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1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem Gminą

Głogówek, a P.P.U.H. „PK” Patryk Kawa.

- wizja lokalna i pomiary z natury,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa,

- aktualne instrukcje, wytyczne, normy i normatywy techniczne,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z

dnia 21 listopada 2003 r., z późn. zmianami);

- Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDiM 2001,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rewitalizacji

zabytkowego parku miejskiego w Głogówku wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych

województwa opolskiego pod numerem 201/88 w zakresie robót drogowych związanych z

przebudową dróg pieszych i rowerowych na obszarze parku i oświetlenia parkowego w

zakres projektu wchodzi również wykonanie podświetlenia ścian zewnętrznych zamku od

strony parku, odtworzenia źródełka oraz wytycznych dotyczących wycinki samosiejek, cięcia

sanitarnego drzew, nasadzeń drzew i krzewów.

Zakresem opracowania objęty jest obszar terenu wyznaczone przez zabytkowe mury

miejskie, kanał Młynówka oraz nowe ogrodzenia wykonane w linii przebiegu ogrodzeń

pierwotnych, równoległych do ulic: Piastowskiej i Pasternik..

3. Stan istniejący

3.1. Istniejący teren objęty opracowaniem

Obszar parku miejskiego w Głogówku składa się w przeważającej części z terenów zielonych,

zadrzewionych (zieleń parkowa), pasów terenu, alejek przeznaczonych do komunikacji o

różnym stopniu zagospodarowania nawierzchnie w przeważającej części z tłucznia

kamiennego ograniczone obrzeżem betonowym jak również wydeptane ścieżki. Oprócz tego

w parku znajdują się: pomniki przyrody (stare drzewa), zabytkowe mury miejskie oraz

remontowany zamek. Zamek składa się z połączonych ze sobą (od strony północnej) dwóch

części – zamku górnego i dolnego; obie posiadają po trzy skrzydła zabudowań, które tworzą
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plan zbliżony do litery "U". Zabudowania nie są zestawione symetrycznie; cały kompleks

zamkowy ma nieregularny układ przestrzenny z otwartym dziedzińcem. W obecnym

wyglądzie zamek zawiera cechy architektury zarówno obronnej jak rezydencjonalnej.

Obronny charakter poświadczają położenie zamku, zintegrowanie go z obwarowaniami

miejskimi, wysunięte poza lico elewacji zewnętrznych wieże i monumentalne przypory.

Widok istniejących dróg pieszo-rowerowych

4. Projektowane rozwiązania techniczne

Projektowane drogi piesze i rowerowe w wyznaczonym obszarze terenu stanowią zadanie

polegające na skomunikowaniu obszaru parku z uwzględnieniem istniejących stref

przyrodniczych, projektowanych funkcji parku. W opracowaniu zastosowano podział zadania

na trasy oraz odcinki. Podział uwzględnia zmienność układu komunikacyjnego, zastosowanie

warstw konstrukcyjnych nawierzchni i podział robót drogowych na poszczególnych trasach.
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Podział tras na odcinki wprowadzono uwagi na zróżnicowanie projektowanych konstrukcji

nawierzchni. Szczegółową systematykę poszczególnych odcinków tras przedstawiono na

rysunkach przekrojów konstrukcyjnych.

4.1. Założenia projektowe i parametry techniczne

Przy projektowaniu założono następujące wymagania techniczne i użytkowe:

- drogi o funkcji ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z grysu kamiennego oraz z betonu

asfaltowego szerokości  1,50 - 4,00 m,

-spodki poprzeczne projektowanych dróg daszkowe 2,0%,

-wszystkie drogi ciągów pieszo-rowerowych o ruchu dwukierunkowym,

kategoria ruchu KR 1, na drogach o ograniczonym dostępie dla pojazdów,

- spadki podłużne bez zmian dostosowane do istniejących

4.2. Rozwiązanie przebiegu projektowanych tras w planie i profilu podłużnym

Usytuowanie trasy dostosowano do lokalizacji istniejących ciągów komunikacyjnych,

zagospodarowania terenu z założeniem minimalnej ingerencji w istniejący układ alejek.

Podstawowy parametr charakteryzujący trasę w planie to proste i łuki poziome. W profilu

podłużnym trasy wkomponowane są w istniejący teren.

4.3. Projektowane roboty rozbiórkowe

W celu usytuowania trasy projektowanej ścieżki niezbędne będą roboty rozbiórkowe, które

polegać będą na rozbiórce istniejących obrzeży betonowych.

4.4. Połączenia projektowanych tras z innymi drogami

Projektowane alejki  łączą się z drogą gminną ul. Pasternik oraz DK nr 40 ul. Piastowską.

4.5. Chodniki i ścieżki rowerowe

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi na obszarze parku przeznaczonym do

komunikacji zaprojektowano nowe nawierzchnie ciągów pieszo-rowerowych. Projektowane

drogi wewnątrz parku mają za zadanie łączyć ważne punkty oraz podkreślać piękno i

naturalny charakter parku. Dlatego istotnym jest odpowiedni dobór materiałów nawierzchni

spełniających te oczekiwania. Przyjęto w części parku nawierzchnie alejek wykonane z grysu

kamiennego oraz zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego w celu wykorzystania

ich jako trasy do jazdy na rolkach. Chodniki o nawierzchni z grysu kamiennego zostaną

ograniczone kostką granitową o wym. 8/11 cm ułożoną na ławie betonowej.

W ciągu trasy o nawierzchni z grysu kamiennego zaprojektowano ściek z kostki kamiennej

celem ograniczenia wypłukiwania grysu z alejki oraz zabezpieczenia skarpy wzdłuż której
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przebiega projektowany odcinek lokalizację i przebieg przedstawiono na rysunku

zagospodarowania terenu oraz przekroju konstrukcyjnym.

4.9. Strefy odpoczynku

Wzdłuż projektowanych dróg pieszych i rowerowych zlokalizowane będą strefy odpoczynku

w postaci ławek parkowych.

4.10. Progi zwalniające

Z uwagi na przeznaczenie alejek nie projektuje się progów zwalniających.

