
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/027269/2016/O08R03 z dn. 23.06.2016r.

Zakres Opracowania
W opracowaniu zaprojektowano budowę oświetlenia ulicznego, przy ul. Częstochowskiej w 
Krzepicach zasilanej linią napowietrzną z istniejącej stacji transformatorowej  Krzepice DM 
„Elegancja”  (5-S371)  słup  nr  31  wg  zaleceń  inwestora  Gminy Krzepice  oraz  warunków 
elektrycznych wydanych przez TAURON Dystrybucja Nr WP/027269/2016/O08R03 z dn. 
23.06.2016r. jako linię napowietrzną zasilającą 9 słupów z oprawami oświetleniowymi typu 
Led.

Opis Techniczny
W  ramach  niniejszego  opracowania  projektuje  się  budowę  linii  napowietrznej  wraz  z 
dziewięcioma stanowiskami słupowymi na których zamontowane będą oprawy typu LED na 
wysięgnikach zgodnie ze schematem i planem rozmieszczenia na mapie.
Stanowiska słupowe  należy wybudować zgodnie z planem.
Zasilanie  projektowanego odcinka oświetlenia ulicznego będzie zasilane z istniejącej  linii 
oświetlenia  ulicznego  (słup  nr  20),  zasilanej  ze  stacji  transformatorowej   Krzepice  DM 
„Elegancja” (5-S371).

Oświetlenie  uliczne  będzie  wykonane  z  zastosowaniem  istniejącego  słupa 
krańcowego nr 31 (10.5/4.3E), proj. sześciu słupów przelotowych nr UG1, UG2, UG3, UG4, 
UG5, UG8  (P 10,5/2,5E), dwóch słupów odporowych nr UG6, UG7  (O 10,5/4,3E) oraz słupa 
krańcowego nr UG9  (K 10,5/4,3E). 

Na projektowanych słupach zabudować przewód linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 

długość 449/498m, od słupa nr 20 do słupa nr UG9.

Na stanowiskach słupowych nr UG1, UG2, UG3, UG4, UG5, UG6, UG7,  UG8  UG9 
stosujemy wysięgniki do opraw oświetleniowych przystosowanych do słupów betonowych 
okrągłych jednoramienne z rury ocynkowanej o wysięgu 1,5 m wysokości 0,5 m i pochyleniu 
15° stopni.

Oprawy  powinny  posiadać  II  klasę  ochronności  przeciwporażeniowej.  W  celu 
zabezpieczenia opraw na przewodzie zasilającym zawiesić napowietrzne osłony bezpiecznikowe 
SV 29,253 z wkładkami bezpiecznikowymi topikowymi 2A. Do zasilania opraw zastosować 
przewód Dyd 2x2,5mm2 750V, który wprowadzić do wysięgnika w z PCV 018 odpowiadające 
normie PN-87/E-90056. Rurka powinna wystawać 5cm poza dolną część wysięgnika.

Na słupie nr 31 zabudować ogranicznik przepięć SE45.328Ap-5, natomiast słup nr UG9 
należy uziemić i  zabudować na nim ograniczniki przepięć z urządzeniami odłączającymi typu 
SE45.328Ap-5 wartość uziemienia nie może przekroczyć 10 Ω.



Po zakończeniu montażu oświetlenia na słupie należy w sposób trwały namalować 
oznakowanie właściciela czyli Urząd Miasta i Gminy „ UMG”, czarny napis na żółtym tle.

Oprawy i Wysięgniki
Projektowane oprawy należy montować na wysięgnikach jednoramiennych Wo-1 BK 8121 
1,5/0,5  m.  Wysięgniki  stalowe  ,  rurowe  ocynkowane  montowane  do  słupów  stalowych. 
Oprawy zastosowane to LED-owe np. prod. SCHREDER VOLTANA 3 55W 5700 - 6500 Im. 
w obudowie aluminiowej, klosz ze szkła. Można dobrać oprawę LED o wartości mocy ok. 
47W Zasilanie oprawy podłączyć przewodem Dyd 2 x2,5 mm2 na nap. 750 V. Projektuje się 9 
szt. opraw typu LED.
W celu lepszego odizolowania przewodu umieszcza się go w rurze wysięgnika w peszlu 
wzmocnionym (odpornym na warunki atmosferyczne) wystającym 5 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.

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).
Sieć oświetleniowa będzie pracować w układzie TN-C. I należy wszystkie elementy sieci 
zastosować  w  II  klasie  ochrony  przy  ochronie  wszystkich  elementów  przed  dotykiem 
bezpośrednim.

Na słupie nr 31 zabudować ogranicznik przepięć SE45.328Ap-5, natomiast słup nr UG9 
należy uziemić i  zabudować na nim ograniczniki przepięć z urządzeniami odłączającymi typu 
SE45.328Ap-5 wartość uziemienia nie może przekroczyć 10 Ω.

Wnioski i Uwagi końcowe
Roboty  winna  wykonywać  Firma  posiadająca  uprawnienia  do  wykonywania  Robót 
Elektrycznych.
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  protokole  w  sprawie  koordynacji  usytuowania 
projektowanego oświetlenia.
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 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.


