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3. O P I S

TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest oświetlenie parkingu przy ul. Kazimierza
Wielkiego w Mieszkowicach.
Projekt obejmuje:
- oświetlenie parkingu
- przebudowa kolidującego oświetlenia
2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- plan sytuacyjny 1:500
- projekt drogowy
- obowiązujące normy i przepisy
3. Zasilanie
Projektowane oświetlenie parkingu przyłączone będzie do istniejącej trzeciej
lampy w ulicy Kazimierza Wielkiego od strony ul. Chojeńskiej. Zasilanie
oświetlenia wykonać kablem jak oświetlenie istniejące typu YAKY 4x25 mm2
układanym w ziemi. Wzdłuż kabla ułożyć drut stalowy ocynkowany fi=8mm.
Sterowanie wraz z oświetleniem istniejącym.
4. Oświetlenie parkingu
Oświetlenie wykonane będzie oprawami typu SGP-340/SON-T100W (lub
równoważne) instalowanymi na słupach stalowych o wysokości H=9,0m z
wysięgnikami L=1,0m. Latarnia L1 jest z wysięgnikiem 1-ramiennym, latarnie
L2 i L3 są z wysięgnikami 2-ramiennymi i dwoma oprawami j.w.
Oświetlenie przy bramie cmentarza wykonane będzie oprawami typu ZFD236/2x36W na słupach stalowych prostych o wysokości H=5,0 m bez
wysięgnika (latarnie L4 i L5).
Słupy osadzone będą na fundamentach dobranych do zastosowanego typu
słupa.

W

słupach

stosować

złącza

kablowe

typu

IZK-4.

Oprawy

zabezpieczyć wkładkami topikowymi 6A. Połączenia opraw ze złączami
wykonać przewodem typu YDY 3x2,5 mm2.
Dla równomiernego rozłożenia obciążenia poszczególne latarnie przyłączyć
następująco: latarnie L1, L4 i L5 - faza L1, latarnia L2 - faza L2, latarnia L3 faza L3.

4

5. Przebudowa kolizji
Na projektowanym parkingu dwie istniejące latarnie należy zdemontować.
Demontażowi podlega również istniejąca lampa przy bramie cmentarza.
Na przebudowywanym odcinku ulicy Bolesława Śmiałego oraz ulicy
Szczerbcowej występują kolizje istniejących latarni oświetleniowych umownie
oznaczonych na planie numerami E10-E13.
Latarnie te należy przestawić w oznaczone na planie miejsca i przyłączyć do
istniejącej linii oświetlenia kablami typu YAKY 4x25 mm2 układanym w ziemi.
6. Układanie kabli
Kable należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm i zasypać warstwą
piasku gr. 10 cm oraz gruntu rodzimego gr. 15 cm a następnie przykryć folią
niebieską. Grunt należy zagęszczać co 20 cm. Głębokość ułożenia kabli
mierzona od powierzchni gruntu do górnej powierzchni kabla powinna
wynosić co najmniej 50 cm, pod drogami – co najmniej 1m.
Kable powinny być ułożone linią falistą z zapasem wystarczającym do
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Z uwagi na krótkie odcinki
kabli między słupami należy unikać ich mufowania.
Pod drogami i przy skrzyżowaniach z innymi sieciami kable układać w rurach
ochronnych DVK-75 koloru niebieskiego. Kable wprowadzać do słupów w
rurach ochronnych o średnicy d = 50mm i długości 0,5m. Przy wprowadzeniu
kabli do słupów przewidzieć zapasy o długości nie mniejszej niż 1m.
Kable powinny być na całej długości zaopatrzone w trwałe opaski kablowe
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy szafach i
słupach. Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:
-

symbol i nr ewidencyjny linii kablowej

-

oznaczenie typu kabla

-

znak użytkownika kabla

-

rok ułożenia kabla

Kable układać zgodnie z normą PN-76/E/05125.
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić pomiary:
-

głębokości ułożenia kabla

-

grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem

-

odległości folii ochronnej od kabla

-

stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem
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Wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów linii kablowej oraz
parametrów oświetlenia i przedłożenia do odbioru protokołów tych pomiarów:
-

sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz

-

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

-

pomiar rezystancji i próbę napięciową izolacji

-

pomiar oporności uziemienia

-

pomiar natężenia oświetlenia

7. Ochrona przeciwporażeniowa
Linia oświetlenia pracować będzie w układzie TN-C jak sieć zasilająca i jako
ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne
wyłączanie obwodu zasilającego. Zaciski uziemiające w słupach połączyć z
szyną PEN. Słupy uziemić łącząc zacisk słupa przewodem LgY 16 mm2 z
drutem fi=8 mm układanym wraz z kablem w ziemi. Drut układać pod
podsypką piaskową bezpośrednio na gruncie rodzimym. Zapewnić oporność
uziemienia poniżej 30 omów.
Opracował: Tadeusz Pytel
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4. O B L I C Z E N I A

TECHNICZNE

1. Dane wyjściowe
- napięcie robocze
- moc zainstalowana

Un = 400 V
Pi = 0,64 kW

- moc obliczeniowa
- prąd obliczeniowy

Ps = 0,72 kW
IB = 1,1 A

2. Dobór kabla
dobrano kabel jak w istniejącym obwodzie oświetlenia
proj. kabel YAKY 4x25 mm2,
L = 143 m,
zabezpieczenie topikowe
IB < In < Iz
I2 < 1,45 Iz

Iz = 66 A

In = 25 A
4,8 < 25 < 66
40 < 95,7

I2 = 40 A

3. Spadek napięcia
- YAKY 4x25 mm2,

L = 143 m,

Ps = 0,72 kW,

dU = 0,1%
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5. INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
TEMAT:

OŚWIETLENIE ULIC

ADRES:

MIESZKOWICE, ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Śmiałego
i Szczerbcowa

INWESTOR:

Gmina Mieszkowice, ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

Podstawa opracowania: - projekt budowlany - "Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z
dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Wielkiego, Bolesława
Śmiałego i Szczerbcowej w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych
uwarunkowań" - opracowany przez "MalDroBud” ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz.
1. Na w/w zadaniu nie występują obiekty budowlane podlegające rozbiórce
2. Na w/w zadaniu nie występują elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas wykonywania robót budowlanych – skala
zagrożenia mała:
- przy robotach ziemnych:
a) możliwość wpadnięcia pracownika lub innej osoby do wykopu
b) zagrożenia wynikające z możliwości uszkodzenia uzbrojenia podziemnego
- zagrożenia mechaniczne:
a) niebezpieczne ruchome części maszyn i urządzeń oraz narzędzia i obrabiane
przedmioty mogące powodować urazy
b) ostre wystające elementy krawędzie i naroża postrzępione powierzchnie narzędzi
i maszyn
c) zagrożenia powodowane przez ruchome środki transportu poziomego i pionowego
oraz transportowane materiały
d) zagrożenia powodowane przez składowanie materiałów
4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót:
- przy robotach ziemnych:
a) wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, doświetlenie terenu
b) zapewnienie prawidłowych przejść nad wykopem, wykonanie zejść do wykopu
c) rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i ewentualne przejście na kopanie ręczne
- zagrożenia mechaniczne:
a) posadowienie, zamocowanie, podłączenie do instalacji i utrzymywanie maszyn
w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami zawartymi w instrukcji obsługi lub
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)
b) wprowadzenie do eksploatacji wyłącznie maszyn, urządzeń i narzędzi oznaczonych
znakiem bezpieczeństwa i posiadających deklarację zgodności z normami
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania
c) stosowanie pewnie mocowanych osłon i innych urządzeń ochronnych
uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecznych i zabezpieczających
zachowanie normalnych warunków pracy
d) przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urządzeń w czasie ruchu
e) zapewnienie właściwego oznakowania barwami i znakami bezpieczeństwa
f) stosowanie środków transportu mających odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa,
dla dźwignic i dźwigów decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)
o dopuszczeniu do eksploatacji
g) zapewnienie kwalifikowanych operatorów, posiadających uprawnienia do obsługi
danego środka transportu
h) prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporządkowanych drogach,
i pionowego w wyznaczonych przestrzeniach
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5.
6.