5. Projektowane konstrukcje nawierzchni

5.1. Rozwiązania projektowe konstrukcji nawierzchni

Konstrukcję podbudowy i nawierzchni dla projektowanych dróg pieszych i rowerowych,

wyznaczono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z 1999r), „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i półsztywnych” IBDiM. Konstrukcję podbudowy i nawierzchni dróg

zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1 z uwzględnienie specyfiki lokalnego ruchu, podłoża

gruntowego parku oraz drzewostanu. Dodatkowym obciążeniem nawierzchni

wszystkich tras są pojazdy obsługi technicznej parku (śmieciarki, pługi, ciągniki z osprzętem

itp.).  Zaprojektowano dwa rodzaje konstrukcji nawierzchni.

5.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna BA AC 11 S gr. 5 cm

- warstwa wyrównująca z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm  śr. gr.  3 cm

- istniejąca nawierzchnia z tłucznia kamiennego

Razem: 8 cm

5.3. Nawierzchnia z grysu kamiennego

- nawierzchnia z grysu kamiennego 0-5 mm gr. 4 cm

- warstwa wyrównująca z tłucznia kamiennego 0-31,5 śr. gr.  3 cm

- istniejąca nawierzchnia z tłucznia kamiennego

Razem: 7 cm
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Wszystkie materiały użyte na wykonanie konstrukcji nawierzchni, powinny być zgodne z SST i

posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę - Instytut Badawczy Dróg

i Mostów. Wykonywanie i wbudowywanie warstw konstrukcyjnych musi być zgodne z SST i

powinno odbywać się pod nadzorem inwestorskim.

5.4. Zestawienie powierzchni i  robót:

- rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej 4 542,35 mb

- nawierzchnia z grysu kamiennego 0-5 mm 4 068,10 m2

- warstwa wyrównująca z tłucznia kamiennego śr. gr. 3 cm 4 068,10 m2

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm 4 206,80 m2

- warstwa wyrównująca z tłucznia kamiennego śr. gr. 3 cm 4 206,80 m2

- ułożenie na ławie betonowej obrzeża z kostki granitowej 8/11 cm 4 559,85 mb

5.5. Parametry techniczne:

- szerokość drogi 1,50m - 4,00 m

- kategoria ruchu KR1,

- spadek porzeczny drogi daszkowy 2%,

- spadek podłużny dostosowany do istniejącej niwelety dróg

5.6. Odwodnienie

- odprowadzenie wody opadowej grawitacyjne powierzchniowe jak dotychczas, wody

opadowych jak dotychczas retencjonowane będą  przez sąsiadujące z projektowanymi

drogami tereny zielone. Spadki podłużne oraz poprzeczne będą umożliwiały swobodny spływ

wód opadowych.

5.7. Trasowanie

Trasa w planie

Rozwiązania sytuacyjne zostały dostosowane do warunków terenowych.

Trasa w przekroju podłużnym

Rozwiązania wysokościowe zostały dostosowane do istniejącego terenu oraz niwelety dróg.

Trasa w przekroju poprzecznym

Projektowana trasa będzie miała przekrój jedno-jezdniowy jezdnię szerokości 2,10-4,00 m,

na prostej spadek daszkowy 2%.

Na rysunkach przekrojów pokazano podział funkcjonalny jezdni projektowanej oraz

charakterystyczne wymiary i dane konstrukcyjno – materiałowe.
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5.8. Kategoria geotechniczna obiektu

- obiekt należy do I kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o

statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla

których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów,

- poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia,

- brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

5.9. Schematy konstrukcyjne.

Obciążenia zgodnie z PN.

5.10. Ochrona zabytków.

Przedmiotowa działka jest wpisana do rejestru zabytków.

5.11. Wpływ eksploatacji górniczej.

Na terenie objętym inwestycją nie występują szkody górnicze.

5.12. Ochrona przeciwpożarowa.

Roboty budowlane związane z wykonaniem ciągów pieszo-rowerowych zostały

zaprojektowane z materiałów niepalnych.

Zagrożenie wybuchem nie występuje, gdyż nie stosuje się materiałów powodujących

wytworzenie substancji grożących wybuchem.

6. Dane charakterystyczne wpływu budowy na środowisko.

6.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.

Nie przewiduje się lokalizowania urządzeń lub też realizacji procesów technologicznych ,

które byłyby źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

6.2. Wytwarzanie odpadów stałych.

Funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przyrostu ilości odpadów. Odpady powstałe w

wyniku realizacji inwestycji  zostaną usunięte i wywiezione na składowisko odpadów.

6.3. Emisja hałasu i wibracji oraz promieniowania jonizującego i zakłóceń

elektromagnetycznych. W obiekcie będącym przedmiotem niniejszego projektu nie

przewiduje się funkcjonowania źródeł hałasu, wibracji oraz emitujących promieniowanie

jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne o wielkim natężeniu.
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6.4. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody

powierzchniowe i podziemne. Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu

na funkcjonowanie znajdujących się w otoczeniu ekosystemów przyrodniczych.

Nie projektuje się zmiany odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

6.5. Ocena przyjętych w projekcie rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i technicznych

w aspekcie ograniczenia lub eliminacji wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i

inne obiekty budowlane. Projektowana inwestycja nie jest kwalifikowana, z mocy przepisów

szczególnych o ochronie i kształtowaniu środowiska do obiektów mogących pogorszyć stan

środowiska.

7. Źródełko

Data budowy źródełka jak również autor nie są znane. Do dnia dzisiejszego pozostał jedynie

fundament źródełka wykonany na rzucie sześciokąta, na którym posadowiona zostanie

odbudowana część nadziemna źródełka.  Zabezpieczenie ścian fundamentu należy wykonać

zgodnie z technologią firmy Remmers.  W strefie gdzie występują widoczne zawilgocenia i

widoczne wykwity soli, należy całkowicie usunąć partie zniszczonego tynku i zastąpić go

systemem tynków renowacyjnych. W wypadku pojawienia się pleśni, mchu przed

nałożeniem tynku powierzchnię należy pokryć preparatem grzybobójczym.

