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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Podstawa opracowania.
Podstawę opracowania stanowią :
- umowa z Inwestorem na wykonanie niniejszej dokumentacji,
- warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej sygnatura:
WP/01106/2019/O10R05 z dnia 25-03-2019 r. wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Tarnowie,
- mapa do celów projektowych 1:1000,
- wizja lokalna i pomiary w terenie,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowiązujące przepisy i normy,
- standardy techniczne TAURON Dystrubucja S.A.
1.2. Zakres opracowania.
Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego na słupach
istniejącej i projektowanej sieci napowietrzno-kablowej niskiego napięcia w miejscowości Wola
Rogowska dz. nr 449, 787. Długość projektowanej sieci wynosi ok. 360m.
1.3. Opis do zagospodarowania terenu.
Teren, przez który przebiega trasa projektowanego oświetlenia drogowego nie jest wpisany do
rejestru zabytków, nie podlega ochronie konserwatorskiej, ani nie należy do Parku
Krajobrazowego, nie przebiega przez teren górniczy.
Na trasie projektowanej linii napowietrzno-kablowej nie zachodzi konieczność wycinki drzew
i krzewów.
Obiekt liniowy pn. „oświetlenie drogowe” zostaje zaliczony do pierwszej kategorii
geotechnicznej - proste warunki gruntowe – i w związku z tym do jego wykonania nie są
wymagane żadne badania geotechniczne.
W razie wystąpienia lokalnych podtopień i powodzi przyjęte rozwiązania projektowe spełniają
wymogi bezpieczeństwa dla środowiska i zdrowia użytkowników sąsiadujących z projektowaną
trasą oświetlenia drogowego.
1.4. Opinia geotechniczna.
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r
Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
obiekty budowlane obejmujące elektroenergetyczną sieć napowietrzno-kablową oświetlenia
drogowego, zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Na terenie objętym przedmiotową inwestycją liniową tj. budową elektroenergetycznej sieci
oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Rogowska, występują proste warunki gruntowe, co
odpowiada I kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego też nie
zachodzi konieczność wykonania opracowania ustalającego geotechniczne warunki
posadowienia obiektów jak wyżej. Rozwiązania katalogowe posadowienia słupów, przyjęte dla
gruntu średniego, zapewniają stabilność projektowanych słupów przy siłach występujących od
parcia wiatru na słupy, przewody i oprawy oświetleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie
oddziałują negatywnie na panujące warunki hydrogeologiczne.
1.5. Opis wykonania oświetlenia.
Od istniejącego słupa nr 23 do projektowanego słupa nr 1 wykonać odcinek linii napowietrznej
oświetleniowej przewodem AsXSn 2x25, od słupa nr 1 do 4 oraz od słupa nr 5 do słupa nr 7
przewodem AsXSn 2x35. Połączenie między słupami nr 4 i 5 należy wykonać odcinkiem
ziemnym w związku z kolizją z istniejącą siecią napowietrzną średniego napięcia. Odcinek ten
należy wykonać kablem NA2XY-J 3x35.

