ZAŁĄCZNIK DODOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych
Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne należy układać ściśle według trasy pokazanej na rysunku-E1 – planie sytuacyjny,
z uwzględnieniem domiarów i współrzędnych podanych na rysunku.
Wykopy pod budowę elektroenergetycznych linii kablowych można rozpocząć po:
•
przekazaniu placu budowy przez Inwestora,
•
wykonaniu makroniwelacji terenu,
•
wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodetę,
•
uzyskaniu pozwolenia na ewentualne zajęcie pasa drogowego,
•
powiadomieniu Właścicieli lub Eksploatatorów uzbrojenia podziemnego, które koliduje z przebiegiem budowanej linii
kablowej, o rozpoczęciu prac ziemnych.
•
powiadomieniu inspektora nadzoru instytucji, które zastrzegły sobie do tego prawo.
Wykopy pod budowę elektroenergetycznych linii kablowych - rowy kablowe, należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego
lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od
rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla, powiększon ą o 10
cm.
Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co
najmniej:
100cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV;
90cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 30 kV, ułożonych na użytkach rolnych;
80cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lecz nie wyższym niż 30 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi;
70cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi;
50cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową, przeznaczonych do oświetlenia
ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.
Dopuszcza się układanie kabla na mniejszej głębokości pod warunkiem prowadzenia go w rurze ochronnej. Rura ochronna powinna
wystawać po 0,5m poza przeszkodę, a końce przepustów należy wypełnić pakułami i gliną.
Pod drogami kable należy układać w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymałości na głębokości minimum:
80cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 30 kV:
100cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV.
Szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru:
S = nd + (n-1) a + 20 [cm]
n - ilość kabli w jednej warstwie,
d - suma średnic zewnętrznych wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odległości pomiędzy kablami.
Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi
pomiędzy kablami nie należącymi do tej samej linii kablowej podano w poniższej tabeli
gdzie:

Lp.

1
2
3

4

Charakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1kV z kablami o tym
samym napięciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urządzeń
oświetleniowych z kablami tego samego przeznaczenia

10

5*

5

mogą się stykać
25

Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1kV z kablami
elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym 1kV < U N ≤ 30 kV
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 1kV < U N ≤ 30 kV
z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych

5

Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV

6

Kable z mufami innych kabli
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV
z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych

7

Najmniejsza dopuszczalna odległość
[cm]
Pionowa
na Pozioma
przy
skrzyżowaniu
zbliżeniu

10
15
25
nie dopuszcza się

jak lp. 1-5

50

50

* z wyjątkiem kabli sygnalizacyjnych z kablami sygnalizacyjnymi, kabli sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1kV przyłączonymi do tego samego
obwodu, kabli elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jedną linię, kabli elektro-energetycznych przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych.
Dopuszcza się stykanie kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV, jeżeli kable te nie rezerwują się wzajemnie.

Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych
ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych podano w poniższej tabeli

Lp

1

2

Rodzaj urządzenia podziemnego

Rurociągi wodociągowe, ściekowe,
cieplne,
gazowe
z gazami
niepalnymi
Rurociągi z gazami i cieczami
palnymi

Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm]
Kabli o napięciu znamionowym
UN ≤ 30 kV
pozioma przy
pionowa na skrzyżowaniu
zbliżeniu
25 + średnica rurociągu

25 + średnica
rurociągu

Kabli o napięciu znamionowym
30 kV < UN ≤ 110 kV
pionowa
na pozioma
skrzyżowaniu
zbliżeniu
50 + średnica
rurociągu

4
5

Części podziemne linii napow.
(ustój, podpora, odciążka)
Ściany budynków i inne
budowle, z wyjątkiem urządzeń
wyszczególnionych w lp. 1,2,3,4

