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I.       O P I S   T E C Z N I C Z  N Y  
 

1. Wstęp 
       Zmawiającym projekt dla potrzeb budowy sygnalizacji świetlnej jest Powiat Ostrowiecki z siedzibą w 
Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ciągu 
drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana Pawła II i L. Chrzanowskiego wraz ze 
skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L. Chrzanowskiego i 11 -go Listopada oraz skrzyżowania ulic L. 
Chrzanowskiego z ulicą Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim" 
 

2. Przedmiot i zakres projektu 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy na budowę drogowej sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulicy Polnej z Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Zakres opracowania: 
- wykonanie zasilania sterownika ze złącza ZKP, 
- montaż sterownika sygnalizacji, 
- wykonanie kanalizacji kablowej z montażem studni kablowych, 
- wykonanie przecisków pod drogami, 
- montaż konstrukcji wsporczych słupów wysięgnikowych i masztów sygnalizacyjnych, 
- ułożenie kabli zasilających: do sygnalizatorów, przycisków pieszych, sygnalizatorów akustycznych,  
   kamer wideo-detekcji, wykonanie pętli detekcyjnych w nawierzchni asfaltowej dla pojazdów, 
- montaż sygnalizatorów 2x200 i 3x300 na konstrukcjach wsporczych i słupkach sygnalizacyjnych, 
- montaż przycisków zgłoszeniowych dla pieszych z sygnalizatorami akustycznymi, 
- wykonanie ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej. 
 
 

3. Podstawa opracowania 
Podstawa do opracowania dokumentacji: 
a. zlecenie Inwestora  
b. mapa geodezyjna w skali 1:500 
c. projektowana geometria skrzyżowania, 
c. wizja w terenie,    
d. pełny projekt organizacji ruchu w zakresie sygnalizacji, 
e. obowiązujące przepisy i normy branżowe, 
f. Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drodze (Dz.U. nr 220 poz. 2181), 
g. uzgodnienie robocze z Zamawiającym 
 
II. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE INSTALACYJNE 
 

1. Założenia ruchowe 
 
 Do zaprojektowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu wykorzystano projektowaną geometrię 
ulicy z nowym układem drogowym. Zgodnie z wytycznymi organizacji ruchu zaprojektowana sygnalizacja 
świetlna, akomodowana z kamerami przemysłowymi, przyciskami dla pieszych oraz dodatkowymi pętlami 
indukcyjnymi, ma pracować w oparciu o algorytmy zamieszczone w odrębnym opracowaniu. 
 

2. Zasilanie sterownika 
 
          Zasilanie wykonać z punktu wskazanego w odrębnym projekcie dla „Warunków przyłączenia” nr 
WP-954/2014 z dnia 26.11.2014r. Zasilanie sygnalizacji wykonać kablem YKY 3x6mm2 ze złącza 
kablowego ZKP. Dodatkowo zabezpieczyć ogranicznikiem przepięć typu B+C(np. firmy LEGRAND). 
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3. Sterownik sygnalizacji świetlnej 
    Do realizacji programu zgodnie z projektem organizacji ruchu zastosować sterownik akomodacyjny 
np. pracujący w systemie typu (CrossMaster VTC99) firmy Vialis dodatkowo wpięty do systemu 
nadzorującego pozostałe skrzyżowania „ViewIt”. 
Projektuje się sterownik dwuprocesorowy przystosowany do pracy w pełnej akomodacji z grupami 
sygnałowymi zasilanymi napięciem 42V w ilości odpowiednio do programu, powiększony o dwie 
dodatkowe karty wykonawcze, obsługujący przyciski zgłoszeniowe sensorowe z potwierdzeniem, pętle 
indukcyjne, mający układ ściemniania w porze nocnej, system blokujący sygnał akustyczny w godzinach 
nocnych . 
Sterownik zaprogramować zgodnie z zatwierdzonym programem ruchowym, uwzględnić dodatkowe trzy 
przeprogramowania na żądanie Zamawiającego po uruchomieniu i odbiorze sygnalizacji według zaleceń 
Inżyniera Ruchu.  
Ze względu na tryb pracy oraz warunki programowe jakie ma realizować sterownik sygnalizacji musi on 
odpowiadać następującym kryteriom. 

