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1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp

Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość

1

2

3

4

słup/m

8 /288(357)

2. Montaż opraw oświetleniowych

kpl.

9

3. Montaż szafki oświetleniowej SON

kpl.

1

1. Budowa kablowej linii oświetleniowej

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja przebudowy drogi
w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej w m. Ustroń.

2.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego tj., budowę słupów,
wytrasowanie przewodu zasilającego oprawy, dobór zabezpieczeń, ochronę
przeciwporażeniową,

sposób

zasilania

opraw

oświetleniowych.

Szczegółowa

lokalizacja urządzeń została przedstawiona na zał. szkicu sytuacyjnym (Rys. 1).

2.3. Podstawa opracowania
• zlecenie Zamawiającego,
• inwentaryzacja istniejących sieci elektroenergetycznych,
• warunki-przyłączenia,
• obowiązujące przepisy i normy PNE,
2.4. Rozwiązanie techniczne zasilania

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilająca:

Pomiar energii elektrycznej w projektowanej szafce złączowo-pomiarowej(oprac.
Tauron Dystrybucja S. A.) na istn. słupie linii nn P-10/ŻN zasilanym ze stacji ST
BBC22329 Nierodzim Osiedle – obwód – linia napowietrzna ul. J. Kreta nr 9.
Miejscem dostarczenia energii oraz rozgraniczenia własności urządzeń są zaciski
prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego w kierunku instalacji odbiorcy.
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2.4.2. Obwody oświetleniowe:

Wzdłuż ulicy Bocznej w miejscach wskazanych na szkicu sytuacyjnym posadowić
nowe słupy oświetleniowe o wysokości 6m.
Ułożyć nowe odcinki linii kablowej typu YAKXS 4x25 mm2, zgodnie ze szkicem
zagospodarowaniem terenu. Kabel wprowadzić do proj. szafki oświetleniowej SON.
Kabel prowadzić po słupie w proj. rurze osłonowej odpornej na UV Φ50, l=3m 2,5m
od poziomu gruntu i mocować do słupa za pomocą uchwytów przystosowanych do
montażu na słupie ŻN. Po całej długości kabel układać w rurach ochronnych giętkich
Ø50 mm. Projektowany kabel energetyczny winien być ułożony tak, by minimalna
odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni rury ochronnej/kabla do
powierzchni terenu wyniosła 0,7m. Na ułożony kabel nasypać 0,25 warstwy gruntu
rodzimego, a następnie przykryć taśmą w kolorze niebieskim i uzupełnić gruntem
rodzimym.

Linie

kablowe

oznakować

w

czytelny

i

trwały

sposób

w

charakterystycznych miejscach (w słupach, szafce) Na oznacznikach należy
umieścić trwałe napisy zawierające:
- symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),
- oznaczenie kabla wg normy,
- znak użytkownika kabla,
- rok ułożenia kabla.
Przejście pod drogą kabla wykonać w rurze osłonowej sztywnej Ø75 mm.
Istniejące nawierzchnie na trasie układanego kabla należy rozebrać, a następnie
doprowadzić do stanu pierwotnego.
Powiadomić Inwestora i dokonać wstępnego odbioru kabla przed zasypaniem.

2.4.3. Rodzaje słupów

Słupy wykonać jako oświetleniowe aluminiowe anodowane na kolor grafitowy o
wysokości 6m wg. zaleceń zamawiającego wraz z fundamentem prefabrykowanym. Do
zabezpieczenia wnęki słupów zastosować pokrywy z materiału kompozytowego.

Elementy nowej sieci oświetleniowej pozostające na majątku i w eksploatacji Inwestora
oznakować zgodnie z wymogami Tauron Dystrybucja SA o. w Bielsku-Białej, tj::
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- oznacznik do obcego urządzenia winien być mocowany za pomocą opasek
zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach
około 40x70mm w kolorze białym lub innym jasnym.
- miejscem oznakowania winny być w przypadku opraw oświetleniowych – wysięgnik
lub oprawa, w przypadku przewodów i kabli – przy wyjściu ze stacji transformatorowej
lub punktu zapalania o ile obwód oświetlenia w całości należy do Inwestora, w
pozostałych przypadkach w miejscu podziału własności.

Dodatkowo proponuje się:
-opisy numeracji latarń umieszczać na słupach od strony ulicy na wysokości 180 do 200
cm
-cyfry jednakowej wysokości nad i pod kreską,
-nad kreską podajemy numer szafki oświetleniowej i (po pauzie) – numer obwodu,
-pod kreską podajemy numer kolejnej latarni w danym obwodzie i ewentualnie (po
ukośniku) / numer kolejny latarni w odgałęzieniu.

