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1.OPIS TECHNICZNY

1.1.Wstęp
Tematem opracowania jest projekt budowlany oświetlenia parkingu i chodników
na potrzeby Pływalni Powiatowej w Pajęcznie ul. Sienkiewicza 5,  dz. nr ewid.
4390/1,  4389/4,  4028,  4359,  oraz  zasilanie  w  energie  elektryczną  dwóch
przepompowni wody deszczowej usytuowanych na terenie parkingu.  
Podstawa opracowania projektu:
- projekt zagospodarowania terenu,
- wizja lokalna i inwentaryzacja,
- obowiązujące normy i przepisy.

1.2.Charakterystyka obiektu
Przy  istniejącej  pływalni  zostanie  wykonany  parking  dla  samochodów
osobowych oraz teren utwardzony dla autokarów  dla osób korzystających z
pływalni. 
 
1.3.Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
- sieć  oświetlenia parkingu i chodników ,
- rozdzielnica oświetlenia,
- zasilanie przepompowni wody deszczowej
- ochrona od porażeń.

1.4.Oświetlenie terenu

Opracowanie obejmuje wykonanie oświetlenia parkingów, dróg  wewnętrznych i
chodników przy pływalni. 

1.4.1.Zasilanie o świetlenia.

Dla  projektowanego  oświetlenia  ulicznego  wykonać   sieć  oświetleniową    z
urządzeniami sterowniczymi. 
Aparaty  zabezpieczające  i  sterujące  oświetleniem  umieścić  w  istniejącej
rozdzielnicy znajdującej się przy głównym wejściu do pływalni.
Dla  zabezpieczenia  obwodów  oświetleniowych  w  rozdzielnicy  zainstalować
rozłączniki  bezpiecznikowe do montażu na szynie,  typu  R 300 z  wkładkami
topikowymi, oraz inne aparaty wg załączonego schematu. 
Sterowanie  oświetlenia  automatyczne  za  pomocą  astronomicznego
programatora czasowego, dwukanałowego, dostosowującego czas załączenia
do pór roku, zmian czasu oraz współpracującego z czujnikiem zmierzchowym.
Czujnik zmierzchowy instalować w taki sposób, aby nie padało na niego światło
żadnej z opraw oświetleniowych.

1.4.3.Sieć oświetlenia parkingu i chodników

Oświetlenie parkingu  należy wykonać  za pomocą opraw ulicznych ze źródłami
LED, instalowanych na słupach aluminiowych z dwoma wysięgnikami prostymi. 
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Według  przyjętego  sposobu  oświetlenia  instalację  wykonać  w  następujący
sposób:
- dla  oświetlenia  parkingów  instalować  oprawy uliczne,  np.  typu CUDDLE

LED96, 3500 K, 10 000 lm, 105W, produkcji ROSA;
- oprawy  instalować  na  słupach  aluminiowych  h=9,0  m,  anodowanych

szarych,  do  montażu  na  fundamencie,  w  komplecie  z  wysięgnikiem
dwuramiennym 150 cm, o kącie nachylenia 5o, kąt między ramionami  120o z
tabliczką przyłączeniowo – zaciskową, produkcji ROSA;

- do oświetlenia chodników zastosować  latarnie parkowe w postaci kolumn
aluminiowych  anodowanych  szarych  ze  żródłem  światła  LED  48  W  o
wysokości  h=3,60 m, montowanych na fundamentach prefabrykowanych z
tabliczką przyłączeniowo – zaciskową, produkcji ROSA;

- linie wykonać kablem  typu YAKXS 4x35 mm2;
- wraz z kablem zasilającym układać bednarkę uziemiającą Fe/Zn 25x4 mm,

do której uziemić latarnie;
- kable wprowadzać do fundamentu latarni w rurze osłonowej KR50.

1.5.Zasilanie przepompowni.

Zasilanie  przepompowni  z  pompami  zatapialnymi  wykonać  z  istniejącej
rozdzielni liniami kablowymi typu YKY 3x4 mm2 układanymi w ziemi.

