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2. Załączniki formalno-prawne:
2.1 Warunki techniczne przyłączenia do sieci nr OD5/ZR9/446/2015:

ELEKTROTECHNIKA Tomasz Lach

OE

-3-

Instalacja elektryczna oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy rejonu osiedla Norwida
77-400 Złotów, rejon oś. Norwida

ELEKTROTECHNIKA Tomasz Lach

OE

-4-

Instalacja elektryczna oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy rejonu osiedla Norwida
77-400 Złotów, rejon oś. Norwida

2.2 Warunki techniczne usunięcia kolizji nr WTK/R4/005/2015:
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3. Opis techniczny:
3.1 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy oświetlenia ulicznego
i demontażu kolidującego oświetlenia terenu w ramach przebudowy dróg gminnych
ulic osiedla Norwida w Złotowie wraz z infrastrukturą drogową i techniczną oraz
rozbudową parkingów

3.2 Podstawa opracowania:
•
•
•

umowa zawarta z inwestorem
obowiązujące normy, rozporządzenia i przepisy
inwentaryzacja własna i oględziny w terenie

3.3 Zakres opracowania:
•
•
•

linie kablowe
instalacja uziemienia
słupy i oprawy

3.4 Stan istniejący, cel opracowania i opis terenu:
Obecnie, obszar objęty projektem jest oświetlony za pomocą typowego
oświetlenia parkowego, lampami sodowymi zamontowanymi na słupach stalowych
o wysokości ok. 5m. Zasilanie istniejących latarni zrealizowane jest doziemną linią
kablową nN-0,4kV z pobliskiej stacji transformatorowej ZEP 8816. W związku ze
złym stanem technicznym urządzeń oświetleniowych co bezpośrednio wpływa na
częste awarie oświetlenia oraz kolizji z projektowaną przebudową dróg i parkingów
podjęto decyzje o konieczności likwidacji kolidującej sieci oświetleniowej zgodnie
z warunkami likwidacji kolizji nr WTK/R4/005/2015.
Przedmiotowy obszar projektowanej inwestycji nie leży na terenach chronionych
krajobrazowo oraz architektoniczno-konserwatorskich. Wszelkie odkryte w trakcie
prac ziemnych przedmioty oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe
podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i o opiece nad zabytkami.
Wpływ eksploatacji górniczej: nie dotyczy
Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko, nie przewiduje się
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanej inwestycji.
Przedmiotowy teren objęty projektowaną inwestycją jest znacznie uzbrojony w
podziemne sieci elektroenergetyczne SN i Nn, sanitarne i telekomunikacyjne
mogące stwarzać bezpośrednie zagrożenie podczas realizacji inwestycji oraz w
późniejszym jej użytkowaniu.
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3.5 Demontaż kolidujących urządzeń oświetleniowych:
Zgodnie z technicznymi warunkami likwidacji kolizji nr WTK/R4/005/2015
oraz oczekiwaniami Inwestora, demontażowi podlegają odpowiednio:
- latarnie zgodnie z opracowanym planem zagospodarowania terenu dla
instalacji elektrycznych, oznaczone jako „do demontażu”, w ilości szt. 10
- oprawy oświetleniowe (kula, biała) w ilości szt. 10
- linia kablowa typu YAKY 4×16mm 2 po wstępnie oznaczonej na planie
zagospodarowania trasie, zasilająca istniejące latarnie w ilości ok. 300m
Zdemontowane, wyżej wymienione urządzenia oświetleniowe podlegają utylizacji
przez Inwestora zgodnie z zapisami umowy.
UWAGA:
Trwałe odłączenie demontowanych urządzeń oświetleniowych od napięcia w stacji
trafo nr ZEP 8816 nie wymaga zapewnienia ciągłości zasilania innych urządzeń.

3.6 Charakterystyka ulic – wytyczne do projektowania:
Zgodnie z normami:
PKN-CEN/TR 13201-1:2007
Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia
PN-EN 13201-2:2007
Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe
PN-EN 13201-3:2007
Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych
PN-EN 13201-4:2007
Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typowa prędkość głównego użytkownika: średnia (między 30 i 60 km/h)
Główny użytkownik: ruch samochodowy, powoli poruszające się pojazdy
Inni dopuszczeni użytkownicy: rowerzyści, piesi
Wykluczeni użytkownicy: brak
Sytuacja oświetleniowa: B1
Połączenie do innej ulicy: zwykłe skrzyżowania
Zagęszczenie skrzyżowań: [liczba na 1 km] <3
Strefa konfliktowa: nie
Środki budowlane do uspokojenia ruchu: nie
Natężenie strumienia pojazdów [liczba sztuk na dobę]: <7000
Natężenie strumienia ruchu rowerzystów: normalna
Trudność nawigacji: normalna
Zaparkowane pojazdy: tak
Kompleksowość pola widzenia: normalna
Poziom luminancji otoczenia: niski
Główny typ pogody: sucha
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3.7 Charakterystyka elektroenergetyczna:
•
•
•
•
•