- spełnienie wszystkich wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – 
Załącznik nr 3, 

- realizacja sterowania akomodacyjnego, acyklicznego, grupowego będącego zasadniczym typem 
sterowania na przedmiotowym skrzyżowaniu, 

- posiada menu pozwalające na zmianę parametrów pracy sterownika. Ich modyfikacja możliwa 
jest za pomocą klawiatury i wyświetlacza sterownika lub za pomocą komputera PC. 
Oprogramowanie pozwalające na modyfikacje zmiennych poprzez komputer PC dostarczane jest 
użytkownikowi wraz ze sterownikiem, 

- steruje dowolnymi typami sygnalizatorów: żarówkowe, halogenowe, LED i pozwala swobodnie 
zmieniać typ i parametry obciążenia bez konieczności ponownego wgrywania programu 
sterującego, 

- posiada wdrożony i eksploatowany system zdalnego monitorowania pracy poprzez telefoniczne 
łącze kablowe lub radiomodem GSM/GPRS z możliwością zdalnej zmiany wszystkich parametrów 
sterowania, 

- posiada zdolność pracy w trybie koordynacji z sąsiednimi sterownikami sygnalizacji świetlnej,  
- posiada możliwość komunikacji z urządzeniami transportu publicznego za pomocą dodatkowych 

wbudowanych modułów, 
- posiada możliwości pracy z zasilaczami UPS, 
- prowadzi pomiar i nadzór obciążenia wszystkich sygnałów w grupach wykonawczych (zielonych, 

żółtych i czerwonych) i w przypadku stwierdzenia wystąpienia zmian o określoną wartość od 
wstępnie zmierzonych parametrów podejmuje działania zgodnie z określoną przez użytkownika 
procedurą (tj. przechodzi w stan żółtego migającego, wyświetla komunikat na pulpicie sterownika, 
wysyła wiadomość poprzez system nadzoru, wysyła wiadomość tekstową na zadeklarowany numer 
telefony itp.). 

- przed uruchomieniem nominalnego programu przeprowadza procedurę testowania sygnałów grup 
sygnalizacyjnych oraz testowania odpowiedzi układu nadzoru. Daje możliwość wywołania procesu 
testowania przy wyłączonym sterowaniu, 

- nadzoruje zachowanie minimalnych czasów międzyzielonych oraz minimalnych czasów zielonych 
i czerwonych przez dwa w pełni niezależne od siebie układy, 

- pozwala na kontrolę i zmianę natężeń sygnałów świetlnych we wszystkich torach, 
- rozszerzony zakres pracy temperaturowej, 
- płynna realizacja funkcji ściemniania od 1W bez przełączania sterownika sygnalizacji lub 

przechodzenia przez tryb ogólnoczerwony – działanie tej funkcji nie może zakłócać pracy 
sygnalizacji (w szczególności układu nadzorującego). W celu zapewnienia braku zakłóceń nie 
można stosować żadnych zewnętrznych układów „znieczulających” układ nadzorujący. 

- powinien nadzorować poprawność pracy detektorów ruchu i wejść przycisków – reakcja jw., 
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- umożliwiać obserwację odstrojenia detektora indukcyjnego przejeżdżającego przez pojazd oraz 
regulację czułości i progu odstrojenia detektora, 

- układ detekcji powinien posiadać możliwość pomiaru prędkości przejeżdżających pojazdów, 
- umożliwiać przypisanie (zmianę przypisania) dowolnego detektora ruchu lub wejścia do grupy 

sygnałowej lub fikcyjnej (lub Innego detektora, wejścia, innych grup sygnałowych lub fikcyjnych) 
oraz zmianę ich wszystkich parametrów (w tym jego załączenie lub wyłączenie) za pomocą 
klawiatury, systemu nadzoru, komputera PC, 

- powinien prowadzić pomiar i rejestrację natężenia ruchu na swobodnie wybranych detektorach 
lub wejściach, 

- powinien mieć możliwość zmiany parametrów programu sygnalizacyjnego na podstawie analizy 
danych otrzymanych z pomiarów wartości natężenia ruchu wykonanych na detektorach 
obsługiwanych przez sterownik, 

- powinien mieć możliwość realizacji planu narzuconego zdalnie przez sterownik nadrzędny oraz 
system nadzoru i lokalnie z klawiatury sterownika, 