Na zabezpieczonym fundamencie należy wykonać podmurówkę z cegły klinkierowej zgodnie

z obrysem sześciokątnym istniejącego fundamentu. Następnie należy obłożyć go materiałem

naturalnym z kamienia granitowego proponuje się kolor szary na podstawie rysunków

załączonych do dokumentacji. W czasie wykonywania robót renowacyjnych należy

zabezpieczyć zwierciadło wody przed nabrudzeniem i zanieczyszczenia materiałami

budowlanymi. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać

wymagane atesty i odpowiadać obowiązującym normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze

wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi normami oraz

zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych".

Należy zachować właściwe przepisy BHP. Wykonywanie robót budowlanych i nadzór nad ich

wykonywaniem należy powierzyć osobie lub firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia

budowlane.
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Zdjęcia fundamentu źródełka
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Wizualizacja źródełka

Widok z przodu        Widok z boku
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7. Zieleń

W odniesieniu do projektowanych dróg istniejąca roślinność w postaci drzew chroniona jest

poprzez zastosowanie w miejscach bezpośredniego oddziaływania (strefie korzeni drzewa)

konstrukcji nawierzchni pozwalającej zachować dotychczasowy system korzeniowy w

nienaruszonym stanie. W strefie prowadzonych robót ziemnych, po ich zakończeniu teren

zostanie wyrównany i zahumusowany z obsianiem trawą.

Na okres wykonywanych robót istniejące drzewa nie przeznaczone do wyrębu należy

zabezpieczyć przed uszkodzeniem konarów i korzeni. Wykopy w rejonie drzew należy

prowadzić ręcznie. W celu zachowania skrajni wysokościowej dla rowerzysty i pieszego

należy prowadzić stałą pielęgnację drzew i krzewów oraz prowadzić w miarę potrzeb

przycinanie gałęzi.

7.1. Opis drzewostanu

W drzewostanie parkowym przeważają pospolite gatunki rodzime:

klon polny /Acer campestre/, jesion wyniosły /Fraxinus excelsior/, lipa drobnolistna /Tilia

cordata/, klon zwyczajny /Acer platanoides/, dab szypułkowy /Quercus robur/ i Buk

pospolity /Fagus silvatica/. Gatunki te tworzą pierwotny drzewostan parku.

7.1.1. Struktura gatunkowa drzewostanu parkowego:

- Dąb szypułkowy 40%

- Buk pospolity 15%

- Lipa drobnolistna 10%

- Klon polny 10%

- Klon zwyczajny 5%

- Olsza czarna 2%

- pozostałe gatunki 13%

7.1.2. Zestawienie występujących w parku drzew:

Drzewa liściaste:

1. Acer platanoides L. - Klon zwyczajny

2. Acer campestre L. - Klon polny

3. Acer pseudoplatanus L. - Klon jawor

4. Acer saccharinum L. – Klon srebrzysty

5. Aesculus hippocastanum L. - Kasztanowiec biały

6. Ajlantus altissima L. – Ajlant gruczołkowaty
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7. Alnus glutinosa Gaert. - Olsza czarna

8. Betula verrucosa Ehrh. - Brzoza brodawkowata

9. Carpinus betulus L. - Grab pospolity

10. Fagus silvatica L. - Buk pospolity

11. .Fagus silvatica "Atropurpurea" Kirchn.- Buk pospolity odm. czerwonolistna

12. .Fraxinus excelsior L. -Jesion wyniosły

13. Liriodendron tulipifera L. - Tulipanowiec amerykański

14. Malus sp. - Jabłon/odmiany owocowe/

15. Magnolia x Soulangiana Soul.-Bod. – Magnolia pośrednia

16. Quercus palustris Muenchh. - Dab błotny

17. Quercus robur L. - Dab szypułkowy

18. Quercus rubra Du Roi. - Dab czerwony

19. Platanus acerifolia Willd. - Platan klonolistny

20. Populus nigra ‘Italica’ L. - Topola czarna odm. Włoska

21. Prunus padus L. - Czeremcha zwyczajna

22. Pterocarya fraxinifolia Spach. – Skrzydłorzech kaukaski

23. Robinia pseudoacacia L. - Robinia biała

24. Salix alba L. - Wierzba biała

25. Salix alba L. "Tristis" - Wierzba biała odm. zwisła

26. Salix fragilis L. - Wierzba krucha

27. Sorbus aucuparia L. - Jarząb pospolity

28. Tilia cordata Mill. - Lipa drobnolistna

29. Ulmus leavis L. - Wiaz szypułkowy

Drzewa iglaste:

1. Larix decidua Mill. – Modrzew europejski

2. Picea abies Karst. - Świerk pospolity

3. Pinus silvestris L. - Sosna pospolita

4 .Taxus baccata L. - Cis pospolity

5. Thuja occidentalis L. - Żywotnik zachodni

6. Tsuga canadensis Carr. - Choina kanadyjska

7.1.3. Krzewy

Krzewy liściaste:
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1. Cornus alba L. - Deren biały

2. Corylus avellana L. - Leszczyna pospolita

3. Hedera helix L. - Bluszcz pospolity

4. Ligustrum vulgare L. - Ligustr zwyczajny

5. Prunus padus L. - Czeremcha zwyczajna

6. Rosa canina L. - Ró_a dzika

7. Symphoricarpos albus Bleke. - Snieguliczka biała

Krzewy iglaste:

1. Juniperus sawina L. - Jałowiec sawiński

2. Taxus baccata L. - Cis pospolity

7.2. Usuwanie samosiewów drzew i krzewów

Prace związane z pielęgnacja drzewostanu parkowego powinny być przeprowadzone przez

specjalistyczna firmę, posiadająca uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach

zabytkowych. Prace powinny być prowadzone lekkim sprzętem ogrodniczym, w minimalnym

stopniu uszkadzającym runo i alejki parkowe. Ciecia w koronach i usuwanie drzew należy

wykonywać metodami alpinistycznymi, w jak najmniejszym stopniu uszkadzającymi sąsiedni

drzewostan.

