1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 22, 23,
położonych w obrębie ewidencyjnym Turzynek, gmina Raciążek.
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje prace związane z budową oświetlenia ulicznego,
obejmującego budowę linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów
z oprawami. Teren inwestycji obejmuje działki o nr ewid. 22, 23. Istniejąca działka
na której projektowana jest inwestycja jest własnością Inwestora - Gminy Raciążek.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Gminy Raciążek. Projekt opracowano
w oparciu o następujące dokumenty:
- warunki przyłączenia nr P/17/064890 z dn. 22.12.2017r. wydane przez Energa
Operator S.A.,
- decyzja o ustaleniu celu publicznego,
- plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,
- opinia koordynacyjna nr GN.Gz.6630.1232.2018 z dn. 13.03.2018r.,
- wytyczne wydane przez Gminę Raciążek,
- wizję lokalną przeprowadzoną w terenie,
- obowiązujące przepisy i normy oraz zastrzeżenia i uwagi wynikające z treści
uzgodnień.
4. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO I OTOCZENIE
Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejący stan środowiska.
Budowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
o przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska. Na terenie planowanej
inwestycji nie planuje się wycinki zieleni, nie ulegnie też zmianie ukształtowanie
terenu. Inwestycja będzie prowadzona z poszanowaniem istniejącej zieleni.
5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działek o nr ewid. 22, 23.
Projektowana linia kablowa nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu
sąsiednich działek. Na podstawie poniższych ustaw i rozporządzeń stwierdza się, że
projektowana linia kablowa nie wpływa znacząco na środowisko.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska z późniejszymi
zmianami.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. z późniejszymi
zmianami.

Budowa oświetlenia nie wpłynie negatywnie na Obszar Chronionego Krajobrazu
Niziny Ciechocińskiej.
6. OPIS TECHNICZNY
6.1 PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA
Trasę projektowanego oświetlenia ulicznego o długości 905 m pokazano na rys.
nr 1.
Projektowany kabel YKY 5x6mm2 dla zasilania szafki oświetlenia ulicznego należy
wyprowadzić ze złącza kablowego (projektowanego przez Energa Operator S.A.)
i wprowadzić do projektowanej szafki oświetleniowej. Następnie kablem YAKXS
4x35mm2 zasilić kaskadowo projektowane słupy oświetleniowe.
Projektowane kable nn układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m linią falistą
z zapasem (1-4% długości wykopu) na 10 cm podsypce z piasku. Po ułożeniu
kabla należy kabel zasypać 10 cm warstwą piasku a następnie 15 cm warstwą
gruntu rodzimego i przykryć folią PCV grubości 0,4mm w kolorze niebieskim.
W miejscu skrzyżowania linii kablowej z drogami, kabel układać na głębokości min
1m w rurach osłonowych typu SRS 75 (przejścia pod drogami asfaltowymi
wykonywać metodą przycisku/przewiertu). Ze względu na to że nie wszystkie
wyjazdy z posesji są zaznaczone na mapie, w trakcie wykonawstwa należy
zabudować rury osłonowe typu SRS 75 w miejscach gdzie one rzeczywiście
występują.
W miejscach skrzyżowania linii kablowej z innymi mediami podziemnymi, kabel
należy chronić rurą osłonową typu DVK 75.
Na kablu zakładać opaski informacyjne podające typ kabla, napięcie, przekrój, rok
ułożenia, nazwę użytkownika oraz nazwę obiektu zasilanego.
Przy każdej lampie oświetleniowej wykonać uziemienie pionowe oraz podłączyć w
lampie oświetleniowej do zacisku PEN. Rezystancja uziemienia nie powinna
wynosić więcej jak 30Ώ.
Kabel przed zasypaniem należy zgłosić do Inspektora wyznaczonego przez
Inwestora w celu odbioru technicznego.
6.2 PROJEKTOWANE SŁUPY OŚWIETLENIOWE WRAZ Z OPRAWAMI
Słupy oświetleniowe zabudować na fundamentach B-120, na słupach CN7/3/60/W
należy zabudować wysięgnikami W16/1/1/1-60/10 wraz z oprawami LED typu
POLU2. W projektowanych słupach oświetleniowych należy zabudować złącza
słupowe IZK -4-01 z wkładkami bezpiecznikowymi BiWts 6A oraz zasilacze LED
dla opraw oświetleniowych.
Całość
prac
wykonać
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami,
a w szczególności z specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych oraz normą N-SEP-E 004, PN – EN 13201:2007.