Napięcie zasilania
Napięcie odbiorników
Moc zainstalowana
Układ sieci
Układ instalacji odbiorczej

Un = 400V/230V,
Uo = 230V
P i = 1,37 kW
TN-C
TN-C-S

50Hz

3.8 Zasilanie elektroenergetyczne:
Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia nr OD5/ZR9/446/2015 przy
istniejącej stacji transformatrowej nr ZEP 8816, w granicy działki nr 963/1134
zaprojektowane i pobudowane zostanie złącze kablowe-pomiarowe do zasilania
projektowanych urządzeń oświetlenia drogowego. Projekt przyłącza wraz ze
złączem kablowo-pomiarowym stanowi odrębne opracowanie ENEA Operator.

3.9 Szafka sterowania oświetleniem:
Projektuje się szafę oświetlenia ulicznego typu SOU firmy ENTECH (lub podobne),
która przeznaczona jest do sterowania oświetleniem ulic w sieci elektroenergetycznej 3fazowej. Obudowa i fundament wykonane są z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnącego w czasie 15 s. Szafę należy zabudować przy istniejącej stacji
transformatrowej nr ZEP 8816, w granicy działki nr 963/1134 i zasilić kablem
YAKY 4×35mm 2 ze złącza kablowo-pomiarowego. Szynę PEN w szafce należy
uziemić bednarką FeZn 25×4 połączoną z uziemieniem złącza kablowopomiarowego i projektowanym uziemieniem słupów. Wyprowadzenie zasilania w
kierunku lamp należy zrealizować poprzez zaciski szeregowe 35mm 2 .

3.10 Obwód oświetlenia ulicznego:
Z projektowanej szafy SOU należy wyprowadzić projektowany obwód
oświetleniowy kablem YAKY 4×25mm 2 :
- obwód nr II będzie zasilał lampy oznaczone jako: S-II/… o łącznej mocy
zainstalowanej P i =1,34 kW.
UWAGA! Odcinek linii kablowej od punktu posadowienia SOU do
projektowanej latarni oznaczonej jako SII/1 zostanie wykonany w ramach
odrębnego zadania dotyczącego remontu odcinka zalicznikowej instalacji
elektrycznej oświetlenia terenu w rejonie ul. Norwida (odrębne opracowanie
projektowe)
Projektowany obwód należy zabezpieczyć w szafie SOU wyłącznikami
nadmiarowo-prądowymi 1-biegunowymi o wartości 10A, charakterystyce C i
zdolności zwarciowej 6kA. Obwody załączane będą poprzez stycznik o
obciążalności styków 40A wysterowany zegarem astronomicznym.
Całość prac związanych z obwodami oświetlenia ulicznego należy wykonać
zgodnie z rys. nr E-1, E-2.
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3.11 Słupy i oprawy oświetlenia ulicznego:
Projektuje się oświetlenie uliczne za pomocą 13 latarni rozmieszczonych w
terenie zgodnie z rys. nr E-1. W projekcie przyjęto oprawy LED typu „ClearWay”
firmy PHILIPS o mocy jednostkowej P=81W – szt. 13 i 29W – szt. 11, IP66, kl.II.
Oprawy należy zamontować na słupach FeZn jedno i dwuramiennych
(dwupoziomowych). Słupy należy wyposażyć w ramię górne zamontowane na
wysokości h= 9,0m o kącie nachylenia 5°, długości l=1m oraz ramię dolne zamontowane
na wysokości h= 4,5m (wysokość montażu oprawy) o kącie nachylenia 0°, długości
l=0,5m firmy np. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW. Dla posadowienia słupów
projektuje się fundamenty prefabrykowane typu F-150/200. Fundamenty należy
posadowić przy projektowanych jezdniach i chodnikach przy zewnętrznej krawędzi
i w pasie projektowanej zieleni. Kable oświetleniowe YAKY 4×25mm 2 , w celu ich
zabezpieczenia przed przecieraniem w ziemi o fundamenty wykonane z betonu należy
wprowadzać do słupów w osłonie z rur osłonowych DVR 50 o długości 1,0 m.
Projektowane słupy posiadają otwory technologiczne do zabudowy tabliczek
bezpiecznikowych. W słupach należy wykonać połączenie pomiędzy oprawą a
zabezpieczeniem, przewodem YDY 2×1,5mm 2 , który zabezpieczyć wkładką
topikową DO2-4A. Obwód należy odpowiednio - równomiernie rozfazować.
W celu zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim zaciski ochronne słupów
połączyć z zaciskami ochronno – neutralnymi złączy słupowych.

