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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej linii kablowej oświetlenia
ulicznego w celu usunięcia kolizji z projektową budową dróg w Nowogrodzie Bobrzańskim
Zakres opracowania obejmuje przebudowę linii kablowej oświetlenia.
2. Podstawa opracowania
1.1. Umowa zawarta z Inwestorem – Powiatem Zielonogórskim, Powiatowym Zielonogórskim
Zarządem Dróg, Górzykowo 1, 66-600 Sulechów.
1.2. Warunki likwidacji kolizji nr: ENEA Oświetlenie/OS/R7/112/2016 z dnia 06.09.2016
1.3. Inwentaryzacja istniejącej sieci elektroenergetycznej i wizja lokalna.
1.4. Przepisy, normy i katalogi urządzeń.
3. Stan istniejący i wytyczne do projektu
Z trasą projektowanej przebudowy dróg występują kolizje z słupami oświetlenia
drogowego:
Linie kablowe oświetlenia drogowego typu YAKY 4x35 mm2
Z uwagi na kolizje z projektowaną budową dróg, wynika konieczność przebudowy
istniejących słupów oświetlenia drogowego.
4. Opis rozwiązań technicznych
4.1. Przebudowa oświetlenia oraz linii kablowych oświetlenia.
- istniejący odcinek linii kablowej oświetlenia, po odłączeniu spod napięcia odkopać na
oznaczonym odcinku AB i ułożyć po nowej trasie i wprowadzić do istniejącego słupa
oświetlenia nr OD-926/3/3/5 zlokalizowanego w nowym miejscu tak jak to pokazano na planie
sytuacyjnym.
- istniejący odcinek linii kablowej oświetlenia, po odłączeniu spod napięcia odkopać na
oznaczonym odcinku BC i ułożyć po nowej trasie i połączyć z istniejącym odcinkiem linii
oświetlenia za pomocą mufy przelotowej typu POLJ-01/4x 25-70. Istniejący słup oświetlenia nr

OD-926/3/3/4 przestawić w nowe miejsce i połączyć z istniejącą linią kablową oświetlenia tak
jak przedstawiono to na planie sytuacyjnym.
- istniejący odcinek linii kablowej oświetlenia, po odłączeniu spod napięcia odkopać na
oznaczonym odcinku EF i ułożyć po nowej trasie i wprowadzić do istniejącego słupa oświetlenia
nr OD-922/3/9 zlokalizowanego w nowym miejscu tak jak to pokazano na planie sytuacyjnym.
- istniejący słup oświetlenia nr OD-922/4/6 przestawić w nowe miejsce. Ze słupa oświetlenia
wyprowadzić odcinek projektowanej linii kablowej oświetlenia typu YAKY 4x35 mm 2

i

połączyć z istniejącymi odcinkami linii kablowymi oświetlenia za pomocą mufy rozgałęźnej
typu BMHA-1001-4A1 tak jak przedstawiono to na planie sytuacyjnym.
Ostatni słup nr OD-926/3/3/5 po przestawieniu w nowe miejsce należy uziemić przy pomocy
bednarki Fe/Zn 25x4 zaciski PEN.
4.4.1. Ułożenie linii kablowych oświetlenia.
Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m (pod drogą 1,1m), w rowie kablowym o szer. 0,4m.
Na dnie rowu kablowego nasypać warstwę piasku o gr.10cm, ułożyć kabel, przysypać 10-cm
warstwą piasku i 15-cm warstwą rodzimego gruntu. Całość osłonić taśmą z niebieskiej folii o
grubości 0,5 mm i szerokości min.20cm po czym zasypać rów. Na kablu co ok.10m oraz w
słupach oświetleniowych założyć opaski informujące o rodzaju kabla i jego przeznaczeniu. Przy
słupach pozostawić zapas kabla o długości 1m. W latarni kabel zakończyć w tabliczce TB-1 lub
TB-2. Treść napisów na opaskach uzgodnić z ENEA Operator Sp. z o.o. RD Zielona Góra. Przed
zasypaniem kabli dokonać pomiarów geodezyjnych.
5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.
Strona n.n.
Ochrona podstawowa od porażeń - izolacja przewodów i kabli.

Jako ochronę dodatkową

zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Do przewodu PE podłączyć wszystkie metalowe
części urządzeń elektrycznych, nie będące normalnie pod napięciem, t.j. obudowy, konstrukcje
wsporcze, itp.
6. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dla przedmiotowej Inwestycji należy wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej
„planem bioz", zawierający:
- stronę tytułową,

- część opisową
6.1. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:
-

uzbrojenie podziemne terenu - sieci elektroenergetyczne kablowe SN i nn ,

-

oświetlenie drogowe.

6.2. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:
-

zagrożenie przy robotach przy użyciu dźwigów, koparek itp.;

-

szczególną uwagę należy zachować przy wykonywaniu robót ziemnych oraz pracach na
wysokości;

-

rozpoczęcie robót należy poprzedzić sprawdzeniem czy sieci elektroenergetyczne zostały
odłączone od źródeł zasilania.

6.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych:
-

przed przystąpieniem do wykonywania robót każdy pracownik winien być przeszkolony w
zakresie bhp

-

przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną
zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i
odbioru robót; całość prac należy wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi i odbioru
robót budowlano-montażowych, przepisami bhp i p.poż. oraz warunkami zawartymi w
rozporządzeniach.
Obowiązek sporządzenia planu "bioz" przed rozpoczęciem budowy spoczywa na kierowniku

budowy. Szczegółowy zakres i forma planu „bioz" musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Z dnia 17 września 2002r.)
7. Uwagi końcowe.
7.1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami budowy i
eksploatacji oraz zgodnie z obowiązującymi normami.
7.2. Prace prowadzić w porozumieniu z ENEA Operator Sp. z.o.o. Rejon Dystrybucji Zielona Góra,
użytkownikami linii i właścicielami gruntów.
7.3. Przed przystąpieniem do realizacji należy powiadomić użytkowników gruntów, przez które
przebiegają trasy projektowanych linii kablowych.

7.4. Kable układać, stosując się do uwag w pismach uzgadniających trasy linii.
7.5. Wytyczenie tras należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej.
7.6.

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

7.7. Wszystkie prace ziemne w pobliżu drzew muszą być wykonywane z zachowaniem szczególnej
ostrożności z uwagi na systemy korzeniowe tych drzew. Napotkanych w czasie prac korzeni
nie wolno usuwać; należy je tylko odsłonić, a po ułożeniu kabla natychmiast przysypać
ziemią.
7.8. Przy budowie i przebudowie linii korzystać z typowych rozwiązań katalogowych.
7.9. Końce rur osłonowych, po wciągnięciu kabli, zabezpieczyć przed zamuleniem.
7.10. Istniejące linie kablowe wykryte podczas robót drogowych należy zidentyfikować i
przebudować na etapie budowy.
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