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1.   Projekt zagospodarowania  

1. przedmiot inwestycji 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy linii kablowej 

oświetlenia zewnętrznego placu zabaw na działce nr 2094/2 w Górze Włodowskiej ze źródeł 
energetyki zawodowej t.j. TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Częstochowie od istniejącego słupa 
krańcowego RK-10(ŻN) sieci niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego przy ulicy Żareckiej. 
Inwestorem budowy linii oświetleniowej jest Gmina Włodowice.  

2. istniejący stan zagospodarowania działki 
Istniejąca działka zagospodarowana jest alejkami asfaltowymi oraz terenem zielonym nie 

utwardzonym w którym to poboczu zostaną zabudowane projektowane słupy parkowe z oprawami 
oświetleniowymi a pod alejkami asfaltowymi wykonane zostaną przewierty.   

3. projektowane zagospodarowania działki 
Niniejszy projekt obejmuje lokalizację obiektów elektroenergetycznych (szafkę z zegarem sterującym 
programowalnym, aluminiowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi oraz 
budowę linii kablowej oświetlenia zewnętrznego) w nieutwardzonym poboczu ścieżek asfaltowych na 
działce nr 2094/2 przy ulicy Żareckiej. Teren, w którym projektuje się budowę opisanej linii 
oświetleniowej, posiada sieć uzbrojenia podziemnego, których przebieg został określony na mapie 
zasadniczej terenu, zaktualizowanej dla potrzeb niniejszego projektu. Przewiduje się, że roboty ziemne 
wykonane będą przy użyciu koparek z gąsienicami gumowymi, a odkład ziemi – będzie składowany 
obok wykopu od strony alejek i chodników. Realizacja inwestycji wymaga „kroczącego” zajęcia terenu 
w pasie technologicznym o szerokości 1 m wzdłuż całej trasy linii kablowych oraz w miejscu stawiania 
słupów.  

4. zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki   
Nie dotyczy. 

5. dane informujące o wpisie do rejestru zabytków   
 Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza się, że 
działka nr 2094/2 na której jest zaprojektowana kablowa linia oświetlenia placu zabaw nie jest wpisana 
do rejestru zabytków.  

6. dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę znajdującą się w granicach terenu 

górniczego   
 Nie dotyczy. 

7. dane o charakterze zagrożeń oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów    
Wszystkie czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, powodują obowiązek 

wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) przez Kierownika Budowy, przed 
rozpoczęciem budowy. Szczegółowy zakres planu bioz powinien spełniać wymagania przedstawione w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca robót elektroenergetycznych powinien opracować projekt organizacji robót zgodnie z 
wymaganiami i normatywami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych. 
Prace przy budowie linii elektroenergetycznych objętych niniejszym projektem należy prowadzić 
zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

8. dane o skomplikowaniu robót budowlanych     
Prace przy budowie i montażu nowych obwodów linii elektroenergetycznych będą wykonywane 

przy wyłączonych spod napięcia poszczególnych i odpowiednich fragmentów istniejącej sieci 
rozdzielczej niskiego napięcia. W związku z tym, wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania 
harmonogramu niezbędnych wyłączeń czynnych urządzeń elektroenergetycznych i jego zatwierdzenia 
przez TAURON Dystrybucja S.A.  

Wszelkie prace związane z wykonaniem linii kablowych należy prowadzić pod nadzorem osób 
uprawnionych i posiadających uprawnienia budowlane oraz zgodnie z obowiązującymi normami, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Klauzula 

Stwierdza się, że opracowanie projektowe „Linia kablowa oświetlenia zewnętrznego placu zabaw w Górze 

Włodowskiej” zostało sporządzone prawidłowo zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i 

normami, jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowane do realizacji. 

          inż. Marek MIKRUT            inż. Tomasz MIKRUT 

      nr uprawnień projektowych: 666/83                        nr uprawnień projektowych: 436/85 
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3.   Część opisowa techniczna  

 
Dane charakterystyczne zadania inwestycyjnego: 
 Zasilanie z istniejącej stacji transformatorowej S-413 „Góra Włodowska I”, za pośrednictwem 

istniejącej napowietrznej sieci rozdzielczej nn 1kV i oświetlenia ulicznego przy ulicy Żareckiej . 
Punkt włączenia stanowi istniejący słup krańcowy RK-10(ŻN) zlokalizowany przy ulicy Żareckiej 

 Kablowa linia oświetleniowa – kabel YAKXS 4 x 35 mm
2 
 – długość 211 m  

 Słupy aluminiowe okrągłe oświetleniowe SAL-4,5 wysokości 4,5m, na fundamentach 
prefabrykowanych B-60 – szt. 4  

 Oprawy oświetleniowe ELBA LED 38W  – szt. 4   

 Napięcie znamionowe sieci niskiego napięcia: 230/400 V  

 System pracy sieci: TN-C 

3.1. Charakterystyka oraz przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy linii 

kablowej oświetlenia zewnętrznego placu zabaw na działce nr 2094/2 w Górze Włodowskiej 
ze źródeł energetyki zawodowej t.j. TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Częstochowie od 
istniejącego słupa krańcowego RK-10(ŻN) sieci niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego 
przy ulicy Żareckiej, która to linia jest własnością TAURON Dystrybucja S.A.  

