
 

 

str. 1 
 

            BIURO PROJEKTÓW 

                    PRZY ZAKŁADZIE INSTALATORSTWA ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO
            EUGENIUSZ BRZOSTEK 

                      ul. Spółdzielcza 26  7 2 -4 1 0  W y s o k a  K a mi e ń s ka  g m.  Golczewo  
    91 38332094, fax. 91 3321783  
 

 

  

 

  
 

  
 
 

Inwestycja: 
 

Remont oświetlenia dróg wewnętrznych i placów 

przeładunkowych terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 
 

 Adres obiektu:         ul.Światowida16c 

                                      71-727 SZCZECIN 

        działka nr 6/13 obręb Nad Odrą 3092 
 
 
 
 

Stadium:           PROJEKT  WYKONAWCZY 

 

 

Branża:             ELEKTRYCZNA 

 
 
Projektant:   mgr inż. Zbigniew Majchrowski 

  nr upr. 146/Sz/85 

 

 

Sprawdził: mgr inż. Paweł Paczyński    

nr upr  ZAP/IE/0052/12 

  
 
 

  

       egz. nr 1  

 

 

 

 

 

kwiecień  2016r. 

Inwestor: 
 

 
 

 

Urząd  Morski  w  Szczecinie  

  Pl. Batorego 4    

70-207  Szczecin   



Opis techniczny do projektu wykonawczego "Remont oświetlenia dróg wewnętrznych i placów przeładunkowych terenu  
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie przy ul.Światowida 16c" 

 

str. 2 

 

 

 

 

Spis zawartości 

A.  Część opisowa 

 
 

I. Opis techniczny     

1. Podstawa opracowania 

2. Zakres opracowania 

3. Warunki przyjęte do opracowania.  

4. Stan istniejący 

5. Opis projektowanych rozwiązań. 

5.1. Parametry przyjęte do projektu oświetlenia 

5.2. Zasilanie oświetlenia 

5.3. Słupy oświetleniowe. 

5.4. Oprawy oświetleniowe. 

6. Uwagi końcowe 

 

II. Załączniki: 

1. Licencja MODGiK mapy geodezyjnej zasadniczej wykorzystanej w projekcie.  

2. Uprawnienia budowlane projektanta Zbigniewa Majchrowskiego  

3. Uprawnienia budowlane sprawdzającego Pawła Paczyńskiego  

4. Zaświadczenie o przynależności do PIIB Zbigniewa Majchrowskiego 

5. Zaświadczenie o przynależności do PIIB Pawła Paczyńskiego 

6. Obliczenia parametrów zaprojektowanego oświetlenia. 

 

B. Rysunki          

Rys. nr 1. Plan sytuacyjny remontowanego oświetlenia 

Rys. nr 2  Inwentaryzacja sieci oświetleniowej oświetlenia 

Załączniki rysunkowe: 

 słupy oświetleniowe 

 posadowienie słupów 

 wysięgniki do słupów 

 oprawa oświetleniowa. 

 

 



Opis techniczny do projektu wykonawczego "Remont oświetlenia dróg wewnętrznych i placów przeładunkowych terenu  
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie przy ul.Światowida 16c" 

 

str. 3 

 

 

I. Opis techniczny 

 

 

1. Podstawa opracowania 
 
Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenie inwestora, 

- obowiązujące przepisy i normy,  

- wytycznych inwestora, 

- inwentaryzacji w obiekcie. 

2. Zakres opracowania 
 
Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia dróg wewnętrznych oraz placów skłądowych 

na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie przy ul.Światowida 

16c.  Projekt obejmuje: 

- wymianę 14 słupów oświetleniowych  

- demontaż 22 opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami 

- montaż 22 nowych opraw oświetleniowych 

- korekta kabli zasilających 

- demontaż i ponowny montaż dwóch kamer monitoringu wraz z układem zasilająco-

komunikacyjnym. 

- montaż uziemień roboczych dodatkowych i ochronnych. 

3. Warunki techniczne przyjęte do opracowania 
 
Projekt opracowano w oparciu o: 

- przepisy i normy aktualne w kwietniu 2016 r.; 

- mapę uzyskaną Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczeci-

nie  uzyskana w kwietniu 2016r.  