1.6.Wykonanie linii kablowych

Kable oświetleniowe układać w strefie zieleni i pod chodnikami na głębokości
0,50 m, na 10 cm warstwie piasku. Kabel należy przykryć warstwą piasku o tej
samej grubości i 15 cm warstwą gruntu rodzimego. Na warstwie gruntu należy
ułożyć  folię  w  kolorze  niebieskim o grubości  0,50 mm i  szerokości  0,20 m.
Skrzyżowania kabla z innymi sieciami podziemnymi wykonać w rurze osłonowej
karbowanej fi 50. Skrzyżowania z drogami kołowymi w rurze sztywnej z RHDPE
fi 75, lecz na głębokości 0,80 m od powierzchni drogi. . Przed przystąpieniem
do  prac  należy  sprawdzić  aktualne  trasy  uzbrojenia  terenu  oraz  wykonać
wykopy kontrolne. Ewentualne skrzyżowania z innymi sieciami nie naniesionymi
na mapie wykonać także w rurach ochronnych fi 50. Kabel na jego trasie należy
zaopatrzyć w trwałe oznaczniki umieszczone na kablu   w odstępach 10 m oraz
przy  wejściach  do  przepustów.   Kable  układać  w  ziemi  linią  falistą  z
zachowaniem zapasów zgodnych z przepisami. 
Prace  w  pobliżu  innych  instalacji  podziemnych  uzbrojenia  terenu  należy
wykonywać ze szczególną ostrożnością, z użyciem narzędzi ręcznych.
Całość prac wykonać zgodnie z N SEP-E-004.

1.7.Ochrona dodatkowa od pora żeń 

Ochrona dodatkowa od porażeń – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie
TN-S w sieci obudowy izolacyjne w II  klasie izolacji,  w instalacji za pomocą
wyłączników ochronnych  różnicowoprądowych  o  prądzie  wyłączenia  30 mA.
Instalację  wykonać  z  dodatkowym  przewodem  ochronnym  (trzecia  żyła  w
instalacji 230 V i piąta żyła w instalacji 400 V), który od pozostałych powinien
odróżniać się żółto-zielonym kolorem izolacji. 
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Wzdłuż linii oświetleniowej  ułożyć  płaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm,
który służył będzie  jako uziom latarń oświetleniowych i jako ochrona przed wy-
ładowaniami atmosferycznymi. Płaskownik układać na dnie pogłębionego o 10
cm  wykopu pod kabel. Przewód uziemiający latarni wykonać także płaskowni-
kiem Fe/Zn 25x4 mm. 
Uziemienie przewodu ochronnego wykonać w rozdzielnicy istniejącej.  

2.Obliczenia

2.1.Bilans mocy

L.p. Nazwa odbioru Pz

[kW]
kz cosφ tgφ Ps

[kW]
Qs

[kVAr]

Rozdzielnica - rozbudowa
1 Oświetlenie 1,24 1 0,95 0,48 1,24 0,59
2 Pompy 0,60 0,7 0,8 0,75 0,42 0.31

Razem 1,84 - - - 1,66 0,9

Moc obliczona wynosi 1,66 kW mieści się w granicach mocy przyłączeniowej. 
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3.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

L.p. Nazwa materiału Jedn. Ilość Uwagi 
1.Latarnie o świetleniowe

1 Oprawa uliczna  ze źródłem światła LED 105W,
5000K, 10000 lm 

kpl. 10

2 Słup aluminiowy, anodowany szary, z tabliczką
bezp.  h=9,0m, montowany na fundamencie
prefabrykowanym, o średnicy na szczycie  60 mm z
wysięgnikiem  dwuramiennym długości 1,5 m, kacie
nachylenia 5o, kąt między ramionami 120o 

kpl. 5

2 Oprawa parkowa – kolumna aluminiowa anodowana
szara h=3,6 m,  o średnicy 180 mm z tabliczką
bezp., mont. na fundamencie prefabrykowanym ze
źródłem światła LED 48 W, 5000K, 4550 lm

kpl. 4

2.Rozdzielnica o świetlenia pakingu
1 Obudowa izolacyjna wtynkowa 3 x 12 mod. kpl. 1
2 Rozłącznik  z widocznym rozłączeniem 63 A, 3-bieg. szt. 1
3 Wyłącznik różnicowoprądowy 40 A, I∆=30 mA-A, 4-

bieg., 
szt. 1

4 Włącznik nadprądowy 16 A, charakt. D, 3-bieg. szt. 1
5 Włącznik nadprądowy 6 A, charakt. B, 1-bieg. szt. 1

Włącznik nadprądowy 6 A, charakt. C, 1-bieg. szt. 2
6  Cyfrowy  programator astronomiczny z GSM szt. 1
7 Lampka sygnalizacyjna czerwona szt. 3
8 Stycznik „2z”, 25 A, 230V szt. 3