Znaki ostrzegawcze należy umieszczać na pokrywach wnęk złącz kablowych
wszystkich latarń.

2.4.4. Oprawy oświetleniowe.

Na słupach o wysokości 6m zaprojektowano oprawy Q-Drome malowane na
kolor grafitowy ze źródłem led o mocy 28W w II klasie ochronności.
2.4.5. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla

każdej

oprawy

na

liniach

kablowych

należy

zainstalować

tabliczki

bezpiecznikowe w II klasie ochronności z wkładką topikową BiWts-4A.

2.4.6. Przewody oświetleniowe.

Oprawy należy przyłączyć do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji
polwinitowej typu YDY 2x1,5 mm 2 750V. Przewody w słupie prowadzić w rurze
ochronnej giętkiej.
6

2.4.7.

Szafę

Szafka oświetleniowa:

oświetleniową

podwieszoną

na

słupie

linii

nn

zgodnie

ze

szkicem

zagospodarowania terenu wykonać z tworzyw sztucznych odpornych na działanie
promieni UV. Drzwiczki zamykane na zamki z wkładkami Master Key, Oznakowanie
szafy (nr szafy, dane właściciela) wg uzgodnień z Zamawiającym.
Szafka wykonana w II klasie ochronności.

2.4.8. Ochrona od porażeń:

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodów i kabli, oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. Jako
ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano urządzenia w
drugiej klasie ochronności.

2.4.9. Uwagi końcowe.

Całość Instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a
w

szczególności

z

Specyfikacją

Techniczną

Wykonania

i

Odbioru

Robót

Budowlanych.
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz
zachować normatywne odległości. Nie wyklucza się występowania infrastruktury
technicznej podziemnej które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak
jest informacji w instytucjach branżowych.
Prace na sieciach istniejących wykonywać pod stałym nadzorem użytkownika z
zachowaniem obowiązujących przepisów. Należy dbać o dobre zabezpieczenie i
oznakowanie miejsc prowadzonych robót. Po zakończeniu robót instalacyjnomontażowych, przed włączeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany:
- wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,
- sprawdzić ciągłość żył kabli zasilających,
- wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- sporządzić protokoły z powyższych pomiarów.
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Teren budowy po zakończeniu robót należy uporządkować oraz przekazać
protokolarnie zarządzającemu.
Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dopuszcza się materiały innych
producentów z zastrzeżeniem, że muszą spełniać wymogi projektu i być
jakościowo i technicznie nie gorsze od przyjętych.
Wszelkie zmiany materiałów należy uzgodnić przed zamówieniem z
Zamawiającym przedstawiając karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne
oraz inne dokumenty gwarantujące niepogorszenie parametrów wytrzymałościowooświetleniowych.
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Uwaga:
Linia kablowa zosta a
wybudowana na odcinku od
a nr 6/UM do
a 8/UM,
posadowiono fundamenty pod
nr 7/UM oraz 8/UM

Proj. szafka sterownicza
1-fazowa na istn.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE
7.1. Obliczenie całkowitej mocy zainstalowanej
Obwód oświetleniowy nr 1 (proj.) – 2x28W = 84W (L3)

Do obliczeń przyjęto moc zapotrzebowaną
Pobl = k i ⋅ k j ⋅ Pz
gdzie:
- ki – współczynnik jednoczesności (przyjęto=1)
- kj – współczynnik rozruch (przyjęto=1,2)

7.2. Dobór przewodów i zabezpieczeń:
•

Sprawdzenie doboru kabla zasilającego projektowany obwód oświetleniowy nr 1:

IB =

1,5Pobl
= 0,77A (L3)
U ⋅ cos ϕ

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm 2 musi spełniać następujące warunki:
IB ≤ In ≤ IZ
I 2 ≤ 1.45 I Z
gdzie:
I B - prąd obliczeniowy
I n - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego
I 2 - prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających
I Z - obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów
Dopuszczalna obciążalność długotrwała kabla YAKXS 4x25mm 2 wynosi I Z =99 A.
Linia zasilająca obwód oświetleniowy zabezpieczona jest wkładką bezpiecznikową
DII gF10A.
0,77 ≤ 6 ≤ 99
9,6 ≤ 143,6
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Warunki są spełnione

