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Włocławek, czerwiec 2015r.

Oświadczenie projektanta
Oświadczam, że projekt budowlany – przebudowa linii kablowej oświetleniowej
kolidującej z planowaną rozbudową
ulic Dworcowej i Wojska Polskiego w
Aleksandrowie Kujawskim, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Andrzej Filipczak
UAN-NB-8386-5/49/87 Wk
specj. instalacyjno-inżynierska
w zakresie instalacji elektrycznych
KUP/IE/0493/01

podstawa prawna: art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
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Uzgodnienie projektu
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6. O P I S T E C H N I C Z N Y
6.1. Podstawa prawna.
- warunki przebudowy sieci nr EO/WPS/RDRUW/PUOR/6/2015 z dnia 03.06.2015r.,
wydanych przez ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Posterunek Oświetleniowy
w Radziejowie
- mapa sytuacyjno-wysokościowa
- wizja w terenie
- obowiązujące przepisy i normy
6.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii kablowej oświetleniowej kolidującej
z planowaną rozbudową ulic Dworcowej i Wojska Polskiego w Aleksandrowie
Kujawskim.
6.3. Zakres opracowania
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm2 o dł. 103m,
- montaż trzech słupów oświetleniowych z oprawami.
6.4. Stan istniejący
Istniejące oświetlenie ulicy Dworcowej wykonane jest na słupach oświetleniowych
typu WZ-9 z oprawami typu SGP 340, zasilane linią kablową YAKY 4x35mm2
obwód 200 ze stacji transformatorowej 15/0,4kV „ALEKSANDRÓW SZKOŁA HOŻA”.
6.5. Stan projektowany.
6.5.1 . Przebudowa stanowisk oświetleniowych
Słupy oświetleniowe kolidujące z projektowanym układem drogowym
zdemontować z miejsc dotychczasowej lokalizacji i przestawić w nowe miejsca
przedstawione na planie zagospodarowania rys. nr 1. Ze względu na zły stan
techniczny słupów oświetleniowych nr 1/1 i 1/2 należy wymienić je na proj. słupy
typu WZ-9, na których zabudować oprawy typu SGP340 wraz z wysięgnikami z
demontażu. Natomiast słup nr 1/3 przestawić w projektowane miejsce w komplecie.
Istniejący kabel nN zasilający istn. oprawy oświetleniowe pozostawić w ziemi bez
odzysku.
Zgodnie z warunkami przebudowy sieci zasilanie projektowanej linii kablowej
typu YAKXS 4x35mm2 wykonać jako odgałęzienie z istniejącego stanowiska linii
napowietrznej nr 401/Kr-10/ŻN zlokalizowanego przy ulicy Wojska Polskiego
dołączonego do obwodu 200 zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0,4kV
„ALEKSANDRÓW SZKOŁA HOŻA”. Zasilanie linii oświetleniowej odbywać się będzie
w układzie 1-fazowym.
Wprowadzenie kabla na słup wykonać w rurze BE 50 AROT o min. długości
3m chroniącej kabel od bezpośrednich uszkodzeń mechanicznych do głębokości
0,5m w głąb ziemi, zamocowanej na uchwytach zapewniających odległość 8cm
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między słupem a rurą ,należy użyć potrójnego uchwytu do mocowania rur na słupie