4. Stan istniejący. 
 

Na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego przy ul.Światowida 16c w Szczecinie istnieją oświe-

tlony drogi wewnętrzne komunikacyjne oraz place składowo-przeładunkowe. Część północna terenu 

bazy oświetlona jest oprawami ze źródłem światła sodowym na słupach stalowych ocynkowanych. 

Część południowa oświetlona jest oprawami ze źródłem światła sodowym na słupach betonowych o 

przekroju  ośmiokątnym typu WZ-9. Stan techniczny słupów jest zły - duże ubytki betonu, skorodo-

wane wysięgniki, spękane gniazda bezpiecznikowe.      
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5. Opis projektowanych rozwiązań. 

5.1. Parametry przyjęte do projektu oświetlenia  

Droga dojazdowa do BON: 

Grupa sytuacji oświetlenia – B1 (dobrana z tablicy nr 1 norma PKN-CEN/TR 13201-1), Zalecana 

klasa oświetlenia – ME5 (dobrana z tablicy nr A.4). Przyjęto : 

średnia wartość luminancji jezdni Lm : ≥0.5 cd/m2 

średnia wartość natężenia jezdni: Em>7,5 lx 

średnia wartość natężenia chodnika: Em>7,5 lx 

równomierność natężenia oświetlenia U0 : ≥ 0,4 

Plac składowo-przeładunkowy:  

Do projektu przyjęto parametry określone w normie PN-E-02034 "Oświetlenie elektryczne terenów 

budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego" 

Wg tablicy 2.3.2 "Tereny przemysłowe": miejsce załadunku i wyładunku dużych przedmiotów: śred-

nia wartość natężenia chodnika: Em>10lx, równomierność natężenia oświetlenia U0 : ≥ 0,2, miejsca 

załadunku i wyładunku drobnicy Em>10lx, równomierność natężenia oświetlenia U0 : ≥ 0,3 

5.2. Zasilanie oświetlenia. 

Zasilanie sieci oświetleniowej odbywa się z szafki oświetleniowej zlokalizowanej na zewnątrz bu-

dynku portierni. Z szafki wyprowadzone są cztery obwody kablowe. Oświetlenie na obszarze obję-

tym zakresem niniejszego projektu zasilane jest kablami typu  YKY4x25mm2. 

Kable są w dobrym stanie technicznym, pozostawia się do dalszej eksploatacji bez zmian.   

5.3. Słupy. 

W miejsce przewidzianych do demontażu słupów żelbetowych typu WZ-9 zaprojektowano słupy 

stalowe ocynkowane ogniowo z normą PN-EN ISO 1461, stożkowe o przekroju okrągłym, produko-

wane przez firmę MABO.  

 słupy nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 -  o wysokości 10m typu MABO10/60/4,  mocowane 

czterem śrubami M24 na zespołach kotwiących ZK-SO10/12,  o głębokości 1,2m.  

 słupy  nr 9,10, 11, 12, 13 i 14 -  o wysokości 9m typu MABO 09/60/4,  mocowane czterem śru-

bami M24 na zespołach kotwiących ZK-SO 7/9, o głębokości 1,0m 

Wysięgnik do projektowanych słupów : stalowe ocynkowanie ogniowe: 

 na słupach nr 13, 14, 16, 17 i 18 - jednoramienne łukowe małe, WŁM, o wysokości 1,0m i wy-

sięgu 1,0m 

 na słupach nr 15, 19, 20, 21 i 22 - wieloramienne o wysokości 1,5m i wysięgu 1,5m wielora-

mienne, o układzie ramion wysięgników przedstawiono na rysunku nr 1, łukowe duże, WŁD, o 

wysokości 1,5m i wysięgu 1,5m, 

 słupy nr 9, 10, 11 i 12 - bez wysięgników. 
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Słupy oraz wysięgniki  muszą spełniać wymogi PN-EN40-5:2004. Słupy muszą posiadać dwa otwo-

ry umożliwiające wprowadzenie kabli - górna krawędź otworów powinna być na rzędnej 50cm pod 

poziomem nawierzchni.  Podziemne części słupa oraz słupów  do wysokości 40 cm na terenem 

pomalować antykorozyjną farbą antykorozyjną szarą metaliczną np. typu Trikkurila Makor Tix. 

