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SPIS RYSUNKÓW

Rys. Nr 1 -  Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 

Rys. Nr 2 -  Schemat ideowy zasilania 

Rys Nr 3 – Schemat elektryczny o�wietlenia zewn�trznego 



OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI 
RZESZOWSKIEJ 

realizowana w ramach 
PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO, 

na działkach nr ewid. 1775/41, 1775/56 obr. 207, 
wraz z niezb�dn� infrastruktur� techniczn�

ZASILANIE – LINIE KABLOWE nN
O�WIETLENIE ZEWN�TRZNE

1. WST�P 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy linii kablowych 
nN zasilaj�cych oraz o�wietlenia zewn�trznego dla projektowanego Budynku 
Laboratorium Badawczego. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• zlecenie Inwestora 
• plan zagospodarowania terenu 
• warunki techniczne przył�czenia do sieci elektroenergetycznej znak 

TB/213/7/08 z dnia 2008-12-11, wydanymi przez Politechnik� Rzeszowsk�  
• warunki techniczne zabezpieczenia sieci wydane przez Politechnik�

Rzeszowsk� pismo znak TB/222/46/09 z dnia 23.06.2009r 
• obowi�zuj�ce normy i przepisy 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 
W zakres opracowania wchodzi: 

• Zasilanie – linie kablowe nN 
• O�wietlenie zewn�trzne 
• Zasilanie szlabanów drogowych 
• Sieci istniej�ce 

o Przeło�enie linii kablowej SN 15kV na odcinku „A” – „B” 
o Kolizja istniej�cego o�wietlenia terenu z projektowan� infrastruktur�
o Zabezpieczenie istniej�cego uzbrojenia podziemnego 

4. OPIS TECHNICZNY 
4.1. ZASILANIE – LINIE KABLOWE nN 
Projektowany budynek laboratorium zasilany b�dzie: 

• Zasilanie podstawowe – z rozdzielni nN istniej�cej stacji trafo „6N” 
zlokalizowanej w budynku „L-30” Politechniki Rzeszowskiej. Zasilanie 
projektuje si� kablem YAKY 4x240 mm2 o długo�ci ok.200m. Kabel 
nale�y wprowadzi	 do projektowanego zł�cza ZK-2b zlokalizowanego na 
elewacji projektowanego budynku Laboratorium Badawczego.  



• Zasilanie rezerwowe – z istniej�cego zł�cza ZK-3b/240 zlokalizowanego 
na elewacji istniej�cego budynku Inkubatora. Do istniej�cego zł�cza ZK-
3b/240 nale�y dobudowa	 zł�cze ZK-1a i z niego wyprowadzi	 kabel 
zasilaj�cy. Zasilanie projektuje si� kablem YAKY 4x240 mm2 o długo�ci 
ok.150 m. Kabel nale�y wprowadzi	 do projektowanego zł�cza ZK-2b 
zlokalizowanego na elewacji projektowanego budynku Laboratorium 
Badawczego. Ze wzgl�du na przekrój istniej�cego kabla (YAKY 4x120 
zasilanie z budynku „K”) oraz moc zapotrzebowan� przez budynek 
Preinkubatora Pp= 80kW, mo�emy dysponowa	 rezerwow� moc� ~ 
79,0kW. 

