
                 Projekt Oświetlenia Ulicznego przy  ul. Klonowej, ul. Brzozowej,  ul. Lipowej, w Krzepicach   
                Opracował i Projektował: mgr inż. Leszek Łodej, Sprawdzający: mgr.inż. Jan Kostrzanowski  

1

     FIRMA  ELEKTRYCZNA  ”INEL” 
          
                                                                         tel.+48 605741567 
       mail: finel@interia.pl 

 
                               PROJEKT  BUDOWLANY 
                               
             Temat:  Budowa Oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej,  
                          ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach  
                         dz. nr  ewid. 2353/4,2510,3590,3591,3607/1,3 
 
 
 
607/2   
 
                                kat.obiektu :  XXVI   

                                  
 
 
 
          Inwestor:   Gmina Krzepice 
                                ul. Częstochowska 13 
                                42-160 Krzepice 

 
 
    
 
         Sprawdził:  
                      mgr inż. Jan Kostrzanowski 
                      Nr upr. UAN-VIII/7342/156/94                        
         
 
         Projektował i Opracował :  
                         mgr inż. Leszek  Łodej 
                               nr. upr. UAN-VIII/8386/138/89 
 
 
                                 Lipiec   2016r. 
 



                 Projekt Oświetlenia Ulicznego przy  ul. Klonowej, ul. Brzozowej,  ul. Lipowej, w Krzepicach   
                Opracował i Projektował: mgr inż. Leszek Łodej, Sprawdzający: mgr.inż. Jan Kostrzanowski  

2

 
 
 
 
 
 
Spis Treści                                                           2 
Oświadczenie                                                      3 
Podstawa Opracowania                                       4 
Zakres Opracowania                                           4  
Opis Techniczny                                                 4 
Oprawy i Wysięgniki                                          5                                   
Ochrona Przeciwprzepięciowa                           6  
Obliczenia                                                           6 
Zestawienie Podstawowych Materiałów            7 
Wnioski i Uwagi                                                 7  
Rysunki  
schematy 
                                                              
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Projekt Oświetlenia Ulicznego przy  ul. Klonowej, ul. Brzozowej,  ul. Lipowej, w Krzepicach   
                Opracował i Projektował: mgr inż. Leszek Łodej, Sprawdzający: mgr.inż. Jan Kostrzanowski  

3

 
 
                                                              
                                                                   Częstochowa,  dn. 10.07.2016r 
 
 
 

                                                     OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane oświadczam, że Projekt 
Budowlany Oświetlenia Ulicznego  ul. Klonowej, ul. Brzozowej,  
ul. Lipowej w Krzepicach  dz. Nr ewid. 2353/4,2510,3590,3591, 
3607/1,3607/2  został wykonany zgodnie  z obowiązującymi przepisami i 
normami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny dla celu jakiemu 
ma służyć. 
 
 
 
 
             Podpisy: 
 
                                                              Leszek Łodej 
       
 
 
 
 
                                                 Jan  Kostrzanowski 
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Podstawa Opracowania 
 
- zlecenie inwestora Urzędu Miasta i Gminy Krzepice 
- inwentaryzacja w terenie przeprowadzona do celów projektowych  

- obowiązujące normy i przepisy 
- warunki techniczne zasilania wyd. przez ZE TAURON Dystrybucja,   

Nr warunków  WP/017370/2016/O08R03 z dn. 31.03.2016r. 
 
 

 Zakres Opracowania  
 
W opracowaniu zaprojektowano budowę oświetlenia ulicznego, przy ul. Klonowej, ul. Brzozowej i 
ul. Lipowej w Krzepicach zasilanej linią kablowa z istniejącej stacji trafo  wg zaleceń inwestora 
Gminy Krzepice oraz warunków elektrycznych wydanych przez TAURON Dystrybucja   
Nr  WP / 017370/2016/O08R03  z  dn. 31.03.2016 r. jako linię kablową zasilającą 20 słupów 
stalowych z oprawami oświetleniowymi typu Led. 
 
