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I OPIS TECHNICZNY 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 

Projekt Budowlano – Wykonawczy przebudowy kabli trakcyjnych, sterowania i zasilania rezerwowego 

sn wyprowadzonych ze stacji trakcyjnej "Pogoda" w Bytomiu.  

Branża elektryczna – Przebudowa kabli elektroenergetycznych 

1.2 Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania projektu jest umowa zawarta pomiędzy firmą PROGREG a 

Tramwajami Śląskimi SA z siedzibą w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5.  

 

 

1.2.1 Materiały wyjściowe 

Przy opracowywaniu projektu budowlanego wykorzystano następujące materiały: 

 Zlecenie Inwestora, 

 Wytyczne wydane przez Tramwaje Śląskie SA 

 Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych, 

 Plan geodezyjny w skali 1:500, 

 Wizje w terenie, 

 Ustalenia robocze z Inwestorem, 

 Polska Norma PN-83/E05125-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
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1.3 Opinie i uzgodnienia 

- wytyczne wydane przez Tramwaje Śląskie SA. 
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- uzgodnienie z MZDiM w Bytomiu 
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2 ZAKRES PROJEKTU 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy  przebudowy 

kabli trakcyjnych, sterowniczego i zasilania rezerwowego Sn wyprowadzonych z podstacji trakcyjnej 

„Pogoda” w Bytomiu, będących własnością Tramwajów Śląskich SA, i które, na dwóch odcinkach 

zostały skradzione lub zdewastowane. 

3 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

3.1 Stan istniejący. 

 Z podstacji trakcyjnej, zlokalizowanej przy ul. Siemianowickiej w Bytomiu, wyprowadzone 

są linie kablowe trakcyjne i sterowniczy. Trasa kabli przebiega w chodnikach i pasach zieleni przy ul. 

Siemianowickiej, Katowickiej, Jana Pawła II oraz po terenie przyległym do tych ulic.  W ciągu ul. Jana 

Pawła II nad ul. Siemianowicką kable ułożone były w rurach ochronnych mocowanych na zewnątrz do 

konstrukcji wiaduktu. Na wiadukcie nad linia tramwajową kable ułożone były w rurach ochronnych pod 

chodnikiem ww. wiaduktu. Przy ul. Pszczyńskiej, po zejściu z nasypu drogowego, były ułożone 

wzdłuż torowiska tramwajowego i zakończone na zaciskach odłączników kablowych zabudowanych 

na słupach trakcyjnych. Na odcinku od wiaduktu nad ul. Siemianowicką do słupów trakcyjnych ww. 

kable zostały zdewastowane i na przeważającej części skradzione. 

  Trasa kabla Sn 20 kV od podstacji trakcyjnej do wiaduktu nad torami tramwajowymi 

pokrywa się z trasą kabli trakcyjnych i sterowniczego i dalej ul. Jana Pawła II, ul. Chorzowską na 

terenie miasta Bytom i ul. Katowicką w Chorzowie. Kabel Sn został także skradziony na odcinku od 

wiaduktu nad ul. Siemianowicką do wiaduktu nad linia tramwajową oraz z wiaduktu w ciągu ul. 

Chorzowskiej nad ul. Krzyżowa. 

3.2 Stan projektowany 

 Przebudowywane odcinki istniejących trakcyjnych linii kablowych, sterowniczych i linii 

kablowej SN 205 kV należy przebudować stosując: 

 dla linii SN kabel typu HAKnFty 3x120mm
2
 

 dla linii trakcyjnych kabel typu YAKY 1x630mm
2
+ 25 mm

2
Cu 

 dla linii kablowej sterowniczej kabel typu YKSYFty 7x2,5mm
2
 

  Projektowane odcinki kabli ułożyć w rowie kablowym, zgodnie z planem tras linii 

kablowych pokazanych na rys. nr 1 i 2, na głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce piaskowej. Kable  

w rowach układać faliście, stosując zapas 1-3%, w odległościach co 10 m należy założyć oznaczniki 

kablowe. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

-symbol i numer ewidencyjny kabla, 

-oznaczenie kabla, 

-znak użytkownika, 

-rok ułożenia kabla. 