Zgodnie z zasadami prowadzenia drzewostanów parkowych do usunięcia poprzez wycięcie,

wyznaczono:

− samosiewy drzew i krzewów wyrosłe na polanach parkowych poza granicami starodrzewia

− nadmiernie zagęszczone samosiewy drzew i krzewów pod okapem starodrzewia

− samosiewy krzewów bzu czarnego i podrosty drzew o średnicach do 5 cm w bezpośrednim

sąsiedztwie alejek parkowych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego,

− pozostawienie samosiewów wzdłuż granic parku od ul. Piastowskiej w celu odizolowania

parku od ruchu samochodowego.

Usuwanie samosiewów należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, wykonawca

uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na prowadzenie prac.

Podczas usuwania drzew suchych a także samosiewów drzew i krzewów nieprawidłowo

rozmieszczonych, należy dążyć do maksymalnego obniżenia poziomu ciecia, które należy
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wykonać tuż przy gruncie. Prace związane z usuwaniem suszu gałęziowego należy rozpocząć

od usuwania suszu średniego oraz grubego,  o śr. powyżej 10 cm i suchych konarów o śr.

pow. 20 cm, które to stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników

obiektu. Susz ten występuję głównie na drzewach najstarszych na wysokości ponad 10 m.

Przewiduje się odtworzenie trawników w miejscu karczowanych samosiewów olszy czarnej,

na terenie polany parkowej.

7.3. Nasadzenia drzew i krzewów

Proponuje się wprowadzenie na terenie parku pojedynczych nowych nasadzeń z cennych

gatunków drzew i krzewów ozdobnych w celu wzbogacenia i uzupełnienia drzewostanu. Do

nasadzeń należy stosować materiał szkółkarski dojrzały, z bryła korzeniowa, o parametrach

podanych w poniższej tabeli doboru gatunkowego.

Drzewa liściaste i iglaste, form piennych, należy sadzić w doły sadzeniowe 0,7/1m z pełna

zaprawa dołów ziemia urodzajna oraz z potrójnym palikowaniem.

Krzewy liściaste należy sadzić w doły sadzeniowe 0,5/0,5m z pełna zaprawa dołów

sadzeniowych ziemia urodzajna.

Odstępy pomiędzy pojedynczymi drzewami powinny wynosić 6m, pomiędzy krzewami 2m.

Zestawienie drzew i krzewów:

Lp Nazwa Obwód

pnia

Forma

szkółkarska

Wymiary dołów

sadzeniowych

Ilość
szt.

DRZEWA LIŚCIASTE

1. Kłęk kanadyjski (Gymnocladus dioicus) 12-15 cm h = 3 m 1,0/0,7 7

2. Metasekwojam chinska Metaseqoia glyptostroboides 12-15 cm h = 3 m 1,0/0,7 7

3. Platan klonolistny Platanus x acerifolia 12-15 cm h = 3 m 1,0/0,7 7

4. Tulipanowiec amerykański Liriodendron tulipifera 12-15 cm h = 3 m 1,0/0,7 7

5. Wierzba biała odm. płacząca Salix alba ‘Tristis’ 12-15 cm h = 3 m 1,0/0,7 7

KRZEWY LIŚCIASTE

1. Kalina Buldeneż Viburnum opulus ‘Roseum’ h = 0,7 m 0,5/0,5 20

2. Różaneczniki – odm. ogrodnicze Rhododendron sp. h = 0,7 m 0,5/0,5 20

7.4. Trawniki

Odtworzenie trawników może nastąpić po wykarczowaniu samosiewów olszy, usunięciu

karpin, zasypaniu powstałych nierówności i wyrównaniu terenu. Odtworzenie trawnika
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siewem mechanicznym, typowa mieszanka nasion traw łąkowych, przy zachowaniu dawki

0,02g/m2 na terenie płaskim.

8. Infrastruktura towarzysząca, niezwiązana z budową ścieżki rowerowej

8.1. Linie energetyczne

Projekt zakłada przebudowę sieci oświetleniowej zgodnie z projektem branżowym.

8.2. Wodociągi

Projekt nie zakłada budowy sieci wodociągowej.

8.3. Sieć kanalizacji

Projekt nie zakłada budowy sieci kanalizacyjnej.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują realizację robót związanych z remontem istniejących dróg pieszych

i rowerowych na terenie parku. Zakres robót ziemnych obejmuje wykonanie wykopów

(rowków) pod ławę obrzeża alejki wykonanej z kostki granitowej oraz sieć energetyczną

oświetlenia parku zgodnie z projektem branżowym.

Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia uwidocznionego na planie

zagospodarowania terenu muszą być wykonane ręcznie, z zachowaniem szczególnej

ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.

10. Etapy prowadzenia robót i roboty przygotowawcze

Przyjęto w treści opracowania podział na odcinki. Przed przystąpieniem do robót drogowych

muszą być wykonana sieć energetyczna oświetlenia parkowego.

Roboty przygotowawcze dla wykonania prac drogowych obejmują:

– oczyszczenie terenu – usunięcie drzew i krzewów

– roboty rozbiórkowe

– roboty ziemne

– wykonanie konstrukcji nawierzchni dróg pieszych i rowerowych

– plantowanie terenu po robotach ziemnych, humusowanie, obsiewanie trawą.

Realizację robót ziemnych związanych z wykonaniem dróg rowerowych i chodników należy

tak prowadzić, aby umożliwić odprowadzanie wód opadowych poza obszar prowadzonych

prac.
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11. Warunki bezpieczeństwa prowadzenia robót

Przy realizacji obiektu i późniejszej jego eksploatacji należy przestrzegać przepisów ochrony

przeciwpożarowej i bhp, podanych w zarządzeniach:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 81 poz. 351 z

późniejszymi zmianami/,

- Rozporządzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków i innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 z 1995r.

poz. 507/,

- Rozporządzenie M.K. oraz MGTiOŚ z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach

drogowych i mostowych /Dz. U. Nr 7 poz. 30/,

- Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawie BHP przy robotach

budowlano-montażowych i rozbiórkowych /Dz. U. Nr 13 poz. 93/.