- powinien posiadać możliwość zatrzymania programu sygnalizacji w żądanej fazie, 
- powinien mieć możliwość przesyłania i odbierania danych poprzez modem GSM/GPRS, 
- ma możliwość pełnego przetestowania opracowanych struktur programu pracy sygnalizacji przy 

pomocy komputera PC - w oderwaniu od sterownika na skrzyżowaniu, z symulacją systemu 
detekcji dla dowolnego detektora ruchu lub sygnału wejściowego, 

- ma możliwość określenia aktualnego stanu sterownika, stanu grup sygnalizacyjnych i określenia 
czasu, jaki minął od początku stanu, w jakim się znalazły, oraz określenia stanu detektorów i wejść 
za pomocą standardowego wyposażenia sterownika, 

- ma możliwość obiektowego testowania nadawania sygnałów przez grupy wykonawcze, 
- posiadać możliwość sprzętowego rozłączenia urządzeń w terenie (sygnalizatorów, kamer, detekcji 

etc.) bez wyłączania sterownika sygnalizacji.   
- możliwość szczegółowej rejestracji zdarzeń w dzienniku (minimum 1500 wpisów), 
- posiadać 2 porty USB i RS232, 
- wbudowane 3 karty Ethernet’owe, 
- co najmniej 7 calowy dotykowy ekran do komunikacji z użytkownikiem, 
- powinien zapewniać możliwość wizualizacji pracy sygnalizacji na ekranie sterownika, 
- możliwość zgrania przez port USB pomiarów natężenia ruchu pojazdów bez konieczności 

podłączenia komputera przy sterowniku, 
- możliwość wyświetlania na jednym ekranie sterownika stanu wszystkich grup sygnałowych wraz 

z czasami trwania danych sygnałów, 
- możliwość wyświetlania na jednym ekranie sterownika stanu wszystkich detektorów i wejść, 
- konfiguracja i podgląd kart detekcji poprzez sieć Ethernet  
- Integralną częścią sterownika stanowią: 
- oprogramowanie niezbędne do obsługi sterownika, wprowadzania zmian programowych, 

odczytu, konfigurowania, tworzenia tabel danych o natężeniu ruchu mierzonych za pomocą 
detektorów i wejść sterownika, oprogramowania niezbędnego dla symulacji pracy sterownika, 

- oprogramowanie, dokumentacje techniczne, techniczno-ruchowe, rysunki i inne niezbędne do 
poprawnej obsługi sterownika oraz systemu monitorowania, umożliwiające także w pełni 
wprowadzanie zmian w pracy sterownika, 

- sterownik wyposażony jest w radiomodem GSM/GPRS z aktywną kartą SIM lub kartę sieciową 
lub modem analogowy umożliwiający zdalne nadzorowanie i monitorowanie pracy sygnalizacji. 

- System monitorowania i nadzoru pracy. 
Połączenie sterownika z istniejącym systemem ViewIt następuje za pomocą modemu poprzez sieć telefonii 
komórkowej GSM w systemie pakietowej transmisji danych GPRS lub za pomocą protokołu sieciowego 
TCP/IP lub zwykłej sieci telefonicznej z wykorzystaniem modemu analogowego. 
 

4. Budowa kanalizacji kablowej wraz ze studniami 
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          Ze względów eksploatacyjnych oraz dla zabezpieczenia kabli sygnalizacyjnych, projektuje się 
ułożenie kanalizacji kablowej z rur SRS i DVR o średnicy 110mm i studni kablowych betonowych z 
elementów prefabrykowanych.  
Projektuje się kanalizację z rur DVR 110 AROT dla połączeń miedzy studniami oraz dla wprowadzenia 
kabli do  masztów sygnalizacyjnych i słupów wysięgnikowych oraz pomiędzy studniami kablowymi SK-1 i 
SKR-1.  
Przeciski pod drogami należy wykonać metodą przewiertu sterowanego rurą SRS 110 AROT. 
Rury należy ułożyć na odpowiedniej głębokości mierzonej od nawierzchni do górnej powierzchni rury w 
zależności od rodzaju nawierzchni:  pod chodnikami nie mniej niż 0,6m. od nawierzchni, pod jezdniami nie 
mniej niż 1,1m. od nawierzchni, pod trawnikami niemniej niż 0,7 m. od powierzchni gruntu.  
Studnie SKR-1 projektuję się przy podejściu do sterownika sygnalizacji oraz w miejscach wykonania 
komór pod przeciski. Studnie SK-1 projektuje się jako studnie rozdzielcze dla kabli zasilających pętle 
detekcyjnych. 
Projektuje się montaż studni kablowych o wymiarach: 
SKR-1   1,2 x 0,6 x 1,35 m  
SK-1     0,6 x 0,6 x 0,6 m  
Każda ze studni powinny być zaopatrzona w wywietrznik, wejścia rur do studni  powinny zostać 
uszczelnione. Studnie kablowe z zewnątrz należy zabezpieczyć powłoką bitumiczną. 
Rozmieszczenie studni kablowych i trasę kanalizacji kablowej pokazano na rys. nr 2 
 