Niniejszy projekt obejmuje lokalizację obiektów elektroenergetycznych (szafkę z 
zegarem sterującym programowalnym, stalowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami 
oświetleniowymi oraz budowę linii kablowej oświetlenia zewnętrznego) w poboczu ulicy 
Żareckiej działki nr 2094/2. Inwestorem budowy linii oświetleniowej jest Gmina Włodowice.  

Linię oświetleniową zaprojektowano zgodnie z Warunkami Przyłączenia wydanymi 
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.  

3.2 Podstawa opracowania  
Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

 Warunków przyłączenia określonych przez TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w 
Częstochowie,  

 mapy zasadniczej w skali 1:1000 zaktualizowanej dla potrzeb projektu budowlanego  

 wykazu właścicieli działek opracowanych przez uprawnione służby geodezyjne 

 norm, przepisów i wytycznych projektowania obowiązujących w zakresie opracowania a w 
szczególności: 

-  normy PN/E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”  
-  normy PN/E-05125 „Elektroenergetyczne linie kablowe. Projekt. i budowa” i N SEP-E-004    
-  aktualnych,  w chwili wykonywania projektu, Przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych 

3.3. Zakres opracowania  
Niniejsze opracowanie obejmuje: 

 budowę linii kablowej oświetleniowej niskiego napięcia typu YAKXS 4*35 mm
2 

od 
istniejącego oświetleniowego słupa krańcowego RK-10(ŻN) zlokalizowanego w 
poboczu ulicy Żareckiej 

 zabudowę szafki na fundamencie z zegarem sterującym programowalnym typu PCZ 
521.3 dla możliwości wyłączenia oświetlenia placu zabaw w okresie nocnym  

 montaż słupów aluminiowych SAL-4,5 wysokości 4,5m na fundamentach 
prefabrykowanych B-60   

 zabudowę opraw oświetleniowych typu ELBA  LED 38W na powyższych słupach  

 zabudowę tabliczek bezpiecznikowych TB-1 w poszczególnych slupach 
oświetleniowych 

 zabudowę na istniejącym słupie RK-10(ŻN) słupowego rozłącznika 
bezpiecznikowego RSA-00/3 

 zagadnienie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
 Lokalizację projektowanych obiektów elektroenergetycznych pokazano na 
załączonym planie zagospodarowania terenu.  
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3.4. Charakterystyka terenu 
Teren działek, w którym projektuje się  budowę opisanych liniowych obiektów 

elektroenergetycznych, znajduje na placu zabaw działka nr 2094/2 przy ulicy Żareckiej w 
Górze Włodowskiej.  

Teren, w którym projektuje się budowę opisanej linii oświetleniowej, posiada sieć 
uzbrojenia podziemnego, których przebieg został określony na mapie zasadniczej terenu, 
zaktualizowanej dla potrzeb niniejszego projektu. 

Lokalizacja projektowanych elementów elektroenergetycznych (słupy i linie kablowe) 
na terenie poszczególnych działek została przedstawiona na rysunku nr P 858 -02. 

3.5. Charakterystyka obiektu budowlanego   
 Projektowana linia oświetleniowa jest obiektem liniowym kablowym. Trasę 
projektowanych obiektów przedstawiono na mapie zasadniczej terenu w skali 1:500, na 
rysunku P 858-02.  
 Kablową linię oświetleniową oraz słupy oświetleniowe zlokalizowano w działce 
gminnej nr 2094/2 na placu zabaw. Przewiduje się, że roboty ziemne wykonane będą przy 
użyciu koparek z gąsienicami gumowymi, a odkład ziemi – będzie składowany obok wykopu 
od strony alejek i chodników. Realizacja inwestycji wymaga „kroczącego” zajęcia terenu w 
pasie technologicznym o szerokości 1 m wzdłuż całej trasy linii kablowych oraz w miejscu 
stawiania słupów.  
 Szczegółowo, poszczególne projektowane obiekty elektroenergetyczne zostały 
opisane w dalszej części niniejszego opisu technicznego.         

