu należy przystąpić do zasypywania wykopu gruntem
niespoistym typu piasek drobny (Pd) lub średni (Ps) o dostatecznym stanie wilgotności
pozwalającej na zagęszczenie gruntu zasypowego do stopnia zagęszczenia Id≥0,6.
Grunt
zasypowy wykopu
należy układać zagęszczać
w warstwach
nieprzekraczających 20cm. Przy zasypywaniu fundamentu szczególną uwagę zwrócić
na zasypanie przestrzeni otwartej wewnątrz fundamentu na jego wysokości tak aby
nie pozostawić miejsc mogących gromadzić wodę. Fundament należy zakopać w
całości.
Słupy należy posadowić na typowych ustojach fundamentowych betonowych.
Należy posadowić słupy aluminiowe o wysokości 4m (dla opraw parkowych 38W), na
których zamontowane zostaną oprawy. Oprawy należy mocować na słupach z
zakończeniem ø 60 za pomocą śrub znajdujących się w podstawie oprawy. Wszystkie
latarnie wyposażone będą w złącza słupowe typu TB1 z bezpiecznikami w postaci
wkładek topikowych typu D01 o wartości 4A. W celu wykonania uziemienia należy
pogrążyć w gruncie na całej długości układanego kabla YKY 3x4mm2 płaskownik
FeZn 25x4mm2 (uziom poziomy bednarka) i łączyć z każdym słupem oświetleniowym
- wartość uziemienia słupa R<30Ω . Słupy końcowe linii należy uziemić, wprowadzając
do nich płaskownik FnZn 25x4mm łączący słup z uziomem szpilkowym o rezystancji
R<30Ω (uziomy o długości 3m co najmniej) . Przewód ochronno-neutralny należy
połączyć w każdym słupie z zaciskiem ochronnym słupa. Pozostałe słupy łączyć ze
sobą ochronną żyłą począwszy od szafki oświetleniowej. Miejsca połączeń zacisku PE
należy zabezpieczyć przed korozją.
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Podstawą rozmieszczenia słupów oświetleniowych jest przyjęta przez
Inwestora koncepcją – oświetlenie strategicznych punktów inwestycji.
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą zegara astronomicznego z
funkcją automatycznej zmiany czasu z zimowego na letni, który będzie włączał i
wyłączał oświetlenie terenu zgodnie z wytycznymi inwestora. Przewidziano również
możliwość ręcznego sterowania oświetleniem poprzez przełącznik FR321 1-0-2, który
zainstalowany jest w rozdzielnicy oświetleniowej. 1- praca ręczna, 2- praca
automatyczna.

6.1.8.Ochrona dodatkowa od porażenia prądem elektrycznym
System zasilania TNC. Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza
przewodów, osprzętu i urządzeń elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto
szybkie wyłączenie zasilania, stosując w obwodach odbiorczych bezpieczniki S 301
10A wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30 mA. Cała instalacja od
rozdzielnicy pracować będzie w układzie TN-C-S z oddzielną żyłą ochronną PE. Do
każdego słupa należy doprowadzić przewód ochronny PE i połączyć go z zaciskiem
uziemiającym, który znajduję się w każdym słupie. Przewodu ochronnego nie wolno
przerywać ani zabezpieczać zwarciowo. Oporność uziemienia powinna być mniejsza
od 30,0 Ω.

Po zakończeniu prac, a przed oddaniem ich do eksploatacji należy w/w instalację
poddać oględzinom, próbom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy została wykonana zgodnie
z aktualnymi wymaganiami
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7.OBLICZENIA
7.1.Spadek napięcia w przewodzie zasilającym oświetlenie terenu.
Prąd obciążenia linii zasilającej oświetlenie terenu:
𝐼𝐵 =

𝑃𝑆
532𝑊
=
= 2,43𝐴
𝑐𝑜𝑠𝜑 ∗ 𝑈 0,95 ∗ 230

Spadek napięcia w kablu YKY 3x4mm2 o długości l=40m:
∆𝑈% =

𝑃𝑆 ∗ 𝑙 ∗ 100 532 ∗ 40 ∗ 100
=
= 0,179% < 2%
𝛾 ∗ 𝑠 ∗ 𝑈2
56 ∗ 4 ∗ 2302

Dobrano poprawnie kabel zasilający YKY 3x4mm2 o prądzie dopuszczalnym
długotrwałym Idd=44A, który jest większy od prądu obciążenia linii oraz od wielkości
zabezpieczenia S 301 B 10A zainstalowanego w rozdzielnicy głównej budynku.