Tak ułożony kabel należy przysypać 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą ziemi  

15 cm. Na warstwie ziemi ułożyć folię PCV koloru niebieskiego – na kablach trakcyjnych i 

sterowniczym i koloru czerwonego na kablach sn. Rowy kablowe zasypać ziemią, ubijając ją 

warstwami co 20 cm. Wszelkie skrzyżowania nowo układanych kabli z istniejącymi sieciami 

podziemnymi oraz przy układaniu pod ulicami i pod wjazdami na posesje, należy wykonać w rurach 

ochronnych: 

- DVR110 mm, DVR 50 mm - koloru niebieskiego -  kable nn i sterownicze 

- DVR 160 mm, SRS 160 mm - koloru czerwonego – kabel SN. 

Końce rur zabezpieczyć taśmą Denso przed zamulaniem.  

Średnice i długość rur pokazano na rys. nr 1 i 2. 

 



Przebudowa kabli trakcyjnych, sterowania i zasilania rezerwowego  
wyprowadzonych ze stacji trakcyjnej "Pogoda" w Bytomiu. 

  10 
 

 

31-422 Kraków ul. Powstańców 36/43  NIP: 945-106-32-37 
Biura:3 0-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C,   tel. (012) 269-82-50, fax.(012) 268-13-91 
  90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 
  e-mail: biuro@progreg.pl 

 

Przebudowywane  odcinki kabli połączyć z istniejącymi za pomocą muf kablowych 

- JLP-CT 1 630 – kable trakcyjne, 

- JSP-CX 7 1,5-2,5 – kable sterownicze  

- EPKJ-24C/35B-35B-T – kable SN 20 kV. 

Przed połączeniem odcinków kabli należy wykonać pomiary elektryczne w całym zakresie 

istniejących odcinków kabli w celu sprawdzenia ich stanu technicznego.  

Przed zasypaniem końcowym kabli należy zgłosić roboty zanikowe do odbioru do służb 

energetycznych  Tramwajów Śląskich SA.  

Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego z uwzględnieniem uwag podanych 

w piśmie MZDiM Bytom. 

3.3 Szczegółowy zakres przebudowy kabli w ul. Jana Pawła II  

Zakres przebudowy: 

- 2 odcinki kabli trakcyjnych ułożonych równolegle 2 x 769,0 mb,  

- 2 odcinki kabli sterowniczych ułożonych jw. 2 x 769,0 mb, 

- 1 odcinek kabla Sn 1 x 594,0 mb  

Przebudowywane kable trakcyjne , sterowniczy i zasilania rezerwowego Sn ułożyć w ciągu ul. Jana 

Pawła II wykonując nowe odcinki rur ochronnych mocowanych do projektowanych wieszaków 

zamocowanych do konstrukcji wiaduktu nad ul. Siemianowicką. Ww. wieszaki rozmieścić co 1,0m dla 

rur stalowych i co 1,5 m dla rur z PCV. W miejsce istniejących rur osłonowych ułożyć nowe odcinki 

rur. Ze względu na możliwość dostępu i dewastacji rur na przyczółkach, z każdej strony wiaduktu  

pierwsze odcinki ( ok. 10,0m) ułożyć rury stalowe Ø 114,6/4,5. Z tego samego powodu na długości 

15,5 m w rejonie schodów prowadzących na wiadukt ułożyć także rury stalowe Ø 114,6/4,5 Pozostałe 

odcinki ( ok. 100,0 m) zamocować rury gładkościenne SMR 110 systemu AROT-MOST.  

Sposób wprowadzenia rur stalowych w przyczółek mostowy i połączenia z rurami DVR pokazano na 

rys. nr 4. 

Do zabudowanych rur ochronnych wciągnąć nowe odcinki kabli trakcyjnych YAKY 1x630 mm2 + 

25mm2 Cu, kable sterownicze YKSYFty 7x2,5 mm2 ( do jednej rury ochronnej) oraz kabla Sn 20 kV 

HAKnFty 3x120 mm2. Na odcinku pomiędzy wiaduktami kable układać pod chodnikiem. 

Nawierzchnia chodnika – masa asfaltowa – do odtworzenia na całej długości. Ułożenie kabli pod 

chodnikiem maksymalnie ograniczy możliwość odkopania i kradzieży kabli. Kable na wiadukcie nad 

torami tramwajowymi ułożyć wykorzystując istniejące przepusty rurowe w konstrukcji wiaduktu, pod 

chodnikiem.  