 

Opis Techniczny   
 
W ramach niniejszego opracowania projektuje się ułożenie linii kablowej YHKXs 4 x 35 mm2 
zasilającej słupy oświetlenia ulicznego na których zamontowane będą oprawy typu LED na 
wysięgnikach zgodnie ze schematem i planem rozmieszczenia na mapie. 
Kabel zasilający należy ułożyć zgodnie z planem.  
Kabel w ziemi układamy zgodnie z normą  PN-76/E-05125. 
Rów kablowy należy wykopać o głębokości 0,7 m. i szerokości dna 0,4 m.  Kabel układa się na 
uprzednio przygotowanej podsypce z piasku 0,1m. , potem przysypać 0,1m warstwą  piasku i 0,1 m 
warstwa  rodzimego gruntu , następnie przykryć folią kablową koloru niebieskiego i przysypać 
pozostała warstwą ziemi. Przy przejściu kabla pod drogą , alejkami , urządzeniami podziemnymi 
należy  zastosować przepusty ochronne  ∅ 110 z rur ciśnieniowych lub typu „JANODUR” HDPE 
do tego celu przystosowanych. Miejsca  wprowadzania kabli do rur powinny być zabezpieczone i 
uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami smołowanymi lub pakułami.  Przy słupach i  
wejściach do przepustów, do tabliczki bezpiecznikowej słupa,   należy  zostawić zapasy kabla 
zgodnie z obowiązującymi  przepisami .W tychże miejscach oraz przy skrzyżowaniach  z 
urządzeniami podziemnymi , co 10m  na odcinkach prostych należy na kablu umieścić opaski 
kablowe. Na opasce należy umieścić: rodzaj kabla, relację linii kablowej od - do, długość linii, rok 
ułożenia, nazwisko właściciela. Na rogach trasy kabla, przy skrzyżowaniach należy umieścić słupki 
oznacznikowe. Prace ziemne w okolicach sieci ziemnych należy przeprowadzić sposobem ręcznym, 
zachowując niezbędną ostrożność.   Zasilanie projektowanego odcinka oświetlenia ulicznego 
zasilane będzie z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego, zasilanej   ze stacji trafo  ŚN/nN  5-S740,    
KRZEPICE ANDERSA.  

Rozmieszczone są zgodnie z rysunkiem schematycznym i planem na mapie rys. nr 1 i 2. 
Jako słupy zaprojektowano słupy stalowe prod. KROMISS-Bis  CS60-60/4 i wysokości 4,5-5,0 m. 
Są to słupy o przekroju okrągłym, stalowe z blachy ocynkowanej gr. 4 mm, jest ich 20 szt. 
Wyginane na zimno i spawane.  
Wyposażone są w stopę stalową ,montażową do zamontowania na prefabrykowanym fundamencie 
FBw 80 cm. 
Oprawy LED-owe należy zamontować na wysięgniku o dł. 1m typu W1G10 prod. Kromiss Bis, 
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część jednoramienna. 
W słupie należy zamontować tabliczkę bezpiecznikowo-rozdzielczą TzKo TH35 (złącze słupowe) 
Wykonane w II klasie ochronności i wyposażone w podstawę bezpiecznikową 25 A.  
Wykonać należy zabezpieczenie każdej oprawy Led za pomocą zabezpieczenia Bi 2A. 
Złącze słupowe powinno umożliwi ć podłączenie do 3 –ech kabli o przekroju do 35mm2. 
Do złącza słupowego z jednej strony należy podpiąć kable zasilające,  oświetleniowe a z drugiej 
strony przewody idące do oprawy w rurze ochronnej karbowanej z PCV Ø18 odpowiadające 
normie PN-87/E-90056. 
Wykonanie tego zasilania winno odpowiadać II klasie ochrony izolacji.  
 