3.6. Układ sieci rozdzielczej oświetleniowej  
Schemat projektowanej linii oświetleniowej został przedstawiony na rysunku P 858-02.      
Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. 
Częstochowa, zasilanie obiektu odbywać się będzie  z istniejącej stacji transformatorowej S-
413 „Góra Włodowska I” za pośrednictwem istniejącej napowietrznej sieci rozdzielczej nn 
1kV przy ulicy Żareckiej od istniejącego słupa krańcowego z żerdzi ŻN. 

 W związku z powyższym na istniejącym słupie krańcowym ŻN na istniejącym 
przewodzie oświetleniowym ASXSn należy zabudować zaciski odgałęźne przebijające 
izolację typu SLIP 22.1 (linia główna z przewodem izolowanym 10-95mm2 – linia odgałęźna 
z przewodami izolowanymi 10-95 mm2) produkcji ENSTO. Od wyżej wymienionych zacisków 
prądowych, należy zabudować na słupie a następnie w ziemi kabel oświetleniowy typu 
YAKXS 4*35 mm2 do projektowanego ostatniego słupa Nr 4 zlokalizowanego na terenie 
placu zabaw. Na istniejącym słupie z żerdzi ŻN należy zabudować słupowy rozłącznik RSA-
00/3 służący do zabezpieczenia i rozłączenia oraz umożliwienia uziemienia linii kablowej. 
Rozłącznik zabudować na nodze słupa do żerdzi żelbetowej ŻN za pomocą zespołu 
mocującego typu RSAB-00/1.      

 W pobliżu słupa nr 1 projektuje się zestaw pomiarowy ZP składający się z obudowy 
termoutwardzalnej typ ST 26x44 na fundamencie typu FT-26 (o wymiarach szerokość 265 
głębokość 250) dla zabudowy w zestawie zegara sterującego programowalnego typu PCZ 
531.3 dla możliwości sterowania ręcznego oświetleniem placu zabaw zgodnie z życzeniem 
inwestora to jest Urzędu Gminy Włodowice. 

Na zabudowanych słupach z oprawami oświetleniowymi należy wykonać 
oznakowanie słupów według zasad obowiązujących w TAURON Dystrybucja  S.A. (na słupie 
w miejscu widocznym należy namalować prostokątne tło koloru żółtego, a na nim umieścić 
czarnymi literami napis „UM”).  

3.7. Linia kablowa oświetleniowa 
Projektowany obwód stanowiący sieć oświetlenia zewnętrznego należy wykonać 

kablem typu YAKXS 4*35 mm
2
 ułożonym bezpośrednio w ziemi. Ze względu na ochronę 

przeciwporażeniową kabel wprowadzony do stalowych słupów układać w rurze osłonowej 
AROT typu DVK 50mm. 

Włączenie słupów oświetleniowych w projektowany kabel nastąpi po jego rozcięciu i 
podłączeniu we  wnękach słupowych do typowej tabliczki zaciskowo –bezpiecznikowej TB-1. 
Zasilanie opraw oświetleniowych od słupowej tabliczki bezpiecznikowej TB wykonać kablem 
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YKY 3*2,5mm
2
 ułożonym wewnątrz słupa w rurce RVKL 28mm. Zabezpieczeniem oprawy 

oświetleniowej będzie wkładka bezpiecznikowa o działaniu zwłocznym 6A zabudowana na 
tabliczce bezpiecznikowe TB we wnęce słupowej. Zamykanie wnęki według rozwiązania 
typowego producenta słupów dla TAURON Dystrybucja S.A.     

3.8. Rodzaje słupów i opraw 
Oświetlenie zewnętrzne zrealizowane zostanie przy zastosowaniu elementów 

typowych uzgodnionych z Inwestorem. Zaprojektowane urządzenia posiadają stosowne 
certyfikaty, atesty, świadectwa wyrobów oraz gwarancje producentów. W sieci 
zaprojektowano następujące urządzenia: 

 słupy aluminiowe okrągłe oświetleniowe SAL-4,5, o wysokości 4,5 m zabudowane na 
prefabrykowanych fundamentach B-60  

 oprawy oświetleniowe ABIGAIL LED 35W  

 słupowe tabliczki zaciskowo –bezpiecznikowe typu TB-1 zabudowane we wnękach 
słupowych 

 ze względu na ochronę przeciwporażeniową połączenie pomiędzy tabliczką a oprawą 
wykonać kablem typu YKY 3*2,5mm

2
 ułożonym wewnątrz słupa w rurce RVKL 28mm  

3.9. Roboty ziemne   
Wzdłuż projektowanej sieci kablowej oświetleniowej przebiegają ciągi istniejącego 

uzbrojenia, których trasy pokazane zostały na planie lokalizacji liniowych obiektów 
elektroenergetycznych – rysunek nr P 858-02. 