Kabel ułożyć w ziemi na głębokości 0,7 m na warstwie piasku gr 10 cm i przysypać taką
samą warstwą piasku i 15 cm warstwą ziemi rodzimej, na której ułożyć folię ostrzegawczą
koloru niebieskiego i zasypać wykop ubijając ziemie warstwami. Na kablu należy umieścić
tabliczki identyfikacyjne z następującymi informacjami: typ kabla, długość, kierunek ułożenia,
rok budowy oraz właściciela. Tabliczki identyfikacyjne należy zaczepić na kablu co 10m.
Przy projektowanych słupach nr 4 i 5 pozostawić w wykopie zapas kabla o długości 1,5m.
Na projektowanych słupach nr 4 i 5 projektowany kabel do wysokości 2,5m zabezpieczyć rurą
osłonową BE 50. Pozostałą część kabla na słupie mocować za pomocą uchwytów dystansowych
SO 79.6.
Projektowane słupy nr 1, 2, 3, 6 wykonać z żerdzi wirowanej E10,5/2,5 z ustojem UP1.
Projektowane słupy nr 4, 5, 7 wykonać z żerdzi wirowanej E10,5/4,3 z ustojem UP1.
Głębokość zakopania słupów 1,2m.
Na słupie istniejącym nr 23 oraz projektowanych 5 i 7 zabudować oprawy LED 100W BGS214
ECO125/740, 4000K, 48-60mm, IP66, IK08, a na słupach projektowanych nr 2, 3 zabudować
oprawy LED 70W BGS213 ECO94/740, 4000K, 48-60mm, IP66 IK08.
Oprawy montować nad przewodami linii na wysięgnikach zgodnie z zestawieniem.
Zabezpieczenie opraw wykonać wkładkami Wts 6A w oprawie bezpiecznikowej SV 29.25.
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie ze skrzyni rozdzielczej z zegarem sterującym
CPA4.0 - zabudowanej na słupie nr 23, której schemat i konstrukcję przedstawiono na
załączonym rysunku E3.
Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-003, N SEP-E-004, katalogiem do
projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN
ENSTO Poznań. Po ułożeniu kabli, przed zasypaniem wykopów zlecić uprawnionej jednostce
geodezyjnej naniesienie trasy oświetleniowej na mapę zasadniczą terenu.
1.6. Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa.
Jako źródła światła zastosować oprawy w II klasie ochronności.
W celu ochrony przed skutkami przepięć należy na projektowanym słupie nr 7 wykonać
uziemienie przewodu PEN oraz zabudować ogranicznik przepięć BOP-R 0,44/5
(Imax 8/20 µs=40kA, Uc=440V, Up<1500V). Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć
R≤10 Ω. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić powykonawczymi pomiarami
kontrolnymi zgodnie z normą PN-HD 60364-6.
1.7. Zestawienie wysięgników i opraw .
Lp.

Numer słupa

Typ oprawy

Wysięgnik

1.
2.
3.
4.

23
2
3
5, 7

LED 100W
LED 70W
LED 70W
LED 100W

3,0 m
1,5m
2,5m
2,5m

1.8. Obliczenie mechaniki słupów.
Obliczenie mechaniki istniejącego słupa nr 23 RK10 w kierunku osi y .

Fy = 226 daN (siła dopuszczalna użytkowa słupa w osi y)
Fy ≥ Fyo
F4xAL50 = 1176 daN (siła od naciągu istn. przewodów 4xAL50)
F4xAL16 = 314 daN (siła od naciągu istn. przewodów przyłącza 4xAL16)
FAsXSn4x16 = 130 daN (siła od naciągu istn. przewodu przyłącza AsXSn 4x16)
FAsXSn2x25 = 213 daN (siła od naciągu proj. przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25)
Fsy = 70 daN (siła od parcia wiatru na słup w osi y)
Fo = 20 daN ( siła od parcia wiatru na lampę oświetlenia ulicznego)
Fyo = F4xAL50 · sin6°+ FAsXSn2x25 · cos10°- FAsXSn4x16 · cos5° - F4xAL16 · cos64° + Fsy + Fo
Fyo = 123 + 210 – 130 - 138 + 70 +20 = 155 daN
Fy = 226 daN > Fyo = 155 daN
Siły dopuszczalne użytkowe słupa nr 23 w kierunku osi y są większe od sił wynikających
z montowanego przewodu i oprawy, dlatego słup nr 23 pozostaje bez z mian.
Obliczenie mechaniki projektowanego słupa narożnego nr 2.
Fud = 250 daN (siła dopuszczalna użytkowa dla żerdzi E10,5/2,5 )
Fud ≥ Fuo
FAsXSn2x35 = 263 daN (siła od naciągu proj. przewodu oświetleniowego AsXSn 2x35)
Fo = 20 daN ( siła od parcia wiatru na lampę oświetlenia ulicznego)
Fuo = 2 · FAsXSn2x35 · cos(164°/2) + Fo
Fuo = 93 daN
Fud = 250 daN > Fuo = 93 daN
Siły dopuszczalne użytkowe projektowanego słupa nr 2 są większe od sił wynikających
z montowanego przewodu i oprawy, dlatego słup nr 2 dobrano poprawnie.
1.9 Uwagi końcowe.
Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ze
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. Prace na sieciach istniejących wykonywać
podstałym nadzorem użytkownika z zachowaniem obowiązujących przepisów.
Należy dbać o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót.
Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych 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.
Teren budowy po zakończeniu robót należy uporządkować oraz przekazać protokolarnie
zarządzającemu.
UWAGA:
Projektant celem pełniejszego zobrazowania rozwiązania projektowego powołał
się na
konkretne urządzenia. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są
przykładowe, a
odwołanie do nich miało na celu informować wykonawcę o standardzie zastosowanych do
realizacji urządzeń i w żadnym wypadku nie jest obowiązkowe.