ŻN (istnieją dwie rury na słupie).
Do wykonania zasilania proj. słupów oświetlenia ulicznego użyć kabla typu
YAKXS 4x35 mm2 o całkowitej długości 103 m, który należy układać przelotowo
między słupami. Projektowany kabel należy układać w wykopie na głębokości 0,7 m
na 10 cm posypce z piasku, linią falistą (długość kabla powinna być większa od
długości wykopu o 3% ze względu na faliste układanie kabla). Następnie zasypać
warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm,
ułożyć wzdłuż całej trasy folię ostrzegawczą PCV koloru niebieskiego.
W miejscu skrzyżowania projektowanego kabla z jezdnią asfaltową (ul. Wojska
Polskiego), należy ułożyć go w przepuście z rury ochronnej SRS 110 o długości
16m. Przepust wykonać metodą przecisku mechanicznego na głębokości
niemniejszej niż 1,20m od górnej powierzchni drogi. Na skrzyżowaniu z wodociągiem
kabel ułożyć w rurze ochronnej DVK 75 o dł. 2m.
W sytuacjach, gdy niemożliwe jest uzyskanie odpowiedniej głębokości oraz przy
skrzyżowaniu lub obejściu podziemnym urządzeń dopuszczalne jest umieszczenie
kabla na mniejszej głębokości pod warunkiem umieszczenia ich w rurze ochronnej.
Przepusty i rury osłonowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż dwie średnice
kabla. Po wprowadzeniu kabla - rurę należy uszczelnić z obu stron pianką
poliuretanową.
Minimalny promień zginania R kabla w zależności od średnicy zewnętrznej
wynosi R=10d dla kabla wielożyłowego.
UWAGA ! W sytuacjach, gdy występuje grunt piaszczysty jest dozwolone
układanie kabla bezpośrednio na dnie wykopu.
Przed zasypaniem ułożonego kabla należy go zinwentaryzować.
Plan projektowanej trasy kabla nN oraz schemat zasilania oświetlenia ulicznego
przedstawiają rys. nr 1 i 2.
W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych na
trasie układania kabla należy traktować je jako czynne, a ochronę realizować zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace należy prowadzić w
sposób ręczny, a po odsłonięciu kolizyjnego uzbrojenia –zabezpieczyć je.
We wnękach słupów oświetleniowych, do łączenia kabli stosować złączki
izolacyjne typu IZK-4-02 i ZK-4-03, a dla zabezpieczenia opraw oświetleniowych
izolacyjne złączki bezpiecznikowe IZK-4-01 z wkładkami topikowymi 6A. Połączenie
od złączek izolacyjnych do opraw wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2.
Na kablu oświetleniowym, w odległościach co 10 m oraz przy słupach założyć
kablowe oznaczniki opisowe.
Przy ostatnim słupie nr 1/3 należy wykonać uziemienie przewodu neutralnego z
zastosowaniem uziomów prętowych BPUM-K 16/1,5 (L&L) (szt. 3) oraz odcinka
taśmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm.
Rezystancja uziemienia powinna wynosić : R ≤ 30 [Ω]
Równolegle z kablem, od słupa nr 1/3 w kierunku słupa nr 1/2, ułożyć płaskownik
FeZn 25x4mm. Płaskownik układać na dnie rowu kablowego pod 10cm warstwą
piasku.