Wszystkie prace ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w uzgodnieniach lokalizacyjnych, należy wykonywać pod nadzorem 
właścicieli lub użytkowników tego uzbrojenia i winny być wykonywane ręcznie. W przypadku 
wątpliwości, co do przebiegu istniejącego (innego niż podano na podkładach mapowych) 
uzbrojenia, należy wykonać przekopy kontrolne lokalizujące trasę danego urządzenia 
podziemnego.  
 W okresie prowadzenia robót ziemnych, w miejscach o szczególnie dużym natężeniu 
ruchu pieszych, rów kablowy należy odgrodzić poręczami ochronnymi o wysokości 1,1 m i 
zaopatrzyć w tabliczki ostrzegawcze. W pozostałych miejscach rowy kablowe (wykopy) 
należy oznaczyć folią ostrzegawczą zawieszoną na wysokości 1,1 m oraz odkładem ziemi po 
stronie ruchu pieszych.  

3.10. Szczegóły układania kabla 
Trasa kabli, zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wynikają z planu 
sytuacyjnego rysunek nr P 858-02. Ułożenie  kabli  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-
E-05125 „Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa” i N SEP-E-004 oraz w 
oparciu o „ Katalog Detali  Typowych” BPT i ST BW Warszawa . 
Z istotnych spraw należy przestrzegać:  

 głębokości ułożenia kabli w ziemi  - 70cm oraz pod drogami  - 80cm 

 układania kabla w środku 20cm warstwy piasku na całej długości kabla układanego 
bezpośrednio w ziemi 

 oznaczenia trasy kabla w ziemi przez układanie 25cm nad kablem folii z tworzywa 
sztucznego o trwałym kolorze niebieskim; o grubości 0,5mm i szerokości pasa 0,4m  

 ochrony rurowej kabla w ziemi przy skrzyżowaniu z drogą kołową i istniejącym 
uzbrojeniem. 

3.10.1. Skrzyżowanie kabla między sobą i z innymi urządzeniami podziemnymi 
Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych ułożonych bezpośrednio w ziemi 

powinien być chroniony  przed uszkodzeniami  w miejscu skrzyżowania i na długości po 
50cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Jako ochronę należy stosować rury PCV o 
średnicy 75 mm . 

 Lokalizację, rodzaj i długość rur ochronnych podano na planach lokalizacji liniowych 
obiektów elektroenergetycznych. 

3.16. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Na podstawie Warunków Przyłączenia wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A. 

Częstochowa w projektowanym fragmencie sieci rozdzielczej niskiego napięcia (obszar 
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zasilania ze stacji transformatorowej S-413) obowiązuje typ uziemienia systemu – TN-C. 
Jako sposób przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) stosuje się szybkie wyłączenie 
napięcia dotykowego przekraczającego wartość dopuszczalną, w układzie sieciowym TN.  

W projektowanej linii kablowej oświetleniowej nie występują elementy podlegające 
ochronie dodatkowej. Zgodnie z wymaganiami podanymi w Przepisach Budowy Urządzeń 
Elektrycznych ochronie dodatkowej nie podlegają między innymi: 

- słupy stalowe i betonowe, w sieci w układzie TN oraz IT, w których trwale 
odizolowano metalową konstrukcję (masę) słupa z drzwiczkami od urządzeń 
rozdzielczych będących pod napięciem 

- uchwyty,  obejmy, klamry i metalowe wieszaki, służące do zamocowania 
przewodów i kabli 

Zaprojektowano kable w fabrycznej podwójnej powłoce izolacyjnej, rury osłonowe z 
tworzywa sztucznego założone na kablach w miejscu wprowadzenia do słupów i na kablach 
prowadzonych wewnątrz słupów.    

Również zaprojektowane słupowe tabliczki zaciskowo –bezpiecznikowe TB i oprawy 
oświetlenia ulicznego nie podlegają ochronie przeciwporażeniowej, ponieważ posiadają 
drugą klasę ochronności. W związku z powyższym w niniejszym projekcie nie 
przeprowadzono obliczeń wymaganej rezystancji elementów podlegających ochronie, 
ponieważ takie elementy nie występują. 