7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej w układzie TN-C występuje samoczynne,
szybkie wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na elementach
normalnie nie będących pod napięciem. Wszystkie części przewodzące – słupy
oświetleniowe, dostępne winny być trwale podłączone do przewodu PEN sieci.
Przy każdej lampie oświetleniowej wykonać uziemienie pionowe oraz podłączyć
w lampie oświetleniowej do zacisku PEN.
Rezystancja uziemienia nie powinna wynosić więcej jak 30Ω.
8. UWAGI KOŃCOWE
W czasie wykonawstwa należy dostosować się do zaleceń i wymogów instytucji
uzgadniających. Wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami.
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Po zakończeniu robót instalacyjno – montażowych przed włączeniem do
eksploatacji wykonawca jest zobowiązany:
- wykonać inwentaryzację geodezyjną ułożonego kabla
- wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów - 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.
Wybudowane oświetlenie pozostaje na majątku Gminy Raciążek.
9. WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

L.P.

Nazwa materiału

Jedn.

Ilość

1.

Słup oświetleniowy CN7/3/60/W - ELMONTER

szt.

19

2.

Fundament B120 - ELMONTER

szt.

19

3.

Lampa ośw. LED-OR 1/56/S-B + źródło zasilania

kpl.

19

4.

kpl.

19

5.

Złącze słupowe IZK/1 z wkładką bezpiecznikową
6A
Przewód YDYżo 3x1,5mm2

m

190

6.

Wysięgnik W16/1/1/1-60/10 ELMONTER

szt.

19

7.

Kabel YAKXS 4x35mm2

m

1019

8.

Kabel YKY 5x6mm2

m

5

9.

Szafka sterownicza oświetlenia ulicznego

kpl.

1

10.

Rura osłonowa SRS Ø 75mm niebieska

m

36

11.

Rura osłonowa DVK Ø 75mm niebieska

m

11

12.

Folia PCV niebieska gr. 0,5mm szer. 350mm

m

900

13.

Piasek nienormowany wg PN/B-06711

m3

72

14.

Opaska Oki

szt.

100

15.

Uziomy prętowe typu UBP 16/1500

szt.

40

16.

Grot do uziomu fi16

szt.

20

17.

Bednarka Fe 25x4

m

2

18.

Zacisk krzyżowy

szt.

20

19.

Materiały dodatkowe

wg potrzeb

Zastosowane materiały i urządzenia w projekcie są podawane jako przykład
o wymaganych parametrach technicznych i funkcjonalnych i mogą być
zastąpione przez materiały i urządzenia innych producentów z zastrzeżeniem
zachowania podobnej funkcjonalności, trwałości i jakości o parametrach
identycznych lub równoważnych.
10. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
10.1 DOBÓR PRZEWODÓW
Moc opraw - 1520 W
Napięcie
- 400V
cosφ - 0,95
I = 1520/(400*0,95) = 4 A
Obciążalność długotrwała kabla YAKXS 4x35mm ułożonego w ziemi wynosi 82A
4 A ≤ 82A
Dobrano kabel YAKXS 4x35mm2
10.2 OBLICZANIE SPADKU NAPIĘCIA

P - moc czynna, [W]
l - długość przewodu, [m]
s - przekrój żył linii, [mm²]
γ - konduktywność przewodu, [m/Ωmm²]

U n - napięcie międzyprzewodowe, [V]
Wyliczony spadek napięcia nie przekracza wartości dopuszczalnej tj. 10%
10.3 SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ


transf. 63 kVA
Rtrafo = 0,062 Ω
Xtrafo = 0,093 Ω



linia nn AL 4x50mm2 - TR STA6-1305 - słup nr 104 dł 193m
RL1 = 0,59 x 0,193 = 0,114 Ω
XL1 = 0,29 x 0,193 = 0,056 Ω



linia kablowa ośw. YAKXS 4x35mm2 dł. 1019m
RL2 = 0,868 x 1,019km = 0,88 Ω
XL2 = 0,087 x 1,019km = 0,07 Ω

R, X - rezystancja i reaktancja obwodu, [Ω]
- rezystancja pętli zwarcia:
Rp = Rtrafo + RL1 + RL2= 1,056 Ω
- reaktancja pętli zwarcia:
Xp = Xtrafo + XL1 + XL2 = 0,219 Ω
- impedancja pętli zwarcia:
Ω
- obliczeniowy prąd zwarcia:
A
- rzeczywisty prąd zwarcia:
Izw x 0,8 = 171,12 A
- prąd wyłączenia:
Iw = 2,5 x Ib = 2,5 x 63A = 157,5A
Izw > Iw
Ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna.

