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1.0. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych dla 
oświetlenia ulicznego ul. Świerkowej, Osiedlowej, Granicznej , Dobrej w miejscowości Jenin 
dz. nr 20/7, 21/5, 21/6, 20/9, 18/26, 1475, 9/7, 8/4, 6/3, 5/4, 1480, 1489, 1500/39, 1500/43, 
1500/41, 1499/2, 394/8, 394/5, 394/7, 1485, 18/44, 7/6, 10/6, 742. 
    Zakres projektu obejmują: 

- projekt instalacji oświetlenia ulicznego, 
     - system ochrony od poraŜeń,  

- instalacja przeciwprzepięciowa, 
- projekt przyłączenia do istniejącego oświetlenia ulicy Gwiaździstej 
- projekt szafki SO 

 

1.2. Podstawy opracowania 

 
1. Wizja lokalna 
2. Uzgodnienia i wytyczne inwestora 
3. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego 

 
 

1.3. Projekty związane z opracowaniem 
 

1. Projekt linii telekomunikacyjnej 
 

1.4. Charakterystyka energetyczna 
 

1. Układ sieciowy TN-C 
2. Napięcie zasilania 230/400 V, 50 Hz 
3. Zasilanie z istniejącego słupa nr 1/2 10  
4. Zasilanie  projektowanej szafki SO, z ZKP,  kablem YKY 2x10mm2 
5. Zasilanie opraw oświetlenia ulicznego ul. Świerkowa -  kablem YKY 4x4mm2 
6. Zasilanie opraw oświetlenia ulicznego ul. Osiedlowa, Graniczna, Dobra -   
       kablem YKY 2x10mm2 
7.  Układ pomiarowy odbiorcy – istniejący licznik trójfazowy  (przyłączenie do  
       istniejącej  instalacji  na ul. Gwiaździstej 
8. Układ pomiarowy odbiorcy – projektowany licznik jednofazowy fazowy w ZKP,  
       ul. Osiedlowa  
9. Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia  
       zasilania 
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 2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Zasilanie oświetlenia,  ul. Świerkowa  
Projektowane słupy oświetlenia ulicznego zasilić linią kablową YKY 4 x 4 mm2 z 

istniejącego słupa nr 1/2 10 znajdującego się pomiędzy budynkiem nr 9 a 11. W tym celu 
naleŜy zamontować rozłącznik słupowy typu RSA-00/4 10A do zabezpieczenia obwodu 
oświetlenia ulicznego. Lokalizacja istniejącego słupa na rys. nr E-1. 
Z projektowanego rozłącznika słupowego typu  RSA-00/4 10A wyprowadzić przewód typu  
AsXSn 4x16mm² do istniejących przewodów roboczych linii napowietrznej izolowanej. Do 
rozdziału energii zastosować zacisk rozgałęźny przebijający izolację z ogranicznikiem 
przepięć typu ASA 500-5B E3+T. Projektowany przewód AsXSn 4x16mm² naleŜy 
przymocować do słupa przy pomocy uchwytów typu SO79.6 .  
Do projektowanego rozłącznika słupowego doprowadzić  linię kablową typy YKY 4x4mm2. 
Kabel chronić w rurze osłonowej typu BE o wysokość 2,5m nad powierzchnią ziemi. Rurę 
przymocować do istniejącego słupa za pomocą uchwytów typu U203T z taśmą stalową. 
Szczegóły przyłączenia oraz typy zastosowanych materiałów przedstawiono na rys. nr E-2. 

Projektuje się wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego w istniejącej szafce 
oświetleniowej ulicy Gwiaździstej SO z 10A na 20A. 

 

2.2. Zasilanie oświetlenia ul. Osiedlowa, Graniczna, Dobra  
Projektowaną szafkę oświetleniową SO zasilić kablem YKY 2x10mm2  z  złącza ZKP . 

Lokalizacja szafki SO oraz ZKP na rys. E-3.  
W szafce oświetleniowej SO zabudować dwa rozłączniki bezpiecznikowe typu R301 10A. Z 
projektowanych rozłączników R301 10A  wyprowadzić kable typu  YKY 2x10mm² do 
projektowanych słupów oświetlenia ulicznego. Szczegóły przyłączenia oraz typy 
zastosowanych materiałów przedstawiono na rys. nr E-4. 
 

2.3. Pomiar rozliczeniowy 

Istniejący układ pomiarowy trójfazowy (przyłączenie do istniejącej instalacji na  
ul. Gwiaździstej) . 
Projektowany licznik jednofazowy zabudowany w ZKP (projekt oświetlenia ulicy 
Osiedlowej, Granicznej, Dobrej) 
 

2.4. Instalacja oświetlenia ulicznego 
Projektowaną linie kablową oświetlenia ulicy Świerkowej wykonać kablem typu 

YKY4x4mm2.  
Projektowaną linie kablową oświetlenia ulicy Osiedlowej, Granicznej, Dobrej wykonać 
kablem typu YKY 2x10mm2.  