Projektowany kabel Sn na skrzyżowaniu z istniejącym kablem oświetlenia ulicznego ułożyć w rurze 

ochronnej DVR 160 mm, a kabel oświetleniowy osłonić na długości  1,0 m rurą ochronna dwudzielną. 

Kable trakcyjne i sterownicze sprowadzić z nasypu  i ułożyć wzdłuż torów tramwajowych do słupów 

trakcyjnych na których zabudowane są odłączniki kablowe. Pod torowiskiem kable ułożyć w rurach 

ochronnych odpowiednio SRS 110 i SRS 50. Kabel SN połączyć z istniejącym odcinkiem kabla.  

 

 Uwaga: 

Ze względu na brak jednoznacznej odpowiedzi właściciela wiaduktu nad ul. Siemianowicka w sprawie 

przepustów rurowych w konstrukcji wiaduktu, poddaje się Inwestorowi do rozważenia wykonania 

przekopów kontrolnych w celu potwierdzenia występowania rur ochronnych w zabudowie chodnika. 

W przypadku występowania drożnych rur ochronnych istnieje możliwość ich wykorzystania, co 

zminimalizuje możliwość kradzieży lub dewastacji kabli na ww. odcinku.  
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3.4 Szczegółowy zakres przebudowy kabla Sn w ul. Chorzowskiej 

Zakres przebudowy: 

- 1 odcinek kabla sterowniczego 1 x 94,0 mb, 

- 1 odcinek kabla Sn 1 x 94,0 mb  

Przebudowywane odcinki kabli SN i sterowniczego, zamiast układania w rurach ochronnych 

przymocowanych do bocznej krawędzi konstrukcji wiaduktu, ułożyć sprowadzając je w dół po nasypie 

po obu stronach wiaduktu i przeprowadzić pod ulicą Krzyżowa.  Pod ulicą krzyżowa ułożyć rury 

ochronne: 

- 2 x rura SRS 160 ( w tym jedna rezerwowa), 

- 1 rura SRS 50 

Ww. rury ułożyć pod jezdnia wykonując przewiert sterowany.   

3.5 Zestawienie podstawowych materiałów 

 1. kabel HAKnFty 3x120mm
2
        - 688,0m 

 2. kabel YAKY 1x630mm
2
 + 25- mm

2
 Cu               - 1538,0m 

 3. kabel YKSYFty 7x2,5mm
2
      - 1632,0m 

 4. rura stalowa czarna gwintowana ze szwem Ø114,6/4,5   - 142,0m 

 5. rura gładkościenna SMR 110                 - 400,0m 

 6. Wsporniki dla rur        -  101 szt  

 7. rura ochronna SRS Ø160                - 20,0m 

 8. rura ochronna SRS Ø110          - 10,0m 

 9. rura ochronna SRS Ø50          - 20,0m 

10. rura ochronna DVR Ø160        - 10,0m 

11. rura ochronna DVR Ø50          - 9,0 m 

12. rura dwudzielna A110 PS        -  1,0 m 

13. mufa kablowa EPKJ-24C/35B-35B-T      - 4 kpl. 

14. mufa kablowa JLP-CT 1 630       - 6 kpl. 

15. mufa kablowa JSP-CX 7 1,5-2,5       - 8 kpl. 

 

4 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1) Podstawa opracowania: 

 Niniejsze opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

realizacji robót budowlanych w ramach projektu „Przebudowa torów tramwajowych w ciągu ulic 

Przybyszewskiego-Puszkina na odcinku od al. Marszałka Rydza Śmigłego do ul. Rokicińskiej”, 

konkretnie projektu „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych”. 

 

Zakres opracowania jest zgodny z: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 21a; 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 

z dnia 10 lipca 2003r. 
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2) Zakres robót: 

 W zakres robót dla inwestycji wchodzi: 

- wykopy liniowe dla linii kablowej, 

- wykonanie przepustów kablowych z rur,  

- wciąganie kabli do rur przepustowych,  

- układanie kabli nn, SN w rowie kablowym. 