Dodatkowej ochronie przed porażeniem prądem elektrycznym podlegają natomiast 
wszystkie urządzenia posiadające zacisk ochronny, to jest słupy stalowe oraz stalowe 
wysięgniki do mocowania opraw oświetleniowych. Skuteczność ochrony tych elementów 
zapewniało będzie dostatecznie szybkie wyłączenie przez wkładkę topikową o działaniu 
szybkim i prądzie znamionowym 6 A zainstalowaną w oprawce bezpiecznikowej.  

Miejsce wykonania uziemień roboczych w projektowanym obwodzie sieci 
oświetleniowej przedstawiono na rysunku „schemat sieci rozdzielczej”, a typ zastosowanych 
uziemień według „Albumu linii napowietrznych ..” został dobrany z katalogu linii 
napowietrznych uziemienia słupów typu P2-T2 30 om.       

3.17. Wytyczne realizacji inwestycji  
Prace przy budowie i montażu nowych obwodów linii elektroenergetycznych będą 

wykonywane przy wyłączonych spod napięcia poszczególnych i odpowiednich fragmentów 
istniejącej sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia. W związku z tym, wykonawca 
robót zobowiązany jest do opracowania harmonogramu niezbędnych wyłączeń czynnych 
urządzeń elektroenergetycznych i jego zatwierdzenia przez TAURON Dystrybucja S.A. 
Harmonogram powinien zostać opracowany pod kątem zminimalizowania czasu wyłączeń 
zasilania odbiorców energii elektrycznej. 
 Prace przy budowie linii elektroenergetycznych objętych niniejszym projektem należy 
prowadzić zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

3.18. Uwagi końcowe   
 Wykonawca robót elektroenergetycznych powinien opracować projekt organizacji robót 

zgodnie z wymaganiami i normatywami podanymi w Rozporządzeniu Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23.09.2003 roku (Dziennik 
Ustaw nr 177, poz. 1729 z 2003r) 

 Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano – montażowych 
należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby dla których 
zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

 Certyfikat na znak  bezpieczeństwa wykazujących, że zapewniono zgodność z kryteriami 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 

 Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w 
przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją 
na znak bezpieczeństwa 

 Kable powinny posiadać fabryczny atest „Energopomiaru”. 
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 Po ułożeniu kabli (przed zasypaniem) należy wystąpić do Inspektora Nadzoru o 
dokonanie wstępnego odbioru. 

3.19. BHP – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia (BIOZ)  
Wszelkie prace związane z wykonaniem linii kablowych oraz linii napowietrznych 

należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych i posiadających uprawnienia budowlane 
oraz zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. 

W obszarze objętym projektowaniem, przy wykonywaniu robót ziemnych oraz 
elektromontażowych należy uwzględnić następujące czynniki mające wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia:  
- wykonywanie robót ziemnych i robót związanych z posadowieniem urządzeń, objętych 

niniejszym projektem, w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych takich jak: 
 kable elektroenergetyczne niskiego napięcia  
 rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne 
 sieć telekomunikacyjna w kanalizacji telefonicznej 
Szczegółowy przebieg wymienionych, istniejących urządzeń podziemnych pokazano na 

planie będącym projektem zagospodarowania terenu. Przebieg tych urządzeń należy 
uwzględnić zarówno przy planowaniu robót ziemnych, jak i montażowych. 

Wszystkie podane  powyżej czynniki mają wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, 
powodują obowiązek wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) przez 
Kierownika Budowy, przed rozpoczęciem budowy. Szczegółowy zakres planu bioz powinien 
spełniać wymagania przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

 

 

 

4. Obliczenia 
4.1. Obliczenie parametrów znamionowych zasilania  

Parametry znamionowe układu zasilającego określa się na podstawie informacji (stan 
istniejący) oraz Warunków Przyłączeniowych wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A., to 
jest:  

- moc przyłączeniowa projektowana: PS = 4 * 0,035 = 0,140 kW  
- średni współczynnik mocy: cos φ = 0,97  
- napięcie znamionowe zasilania: UN = 230/400 V  
- typ uziemienia systemu: TN-C  
Dla podanych powyżej danych obliczono, że prąd maksymalnego obciążenia układu 

zasilającego wynosi Imax obc = 1,06 A. A. 
 

4.2. Dobór linii zasilającej  
 Dla obliczonego maksymalnego prądu obciążenia dobrano kabel YAKY 4 * 35 mm

2 
, 

którego obciążalność dopuszczalna długotrwale wynosi IDD = 108A (według katalogu „Kable i 
przewody elektroenergetyczne” TELE-FONIKA Kable S.A.), co jest większe od I obc = 1,06 A.  
Dla celów późniejszej eksploatacji podano obciążalność dopuszczalną długotrwale 
poszczególnych elementów układu przesyłowego. 
 