Kable zostan� wprowadzone do zł�cza kablowego typ ZK-2b (530x570). Zł�cze 
kablowe zostało zlokalizowane na zewn�trznej �cianie projektowanego budynku, 
bezpo�rednio przy pomieszczeniu rozdzielni głównej RG nN.
Tras� projektowanych przył�czy pokazano na planie zagospodarowania terenu rys 
Nr 1. Kabel nale�y układa	 na dnie wykopu na gł�boko�ci 70cm, na warstwie 
piasku o grubo�ci co najmniej 10cm. W wykopie kabel układa si� lini� falist�
celem uzyskania zapasu na trasie, a uło�ony zasypuje si� warstw� piasku o 
grubo�ci co najmniej 10cm, nast�pnie warstw� rodzimego gruntu co najmniej 
15cm i przykrywa foli� koloru niebieskiego o szeroko�ci minimum 20cm. 
Odległo�	 pionowa folii od kabla minimum 25cm. Nale�y zostawi	 zapas kabla 
wynosz�cy nie mniej ni� 2,5m przy wyj�ciu i wej�ciu ze zł�czy kablowych. Kabel 
powinien by	 oznakowany na ko
cach napisami informacyjnymi (co zasila).  
Skrzy�owanie projektowanego przył�cza z istniej�cym i projektowanym 
uzbrojeniem podziemnym nale�y wykona	 osłonach otaczaj�cych z rur DVK 110. 
Skrzy�owanie nale�y wykona	 zgodnie z norm� N SEP-E-004 tablica 1 i 2. 
Miejsce skrzy�owa
 oraz długo�ci rur ochronnych pokazano na planie 
zagospodarowania.  
Wprowadzenie kabla do zł�cza kablowego ZK-2b wykona	 w rurze ochronnej 
zagł�bionej w ziemi 30cm. 
Kabel zasilania podstawowego nale�y wprowadzi	 do rozdzielni nN stacji trafo 
”6N” wykorzystuj�c istniej�cy kanał kablowy w budynku „L30”. 

4.2. O�WIETLENIE ZEWN�TRZNE 
Projektowan� drog� dojazdow�, place, parkingi oraz ci�gi piesze b�d� o�wietlone 
przy pomocy o�wietlenia zewn�trznego. O�wietlenie to projektuje si� na słupach 
S-70PC, kolor RAL 7011 o wys. 7,0m z oprawami systemu ARAMIS ze �ródłem 
�wiatła 150W, odbły�nik 1543, klosz strukturalny (firmy Schröder). Zasilanie 
o�wietlenia zewn�trznego przewidziano bezpo�rednio z rozdzielni głównej RGnN 
gdzie nale�y umie�ci	 cał� aparatur� zwi�zan� z zabezpieczeniem i sterowaniem. 
Poł�czenie kabli o�wietleniowych przewidziano w obudowie wn�kowej TOZ 
(Incobex), w której nale�y umie�ci	 zaciski do niezb�dnego poł�czenia kabli z 
instalacj� wewn�trzn�. Obudow� zlokalizowano obok projektowanego zł�cza 
kablowego ZK-2b.  
Sie	 o�wietlenia zewn�trznego przewiduje si� wykona	 kablem YAKY 4x25. 
Kabel układa	 na dnie wykopu na warstwie piasku o grubo�ci co najmniej 10cm. 



Uło�ony kabel nale�y zasypa	 warstw� piasku o grubo�ci co najmniej 10cm, 
nast�pnie warstw� rodzimego gruntu nie mniejsz� ni� 25cm. Trasa linii kablowej 
powinna by	 na całej długo�ci oznaczona foli� perforowan� koloru niebieskiego, 
grubo�ci co najmniej 0,3mm. Kraw�d� folii powinna wystawa	 co najmniej 
50mm poza zewn�trzn� kraw�d� uło�onego kabla. Skrzy�owanie linii kablowej z 
drogami, istniej�cym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym nale�y wykona	
w rurach ochronnych DVK75. 
Całe o�wietlenie podzielono na fazy, które mog� by	 sterowane automatycznie 
przy pomocy Sterownika ZELIO LE 6WE/4WY współpracuj�cego z czujnikiem 
zmierzchowym. Przewidziano równie� mo�liwo�	 r�cznego sterowania przy 
pomocy wył�czników, które zlokalizowano w pomieszczeniu recepcji. 
Lokalizacj� słupów o�wietlenia zewn�trznego przedstawiono na planie 
zagospodarowania, natomiast schemat zasilania i układ sterowania na rys Nr 3. 

4.3. ZASILANIE SZLABANÓW DROGOWYCH 
Przy wjazdach na teren parkingów projektuje si� szlabany drogowe. Zasilanie 
nap�dów szlabanów projektuje si� lini� kablow� nN, kablem YKY 3x4mm2. 
Skrzy�owania projektowanego kabla z istniej�cym i projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym nale�y wykona	 osłonach otaczaj�cych z rur DVK 75. Kabel nale�y 
wykona	 zgodnie z norm� N SEP-E-004.   