Uwagi ogólne:

- na etapie projektu przewiduje się, że materiały z rozbiórki zostaną wywiezione z terenu

budowy i przekazane do utylizacji,

- Wykonawca zadania zobowiązany jest dostarczyć karty odpadów na materiały, które

zostaną wywiezione z budowy i przekazane do utylizacji zgodnie z obowiązującymi

przepisami,

- Wykonawca na etapie prowadzenia robót powinien uwzględnić odpowiednie badania i

kontrole jakości robót,

- Wykonawca powinien sprawdzić wszystkie przedmiary w terenie,

Wytyczne wykonania

- wszelkie roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz normami w zakresie budownictwa i sztuką budowlaną,

- roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia i

nadzorowania robót budowlanych,

- Art. 21 Prawa Budowlanego.

Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

- wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej

realizacji,
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- żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie

stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz wykonywania ich niezgodnie z

projektem.
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SPIS RYSUNKÓW

Nr Nazwa rysunku Skala

- Z 01 Zagospodarowanie terenu 1:1000

- D 01 Przekrój konstrukcyjny 1-1 1:25

- D 02 Przekrój konstrukcyjny 1-1 1:25
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BRANŻA ELEKTRYCZNA

OŚWIETLENIE PARKOWE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Ochrona przeciwporażeniowa

Uwagi końcowe

Zestawienie rysunków

Rys. nr E-01 – Plan oświetlenia Parku zabytkowego.

Rys. nr E-02 – Schemat blokowy sieci oświetlenia parkowego

Rys. nr E-03 – Schemat blokowy sterowania oświetleniem parkowym
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Opis techniczny

Wstęp

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany oświetlenia parkowego

w Parku Zabytkowym w Głogówku.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia i uzgodnień inwestora.

Mapa do celów projektowych.

obowiązujących przepisów i norm technicznych.

Warunów przyłączenia do sieci rozdzielczej Turon Dystrybucja nr WP/021923/2016/O03R06

z dnia 12-04-2016.

Dane energetyczne.

Napięcie zasilania: 0,4/0,23 kV,

Moc przyłączeniowa szczytowa dodatkowego oświetlenia: 3,0 kW z sieci TAURON

Dystrybucja S.A.,

Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania,

Miejscem zasilania  projektowanej linii oświetleniowej jest projektowana szafa oświetlenia

ulicznego SOU ze stacji transformatorowej „Głogówek Powstańców” .

Zakres projektu

Zakres dotyczyć będzie budowy oświetlenia parku zabytkowego. W projekcie tym

uwzględniono opinię Inwestora i Konserwatora Zabytków w zakresie doboru słupów i opraw

oświetleniowych. W zakres projektu wchodzi również wykonanie podświetlenia ścian

zewnętrznych zamku od strony parku.

Zasilanie elektryczne

Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez Tauron Dystrybucja, należy

projektowaną linię oświetlenia parkowego zasilić z projektowanej przystawki pomiarowej

zabudowanej tuż przy istniejącym złączu kablowym ZK-7010 przy wjeździe na targowisko
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przy ulicy Pasternik. ZK-7010 jest zasilane ze stacji transformatorowej „Głogówek

Powstańców” – około 238m

Projektowana linia oświetleniowa będzie zasilana kablem typu YAKXS 4x35mm2 od

projektowanej szafki oświetleniowej SOU z projektowanej przystawki pomiarowej

zabudowanej tuż przy istniejącym złączu kablowym ZK-7010. Miejscem dostarczania energii

elektrycznej będą zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w

kierunku instalacji odbiorcy.

Należy wystąpić do rejonu z wnioskiem o podpisanie nowej umowy przyłączeniowej

dotyczącej mocy przyłączeniowej 3,0kW.

Linia kablowa, słupy oświetleniowe i oprawy.

Projektowana linia kablowa zasilająca projektowane oświetlenie parkowe realizowana

będzie za pomocą kabla typu YAKXS 4x35mm2, ułożonego na całej trasie w rowie kablowym

o szerokości 0,4m i głębokości 0,8m na 10cm podsypce piaskowej i zasypany ponownie 10

cm warstwą piasku. Po warstwie piasku należy nasypać 25-30cm ziemi rodzimej bez gruzu i

śmieci  a następnie zagęścić, rozłożyć na całą szerokość rowu folię ostrzegawczą koloru

niebieskiego, dosypać ziemi i ponownie zagęścić mechanicznie „STOPĄ”. Na dnie rowu

kablowego na głębokości 0,8m należy ułożyć bednarkę Fe-Zn 30x4mm, do której należy

uziemić słupy pokazane na rys. nr E-02. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi

urządzeniami podziemnymi projektowany kabel el-en należy chronić rurą ochronną typu DVR

75mm. Należy przyjąć około 50m rur ochronnych DVR75 dla ochrony kabli przed korzeniami i

innymi mediami lub przeszkodami. Rury ochronne o dł. Powyżej 4m w miejscach wskazanych

na rys. nr E-01 należy zabezpieczyć z obu stron dławnicą czopową typu EK 186/75. Na

istniejące kable el-en 0,4kV należy w miejscu wskazanym na rysunkach nałożyć rury

ochronne dwudzielne koloru niebieskiego typu A75 PS. Pod utwardzonymi ścieżkami należy

kable prowadzić w rurach ochronnych metodą przecisku.