Linie kablowe naleŜy układać w wykopie z 3% zapasem. Przy kaŜdym słupie pozostawić 
zapasy eksploatacyjne minimum 2 metry z kaŜdej strony. Do oznaczenia trasy kabla 
zastosować opaski kablowe z podaną informacja na temat właściciela, roku ułoŜenia oraz 
rodzaju i typu kabla. 
Kabel układać o ile będzie to moŜliwe na odcinkach nieuzbrojonych i bez nawierzchni na 
głębokości 0,7m. na piaszczystej 10 cm podsypce, kabel po ułoŜeniu naleŜy piaskiem 10 cm a 
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następnie zasypać rodzimym gruntem na wysokość 20cm a następnie ułoŜyć folie koloru 
niebieskiego.  
Teren na trasie projektowanego oświetlenia jest uzbrojony. SkrzyŜowania i zbliŜenia z 
istniejącymi i projektowanymi instalacjami elektrycznymi, gazowymi , wod.-kan., c.o. i 
teletechnicznymi wykonywać zgodnie z normą PN-76/E-05125 w rurach osłonowych DVK 
50  w technologii wykopu otwartego, a skrzyŜowania z drogami w technologii przepychu. 
Podczas robót związanych z wykonaniem przepychu, głębokości ułoŜenia istniejącego 
uzbrojenia zweryfikować w trakcie wykonawstwa poprzez wykonanie kontrolnych 
przekopów poprzecznych, sprawdzenie głębokości wlotów w studniach kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej oraz zweryfikowanie na tej podstawie połoŜenia krzyŜowanej kanalizacji. 
Wszelkie wykopy otwarte wykonywać wyłącznie sprzętem ręcznym z zachowaniem 
szczególnej ostroŜności. Grunt w wykopach zagęścić i sprawdzić stopień zagęszczenia w 
obszarze wykonywanych wykopów , który powinien wynosić co najmniej 0,85. Istniejące 
nawierzchnie po ułoŜeniu kabli i utwardzeniu gruntu muszą zostać odtworzone i uzyskać stan 
co najmniej taki jak przed rozbiórką. 
 

  Dla oświetlenia ulicy Świerkowej projektuje się 1 obwód trójfazowy oświetlenia 
ulicznego - 6szt. opraw. Poszczególne oprawy w danym obwodzie zasilać z kolejnych faz 
(patrz tab.poniŜej).  
Projektuje się zastosowanie opraw oświetleniowych typu Malaga  1 SGS101 SON-T70W 
prod. PHILIPS na słupie oświetleniowym  typu SO4/3 + fundament B-80 prod. Elmonter.  
Rozmieszczenie poszczególnych opraw i trasy kablowe na rys. E-1. 
Sterowanie oświetleniem zapewni istniejący cyfrowy programator istniejącego oświetlenia 
drogowego ul. Gwiaździstej.  
 

 
 

 

 
  Dla oświetlenia ulicy Osiedlowej, Granicznej, Dobrej projektuje się 2 obwody 

jednofazowe oświetlenia ulicznego - 19szt. opraw (patrz tab.poniŜej).  
Projektuje się zastosowanie opraw oświetleniowych typu Malaga  1 SGS101 SON-T70W 
prod. PHILIPS na słupie oświetleniowym  typu SO4/3 + fundament B-80 prod. Elmonter.  
Rozmieszczenie poszczególnych opraw i trasy kablowe na rys. E-3. 
Sterowanie oświetleniem zapewni projektowany cyfrowy programator typu CPA 4.0 
zamontowany w projektowanej szafce oświetleniowej SO, ulokowanej na ulicy Osiedlowej.  

 
nr obwodu ilość opraw ulica 

1 11 Osiedlowa 
2 8 Graniczna, Dobra 

 

2.5. Ochrona od poraŜeń 
 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie właściwej 
izolacji części czynnych.  
Jako system dodatkowej ochrony od poraŜeń w projektowanym oświetleniu stosuje się 
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA w układzie TN-C. Oprawy w II 
klasie ochronności. Szybkie wyłączanie realizowane będzie przez bezpieczniki topikowe w 

nr obwodu ilość opraw 
faza zasilająca 

L1 L2 L3 
1 6 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 
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polu odpływowym w szafce „SO” i bezpieczniki topikowe w projektowanych słupach. 
Konstrukcję wszystkich słupów oświetleniowych  przyłączać do zacisku PEN odcinkiem 
przewodu LgY 4mm . W zaznaczonych na schemacie nr E-2 słupach oświetleniowych 
projektuje się dodatkowe uziemienie robocze punktu PEN. Przy słupach oświetleniowych 
wykonać uziomy pionowe z prętów uziomowych .Oporność uziemienia musi spełniać 
warunek  Rz ≤10Ω. 