5. Maszty sygnalizacyjne. 
 
          Dla montażu sygnalizatorów przyjęto konstrukcje wsporcze z przystosowaniem pod mocowanie 
dwupunktowe latarni: 
Maszt sygnalizacyjny pieszy MSp h=3,2m posadowiony fundamencie prefabrykowanym dla latarni pieszej. 
Maszt sygnalizacyjny kołowy MSk h=3,8m posadowiony fundamencie prefabrykowanym dla latarni 
pieszej. 
Maszt sygnalizacyjny wysięgnikowy łukowy MSŁ posadowiony na fundamencie prefabrykowanym 
wysokości h=6,5m i długości ramienia odpowiednio: 1x 4,5m; 2x5,0m; 1x8,5m 
Wszystkie maszty mają być zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą ocynku ogniowego i dodatkowo 
pomalowane farbą w kolorze zgodnym jak na pozostałych skrzyżowaniach.  
Konstrukcje należy montować zgodnie z wytycznymi producenta.   
 

6. Linie kablowe sygnalizacyjne 
 
         Wszystkie linie kablowe sygnalizacyjne prowadzone będą w kanalizacji kablowej zaprojektowanej 
dla potrzeb sygnalizacji świetlnej oraz w przepustach kablowych. 
Odpowiednio dla każdego z wlotów projektuje się bezpośrednio jeden typ kabla do danego kierunku 
wjazdowego skrzyżowania, wyprowadzonym ze sterownika do masztów sygnalizacyjnych: 
kable YKSY 14x1,5mm2 – połączenie sterownika z masztami sygnalizacyjnymi 
kable YKSY 19x1,5mm2 – połączenie sterownika z masztami s sygnalizacyjnymi 
kable XzTKMXpw 6x2x0,8mm2 – połączenie sterownika z przyciskami dla pieszych 
kable XzTKMXpw 4x2x0,8mm2 – połączenie sterownika z pętlami detekcyjnymi dla pojazdów 
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z przepisami normy PNE-76/E-05125 oraz aktualnie 
obowiązującymi przepisami. 
 
 