3.12 Układanie kabli i uziemień:
Zasilanie projektowanych latarni należy wykonać kablem YAKY 4×25mm 2 .
Projektowany kabel należy układać w rowie kablowym na głębokości ok. 0,8m na
podsypce z 10cm warstwy piasku. Przed wykonaniem podsypki na dno wykopu
należy ułożyć bednarkę FeZn 20×3 do uziemienia konstrukcji słupów. Po ułożeniu
kabel przykryć taką samą warstwą piasku po czym przysypać 15cm warstwą ziemi
rodzimej. Tak ułożony kabel należy przykryć folią ochronną niebieską i wykop
wypełnić ziemią rodzimą ubijając ją warstwami, do uzyskania współczynnika
zagęszczenia IS≥0,98.
Projektowane kable, w celu ich zabezpieczenia przed przecieraniem w ziemi o
fundamenty wykonane z betonu należy wprowadzać do słupów w osłonie z rur
osłonowych DVR 50 o długości 1,0 m.
Zinwentaryzowanie tras kablowych przed ich zasypaniem należy zlecić
jednostce geodezyjnej.
Warunkowo dopuszcza się mechaniczną realizację wykopów pod kable, przy
zachowaniu szczególnej ostrożności ze względu na występujące urządzenia
podziemne (kable SN, Nn, kable telekomunikacyjne i sieci sanitarne). Trasę kabli
oraz posadowienie poszczególnych słupów można korygować o około 0,3 metra w
stosunku do projektu.
Kable należy czytelnie opisać we wnękach słupów oświetleniowych oraz po trasie co ok.
10m, ponadto w miejscach skrzyżowań, zbliżeń i zmianach kierunku. Opis winien być
wykonany trwale ( foliowanie ) i zawierać typ i przekrój kabla, kierunek jego ułożenia
znak użytkownika UM - Złotów. Projektowany oświetleniowy kabel nN 0,4kV należy
prowadzić w odległości :
min. 10cm od innych kabli nN 0,4 kV
min. 50cm od istniejącej sieci wodociągowej i gazowej
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min. 50cm od istniejących kabli telekomunikacyjnych
min. 50cm od istniejących granic działek i fundamentów
min. 80cm od istniejących słupów linii napowietrznych
min. 150cm od istniejących drzew
Po ułożeniu kabli w ziemi dokonać pomiaru ciągłości żył oraz rezystancji izolacji
każdego odcinka oddzielnie. Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą N-SEPE-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
UWAGA: Wszelkie nieścisłości wynikłe podczas realizacji prac należy na bieżąco
konsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem.

3.13 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym:
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń w sieci stosować samoczynne
wyłączenie zasilania. Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim (przy
uszkodzeniu) należy połączyć przewodem LgYżo 10 mm2 zaciski ochronne wszystkich
słupów z zaciskami neutralnymi złączy słupowych. Po ustawieniu słupów dokonać
pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Protokoły pomiarów przekazać
Inwestorowi.

3.14 Ochrona od przepięć:
Dla ochrony projektowanych opraw oświetleniowych przed przepięciami
należy we wnękach słupów zabudować ograniczniki przepięć typu DEHNcor L 1P
275. Ograniczniki przyłączyć do zacisków L i PEN tabliczki bezpiecznikowej.