- wykonanie połączeń kabli,  

 

3) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 Na trasie projektowanej przebudowy kabli nn, SN znajdują się  

- istniejące kable nn oświetleniowe 

- istniejący wodociąg 

 -sieć teletechniczna 

4) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

- uzbrojenie podziemne, a w szczególności linie kablowe elektroenergetyczne i  kanalizacja sanitarna, 

ze względu na skrzyżowania i prowadzenie robót w ich pobliżu, 

- ulice – szczególnie na odcinkach, gdzie powinna być zachowana ciągłość ruchu, 

- istniejąca zelektryfikowana linia kolejowa, 

- istniejąca linia tramwajowa, 

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych wykopów 

 

5) Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  robót: 

 Elementy stwarzające zagrożenie : 

- roboty prowadzone w pasie drogowym, 

- roboty prowadzone w pobliży linii tramwajowej, 

- roboty prowadzone na wysokości, 

Zagrożenia występować będą w czasie robót ziemnych związanych z prowadzeniem wykopów pod 

układane kable elektroenergetyczne. Zagrożenia dotyczą pracowników budowy oraz użytkowników 

pasa drogowego przy czynnym ruchu drogowym przez cały czas prowadzenia robót. 

W związku z powyższym ważne jest : 

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót w czasie całego okresu prowadzenia robót, 

- prowadzenie robót wg obowiązujących przepisów BHP. 

 
6) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

niebezpiecznych. 

 Szkolenie i instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót przy 

budowie sieci energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej   
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specjalności  

z prowadzeniem książki szkoleń na budowie, w  której prowadzi się zapisy tematu szkolenia.  

Kierować do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Stosować odpowiedni sprzęt i narzędzia do danego 

rodzaju robót. Kierownik budowy winien zabezpieczyć pracownikom odpowiedni sprzęt BHP  

i ubrania ochronne według rodzaju wykonywanych prac na budowie szczególnie tych 

niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracowników wykonywać należy, gdy: 

- pracownik po raz pierwszy wykonuje daną pracę na danym stanowisku pracy - odcinku robót, 

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynności na stanowisku pracy. 

 
7) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikające z 

przebudowy kabli elektroenergetycznych  w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie. 

 Dla spełnienia wymogów zapobiegawczych niebezpieczeństwu w zakresie BHP w planie BIOZ 

powinny być objęte czynności związane z: 

a) spełnieniem wymogów zawartych w rozporządzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie 

BHP przy robotach budowlano-montażowych, 

b) spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych i budowlanych. 

c) spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz. 

U. 97.129.884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  Środki techniczne. 

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu BHP dla danego rodzaju robót, 

- stosowanie sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne i dozorowe, 

- zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robót, 

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy. 

 

8) Uwagi końcowe 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 

23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiązany 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zgodnie z rozporządzeniem do takich prac będą należały m.in. przewierty pod czynnymi układami 

komunikacyjnymi. 

 
Opracował :   

mgr inż. Bogdan Iwulski 
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5 KOPIE DOKUMENTÓW 

5.1 Oświadczenie  

 

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 

207 poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy 

 

Oświadczam, że projekt budowlano - wykonawczy wykonany dla inwestycji pn.: 

 

Przebudowa kabli trakcyjnych, sterowania i zasilania rezerwowego Sn 

wyprowadzonych ze stacji trakcyjnej „Pogoda” w Bytomiu 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 

233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego 

oświadczenia. 

 

 

 

 

   podpis projektanta:                                                             podpis sprawdzającego:                                                                                       

    

 

                                                     

…………………………………                                                   …………………………………  

   Kraków, grudzień 2010r.                                                                        Kraków, grudzień 2010r.  
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5.2 Uprawnień Budowlanych 

 

Za zgodność z oryginałem  

 

……………………………… 
 

Kraków, dnia 14.12.2010 
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Za zgodność z oryginałem 

 

……………………………… 

 
Kraków, dnia 14.12.2010. 
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5.3 Kopie Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 

 

Za zgodność z oryginałem 
 

……………………………… 

 
Kraków, dnia 14.12.2010 
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Za zgodność z oryginałem 

 
……………………………… 

 
Kraków, dnia 14.12.2010. 

 