7. Pętle detekcyjne dla pojazdów 
 
          Zaprojektowany program sygnalizacji będzie się zmieniał odpowiednio pod wpływem zgłoszeń 
zajętości z kamer, impulsów wzbudzanych przez nadjeżdżające pojazdy (pętle ukośne) oraz pod wpływem 
zgłoszeń z przycisków dla pieszych. 
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Projektuje się wykonanie pętli detekcyjnych w asfalcie dla pojazdów w odległości 2,5m od linii 
warunkowego zatrzymania jak w projekcie sygnalizacji (rys. nr 1). 
Pętle detekcyjne dla pojazdów wykonać w warstwie wiążącej nawierzchni jezdni przewodem LgYd 
2,5mm2 w uprzednio wykonanym rowku. Pętle układać w rowkach na głębokości ok. 7cm, a następnie 
zalać masą bitumiczną do zalewania pętli detekcyjnych na goraco. Pętle połączyć ze sterownikiem kablem 
telekomunikacyjnym XzTKMXpw 4x2x0,8mm. Kabel telekomunikacyjny zasilający (feeder) ułożyć jako 
jeden odcinek i połączyć w studni z przewodem LgYd 2,5mm2 za pomocą mufy z rur termokurczliwych z 
dodatkową warstwą kleju.  
W celu poprawnego wykonania pętli detekcyjnych należy: 
wytyczyć położenie rowka w nawierzchni asfaltowej tak aby odstęp między rowkiem a linią segregacyjną 
sąsiedniego pasa lub krawężnika nie był mniejszy niż 0,3 m. 
rowek powinien posiadać narożniki o katach większych lub równych 135 stopni z wykonaniem ukośnych 
rowków w odległości 15 cm od każdego narożnika. 
szerokość rowka musi być o ok. 2 mm większa niż średnica przewodu, szerokość rowka dla przewodu 
LgYd 2,5mm2 powinna wynosić 6-7mm. 
rowek winien zostać wykonany na głębokość max. 7,0 cm tak aby ułożyć przewód LgYd 2,5mm2 na 
głębokości nie większej niż 7 cm.  
rowek w nawierzchni, tam gdzie zostanie ułożona cześć bierna pętli do krawężnika powinien mieć 
szerokość dwukrotnej średnicy przewodu z rezerwą 4 mm, czyli : 10 mm. 
przewody pętli przeprowadzić przez krawężnik otworem wywierconym pod katem 45 stopni w stosunku do 
nawierzchni, o średnicy równej  26mm i zabezpieczone rurą ochronna RL20. 
ścianki wykonanego rowka powinny być osuszone za pomocą palnika gazowego, odkurzone za pomocą 
odkurzacza, bez nierównych elementów.  
przewód powinien leżeć płasko na dnie rowka i zostać zabezpieczony drewnianymi klinami prze 
wypadaniem. 
od miejsca zakończenia rowka pętli do punktu połączenia z feederem przewody sterowniczym  należy 
skręcić (9 skręceń na 1 m). 
przez krawężnik przewody przeprowadzić w rurce RL o średnicy 18-20mm, Rurkę uszczelnić przed 
wnikaniem masy bitumicznej. 
przewód ułożony w rowku zalać masą bitumiczna do zalewania pętli w nawierzchniach asfaltowych.  
Po ułożeniu pętli i przed zalaniem masą bitumiczną wykonać niezbędne pomiary: 
rezystancji i indukcyjności pętli. 
rezystancji izolacji względem ziemi (nie mniej niż 50 MΩ). 
ilości zwojów. 
Po połączeniu pętli do kabla telekomunikacyjnego i połączeniu kabla z listwą zaciskową sterownika 
wykonać pomiary: 
rezystancji i indukcyjności pętli z kablem. 
rezystancji izolacji względem ziemi żył pętli z kablem przy zwarciu żył między sobą (nie mniej niż 50 
MΩ). 
Pomiary rezystancji izolacji wykonać miernikiem o napięciu 500 V DC. 
Po wypełnieniu rowków i stwardnieniu masy bitumicznej, należy dokonać ponownie pomiarów. 
Po wykonaniu pomiarów sporządzić protokoły.  
 

8. Detekcja wirtualna 
 

          Zgodnie z projektem organizacji ruchu należy wydzielić pola detekcji kołowej zgodnymi z numeracją 
według projektu organizacji ruchu.  Na projektowanych masztach wysięgnikowych  MSŁ – należy 
zamontować na wysokości 8m konstrukcję wysięgnikowe dla kamer przemysłowych odpowiednio na wlocie 
z parkingu osiedlowego zastosować słup sygnalizacyjny h=8m. W niniejszym projekcie przewiduje się 
zastosowanie w systemie detekcji: 4 szt. kamer typu AUTOSCOPE skierowanej na obszary detekcji 
odpowiednio dla każdego wlotu. Okablowanie należy ułożyć odpowiednio z zaleceniem producenta: 
zasilający YKY 3x2,5mm2; wizyjny XzWDXpek 75-1,05/5,0. 
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9. Sygnalizatory, przyciski zgłoszeniowe dla pieszych, sygnalizatory akustyczne 
 
          Projektuje się zabudowę sygnalizatorów 3x300 42V z wkładami LUMILED na ruchu kołowego 
pojazdów i sygnalizatorów 2x200 42V z wkładami LUMILED dla pieszych, sygnalizatory 1x200 42V z 
wkładami  ( np. typ MONDIAL 3x300 LUMILED, 2x200 LUMILED, 1x200 LUMILED z funkcją 
ściemniania)  
Sygnalizatory montować na: 

- masztach MSŁ na uchwytach wysięgnikowych z ekranami kontrastowymi perforowanymi. 
- masztach sygnalizacyjnych MSp i MSk na uchwytach masztowych dwupodporowo. 

Przy montażu sygnalizatorów zwrócić uwagę na zachowanie skrajni (patrz poniższy rysunek).  
Wysokość mocowania sygnalizatorów montowanych na masztach wysięgnikowych od nawierzchni jezdni 
powinna wynosić minimum 5,5m. 
Wysokość mocowania sygnalizatorów na masztach sygnalizacyjnych powinna wynosić 2,2 m. 
 