Moc szczytowa przewidziana tylko dla projektowanego oświetlenia parkowego

dobudowanego wynosi PS = 3,0kW z sieci Tauron Dystrybucja. Projektowane oświetlenie

parkowe oświetlać będzie ścieżki parku zabytkowego oraz mury zamku. Pod ogrodzeniem

oraz pod istniejącą nawierzchnią asfaltową kabel należy prowadzić w przepuście kablowym

wykonanym metodą przecisku.
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Projektowane dobudowane oświetlenie parkowe będzie załączane automatycznie tak jak

wydzielony obwód oświetleniowy, z którego będzie zasilane. Sterowanie oświetleniem

parkowym odbywać się będzie za pomocą inteligentnych sterowników zamontowanych w

oprawach lub we wnękach słupowych. Sterowniki te będą łączyć się z systemem nadrzędnym

np.: typu Streetslight. W celu prawidłowego sterowania należy w każdej oprawie lub we

wnęce słupa zamontować sterownik GLC122 1-10V. W szafie SOU należy zamontować

Streetlight. Vision Segment Controller typu SLV-CS-1, zamontować router GSM HSPA1,

sprzęgacz międzyfazowy typu PPC10 oraz analizator sieci z przekładnikami prądowymi typu

CVM-MINI. Według harmonogramu uzgodnionego z użytkownikiem będzie można sterować

każdą oprawą parkową oprócz naświetlaczy, które będą załączane tylko za pomocą zegara

astronomicznego. Proponuję, aby do godziny 23.15 wszystkie oprawy i naświetlacze świeciły

z pełną 100% mocą. Od godz. 23.15 do 1.00 w nocy oprawy świeciły z 50% mocą a

naświetlacze ze 100% mocą. Od godziny 1.00 w nocy do godz. 5.00 oprawy powinny świecić z

20% mocą a naświetlacze zostaną wyłączone.

Linię kablową, stanowiska słupowe  i rury ochronne pokazano na rys. nr E-01 i E-02.

W I etapie będzie realizowany: obwód nr 1 – 15 słupów (od SOU do 1/09), obwód nr 2 – 24

słupy (od SOU do 2/16), obwód nr 3 – 1 słup (od SOU do 3/01), obwód nr 4 – 248m YAKXS

4x35mm2 (od SOU do 3/01) i obwód nr 5 – 8 słupów (od SOU do 5/08). Dla obwodu nr 4

realizowany będzie tylko odcinek kablowy ułożony równolegle z kablem obwodu nr 3 od

szafki SOU do słupa nr 3/01 i koniec kabla obwodu nr 4 też należy wprowadzić tymczasowo

do słupa 3/01 wcześniej zabezpieczając koniec kabla przed zwarciami do słupa i pomiędzy

żyłami, tak żeby można było na ten odcinek podać napięcie.

W II etapie będzie realizowany: obwód nr 1 – 13 słupów, obwód nr 2 – 6 słupów, obwód nr 3

– 32 słupy, obwód nr 4 – 30 słupów przy czym należy ze słupa 3/01 wyciągnąć kabel obwodu

nr 4 i zmufować z nowym odcinkiem do słupa nr 4/01.

Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków i Inwestora dobrano słupy stylowe S-40W,

oprawy stylowe OS-11 LED, do podświetlania ścian zewnętrznych zamku od strony parku

zaprojektowano naświetlacze LED asymetryczne i symetryczne 24 LED-owe do oświetlenia

„zalewowego” ścian i naświetlacze wąskostrumieniowe LED 4 lub 6-cio ledowe. Należy

zgodnie z projektem zamontować naświetlacze 24-ledowe asymetryczne w ilości 9 sztuk;

naświetlacze 24-ledowe symetryczne w ilości 4 sztuki i naświetlacze 4/6-ledowe symetryczne
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w ilości 3 sztuk. Barwa światła ma się zawierać od 2600 do 3700K oraz o IP66. Naświetlacze

będą montowane na słupach S-40W na wysięgnikach typu WN-21 (2 sztuki) i WN-3 (6 sztuk).

Dla oświetlenia ulicznego dobrano:

Słup oświetleniowy typu S-40W.

Oprawa typu OS-11 LED,

Naświetlacz LED 24 typu XP-E Cree 2600K-3700K, „AS” asymetryczny i „S” symetryczny oraz

naświetlacz LED 4 typu XP-E Cree 2600K-3700K, „S” symetryczny

Kabel el-en YAKXS 4x35mm2,

Przewód YLgY 5x1,5mm2 (jeśli sterownik będzie we wnęce bezpiecznikowej) lub YLgY 3x1,5

(jeśli sterownik będzie w oprawie).

Rura ochronna typu A75 PS niebieska.

Rura ochronna typu DVR/DVK 75.

Uziemienie typu Fe-Zn 30x4mm.

Przyjęto drogę o klasie oświetlenia S6 i 2Lx dla ruchu pieszego i rowerzystów według PN-EN

13201-2:2007r.

Obliczenia oświetlenia dokonano przy pomocy programu oświetleniowego Dialux.

Dopuszczalne obciążenie słupów:

Zgodnie z mapą stref wiatrowych w Polsce, Nysa należy do III strefy wiatrowej, w której

prędkość wiatru wynosi 79,2km/h (22,0 m/s). Do obliczeń przyjęto II strefę wiatrową i 3

kategorię terenu. Współczynnik obciążenia wiatrem wynosi 1,2 dla klasy B.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dla linii oświetleniowej

Moc szczytowa dla I etapu to PS=3,0kW. Dla obwodu nr 1 PS=1,04kW; dla obwodu nr 2

PS=1,2kW; dla obwodu nr 3 PS=1,32kW; dla obwodu nr 4 PS=1,2kW; dla obwodu nr 5

PS=0,8kW; Razem PS=5,56kW ale dla I etapu to PS=3,0kW a dla II etapu to PS=2,56kW.

ZZK-7010 = 0,13 Ω dla istniejącego ZK-7010.

