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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu modernizacji placu manewrowego przy budynku nr 6 

na terenie Akademii Marynarki Wojennej wraz  
z infrastrukturą podziemną 

 
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA  

 

 
 
   1. Podstawa opracowania. 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

- zlecenie inwestora – AMW Gdynia, 

- decyzja o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego, 

-     projekty budowlane branŜowe: zagospodarowania terenu, drogowy, sieci wod.-kan.,   

       c.o., kanalizacji deszczowej,  

- inwentaryzacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych dla potrzeb projektu, 

- uzgodnienia robocze z uŜytkownikiem, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Zakres robót. 
 
     Przewidywany zakres robót obejmuje: 

- roboty demontaŜowe, 

- modernizację oświetlenia, 

- zasilanie, wyposaŜenie tablicy T-PSO, 

- sterowanie oświetleniem terenu, 

- uziemienie, 

- ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym. 

 
3. Stan istniejący. Roboty demontaŜowe. 

      Istniejące oświetlenie placu manewrowego jest zrealizowane za pomocą 10-ciu opraw  

      oświetleniowych rtęciowych OURW-250 zamontowanych na maszcie o wysokości 16 m. 

      Linię zasilającą, kablową doprowadzono z budynku wartowni  do rozdzielnicy Ŝeliwnej,    

      zamocowanej na maszcie, z której wyprowadzono obwody do poszczególnych opraw. 

      Sterowanie oświetleniem – ręczne, z budynku wartowni. 
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      DemontaŜ obejmuje istniejącą rozdzielnicę Ŝeliwną na maszcie, oprawy oświetleniowe 

      rtęciowe  (szt. 10), linię zasilającą kablową, przewody prowadzone wewnątrz masztu od  

      rozdzielnicy Ŝeliwnej do opraw oraz wycięcie 5-ciu ramion wysięgników (co drugie  

      ramię).       

      Materiały z demontaŜu naleŜy przekazać do magazynu  AMW  Gdynia.       

      

4. Modernizacja oświetlenia terenu. 

W celu efektywnego i ekonomicznego oświetlenia placu manewrowego przewidziano 

zdemontowanie istniejących 10-ciu opraw rtęciowych oraz zastosowanie w zamian 5-ciu 

opraw z lampami sodowymi - 150W. Do montaŜu nowych opraw naleŜy wykorzystać 

istniejące wysięgniki zamontowane na maszcie oświetleniowym o wysokości 16 m. ( 5 

szt. wysięgników zostanie zdemontowanych). 

W miejsce rozdzielnicy Ŝeliwnej, naleŜy zamontować na konstrukcji masztu nową roz- 

dzielnicę oświetleniową RO w obudowie z PCV termoutwardzalnego. W rozdzielnicy 

będą umieszczone wyłączniki nadmiarowoprądowe S301 dla zabezpieczenia obwodów 

zasilających poszczególne oprawy. 

Na ścianie bocznej rozdzielnicy przewidziano wyłącznik odcinający 3-biegunowy, dla 

ręcznego odłączania zasilania.  

Obwody z rozdzielnicy do opraw wykonać przewodami typu YDY 3 x 1,5 mm 
2
 /750V. 

      Uwaga: w części kosztorysowej – drogowej ujęto oczyszczenie i dwukrotne malowanie 

      konstrukcji masztu oświetleniowego i wysięgników farbą olejną. 

 

   5. Zasilanie, wyposaŜenie tablicy T-PSO.      

Zasilanie projektowanego oświetlenia będzie wykonane z istniejącej tablicy rozdzielczej 

T-PSO zamontowanej  w budynku nr 6. W tablicy rozdzielczej naleŜy dobudować 

aparaturę zabezpieczającą i sterującą dla oświetlenia terenu.: 

- gniazdo bezpiecznikowe 3-biegunowe, małogabarytowe 63A, z wkładkami topikowymi 

- stycznik SM 320 – 20A 

- wyłącznik zmierzchowy 

- przełącznik modułowy 3-połoŜeniowy. 