 
Zasady umieszczania sygnalizatorów w stosunku do poszczególnych elementów drogi. 
 
Przyciski montować na wysokości 1,3m (środek przycisku) nad chodnikiem. Kable do każdego przycisku 
prowadzić oddzielnie. Przyciski powinny: 

- posiadać optyczne potwierdzenie zgłoszenia 24V. 
- generować sygnał akustyczny. 

                 -      posiadać piktogramy dla niewidomych 
- mieć możliwość wyłączenia sygnału (np. w porze nocnej). 

Sygnalizatory akustyczne montować w sygnalizatorach świetlnych (element generujący sygnał) i na 
sygnalizatorach świetlnych (element sygnalizacyjny – buczek) na wysokości nie mniejszej niż 3,0m. 
Urządzenia powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. (Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) 
 

10.  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
           
          W niniejszym projekcie przyjmuje się dla instalacji sygnalizacji świetlnej  system ochrony od 
porażeń prądem elektrycznym przez szybkie wyłączenie w systemie sieci TN-C-S.  Zadanie to spełniał 
będzie wyłącznik różnicowo-prądowy Δ I 100 mA. 
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 Jako przewód wyrównawczy należy ułożyć wzdłuż kabli sygnalizacyjnych na całej długości 
płaskownik ocynkowany FeZn 25x4 mm łącząc go ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi sygnalizacji 
świetlnej, punktami PE sterownika oraz uziomami szpilkowymi o średnicy 20mm. Wartość uziemienia 
masztów poniżej 10Ω. 
 Po zrealizowaniu projektu należy sprawdzić w terenie skuteczność działania ochrony 
przeciwporażeniowej, a stosowane protokóły przedstawić przed oddaniem instalacji do eksploatacji 
Inwestorowi. 
 

11.  OCHRONA PRZED KOROZJĄ 
    
          Zgodnie z instrukcją KOR/3 środowisko w którym będą pracowały urządzenia sygnalizacyjne  
kwalifikuje się do klasy IV o środowisku przemysłowym 1. W związku z tym: 
a.konstrukcje wsporcze - maszty typu MSpw i MSŁ należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
ogniowo zabezpieczonych dodatkowo malowaniem zewnętrznym w kolorze istniejącym na pozostałych 
skrzyżowaniach z minimum 6 letni okres gwarantowanej wytrzymałości, 
b. obudowy osprzętu należy wykonać z tworzyw sztucznych, 
c.fundamenty betonowe zabezpieczyć przed działaniem agresywnym wód przez dwukrotne pokrycie ich 
abizolem na zimno, 
d.połączenia elementów ochrony przeciwporażeniowej powinny być wykonane najlepiej przez spawanie lub 
przez skręcanie przy użyciu śrub kadmowych. Miejsca połączeń płaskowników należy zabezpieczyć przed 
korozją tak jak konstrukcje wsporcze, a miejsca połączeń pod ziemią poprzez pokrycie abizolem lub 
lepikiem na gorąco. 
 

12.  UWAGI KOŃCOWE 
 
a. przed rozpoczęciem realizacji projektu w terenie, należy uzyskać zgodę na wejście w teren wraz z 
prowadzeniem zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu, Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z 
warunkami wydanymi przez ZUD i dostosować do nich technologię robót. 
b. prace należy wykonać zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowiązującymi przepisami 
uzględniającymi uwagi BHP. 
c.  urządzenia sygnalizacyjne należy montować zgodnie z wytycznymi podanymi w Załączniku do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowychoraz urządzen bezpieczeństwa ruchu (Dz.U. nr 220 poz. 
2181. Szczególną uwagę zwrócić na zachowanie skrajni drogowej min. 0,5 m od krawędzi jezdni.  
d. kable przed zasypaniem zgłosić do wstępnego odbioru przez przedstawiciela ZE i Inwestora. 
 