1.10 Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Adres inwestycji

WOLA ROGOWSKA
DROGA POWIATOWA NR 1335K
DZ. NR 449, 787
Inwestor:

GMINA WIETRZYCHOWICE
33-270 WIETRZYCHOWICE 19
Imię i nazwisko:
PROJEKTANT:
inż. STANISŁAW WIATR

Numer uprawnień:
BUA-NB-8346/54/90

Specjalność:
ELEKTRYKA

Data:

Podpis:

06.2019

1.10.1. Inwestycja, dla której opracowano niniejszą informację obejmuje następujący zakres
robót:
- montaż nowych słupów n.n.
- montaż przewodów izolowanych AsXSn na istniejącej i projektowanej sieci n.n.
- wykonanie wykopu pod kabel
- ułożenie kabla, zasypanie wykopu,
- montaż wysięgników i opraw oświetleniowych
- montaż szafek rozdzielczych, bezpieczników i ograniczników przepięć
- montaż uziomu pionowego
Kolejność realizacji jak w punktach powyżej.
1.10.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Istniejące przewody i kable elektroenergetyczne, przewody telefoniczne, budynki mieszkalne,
ulica, ogrodzenia.
1.10.3. Elementy zagospodarowania działki, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia
ludzi.
Teren zagospodarowania na obszarze ogrodzonym i nieogrodzonym. W każdym miejscu i przy
wykonywaniu każdego z wymienionych rodzajów robót może wystąpić zagrożenie dla
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
1.10.4. Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót budowlanych.
Montaż nowych słupów – przy wykopach możliwość kolizji z istniejącym uzbrojeniem,
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, zasypania xiemią, zalania, przywalenia
żerdzią słupa.
Montaż przewodów, kabla, wysięgników, opraw oświetleniowych, bezpieczników
i ograniczników przepięć – zagrożenie uderzenia przewodem, upadkiem z wysokości, porażenia
prądem elektrycznym.
1.10.5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadań powinien opracować instrukcję
bezpiecznego ich wykonania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez
nich robót.

Pracownicy na budowie powinni:
• być przeszkoleni w zakresie BHP/szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaż na
stanowisku pracy,
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego
rodzaju prac,
• potwierdzić własnoręcznym podpisem w rejestrze odbyte szkolenie.
1.10.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie.
Podczas prowadzonych prac przestrzeganie przepisów BHP i P.poż przez wszystkich
pracowników na budowie, Inwestora i Użytkownika. Zagospodarowanie placu budowy z
wyznaczeniem i oznakowaniem przejść, przejazdów, placów składowych oraz miejsc szczególnie
niebezpiecznych. Zapewnienie łączności telefonicznej z umieszczeniem w widocznym miejscu
numerów telefonu pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej.
Ustanowienie bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy.
1.10.7. Przepisy związane.
Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego.

