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OPIS   TECHNICZNY    

do projektu  przebudowy istniejącego  oświetlenia ul. Jedności Narodowej                              
 

1.1. Przedmiot   opracowania 
 
Przedmiotem opracowania  jest  projekt budowlany  przebudowy istniejącego oświetlenia 
ul. Jedności Narodowej- 3 istniejące  latarnie  kolidują z projektowaną ulicą. 
Moc istniejąca przyłączeniowa nie ulega zmianie.  
 
1.2. Przebudowa  istniejącego oświetlenia ul. Jedności Narodowej. 
 
Przebudowa  istniejącego oświetlenia ul. Jedności Narodowej  obejmuje: 
-   przestawienie  latarni nr 305/16 w nowe miejsce.  
  Istniejący fundament  latarni należy  wykopać i przestawić w nowe miejsce.  
  Istniejące kable oświetleniowe  zasilające latarnię  odkopać i przełożyć w nowe miejsce. 
  Kabel kier. latarnia   nr 306/16 przedłużyć nowym odcinkiem kabla YAKY4x25mm². 
  Do połączenia kabli projektuję się mufę przelotową .                                         
-   przestawienie  latarni nr 308/16 w nowe miejsce.  
  Istniejący fundament  latarni należy  wykopać i przestawić w nowe miejsce.  
  Istniejące kable oświetleniowe  zasilające latarnię  odkopać i przełożyć w nowe miejsce. 
  Skrzyżowanie kabla  z ciepłociągiem wykonać w rurze ochronnej  z pcv o śr. 110 . 
-   przestawienie  latarni nr 309/16 w nowe miejsce.  
  Istniejący fundament  latarni należy  wykopać i przestawić w nowe miejsce.  
  Istniejące kable oświetleniowe  zasilające latarnię  odkopać i przełożyć w nowe miejsce. 
 
Kable oświetleniowe  układać wzdłuż trasy pokazanej na planie sytuacyjnym, na 
głębokości 0,7m od poziomu terenu. 
Końcówki kabli we wnękach słupowych oznaczyć np. koszulkami termokurczliwymi w 
kolorze faz. Podłączenie kabli  poprzez złącza bezpiecznikowe IZK-  istniejące. 
Ułożone  kable należy zasypać warstwą piasku o gr. min.10cm, następnie warstwą gruntu 
rodzimego o gr. min.15cm, po czym przykryć folią z tworzywa sztucznego  o grubości 
min.0,5mm . Folia  musi być w kolorze niebieskim. Kabel układany bezpośrednio ziemi 
należy układać swobodnie linią falistą.     
 
1.3. Ochrona dodatkowa od porażeń. 
 
Jako  system dodatkowej ochrony od porażeń przyjęto „samoczynne wyłączenie zasilania 
„ przez zabezpieczenie nadprądowo-zwarciowe do 5sek. 
Jeśli we wspólnym wykopie z kablem ułożony jest płaskownik uziemiający ( lub drut) 
należy go  również przełożyć do przestawianych słupów. 
Po zakończeniu robót wykonać obowiązujące pomiary: 
-pomiar impedancji pętli zwarcia oraz sprawdzenie warunku” samoczynnego wyłączenia” 
-pomiar rezystancji uziemienia słupów. 
-instalowane przewody ,kable i urządzenia powinny posiadać certyfikaty dopuszczające 
do obrotu na rynku krajowym. 
Wszystkie pomiary udokumentować protokołami ,dostarczonymi inwestorowi. 
 
                        Opracowała:                                               Sprawdził  
             mgr inż. Bogumiła  Pozorska                  mgr inż. Jacek Jędrzejewski 
 
 
                                                                                                                