4.4. SIECI ISTNIEJ�CE 

4.4.1. Przeło�enie linii kablowej SN 15kV na odcinku „A” – „B” 
Przeło�enie koliduj�cej istniej�cej linii kablowej SN 15kV nale�y wykona	
zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia sieci wydanymi przez 
Politechnik� Rzeszowsk� pismo znak TB/222/46/09 z dnia 23.06.2009r. 
Przebudow� nale�y wykona	 na odcinku od pkt. A do pkt B, kablem typu 
HAKnFty 3x120mm2. Now� tras� kabla przedstawiono na planie 
zagospodarowania. Skrzy�owania projektowanego kabla z istniej�cym i 
projektowanym uzbrojeniem podziemnym nale�y wykona	 osłonach otaczaj�cych 
z rur DVK 160. Kabel nale�y wykona	 zgodnie z norm� N SEP-E-004. 
Poł�czenie kabla w punkcie A i B nale�y wykona	 przy pomocy muf 
przelotowych firmy Raychem.  
Istniej�cy odcinek linii kablowej SN nale�y zdemontowa	. 

   
4.4.2. Kolizja istniej�cego o�wietlenia terenu z projektowan�

infrastruktur�
Na terenie przewidzianym pod budow� dróg dojazdowych i parkingów istnieje 
o�wietlenie zewn�trzne, które koliduje z projektowan� infrastruktur�. Koliduj�ce 
o�wietlenie w postaci trzech słupów o�wietleniowych oraz linii zasilaj�cej 
napowietrznej nN nale�y zdemontowa	. Lokalizacj� słupów oraz linii 
przeznaczonej do demonta�u przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 



4.4.3. Zabezpieczenie istniej�cego uzbrojenia podziemnego 
Projektowane drogi, parkingi i ci�gi pieszych b�d� si� krzy�owa	 z istniej�cym 
uzbrojeniem podziemnym: 

• kanalizacja teletechniczna 
• linie kablowe nN 

4.4.3.1. Zabezpieczenie istniej�cej kanalizacji teletechnicznej 
Odcinek istniej�cej kanalizacji teletechnicznej koliduj�cej z projektowan�
infrastruktur� (parkingi, drogi dojazdowe i ci�gi pieszych), nale�y zabezpieczy	
ław� betonow� zbrojon� o długo�ci ok. 22m. Ponadto nale�y wymieni	 ram� i 
pokryw� istniej�cej  studni teletechnicznej, która zlokalizowana b�dzie w drodze 
na typ „ci��ki”.  
Lokalizacje studni i zabezpieczenie koliduj�cej kanalizacji przedstawiono na 
planie zagospodarowania terenu. 

4.4.3.2. Zabezpieczenie istniej�cej linii kablowej nN 
Odcinek istniej�cej linii kablowej nN koliduj�cej z projektowan� infrastruktur�
(parkingi, drogi dojazdowe i ci�gi pieszych), nale�y zabezpieczy	 rurami 
ochronnymi dzielonymi typ A110 PS.  
Miejsca kolizji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

Uwagi ko
cowe: 
Cało�	 robót wykona	 zgodnie z projektem i obowi�zuj�cymi przepisami i 
normami oraz pod nadzorem osób uprawnionych. 

                                                                                             Opracował: 
                                                                                          in�. Edward Wilk 



5. OBLICZENIA TECHNICZNE 

5.1. Dobór linii kablowych nN zasilaj�cych (przył�cza) 
5.1.1. Zasilanie podstawowe ze stacji trafo „6N” – Budynek L-30 

Pp = 157,0kW 
Is = 243,9A 
l = 200m 

Dobrano lini� kablow� YAKY 4 x 240 o obci��alno�ci Id = 363A 

Spadek napi�cia 

�U = %74,2
2406,47
2000,157

==

x
x

kxs
Pxl

5.1.2. Zasilanie rezerwowe z istniej�cego zł�cza budynek istniej�cego 
Inkubatora 

PP = 79,0kW 
Ip = 122,7A 
l = 150m 

Dobrano lini� kablow� YAKY 4 x 240 o obci��alno�ci Id = 363A  

Spadek napi�cia 

�U = %0,1
2406,47
1500,79

==

x
x

kxs
Pxl

Spadek napi�cia dla stacji trafo w budynku L-31 

�U = 4,6% 
Sumaryczny spadek napi�cia �U = 4,6 + 1,0 = 5,6% 
Dla warunków zasilania awaryjnego spadek dopuszczalny. 