7.2. Sprawdzenie zabezpieczenia obwodu przed prądami zwarciowymi
(warunek zwarciowy).
(𝑘 ∗ 𝑠)2≥ 𝐼 2 *t
𝐼 2 *t=4400 (całka Joule´a), k dla Cu = 115,
(115 ∗ 4)2≥ 4 400
211 600 ≥ 4 400

s=4𝑚𝑚2

7.3. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
𝑍𝑠 *𝐼𝑎 ≤𝑈0
gdzie:
𝑍𝑆 - impedancja pętli zwarciowej obejmująca źródło zasilania, przewód roboczy aż do
punktu zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem zasilania.
𝐼𝑎 - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie <
0,4 s w pomieszczeniach szczególnie narażonych na porażenie prądem,
𝑈0 - napięcie znamionowe względem ziemi.
I𝑎 =k*𝐼𝑛
k=5 (dla wyłącznika o charakterystyce B dla TN 0,4s,)
𝐼𝑎 =5*10=50A
𝑈
230
𝑍𝑆 ≤ 𝐼 0
𝑍𝑆 ≤ 50
𝑍𝑆 ≤4,6Ω
𝑎

𝑙

40

Rk=ɤ∗𝑠=56∗4 = 0,18 Ω

Xk=𝑋 ´ ∗ 𝑙= 0,08*0,040= 0,0032Ω
𝑍𝐾(𝐾) =√𝑅𝐾 2 + 𝑋𝐾 2=√(0,18)2 + (0,0032)2 = 0,18 Ω
𝑐∗𝑈𝑛𝑓 1∗230

𝐼𝐾´´ =

𝑍𝐾

=

0,18

= 1277,77𝐴 = 1,27𝑘𝐴

𝐼𝐾" ≥ 𝐼𝑎
1277,77 ≥ 50
Warunek spełniony.
Współczynnik udaru
×= 1,02
𝑖𝑝 =x*√2 ∗ 𝐼𝐾´´ =1,02*√2*1277,77=1843,18A =1,84 kA
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8.UWAGI KOŃCOWE
1. Całość robót należy wykonać solidnie i zgodnie z przepisami i wymogami.
2. Prace likwidacyjne zlecić osobie (firmie) posiadającej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.
3. Przestrzegać przepisy BHP i technologię poszczególnych robót .
4. Wszystkie projektowane prace wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

normami oraz z niniejszą dokumentacją techniczną.

5. Materiały użyte do budowy winny posiadać atest oraz być dopuszczone
do powszechnego stosowania,
6. Po zakończeniu budowy instalacji elektrycznej, wykonać pomiary ochrony
przeciwporażeniowej: badanie wyłączników różnicowoprądowych, uziemień
odgromowych,

natężenia

oświetlenia

awaryjnego,

połączeń

wyrównawczych oraz oporności izolacji przewodów.
7. Protokoły badań i certyfikaty zastosowanych materiałów elektrycznych
i osprzętu przekazać Inwestorowi,
8. Wszystkie zmiany, które na etapie realizacji robót zamierza dokonać
wykonawca robót elektrycznych,

muszą uzyskać akceptację autora

projektu.

Prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano – instalacyjnych. Część V. Instalacje Elektryczne” wydanymi
w Warszawie w roku 1984 oraz obowiązującymi Polskimi Normami,
w szczególności: PN-86/E–05003/01(02), PN-90/E-05023