Każdy słup oświetleniowy zamontowany na fundamencie prefabrykowanym należy od dołu do 
wysokości ok. 20-30 cm zabezpieczyć lakierem asfaltowym. 
Po zakończeniu montażu oświetlenia na słupie należy w sposób trwały namalować oznakowanie 
właściciela czyli Urząd Miasta i Gminy „ UMG”, czarny napis na żółtym tle. 
Stosujemy wysięgniki do opraw oświetleniowych przystosowanych do słupów stalowych okrągłych 
jednoramienne z rury ocynkowanej o wysięgu 1,0 m  wysokości 0,5 m i pochyleniu 10°  stopni 
montowanie centralnie do wierzchołka słupa. 
Miejscem dostarczenia energii a zarazem granicą własności oświetlenia drogowego i wszystkich 
nowo montowanych urządzeń oświetlenia, będą zaciski prądowe kabla izolowanego zasilającego 
nowoprojektowana linię oświetleniową w szafie oświetleniowej przy rozdzielni nn stacji trafo  
S-740 15,0/0,4 kV, „Krzepice Andersa”.  
Do sterowania i podłączenia oświetlenia będzie zastosowany Cyfrowy Programator 
Astronomiczny, który poprzez stycznik będzie zasilał obwód oświetlenia drogowego dla 
wszystkich ulic zasilanych z tego obwodu. Zabezpieczenie tego obwodu wynosi 3x10 A, 
w skrzynce sterowniczej szafy oświetleniowej. Przed podłączaniem opraw 
oświetleniowych pod poszczególne żyły kabli zasilających należy z inwestorem ustalić 
możliwość sterowania poszczególnymi oprawami w poszczególnych ulicach. 
 

 Oprawy i Wysięgniki 
 
Projektowane oprawy należy montować na wysięgnikach jednoramiennych 1/0,5 m.  
Wysięgniki stalowe , rurowe  ocynkowane  montowane do słupów stalowych prod. KROMISS Bis. 
Oprawy zastosowane to LED-owe np. prod. SHREDER VOLTANA 3  55W 5700 – 6500 lm. w 
obudowie aluminiowej, klosz ze szkła. Można dobrac oprawę LED o wartości mocy ok. 47W   
Zasilanie oprawy podłączyć  przewodem Ydy 2 xs2,5 mm2 na nap. 750 V. Projektuje się 20 szt. 
opraw typu LED.  
W celu lepszego odizolowania przewodu umieszcza się go w rurze wysięgnika w peszlu 
wzmocnionym   (odpornym na warunki atmosferyczne) wystającym 10 cm poza dolną część  
wysięgnika. Zastosowana oprawa zbudowana jest z odlewu w II klasie izolacji. 
Jako oprawę należy zastosować np..: oprawa Led 55 W 5700-6500 lm z możliwością regulacji 
mocy. 
Regulujemy tak, że do godz. 24 świeci 100% mocy, po godz. 24-ej 50% czy 70% mocy (do 
ustalenia z inwestorem). 
 
 
Należy zastosować opcję regulacji elektronicznej, mocy lampy ! 
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Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa 
 
Linia oświetleniowa pracuje w systemie TN-C. 
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjmuje się samoczynne wyłączenie zasilania w 
układzie TN-C. W przypadku pojawienia się napięcia na metalowych urządzeniach oświetlenia 
ulicznego gdy zostanie uszkodzona izolacja przewodów bądź kabli zasilających, ochrona będzie 
zrealizowana za pomocą zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i topikowych w poszczególnych 
(słupach oświetleniowych). 
Pomimo, że zgodnie z przepisami nie jest wymagane doprowadzenie dodatkowej żyły uziemiającej 
czy bednarki FeZn w celu polepszenia niezawodności instalacji oświetlenia ulicznego, 
doprowadzamy bednarkę FeZn 4 x 25 do każdego słupa stalowego w celu jego uziemienia. 
Podłączamy bednarkę pod zacisk w słupie stalowym oraz do zacisku uziemiającego w szafie 
oświetlenia ulicznego. 
Podyktowane jest to także rozległością linii kablowej. 
W skrzynce SO należy zamontować ochronniki przepięciowe 3 szt. typu „B”.  
Należy tak wykonać  uziemienie słupów i całej instalacji aby nie było większe od  Ru ≤ 5 Ω. 
Sieć oświetleniowa będzie pracować w układzie TN-C. W każdym słupie do listwy uziemiającej 
podłączamy przewód neutral  „N” kabla zasilającego. 
I należy wszystkie elementy sieci zastosować w II klasie ochrony przy ochronie wszystkich 
elementów przed dotykiem bezpośrednim. 
 