                                                                         Obliczenia wykonał 
                                                                           in�. Edward Wilk 
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A Schréder Product

The Aramis offers various mounting possibilities, including

the Cica post and the special Athos wall bracket.

This luminaire can take lamps up to 150 W.  The recommended

installation height varies between 4 and 7 metres.

ARAMIS



Ø 510 mm590 mm
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®

A Schréder Product

Recommended installation height: 4 to 7m

Dimensions

White sodium 

High pressure sodium

Mercury
Vapour

Metal halide

Metal halide with
ceramic arc tube

T= Tubular    O= Ovoid

Direct light distribution

Lamp type Reflector type

1543 1312

Lamp table

Materials

Crown: die-cast aluminium
Mounting: die-cast aluminium
Protector:

• thermoformed acrylic or polycarbonate
• glass

Cover: deep drawn aluminium, painted
Reflector: deep drawn chemically polished aluminium or
metallised plastic

Maintenance

The luminaire can be opened without tools by removing
a spring closing mechanism positioned behind the cover.
The cover is then released and held back by straps to the
crown.
This gives access to the control gear and to the reflector
fitted with a lampholder support plug. Access to the lamp
can be gained by turning the plug.
The control gear plate can be removed by undoing two
screws and disconnecting the wiring.

Mechanical properties

Optical assembly tightness: IP66 (Sealsafe®) (*)
Control gear compartment tightness: IP44 (*)
Impact resistance:

• polycarbonate: IK 10 (**)
• acrylic: IK 06 (**)
• glass: IK 08 (**)

Aerodynamic resistance:
• CxS= 0.082 m2 (single luminaire)
• CxS= 0.167 m2 (double luminaire)

Empty weight: 5.5 kg
Incorporable control gear, mounted on a disconnectable,
removable plate.
(*) according to EN 60598
(**) according to EN 50102

Finishes

Aluminium mounting and crown:
• standard: black (RAL 9005)
• on request: any other RAL colour

Aluminium cover:
• standard: grey
• on request: any other RAL colour

Textured or clear polycarbonate cover

Electrical specifications

Class 1
Nominal voltage: 230 V - 50 Hz

Options

Fuses
Class II

 100W (T)
-

-
-

100W (T)
150W (T)

-
-

-
-

-
-

100W (T)
-

50W (T-O)
70W (T-O)

100W (T-O)
150W (T-O)

80W (O)
125W (O)

70W (T)
150W (T)

70W (T)
150W (T)
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A Schréder Product
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Ø 9 mm

Ø 15 mm60
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8050

ARAMIS

post:Ø 48 mm
Ø 60 mm

post: Ø 48 mm
Ø 60 mm
Ø 76 mm

Mountings

Sheathing, side, vertical
- Ø 48 mm and Ø 60 mm: clamping by 2 screws
- Ø 76 mm: clamping by 3 press-screws

Sheathing, side, vertical, double
- Ø 48 mm and Ø 60 mm: clamping by 2 screws

On Athos wall bracket

On Cica post
- 100 mm Ø round post

Ring-shaped, side
- providing access to Ø 25 mm power supply cable in the post

On square post, side
- 100 mm x 100 mm square post

1. Deep drawn aluminium cover

2. Removable control gear plate

3. Die-cast aluminium crown

4. Sealsafe® optical assembly
with acrylic, polycarbonate
or glass protector

5. Tool-free, spring-operated
cover opening

post: Ø 48 to 60 mm
Ø 60 to 72 mm

post: Ø 100 mm

min.100 mm

min.100 mm



• Cylindrical anodized or thermolaquered lighting column
Diameter of the column: 100 mm
Diameter of the base: 150 mm

• Thermolaquered aluminium bracket arm and collar
• Height: 4 to 5 metres
• Luminaire: Aramis (Other possibility: Saturn 3S)

SETS MAST - LUMINAIRE
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