 

3.0. UWAGI KOŃCOWE 
 

Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą techniczną. Istotne 
zmiany w postanowieniach projektu naleŜy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z 
projektantem. 
Po wykonaniu całości robót naleŜy dokonać pomiarów i prób po montaŜowych, a protokoły 
z ich wynikami przedstawić przy odbiorze. 
 

4. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

4.1. Warunki koordynacji urządzeń zabezpieczających z przewodami dla  
obwodu zasilania oświetlenia ulicy Świerkowej 

 
 

a)   IB  ≤≤≤≤  IN  ≤≤≤≤ IZ 

b)   I2 ≤≤≤≤  1,45 x IZ 

 
dla których: 
IB -  prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 
IZ -  obciąŜalność prądowa długotrwała przewodu 
IN -  prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 
I2 -  prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako: 

− wartość prądu powodującego zadziałanie wyłącznika 
(dla S301/303 – I2 = 1,45 x In) 
(dla R301/303 – I2 = 1,6 x In) 

 Prąd obliczeniowy: 

Moc zainstalowana:   kWP
i

42,0=     

Współczynnik jednoczesności  1=k  
Moc zainstalowana:   kWPkP

iz
42,0* ==  

 Prąd obliczeniowy:  A
U

P
I

Z 65,0
cos**3

==
ϕ

  

 
Dobór kabli i zabezpieczeń: 

IN = 20 A  
 

  
AAA 312065,0 ≤≤  

)()()( AIddAInAIobl ≤≤
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45,1

*2 N

Z

Ik
I ≥ =

45,1

20*6,,1
31

A
A ≥ = AA 07,2231 ≥  

 
Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidłowo. 

 
Spadek napięcia na projektowanym kablu YKY-Ŝo 4x4mm2: 

 Moc  [kW]  - 0,3 
 Przekrój [mm2]  - 4 
 Długość [m]  - 310 
 

 U = 1000
100

2
x

xSxU

xPxL

γ
=0,41 < 3%  

 
Spadek napięcia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego. 
 
 

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania w obwodzie oświetlenia z ul. Gwiaździstej 
przyjmuje się za spełniony jak dla instalacji istniejących. 

 
 

4.2. Warunki koordynacji urządzeń zabezpieczających z przewodami dla  
obwodu zasilania oświetlenia ulicy Osiedlowej, Granicznej , Dobrej 

 
 
Prąd obliczeniowy: 

Moc zainstalowana:   kWP
i

33,1=     

Współczynnik jednoczesności  1=k  
Moc zainstalowana:   kWPkP

iz
33,1* ==  

 Prąd obliczeniowy:  A
U

P
I

Z 22,6
cos**3

==
ϕ

  

 
Dobór kabli i zabezpieczeń: 

IN = 25 A  
 

  
AAA 392522,6 ≤≤  

45,1

*2 N

Z

Ik
I ≥ =

45,1

25*6,,1
39

A
A ≥ = AA 68,2039 ≥  

 
Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidłowo. 

 
Spadek napięcia na projektowanym kablu YKY-Ŝo 2x10mm2: 

 Moc  [kW]  - 1,33 
 Przekrój [mm2]  - 10 
 Długość [m]  - 340 

)()()( AIddAInAIobl ≤≤
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 U = 1000
100

2
x

xSxU

xPxL

γ
=2,99 < 3%  

 
Spadek napięcia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego. 
 

  5.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I 
OCHRONY ZDROWIA 
do projektu instalacji oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego przy ul. Świerkowej, 
Granicznej, Osiedlowej, Dobrej  w Jeninie na działce nr 20/7, 21/5, 21/6, 20/9, 18/26, 1475, 
9/7, 8/4, 6/3, 5/4, 1480, 1489, 1500/39, 1500/43, 1500/41, 1499/2, 394/8, 394/5, 394/7, 1485, 
18/44, 7/6, 10/6, 742 
ZAKRES ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
W całej projektowanej inwestycji oświetlenia ulicznego występują następujące elementy 
robót elektrycznych: 
- instalacja oświetlenia ulicznego , 
1. WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Teren na trasie projektowanego oświetlenia jest uzbrojony. Są skrzyŜowania i zbliŜenia z 
istniejącymi i projektowanymi instalacjami elektrycznymi, gazowymi , wod.-kan., c.o. i 
teletechnicznymi.  
2. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS ROBÓT 
ZagroŜenie poraŜeniem prądem elektrycznym podczas próbnych załączeń napięcia. 
3. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW 
- naleŜy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP 
- osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny  posiadać 
zaświadczenie kwalifikacyjne 
4. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
- przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki  
bezpieczeństwa  oraz kaski ochronne. 
- prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych naleŜy wykonywać po wyłączeniu tych 
urządzeń i  sprawdzeniu wyłączenia 
- urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z obwodów 
posiadających zabezpieczenia róŜnicowo prądowe oraz winny być zabezpieczone przed 
dostępem do nich dzieci i osób niepowołanych. 
- techniczne środki ochronne przed poraŜeniem prądem elektrycznym powinny być 
bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Opracował: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