III.           OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
1.     Moc zainstalowana i szczytowa  
 
        Moc zainstalowana  
 Sterownik   -  150 W 
 Kamery         20 W x 4 -     80 W 
 Wkłady led   21 W x 65 -  1365 W 
                 Razem   1595 W 
       Moc szczytowa w oparciu o program sygnalizacyjny 
  Sterownik        - 150 W 
 Kamery                     20 W x 4   -    80 W 
 Wkłady LUMILED 21 W x 40  -       840W  
                     Razem            1070 W 
                   
 
                                          1070 [W] 
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                     Prąd I1 =     = 4,65 [A] 
                                           230 [V] 
   Uwzględniając niejednoczesność świecenia wkładów w komorach sygnalizatorów wynikającą z programu 
sygnalizacyjnego przyjmuje się następujące zabezpieczenia: 
w złączu  – wyłącznik nadmiarowo - prądowy typu S 301 C 10 A,   
-    w sterowniku wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 301 B 10 A, wyłącznik różnicowo-prądowy 
 I 100 mA 
Ponadto sterownik posiada zabezpieczenia wewnętrzne dla każdej grupy sygnalizacyjnej o wartości 2,5A.  
Z uwagi na minimalną moc odbioru przy dużych przekrojach kabli zasilających pomija się obliczenia 
spadków napięć i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.  
 
IV.           ODPISY I INFORMACJA BIOZ  
       
       
1.   INFORMACJA BIOZ 
ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT PRZY PRZEBUDOWIE 
SYGNALIZACJI 
a. wykonanie wykopu pod kanalizację kablową 
- ułożenie rur,  
- ustawienie studni kablowych,   
- ułożenie kabli: zasilający YKY 3x6 mm2, sygnalizacyjne YKSY 19x1,5 mm2 , YKSY 14x1,5 mm2  i 
akomodacyjne XzTKMXpw 4 x 2 x 0,8 mm2 XzTKMXpw 6 x 2 x 0,8 mm2,  głęb.wykopu  0,7 m, 
- zasypanie ułożonej kanalizacji wraz z kablami dochodzących do sterownika i masztów 
b.  Roboty montażowe sygnalizacji 
- ułożenie rur kanalizacji kablowej wraz ze studniami 
- ułożenie kabli sterowniczych i zasilających, 
- montaż osłon na kablach, 
- ustawienie prefabrykowanych fundamentów betonowych, 
- osadzenie na fundamentach stalowych, ocynkowanych masztów sygnalizacyjnych  
- montaż na masztach latarń sygnalizacyjnych, przycisków 
- montaż kamer przemysłowych, 
- montaż sterownika, 
- uruchomienie sygnalizacji. 
 
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Na odcinku modernizowanego skrzyżowania występują duże uzbrojenie terenu w isniejacą infrastrukturę 
sieciową, energetyczną, telekomunikacyjną, gazową, cieplną. Całość prac przy zbliżeniach wykonać pod 
nadzorem gestorów sieci.  
Maszty sygnalizacyjne zlokalizowano w obrębie skrzyżowania wg planu sytuacyjnego. 
WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI – OCHRONA OD PORAŻEŃ 
Zasilanie projektowanych urządzeń sygnalizacji odbywa się w systemie TN-C.  System ochrony przed 
dotykiem pośrednim poprzez samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 
60364-4-4-41.  
WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEN ORAZ 
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 
a.Ze względu na znaczne uzbrojenie terenu prace związane z posadowieniem masztów sygnalizacyjnych, 
budową linii kablowych oraz ułożeniem rur osłonowych należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. 
b.prace w rejonie skrzyżowań z kablami energetycznymi (prace te wykonywać pod nadzorem Rejonu 
Energetycznego) 
c.ROBOTY KABLOWE WYKONYWAĆ PO WYŁĄCZENIU NAPIĘCIA.  
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d.prace w pasie drogowym  (prace te należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 
organizacji ruchu). 
 
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. 
Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje: 
instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu 
ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i 
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem 
sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 
Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie 
instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach , na których występują szczególnie duże 
zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe- nie rzadziej niż raz do roku. Pracodawcy, inne osoby 
kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. 
Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Sprawą niezwykle ważną jest, 
aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i 
pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych pod względem formy i 
treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku 
czy grupie stanowisk. 
WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNA I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 
 
instruktaże pracowników, 
rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi (sąsiadujące ulice) 
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki i inne) 
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego. 
rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z 
uwzględnieniem możliwości komunikacji do przyległych do przebudowywanej ulicy poszczególnych 
posesji.  
 
        2.    OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
      Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 Nr 6  
poz. 41, nr 92 poz. 881 i nr 93 poz. 888) oświadczamy, że niniejszy projekt budowlano – wykonawczy jest 
zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz celem, któremu ma służyć. 
 
 
Projektant: mgr inż. Tomasz Barzycki                                 Podpis ................................. 