11

6.6.

Ochrona odgromowa
Ochronę odgromową dla projektowanego kabla nN zapewniają istniejące
ograniczniki przepięć zabudowane na stanowisku nr 401/Kr-10/ŻN linii napow. nN.

6.7.

Uwagi dodatkowe.
- przed przystąpieniem do prac ziemnych dokonać geodezyjnego wytyczenia
obiektów i tras kablowych, a po zakończeniu sporządzić inwentaryzację
powykonawczą. Geodeta winien zaznaczyć miejsca zachodzących skrzyżowań z
istniejącym uzbrojeniem podziemnym dla właściwego ułożenia przepustów
ochronnych.
- po zakończeniu prac nawierzchnię terenu przywrócić do stanu pierwotnego.
- wykonać pomiary rezystancji izolacji kabla i uziemienia ochronnego.
- w sytuacji gdy projekt nie podaje jakichkolwiek danych stosować się do normy
N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i
budowa”.
- Przestrzegać uwag i zaleceń zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr
GN.Gz.6630.308.2015.
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7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
Lp.

Nazwa materiału

JM

Ilość

1.

Kabel YAKXS 4x35 mm2

mb.

103

2.

Folia ostrzegawcza koloru nieb. PCV E szer. 20 cm

mb

62

3.

Słupy oświetleniowe typu WZ-9

szt.

2

4.

Rura ochronna przepustowa Arot SRS 110

mb

16

5.

Rura ochronna przepustowa Arot DVK 75

mb

2

6.

Złącze bezp. IZK-4-01 z wkładkami Bi-wts 6A

szt.

3

7.

Złącze zerowe ZK-4-03

szt.

3

8.

Złącze fazowe IZK-4-02

szt.

6

9.

Przewód YDY 3x2,5 mm2

mb

36

10.

Oznaczniki kablowe

szt

10

11.

Piasek drobnoziarnisty

m3

2,5

12.

Pianka montażowa.

op.

1

m

30

13.

Taśma stalowa ocynkowana FeZn 25 x 4 mm

14.

Pręt uziemiający BPUM-K 16/1,5 m (L&L)

szt.

3

15.

Grot stalowy GT 16 (L&L)

szt.

1

16.

Uchwyt krzyżowy UKPP 35Zn/16 (L&L)

szt.

1

17.

Zacisk odgałęźny SLIP 12.127

szt.

4

18.

Palczatka termokurczliwa AK-4 25-95 (RADPOL)

szt.

1

19.

Uchwyt dystansowy do mocowania 3 rur Ф 50 na słup ŻN

szt.

2

20.

Uchwyt dystansowy do kabli 3 x UKB-2/250

szt.

4

21.

Rura BE 50 AROT

m

3

22.

Osłona termokurczliwa RGK 55/15(RADPOL)

szt.

1

7.1. Materiał z demontażu
1. Słup oświetleniowy typu WZ-9
2. Oprawa typu SGP 340 z wysięgnikiem wykorzystać z demontażu
3. Słup oświetleniowy typu WZ-9 z oprawą SGP 340 i
wysięgnikiem wykorzystać z demontażu

szt. 2
kpl. 2
kpl. 1
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8.

Oddziaływanie na środowisko.

Projektowana przebudowa linii kablowego oświetleniowej, realizowana na
terenie działek numer 38/1, 18, 1/2 nie będzie wpływać ujemnie na środowisko
zewnętrzne oraz nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzi.
Strefa oddziaływania inwestycji zawiera się w obrębie wskazanych działek.

9.

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
dla potrzeb przebudowy linii kablowej oświetleniowej zasilającej słupy
oświetleniowe na dz. nr 38/1, 1/2 , zlokalizowanych w m. Aleksandrów Kujawski
ul. Dworcowa.
1.
2.
3.

4.
5.

Zakres robót dotyczy budowy linii kablowej kablem YAKXS 4x35 mm2, od
istniejącego słupa nr 401 do nowo projektowanego nr 1/3.
Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa nie
występują.
Przewidywane zagrożenie to prace związane z wprowadzaniem kabli do
słupów oświetleniowych i na słup wraz z podpięciem do linii. Prace te należy
wykonywać po wyłączeniu napięcia zasilającego w obwodzie nr 200 w stacji
transformatorowej ”ALEKSANDRÓW SZKOŁA HOŻA” i przygotowaniu miejsca
pracy zgodnie z przepisami BHP lub w technologii PPN wg właściwej karty
technologicznej.
Wskazane jest przeprowadzenie instruktażu osób wykonujących prace
montażowe stwarzające zagrożenie.
Teren objęty pracami montażowymi oraz wykopami należy wygrodzić
zabezpieczając w ten sposób dostęp osób postronnych na teren budowy.

Wniosek:
Na etapie robót budowlanych związanych z budową kabla nie występują
elementy prac podane w Rozporządzeniu z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr
120, poz. 1126), które stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia na budowie nie jest wymagane.

Projektant :
mgr inż. Andrzej Filipczak
UAN-NB-8386-5/49/87 Wk
specj. instalacyjno-inżynierska
w zakresie instalacji elektrycznych
KUP/IE/0493/01
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9. Obliczenia
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