ZSOU = 0,17Ω dla projektowane szafki SOU oświetlenia ulicznego - max
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Projektowane obwody moc

P

moc Ps prąd IS Typ

przewodu

Długość

przewodu

 U

kW kW A m %

St. trafo „Głogówek

Powstańców”– istniejące ZK-

7010

57,0 40,0 63 YAKY

4x120mm2

238 1,4

projektowana szafka SOU od

ZK-7010

5,56 3,0 4,7 YAKXS

4x35mm2

24 0,22

 U = 1,62%

Stacja „Głogówek Powstańców”: Sn = 400 kVA; RT = 0,0051 Ω; XT = 0,0192 Ω; ZTR = 0,0198 Ω;

UZ = 4,5%

      0198,022 XRZTR

Istniejąca linia kablowa YAKY 4x120mm2 o L=238m od stacji transformatorowej do

istniejącego ZK-7010

S
lRLK *120 



 06,0
35*35

238
120LKR → 2*RLK120 = 0,12Ω

   22
7010ZK   XRZ

gdzie:

Σ R = RT + RLK120 =  0,0051Ω + 0,12Ω

Σ X = XT = 0,0192 Ω

ZZK-7010 = 0,13 Ω
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Projektowana linia kablowa YAKXS 4x35mm2 o L=24m od istniejącego ZK-7010 do

projektowanej szafki SOU-7010

S
lRSOU *



 02,0
35*35
24

SOUR → 2*RSOU = 0,04Ω

gdzie: ZSOU = ZZK-7010 + 2*RSOU

ZSOU = 0,17 Ω

SOU
SOU Z

UI *8,0


1082
17,0
230*8,0
SOUI A

Dla dobranej wkładki WT-00C/gG- 6 A dla czasu 0,4 s

ZSOU.= 0,17 Ω < 1,91 Ω

Warunek spełniony

%200*
**
*

2
11

f

s
SOU US

lPU



%22,0%200*
230*35*35
24*3000

2  SOUU

∆USOU  = 0,22 % - istniejący spadek napięcia

Dla obwodu nr 01

%200*
**
*

2
22

24/01
f

s

US
lPU
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%32,1%200*
230*35*35
582*736

221/01 U

warunek spełniony

Dla obwodu nr 02

%200*
**
*

2
22

22/02
f

s

US
lPU




%7,2%200*
230*35*35
732*1200

222/02 U

warunek spełniony

Dla obwodu nr 03

%200*
**
*

2
22

32/03
f

s

US
lPU




%2,4%200*
230*35*35
1030*1320

232/03 U

warunek spełniony

Dla obwodu nr 04

%200*
**
*

2
22

24/04
f

s

US
lPU




%6,3%200*
230*35*35
973*1200

224/04 U

warunek spełniony

OŚWIETLENIE obwód nr 1 -  DLA NAJBARDZIEJ NIEKORZYSTNEGO PRZYPADKU

a) dopuszczalna obciążalność prądowa:

s Idd  In  ,     In = 3,4A   Idd = 135A

Idd  In = 3,4A    dla s = 35mm2
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warunek jest spełniony

b) warunek wytrzymałości mechanicznej:

s = 35mm2  smin = 4mm2

I’dd = Idd = 135A;

warunek jest spełniony

c) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

l =582m, s = 35mm2 , Ia = 50A    dla S191B10 Ibn = 10A  In =3,4A

Rprzewodu = l/(xs) = 0.48 Robw =0.48+0,48 = 0,96 ; Iz = 239A  Ia = 50A

warunek jest spełniony

OŚWIETLENIE obwód nr 2 -  DLA NAJBARDZIEJ NIEKORZYSTNEGO PRZYPADKU

a) dopuszczalna obciążalność prądowa:

s Idd  In  ,     In = 5,6A   Idd = 135A

Idd  In = 5,6A    dla s = 35mm2

warunek jest spełniony

b) warunek wytrzymałości mechanicznej:

s = 35mm2  smin = 4mm2

I’dd = Idd = 135A;

warunek jest spełniony

c) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

l =732m, s = 35mm2 , Ia = 50A    dla S191B10 Ibn = 10A  In =5,6A

Rprzewodu = l/(xs) = 0.6 Robw =0.6+0,6=1,2 ; Iz = 191A  Ia = 50A

warunek jest spełniony

OŚWIETLENIE obwód nr 3 -  DLA NAJBARDZIEJ NIEKORZYSTNEGO PRZYPADKU
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a) dopuszczalna obciążalność prądowa:

s Idd  In  ,     In = 5,7A   Idd = 135A

Idd  In = 5,7A    dla s = 35mm2

warunek jest spełniony

b) warunek wytrzymałości mechanicznej:

s = 35mm2  smin = 4mm2

I’dd = Idd = 135A;

warunek jest spełniony

c) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

l =1030m, s = 35mm2 , Ia = 50A    dla S191B10 Ibn = 10A  In =5,7A

Rprzewodu = l/(xs) = 0,84 Robw =0.84+0,84=1,68 ; Iz = 136A  Ia = 50A

warunek jest spełniony

OŚWIETLENIE obwód nr 4 -  DLA NAJBARDZIEJ NIEKORZYSTNEGO PRZYPADKU

a) dopuszczalna obciążalność prądowa:

s Idd  In  ,     In = 4,5A   Idd = 135A

Idd  In = 4,5A    dla s = 35mm2

warunek jest spełniony

b) warunek wytrzymałości mechanicznej:

s = 35mm2  smin = 4mm2

I’dd = Idd = 135A;

warunek jest spełniony

c) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

l =973m, s = 35mm2 , Ia = 50A    dla S191B10 Ibn = 10A  In =4,5A

Rprzewodu = l/(xs) = 0.79 Robw =0.79+0,79=1,58 ; Iz = 145A  Ia = 50A

warunek jest spełniony
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§ 46.Do dnia 31 grudnia 2008 r. dopuszcza się, aby wartość napięcia w sieci niskiego napięcia

zasilającego mieściła się w przedziale 230/400 V +6 % / -10 %, a od dnia 1 stycznia 2009 r.

230/400 V +10 % / -10 %.

3. Ochrona przeciwporażeniowa.

W projektowanym oświetleniu ulicznym przewidziano sieć typu TN-C od strony zasilania

przez Tauron Dystrybucja. Ochronie podlegają wszystkie elementy urządzeń elektrycznych,

które normalnie nie powinny znaleźć się pod napięciem, jednak przerzut napięcia może

spowodować porażenie prądem elektrycznym. Do urządzeń tych zaliczyć należy same słupy

metalowe oraz oprawy I klasy ochronności. W objętej projektem instalacji elektrycznej

maksymalny dopuszczalny czas wyłączenia wynosi w liniach zasilających 5s, a w instalacji

odbiorczej 0,4s. Samoczynne wyłączenie zasilania będzie realizowane przez wyłączniki

nadmiarowo prądowe, dla których przeprowadzono obliczenia sprawdzające.