3.15 Dokumentacja konieczna do odbioru urządzeń
elektroenergetycznych:
- protokóły odbioru robót zanikających
- protokóły pomiarowe
- dokumentacja powykonawcza (projekt techniczny z naniesionymi zmianami
powstałymi w trakcie budowy)
- dziennik budowy z adnotacją uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego o wytyczeniu w terenie linii kablowych
- inwentaryzacja geodezyjna

3.16 Uwagi końcowe:
Całość robót wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4
Linie kablowe niskiego i średniego napięcia. Do odbioru przedstawić protokoły z
badań instalacji elektrycznej zgodnie z normą: PN-HD 60364-6:2008 Instalacje
elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenie.
a) ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania
b) rezystancji izolacji przewodów
c) rezystancji izolacji kabli elektrycznych
d) stanu instalacji odgromowej i rezystancji uziemień
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Prace powinny być wykonane przez jednostkę mającą uprawnienia do wykonywania
robót branży elektrycznej. Ze względu na istniejące, czynne uzbrojenie podziemne na
trasie projektowanej oświetleniowej linii kablowej nN prace należy wykonywać przy
zachowaniu szczególnej ostrożności.
UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać pozwolenie na budowę
projektowanych urządzeń.
2. Wykonawca ma obowiązek uzyskania odpowiedniej zgody na zajęcie pasa
drogowego.
3. Wytyczenie trasy linii kablowych i stanowisk słupów w terenie oraz
inwentaryzację powykonawczą należy zlecić jednostce geodezyjnej.
4. Bezwzględnie zastosować się do wytycznych ZUDT
5. Przed zasypaniem kabli należy dokonać odbioru jego ułożenia w ziemi przez
właściwych przedstawicieli Zakładu Energetycznego i Inwestora.
6. Przed oddaniem projektowanych urządzeń do eksploatacji należy dokonać
pomiarów i badań ochronnych, z których sporządzić odpowiednie protokoły.
7. Stosowane materiały elektrotechniczne i urządzenia powinny posiadać
certyfikat dopuszczenia do stosowania.
8. Ze zdemontowanych i niezabudowanych materiałów należy rozliczyć się
protokolarnie.
9. Całość robót wykonać w sposób staranny i estetyczny.
10. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do
zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami i dokładnej weryfikacji
zwłaszcza długości oraz ilości odpowiedniego osprzętu, który będzie
instalowany bezpośrednio na realizowanej budowie.
11. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe
materiałów / producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie
standardu
jakościowego
przyjętych
systemów
i
elementów
wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można
zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych
technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania
standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.
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4. Zestawienie podstawowych materiałów do zabudowy:
UWAGA!
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się
ze wszystkimi dokumentacjami i dokładnej weryfikacji zwłaszcza długości oraz
ilości odpowiedniego osprzętu, który będzie instalowany bezpośrednio na
realizowanej budowie.
2. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe
materiałów / producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu
jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw
urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały,
urządzenia firm równorzędnych technicznie, o parametrach równoważnych, pod
warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w
dokumentacji.
Lp.

NAZWA

Typ

Producent

Ilość

Oświetlenie parkowe
1
2
3
4

Fundament prefabrykowany
Słup oświetleniowy do montażu na
fundamencie, wysięgnikowy
Wysięgnik jednoramienny l=1,0m,
kąt nachylenia 5°
Dodatkowy wysięgnik jednoramienny l=0,5m
montowany do słupa na wysokości ok. 4,5m,
kąt nachylenia 0°

F-150/200
h=9,0m

ELEKTROMONTAŻ
RZESZÓW
ELEKTROMONTAŻ
RZESZÓW
ELEKTROMONTAŻ
RZESZÓW

13 szt.
13 szt.
13 szt.

ELEKTROMONTAŻ
RZESZÓW

11 szt.

PHILIPS

13 szt.

PHILIPS

11 szt.

5

Oprawa oświetleniowa ClearWay, IP66, kl. II

6

Oprawa oświetleniowa ClearWay, IP66, kl. II

7

Złącze słupowe

BGP303 1×LED983S/740 DM
BGP303 1×LED353S/740 DM
TB-1

ROSA

2 szt.

8

Złącze słupowe

TB-2

ROSA

11 szt.

9

Ogranicznik przepięć

Dcor L 1p 275

DEHN

13 szt.

10

Wkładka bezpiecznikowa
Prefabrykowana szafka oświetleniowa
ulicznego

D01-4A

ETI

24 szt.

SOU

ENTECH

1 kpl.

11

Kable, przewody, rury, druty, taśmy
1

Kabel

YAKY 4×35mm 2

4m

2

Kabel

YAKY 4×25mm 2

455 m

3

Przewód

YDY 2×1,5mm 2

200 m

4

Bednarka

FeZn 20×3

455 m

5

Taśma kablowa, niebieska

6

Rura osłonowa

DVR 50

KOPOS

87 m

7

Rura osłonowa

SRS 75

AROT

43 m

8

Palczatka czteropalczasta

AK 4

RADPOL

26 szt.