3.Linie kablowe, przewody, osprz ęt
1 Kabel typu YAKXS 4x35 m 226
2 Płaskownik Fe/Zn 25x4 mm m 200
3 Rura osłonowa karbowana z polietylenu Ø 50 m 72
4 Rura  osłonowa  RHDPE  do  trudnych  warunków

terenowych  Ø 75 – do skrzyżowań z drogą
m 55

5 Kabel typu YKY 3x4 mm2 200
6 Linia typu 3xLY2,5/RVS 18 m 108
7 Folia kablowa koloru niebieskiego m 200
8 Piasek nienormowany m3 16
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

OŚWIETLENIE PARKINGÓW

Obiekt: Budowa oświetlenia parkingów 
Pajęczno , dz. nr ewid. 4390/1, 4389/4, 4028, 4359,

Inwestor: Powiatowa Pływalnia 
                       98-330 Pajęczno

ul. Sienkiewicza 5

Opracował: mgr inż. Szymon Szmidt
upr. bud. w spec. elektr. nr SLK/5430/PWOE/14
Czł. Śl. Okr. Izby Inż. Bud. nr SLK/IE/8806/14
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji
poszczególnych obiektów
1.1.Wykonanie linii kablowych oświetleniowych.
1.2.Montaż projektowanych latarni, instalowanie opraw na słupach.
1.3.Wykonanie rozdzielnicy oświetleniowej.
1.4.Wykonanie pomiarów i podłączenie do zasilania. 

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych
2.1.Na terenie objętym inwestycją  znajdują  się drogi kołowe nieutwardzone z
poboczem.

3.Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Za terenie brak elementów stwarzających zagrożenie. 
Na  terenie  objętym  inwestycją  zagrożenie  stwarzać  może  podczas
wykonywania robót istniejące uzbrojenie elektryczne.

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
elektrycznych 
4.1.W trakcie prowadzenia robót budowlanych i elektrycznych:
- prowadzenie robót w temperaturze poniżej –100C;
- prowadzenie robót w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych 
4.2.W trakcie prowadzenia robót elektrycznych:
Przy instalowaniu opraw oświetleniowych występuje ryzyko upadku z wysokości
powyżej 5 m.

5.Sposób prowadzenia szkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót
szczególnie niebezpiecznych.

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest
obowiązany opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonywania i zapoznać z
nią  pracowników  w  zakresie  wykonywanych  przez  nich  robót.  Pracownicy
powinni  legitymować  się  aktualnymi  zaświadczeniami  odbycia  szkoleń  oraz
badaniami lekarskimi.
Dodatkowo  pracownicy  przed  przystąpieniem  do  robót  w  warunkach
szczególnie  niebezpiecznych  powinni  przejść  szkolenie  zapewniające  im
wiedzę  i  umiejętności  do  wykonywania  robót  zgodnie  z  przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.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: 
6.1.W trakcie prowadzenia robót elektrycznych przy których występuje ryzyko
upadku z wysokości ponad 5m.
- zabezpieczyć stanowiska pracy na wysokości przez odpowiednich  środków
ostrożności  z  odpowiednimi  zabezpieczeniami  i  dopuszczeniami  do
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użytkowania  oraz  zastosować  siatki  ochronnej  przed  przypadkowym
uderzeniem upadających narzędzi i innych przedmiotów 
6.2.W  trakcie  prowadzenia  robót  elektrycznych  w  pobliżu  czynnych  kabli,
słupów i przewodów linii napowietrznej 0,4 kV:
-  należy zachować szczególną ostrożność;
-  prace w pobliżu linii należy wykonywać ręcznie.
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