6
Skrajna szyna trakcji

7

Urządzenia do ochrony budowli od
wyładowań atmosferycznych

8

Skrzyżowanie rurociągów:
wodociągowych, kanalizacyjnych,
ciepłowniczych oraz gazociągów,
zwanych dalej "rurociągami", z
linią kolejową powinno być
zgodne z Polskimi Normami oraz
odpowiadać następującym
warunkom:
1) skrzyżowanie rurociągu z linią
kolejową powinno być wykonane
po najkrótszej trasie; kąt
skrzyżowania powinien wynosić
od 60° do 90°, z zaleceniem
stosowania kąta zbliżonego do
90°,
2) rurociągi przeprowadzane pod
torami kolejowymi powinny być
układane w rurach ochronnych lub
przepustach z zachowaniem
wymogów skrajni budowli, aby
możliwy był ich remont lub
konserwacja w sposób nie
powodujący zakłóceń w
prowadzeniu ruchu pojazdów
kolejowych,
3) rury ochronne lub przepusty, o
których mowa w pkt 2, powinny
być układane na głębokości co
najmniej 1,50 m od główki szyny
oraz 0,50 m od dna rowu bocznego
odwadniającego tory kolejowe;
rury ochronne powinny być
zabezpieczone od wpływów
korozji elektrolitycznej,

50 + średnica
rurociągu

uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w lp. 1

3
Zbiorniki z gazami i cieczami
palnymi

przy

nie mogą się krzyżować

200

nie
mogą
krzyżować

nie mogą się krzyżować

40

nie
mogą
krzyżować

się

nie mogą się krzyżować

50*

nie
mogą
krzyżować

się

250*

120 - między
osłoną kabla i stopą
szyny;
80 - między osłoną
kabla a dnem rowu
odwadniającego

100 - między osłoną kabla
i stopą szyny;
50 - między osłoną kabla
a dnem
rowu
odwadniającego

się

uzgodnić
z właścicielem
rurociągu, ale nie
mniej niż 250
100
100

250

wg. PN-EN 62305-3:2009.
Ochrona odgromowa. Wymagania ogólne.

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie z 10 września 1998 r. z późn. zm.

* Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w powyższej tabeli 2 pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów

Wykopy powinny być wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Normą SEP; N SEP -E-004: 2014.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu i jeżeli Właściciel gruntu sobie tego zażyczy to na folii tak
aby nie zanieczyścić terenu. Skarpy rowu kablowego powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność, a ich
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza tere n
przylegający do wykopu. Zasypanie kabla, należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków),
warstwami grubości od 15 do 20 cm zagęszczając ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu
powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane Inwest ora
lub przez Inżyniera.
Budowę elektroenergetycznych linii kablowych należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy SEP; N SEP-E-004:2014.
Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne, należy układać poza drogami w odległości minimum 50cm od jezdni i od fundamentów
budynków w rowach kablowych wykonanych wg powyższego opisu na podsypce piaskowej o grubości 10cm. Kable należy układać
w miarę możliwości równolegle do dróg, chodników lub innych obiektów, faliście dla skompensowania zmian długości oraz w sposób
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż:
25-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji poliwinylowej o napięciu znamionowym wyższym
niż 30 kV;
20-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli jednożyłowych;
15-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych;
10-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych;
o ile producent nie przewiduje inaczej.
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0 oC lub nie niższa od tej jaką zaleca producent. Linie kablowe
na całej długości należy oznakować za pomocą trwałych opasek nakładanych na kabel. Oznaczniki te należy umieszczać
w odległości, co 10m oraz przy każdym przepuście kablowym i w miejscach wprowadzania kabli do obiektów. Na opaskach tych umie ścić
następujące dane: relację kabla lub numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak użytkownika kabla, nazwę zakładu-wykonawcy, rok budowy
linii kablowej.
Kable należy łączyć ze sobą za pomocą muf kablowych. Zakończenia kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy zabezpieczyć
przed wnikaniem wilgoci do ich wnętrza, zaś kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV należy wykonywać głowicami
kablowymi. Mufy i głowice kablowe winny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył ora z
warunków otoczenia w miejscu zainstalowania. Po wybudowaniu linii kablowej, należy dokonać sprawdzenia zgodności wykonania linii
kablowej, kabli i osprzętu oraz wykonać pomiary pomontażowe i sporządzić dokumentację powykonawczą. Dokumentacja
powykonawczą, winna zawierać szczegółową lokalizację wybudowanych elementów, uwzględniać zmiany wprowadzone w trakcie
realizacji za zgodą Inwestora lub Inżyniera oraz zawierać protokoły pomiarów i badań wymaganych parametrów technicznych zgodn ych
z normą N SEP-E-004:2014.
Całość robót wraz z dokumentacją powykonawczą, należy przed włączeniem do sieci zgłosić do odbioru Inwestorowi lub Inżynierowi.