 

 Obliczenia 
 
Zastosowano kabel YAKHXs 4 x35 mm2. 
Przyjmujemy największą moc oprawy Led ok. 55W 
Pn =  55 W 
Pmax = 20 x 55 = 1100 W. 
 
Wyliczenie spadku napięcia na końcu linii dla najdłuższego obwodu: 
Dane :  
L= 351 m 
Pmax = 11 x 55W= 605 W 
Zastosowany kabel ziemny aluminiowy – YAKHXs  4 x 35 mm2 
 
                                100 x 351 x 605 
                ∆U % =                                      = 0,107% < 3% 
                                35 x 35 x 400²   
 
                      0,64 % x 230 V =  1,47 V 
 
                      230 V – 1,61 V = 228,52 V 
 
 Minimalne napięcie potrzebne do pracy lampy wynosi ok.198 V także projektowany kabel  
zapewnia prawidłową pracę zastosowanych opraw. 
 
 
Obliczenie prąd zabezpieczenia: 
 
20 szt.  opraw – przyjmujemy max 55W. 
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                                 1100 
                Ib =                                      =  4,88 A 
                              230 x 0,98   
 
Dobieramy zabezpieczenie obwodu oświetleniowego 3-faz. Wkładką topikową 3 x B10A. 
 

Zestawienie podstawowych materiałów 
 
      1. Kabel  YHKXs  4x 35                                 - 1904+41  m                                                                                                                            
      2. Rury osłonowe  Ø110 PCV np.Janodur      - 25 mb. 
      3. Kabel YDy 3 x 2,5 mm2 450/750V             - 180  mb. 
      4. Bednarka FeZn 4 x 25                                  - 25 kg 
      5. Rura peszel gietki, wzmocniony UV Ø20    - 146 mb. 
      6. Końcówki kablow Zk 35                              -  240 szt. 
      7. Wysięgnik na słup rurowy 1/0,5                   -  20 szt.   
      8. Słupy oświetleniowe SSO  45/60/4               - 20 szt. 
      9. Fundament dla słupa ośw. Fb80                    - 20 szt. 
    10. Oprawy oświetl. LED 47-55W np. Polaris   -  20 szt. 
    11. Wyposażenie szafy SO    wg projektu           -  1kpl.. 
     
 
 
 

Wnioski i Uwagi końcowe 
 
 
Roboty winna wykonywać Firma posiadająca uprawnienia do wykonywania Robót Ele- 
ktrycznych.  
Przyłączenia do sieci nn istniejącej na słupach wykona TAURON Dystrybucja  S.A. Rejon 
Częstochowa  Wschód  lub wykonawca w tzw. „Pracy pod napięciem”.  
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania oświetlenia musi w porozumieniu z Zakł. 
Energetycznym ustalić szczegóły co do pracy P.P.U. Oraz musi być dopuszczony do prac 
montażowych. 
Przed wykonawstwem prac ziemnych należy zapoznać się z aktualną mapą uzbrojenia 
podziemnego i uwagami zawartymi w protokóle w sprawie koordynacji usytuowania 
projektowanego oświetlenia. 
Linie kablowe ułożone w rowie, przepusty i rury ochronne należy zgłosić do zinwentaryzowania 
przez geodetę oraz do inspektora nadzoru w celu odbioru przed zasypaniem. 
Wykonawca przed wykonywaniem robót ziemnych powinien zapoznać się z uwagami z narady 
koordynacyjnej i a wszelkie zbliżenia do uzbrojenia uzgodnić z właścicielami tego uzbrojenia. 
 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wydanymi 
przez Tauron Dystrybucja  S.A. Oddział Cz-wa. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić 
pomiary elektryczne  izolacji obwodów. 
Po zamontowaniu opraw na słupach należy je oznakować w sposób trwały symbolem Urzędu 
Gminy.  Instalacja winna odpowiadać przepisom BHP i  PBEUE. 
Istnieje możliwość zastosowania innych urządzeń i materiałów  zamiennych ale  o tych samych 
parametrach i wartościach technicznych i jakościowych. 
Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu oświetlenia ulicznego powinny posiadać atesty 
oraz odpowiednie deklaracje zgodności oczywiście posiadające datę ważności 