7.3. Sprawdzenie dobranych przewodów na warunek spadków napięć
Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego s łupa, spadek obliczono wg wzoru:

∆U % =

200
⋅ ∑ Pi ⋅ l1
γ ⋅ s ⋅U 2

gdzie:
∆U % - procentowy spadek napięcia
γ - konduktywność przewodu
s – przekrój przewodu
Pi – moc obciążenia w i-tym punkcie obwodu
li – i-ty odcinek obwodu
∆U % = ∆U %TL + SO + ∆U % projS =3,21%<5%
Warunki są spełnione
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12 Rura osłonowa odp. na UV Φ50 z uchwytami
13 Szafka SON wg. Rys nr 2
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RAZEM

proj. słup
nr 4/UM
proj. słup
nr 3/UM
proj. słup
nr 2/UM
proj. słup
nr 1/UM
istn. słup

L.p. Materiały:
KONSTRUKCJE LINI KABLOWEJ
1 Słup aluminiowy 6m
2 Wysięgnik do ww. słupa 2x0,5m (120°)
3 Fundament do ww. słupa
ELEMENTY OŚWIETLENIA
4 Oprawa LED (Q-Drone 28W)
5 Złącze bezpiecznikowe (II kl. ochronności)
6 Bezpiecznik BiWts 4A
7 Przewód YdY 2x1,5mm2
ELEMENTY WSPÓLNE
2
8 Kabel YAKXs 4x25mm
9 Folia niebieska
10 Rura osłonowa do przecisków Φ75
11 Rura osłonowa giętka Φ50

proj. słup
nr 8/UM
proj. Słup
nr 7/UM
proj. Słup
nr 6/UM
proj. słup
nr 5/UM

8. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia
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Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Rozbudowa
oświetlenia ulicznego w mieście”
1. Projektowany zakres robót.
1.1 Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego..

2. Istniejące obiekty budowlane na terenie budowy.
2.1 Czynna linia napowietrzna niskiego napięcia
2.2 Czynny gazociąg.
2.3 Czynny wodociąg.
2.4 Czynna napowietrzna linia telekomunikacyjna.
2.5 Kanalizacja sanitarna.
2.6 Drogi publiczne.

3. Istniejące obiekty stwarzające zagrożenie na budowie.
3.1 Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym (2.1).
3.2 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości (2.1).
3.3 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych (2.2).

4. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania prac na budowie.
4.1 Niebezpieczeństwo

upadku

z

wysokości

podczas

montażu

opraw

oświetleniowych i wysięgników na słupach nn.
4.2 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych podczas prac i transportu materiałów

w pasie drogowym.
5. Instruktaże bhp na budowie.
Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczęciem prac przeprowadzenie
instruktażu stanowiskowego z brygadą w celu omówienia zakresu robót,
kolejności wykonania prac i zagrożeń występujących na budowie.
Brygadzista kierujący zespołem jest zobowiązany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zada ń
poszczególnym monterom, sprawdzenia stanu narzędzi, sprzętu ochronnego i
zabezpieczającego. W szczególności dotyczy to wykonywania prac na
wysokości.
6. Środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
6.1 Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp,

poleceń brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo do
14

kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiadać odpowiednie
kwalifikacje

do

wykonywania

prac.

Pomocnicy

monterów

muszą

mieć

zapewniony nadzór przez wykwalifikowanych monterów i nie mogą wykonywać
prac samodzielnie.
6.2 Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania sprawne i dopuszczone

do używania: sprzęt ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt mechaniczny.
6.3 Prace po uprzednim wyłączeniu napięcia, termin i czas wyłączenia uzgodnić z

właściwym terenowo zakładem energetycznym. Do tych prac można przystąpić
wyłącznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez
pracowników energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:
a) N

SEP-E-001

Sieci

elektroenergetyczne

niskiego

napięcia.

Ochrona

przeciwporażeniowa
b) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutków prądów zwarciowych. Część
1: Definicje i metody obliczania.
c) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu
przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów.
d) PN-E-04700:

1998

Urządzenia

i

układy

elektryczne

w

obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań
odbiorczych.
e) „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć" - opracowanie pod
patronatem PTPiREE Poznań 2005 rok
f) Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać żerdzie drewniane do budowy
linii elektroenergetycznych (PTPiREE luty 2000 r.).
g) Przepisami BHP - obowiązujące przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Energetyce.
6.4 Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
6.5

Prace i sposób zabezpieczenia terenu robót w pasie drogowym

uzgodnić we właściwym Zarządzie Dróg.
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