3.1. Próby i badania powykonawcze wg PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego

napięcia – część 6: Sprawdzanie.

Każda instalacja podczas montażu i po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji

powinna być poddana próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania w/w

normy. W ramach sprawdzenia odbiorczego należy wykonać pomiary:

Ciągłości przewodów roboczych i ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń

wyrównawczych,

Rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych,

Samoczynnego wyłączenia zasilania,

Sprawdzenia biegunowości,

Próby zadziałania urządzeń,

Pomiary luminancji oświetlenia zewnętrznego.

4. Uwagi końcowe.

Wszystkie prace wykonać wg przyjętej techniki montażu instalacji elektrycznej przestrzegając

obowiązujące przepisy budowy i norm elektrycznych a w szczególności:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

Projekt wykonawczy,
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ZUD nr ………………….

Normy techniczne, Prawo budowlane,

Ustawa „Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz.

1126),

Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych

ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r.,

Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 r.,

Nr 52, poz. 452).

Ponadto wymagania odnośnie do instalacji częściowo określają:

Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.),

Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386),

Ustawa „Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153,

poz. 1504).

Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych

jest norma wieloarkuszowa:

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z

ustanowionych dotychczas następujących arkuszy:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych

charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona   dla

zapewnienia   bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona   dla

zapewnienia   bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona   dla

zapewnienia   bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
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PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od

wpływów zewnętrznych.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności

prądowe długotrwałe przewodów.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania

izolacyjnego i łączenia.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 6: Sprawdzanie.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

Budowa sieci rozdzielczych n/n i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych musi

spełniać między innymi wymogi norm i pism:

Norma N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

Ponadto:

Części metalowe zabezpieczyć przed korozją,
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Odbiór instalacji elektrycznej musi być poprzedzony koniecznymi pomiarami z pozytywnym

wynikiem,

Zamontowane w instalacjach elektryczne urządzenia krajowe i zagraniczne muszą posiadać

deklarację zgodności lub certyfikat.,

Na podstawie ustawy Dz.U. nr 119 poz.773 z 1998r  o zamówieniach publicznych z

późniejszymi zmianami, wszystkie materiały zastosowane w projekcie mogą być zamieniane

na urządzenia spełniające warunki techniczne i estetyczne materiałów projektowanych.
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System nadrzędny został zaprojektowany w taki sposób, aby w jak najprostszy sposób

sterować i kontrolować nawet bardzo skomplikowane systemy oświetlenia ulic. Aby to

ułatwić, możliwe jest tworzenie wielu poziomów grupowania latarni i tworzenie

podsystemów kontrolowanych osobno. Oprócz podstawowych funkcji, takich jak włączanie i

wyłączanie poszczególnych latarni oraz sterowania ich jasnością system, daje operatorowi

możliwość na bieżąco śledzić zużycie energii elektrycznej na wszystkich poziomach, tj.

począwszy od pojedynczych latarni, poprzez grupy latarni, całe ulice, dzielnice a skończywszy

na całej instalacji oświetleniowej działającej w danym systemie, a także na sterowanie

latarniami na poziomie tych grup i podgrup.

Przejrzysty interfejs pozwala operatorowi na sprawną kontrolę i nie jest on zasypywany

niepotrzebnymi w danym momencie danymi, natomiast w razie potrzeby w łatwy sposób

może się do nich dostać.

Podstawowe funkcje inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulic, placów i

parków, to:

sterowanie poszczególnymi latarniami ulicznymi (HPS, LED lub MH); włączanie lub

wyłączanie lamp oraz ograniczanie ich mocy, możliwość automatycznej modyfikacji

oczekiwanego poziomu oświetlenia w zależności od warunków na drodze; możliwość

niezależnego sterowania przez system różnymi lampami tej samej sieci np. w

okolicy przejść dla pieszych nie redukowanie mocy;

zliczanie zużycia energii elektrycznej i czasu pracy poszczególnych lamp i grup lamp

oraz dodatkowych urządzeń zasilanych z tej samej instalacji np. oświetlenie

świąteczne;

kontrola parametrów elektrycznych każdej lampy osobno (napięcie, natężenie

prądu, współczynnik mocy, moc czynna, moc bierna itp.);

kontrola prawidłowego działania latarni, w przypadku awarii system może

powiadomić operatora i ekipy serwisowe o konieczności interwencji np. przesyłając

wiadomość SMS;

detekcja nieuprawnionego otwarcia obudowy lampy z powiadamianiem

odpowiednich służb;

możliwość pomiaru temperatury urządzeń elektronicznych w lampie;

Oszczędności – Smart Streetlights
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Zastosowanie komunikacji wykorzystującej istniejące przewody zasilające

oraz standaryzowane urządzenia (otwarte protokoły, interfejsy, standard LonMark)

pozwalają na minimalizację kosztów inwestycji przy zachowaniu maksymalnej elastyczności

i efektywności. W rezultacie możliwe jest osiągnięcie bardzo krótkiego czasu zwrotu

inwestycji (2-4 lata). Z doświadczeń naszych realizacji (np. w mieście Jelenia Góra) wynika, że

możliwe są do osiągnięcia oszczędności rzędu 45%.

Dodatkowe oszczędności uzyskać można poprzez zastosowanie, oprócz

inteligentnego sterowania oświetleniem, nowych, wysokowydajnych źródeł światła (HPS –

lampy sodowe wysokoprężne, nowoczesna elektroniczne stateczniki oraz lampy LED). W

przypadku miasta Oslo przy kompleksowej modernizacji sieci osiągnięto oszczędności

sięgające 70% bez niedopuszczalnego przez normy wyłączania oświetlenia. Ta instalacja jest

niejako referencyjną w Europie i stanowi wzór nie tylko dlatego, ze jest to pierwszą i

największą instalacją tego typu, ale pokazuje też, że warto wybierać rozwiązania otwarte

gdzie w jednej instalacji współpracują z powodzeniem rozwiązania kilku firm.
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