7.

8.

- zagrożenia pożarem:
a) prowadzenie prac spawalniczych wyłącznie przez uprawnione i przeszkolone osoby
b) zapewnienie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy i w innych
miejscach potencjalnego zagrożenia pożarem
Miejsca prowadzenia robót przy wykopach oznakować taśmą w kolorze żółto-czarnym
Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
a) podjąć niezbędne działania likwidujące zagrożenie
b) przeprowadzić przegląd stanowiska, na którym wystąpiło zagrożenie dla zdrowia
c) usunąć zagrożenie
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej:
a) stosowania środków ochrony osobistej
b) wyznaczenie strefy niebezpiecznej
c) zapewnienie właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem
d) zapewnienie używania okularów ochronnych, kasków, szelek bezpieczeństwa
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi:
a) za całość wykonywanych prac i roboty budowlano montażowe odpowiada kierownik
budowy
Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów niebezpiecznych na budowie
a) wyznaczyć miejsca składowania materiałów
od budynków
– 0,75 m
od stałego stanowiska pracy
– 5,00 m
b) materiały workowane układać w stosy do 10 warstw
c) materiały drobnicowe ułożyć w stosy o wys. nie większej niż 2,0 m, szerokości
między stosami co najmniej 1,0 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej
gabarytowi załadowanych środków transportu
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
- teren budowy zagospodarować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem
- zapewnić pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne
- zapewnić pracownikom wymagany sprzęt ochrony osobistej i egzekwować jego
użytkowanie podczas pobytu na budowie
- zapewnić uprawnionych pracowników do obsługi określonych maszyn i urządzeń
- zabezpieczyć urządzenia mechaniczne i elektryczne przed dostępem osób postronnych
- zabezpieczyć zasilające przewody elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi
- zapewnić do realizacji robót:
a) sprzęt i urządzenia sprawne techniczne posiadające wymagane poświadczenia
o dopuszczeniu do eksploatacji
b) zabezpieczenia na części ruchome mogące pochwycić lub okaleczyć obsługującego
c) skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym
d) instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzętu
- kierownictwo budowy powinno posiadać wymagane dokumenty:
a) zatwierdzony projekt organizacji robót
b) protokoły z pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym
c) poświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urządzeń
d) książkę przeglądów i konserwacji urządzeń
e) książkę przeglądów elektronarzędzi i spawarek elektrycznych
f) książkę ewidencji szkoleń na stanowisku roboczym
g) dziennik BHP
h) aktualne karty badań okresowych
i) informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podległych
pracowników
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j) poświadczenie wymaganych uprawnień w określonych zawodach
- egzekwować od podległych pracowników przestrzegania przepisów BHP i szczególnych
zasad przy wykonywaniu danego typu robót
- zapewnić na budowie apteczkę pierwszej pomocy
- instrukcje BHP wykorzystać podczas szkoleń na stanowisku roboczym
9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do
prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń zabezpieczyć przed dostępem osób
postronnych
Opracował: Tadeusz Pytel
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6. Współrzędne geodezyjne
punkt

Y (E)
X (N)
Lampy projektowane
L1
5465852.31
5850812.82
L2
5465863.50
5850798.71
L3
5465840.00
5850794.03
L4
5465866.60
5850785.27
L5
5465853.39
5850782.93
Linia kablowa
E1
5465875.80
5850818.00
E2
5465852.16
5850813.61
E3
5465871.45
5850804.92
E4
5465861.11
5850798.23
E5
5465853.81
5850796.78
E6
5465863.91
5850796.95
E7
5465865.54
5850789.86
E8
5465862.16
5850784.48
E9
5465857.72
5850783.70
Przestawiane lampy istniejące
E10
5466099.89
5850917.76
E11
5466111.39
5850890.22
E12
5466179.24
5850992.25
E13
5466204.06
5850957.91
E14
5466203.54
5850957.45