Okienka – wnęki  na złącza przyłączeniowo-zabezpieczeniowe na rzędnej 60cm nad terenem. Wnę-

trze słupów do wysokości 20cm nad wprowadzeniem kabli do słupa wypełnić piaskiem lub żwirem. 

Słupy ustawić w miejsce słupów istniejących. Zmieniono lokalizację słupów nr 14 (przestawienie z 

nawierzchni drogi na trawnik) oraz nr 16 (wyniesienie poza wiatę). Współrzędne tyczenia słupów: 

Opis X Y 

słup nr 9 5926251,34 5473306,79    

słup nr 10 5926241,53 5473332,31    

słup nr 11 5926230,68 5473356,69    

słup nr 12 5926225,62 5473385,68    

słup nr 13 5926219,67 5473418,19    

słup nr 14 5926202,00 5473404,51    

słup nr 15 5926187,17 5473415,61    

słup nr 16 5926179,39 5473369,35    

słup nr 17 5926152,91 5473380,97    

słup nr 18 5926143,22 5473411,55    

słup nr 19 5926166,22 5473447,19    

słup nr 20 5926157,87 5473466,62    

słup nr 21 5926172,68 5473471,52    

słup nr 22 5926203,29 5473491,63    
 

We wnękach mocować złącza kablowe w II klasie ochronności: 

-  izolacyjne złącza bezpiecznikowe typu IZK 4.01 w ilości zgodnej z ilością opraw, 

-  izolacyjne złącza fazowe typu IZK 4.02, 

-  izolacyjne złącza zerowe typu IZK 4.03 (niebieskie) 

Połączenia opraw ze złączami we wnękach słupów wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYżo 

3x2,5mm2, 750V. Kable do słupów wprowadzać w rurach osłonowych PCV50,  końcówki kabli 

w słupach zabezpieczyć termokurczliwymi kołpakami czteropalcowymi np. typu FM 100/4,3 produk-

cji DSG Polska z Człuchowa lub  typu SKE firmy 3M. Ostatnie słupy w obwodach oraz słupy rozga-

łęźne - nr 9, 14, 19 oraz 22 wyposażyć w uziomy robocze dodatkowe o wartości oporności uziemie-

nia R<10. Konstrukcja uziomu: pręty stalowe pomiedziowane o dł. 6m – 2 szt. + bednarka FeZn 

25x4. Zaciski kontrolno-pomiarowy na zewnątrz słupa, ok. 30cm nad poziomem gruntu. We wszyst-

kich słupach połączyć żyłę  PEN z zaciskiem uziomowym wewnątrz okienka. 

5.4. Oprawy. 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora dobrano oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED. Dobrano 

oprawy produkcji ES-SYSTEM serii RACER MINI o parametrach: odlew aluminiowy, lakierowany, 

dyfuzor ze szkła przeźroczystego hartowanego, IP66, IK08, II klasa, wersja ON/OFF 
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Na słupach przeznaczonych do oświetlenia dróg wewnętrznych 9, 10, 11, 13 i 14 przewidziano  

oprawy o strumieniu świetlnym 3600lm - moc całkowita oprawy 38W' 

Na słupach przeznaczonych do oświetlenia placów składowo-przeładunkowych nr 12,15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 i 22 przewidziano  oprawy o strumieniu świetlnym 7200lm - moc całkowita oprawy 75W   

wyższe wymagania spełnia np. oprawa Philips BGP203 1xLED60/740 DM. 

6. Uwagi końcowe. 

1. Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej dla sieci oświetleniowej stosować sa-

moczynne wyłączanie zasilania zgodnie z normą SEP-E-001.  

2. Przewód ochronny oznaczyć kolorem żółtozielonym. 

3. Przewód neutralny oznaczyć kolorem niebieskim. 

4. Oporność uziomu nie może przekraczać 10Ω. 

5. Po wykonaniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary elektryczne.  

 Oględziny wszystkich elementów instalacji elektrycznej 

 Pomiary rezystancji izolacji 

 Pomiary skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej 

 Pomiary ciągłości obwodów 

 Powyższe czynności wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami  

 Pomiary odbiorcze wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61 

 

 
   Opracował: 
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