Tablica posiada rezerwę montaŜową na zainstalowanie powyŜszych aparatów.  

Z tablicy rozdzielczej T-PSO naleŜy wyprowadzić, do projektowanej rozdzielnicy na 

maszcie oświetleniowym, linię kablową typu YKY 5x6 mm 
2
 .  
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W budynku kabel układać w listwie instalacyjnej naściennej z PCV. 

Na terenie placu manewrowego kabel będzie ułoŜony w rurze ochronnej z PCV – A110, 

na głębokości 1,0 m. Kabel ułoŜyć przed wykonaniem nowej nawierzchni placu. 

W wykopie kabel przykryć na całej trasie folią z tworzywa sztucznego koloru 

niebieskiego.      

W  polu   odpływowym T-PSO i na dopływie rozdzielnicy masztu naleŜy  umieścić  na 

 kablu  tabliczki  zawierające:  

-  symbol i numer ewidencyjny linii,  

- typ i oznakowanie kabla według normy, 

-  rok ułoŜenia kabla, 

-  adres – miejsce doprowadzenia kabla. 

      Linię kablową naleŜy na całej długości oznakować za  pomocą  trwałych oznaczników  

      nakładanych w odstępach co 20 m - na oznacznikach naleŜy umieścić opisy zawierające 

      dane jak wyŜej. 

      Przy  wykonywaniu  linii  kablowych  naleŜy  przestrzegać  postanowień  polskiej normy          

      PN-76/E-05125 - „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz normy Sto- 

      warzyszenia Elektryków Polskich - N SEP-E-004: „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  

      linie kablowe. Projektowanie i budowa”.    

 

    6. Sterowanie oświetleniem terenu. 

      Zaprojektowano  sterowanie   automatyczne  przy  pomocy  wyłącznika zmierzchowego,  

      którego czujnik fotoelektryczny będzie zamontowany na ścianie zewnętrznej budynku. 

      Przewidziano  ponadto  moŜliwość sterowania   ręcznego  przy   pomocy   przełącznika          

      3-połoŜeniowego   zainstalowanego w tablicy T-PSO. 

      Między tablicą T-PSO a czujnikiem naleŜy ułoŜyć przewód typu YDY 2x1,5 mm 
2 

 - w     

      listwie  instalacyjnej naściennej z PCV. 

 

    7. Uziemienie. 

     Konstrukcję masztu oświetleniowego i przewód ochronny rozdzielnicy oświetleniowej  

      RO  naleŜy połączyć z projektowanym uziomem szpilkowym z  pręta pomiedziowanego  

      o średnicy 17,2 mm i długości 10 m. Połączenie z  uziomem wykonać przy pomocy  

      płaskownika Fe/Zn 25x4. Wymagana oporność uziemienia:  R ≤ 30 omów. 
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    8. Ochrona od poraŜeń. 

      Warunki ochrony od poraŜeń wg normy PN-HD 60364-4-41. Ochronę od poraŜeń będzie  

stanowić samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku uszkodzenia obwodu elektrycz- 

cznego. Maksymalny czas wyłączenia:           

          - dla obwodów odbiorczych końcowych o prądzie nieprzekraczającym 32A, dla zakresu    

             napięć 230V < Uo ≤ 400V  wynosi 0,2 sek. 

          - dla obwodów zasilających (sieci 0,23/0,4 kV i w.l.z.)  – 5 sek.         

       Realizację samoczynnego wyłączenia  zapewnią wkładki  bezpiecznikowe  topikowe oraz 

       wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe. 

       Części przewodzące dostępne urządzeń elektrycznych  naleŜy połączyć z uziemionym     

  przewodem PE.   

 

   9. Pomiary i badania. 

       Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące pomiary i ba    

       dania oraz sprawdzanie odbiorcze zgodnie z normą PN-HD60364-6.  

 

 

                                                                                        Wykonał: 

 

                                                                                         techn. Kazimierz Richert 

                                                                                         upr. nr 1144/Gd/83 
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