400 m

5. Zestawienie podstawowych materiałów do demontażu:
Lp.

NAZWA

1

Słup stalowy, rurowy

2

Oprawa oświetleniowa

Kula, biała

10 kpl.

3

Kabel

YAKY 4×16mm 2

≈ 300 m

ELEKTROTECHNIKA Tomasz Lach
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6. Obliczenia techniczne:
Dane do obliczeń:
-

moc oświetlenia projektowanego: P i = 1,37 kW
U n = 400V/230V,
50Hz; U o = 230V
cos φ = 0,96
transformator 15/0,4kV o mocy znamionowej S= 400kVA (stacja transformatorowa: ZEP 8816)
linia kablowa zasilania ZK1x-1P: YAKY 4×120mm2
linia kablowa zasilania szafki SOU: YAKY 4×35mm2
zabezpieczenie obwodu oświetleniowe w SOU: S/B10A
linia kablowa projektowana do lamp oświetleniowych: YAKY 4×25mm2 ; I dd =66A×0,9=59,4A

Sumaryczna moc szczytowa P sz = 1,37 kW
Prąd obliczeniowy:

Ib =

PSZ
=
3 ⋅ U n ⋅ cos ϕ

1,37 ⋅ 10 3
= 2,1 A
3 ⋅ 400 ⋅ 0,96

Dobrano bezpiecznik S/B10A – zabezpieczenie obwodu oświetleniowego w SOU
Sprawdzenie kabla na YAKY 4×25 mm2 obciążenie i przeciążenie:
Warunek obciążeniowy:

I B ≤I n ≤I dd

Warunek przeciążeniowy:

I 2 ≤1,45×I dd

→

2,1< 10,0 < 59,4 A

warunek został spełniony

k 2 × I n ≤ 1,45 × I dd

1,45×10 ≤ 1,45×59,4 → 14,5 < 86,1

warunek został spełniony

gdzie:
I b - prąd obciążenia, w (A)
I n – prąd znamionowy zabezpieczenia, w (A)
I dd – wymagana dopuszczalna długotrwała obciążalność przewodu, w (A)
k 2 – współczynnik krotności prądu znamionowego zabezpieczenia, przy którym zapewnione jest
zadziałanie zabezpieczenia w określonym czasie, w (-)
k p – współczynnik poprawkowy uwzględniający sposób ułożenia przewodu, w (-)
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:
Obliczeniowa impedancja pętli zwarciowej przy zwarciu w słupie S-II/9:
Elementy pętli zwarcia:
- transformator 400kVA
R T = 0,0051Ω

X T = 0,0192 Ω

- kabel zasilający ZK1x-1P: YAKY 4×120mm2 , l=4m×2=8m
R 120 = 0,0019Ω

X 120 = 0,0006 Ω

- kabel zasilający SOU: YAKY 4×35mm2 , l=3m×2=6m
R 35 = 0,0024Ω

X 35 = 0,0006 Ω

- kabel zasilający S-II/9: YAKY 4×25mm2 , l=334m×2=668m
R 25 = 0,7628Ω

X 25 = 0,0534 Ω

- zatem impedancja zastępcza Zs będzie wynosić:

Z S = ( ∑ R ) 2 + ( ∑ X ) 2 = 0,7722 2 + 0,0738 2 = 0,6 = 0,77Ω
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- prąd wyłączalny I a bezp. S/B10A, wg charakterystyki i przy czasie wyłączenia t=5s
I a = k×I n = 5 × 10 = 50A
- warunek samoczynnego wyłączenia:
1,25 × ZS × I a ≤ U 0
1,25 × 0,77 × 50 = 48,1 < 230V

warunek został spełniony

- spodziewany prąd zwarcia 3~ wynosi:

I k 3~ =

Un
400
=
= 178 A = 0,178kA < 6kA
3 × Z S 1,73 × 0,77

- spodziewany prąd zwarcia 1~ wynosi:

I k 1~ =

U0
230
=
= 142 A = 0,142kA < 6kA
1,25 × Z S 1,25 × 0,77

Zwraca się uwagę, że jedynym miarodajnym sprawdzeniem skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej jest pomiar, który należy wykonać po wykonaniu wszystkich instalacji.
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7. Rysunki i schematy:
Lp.
Tytuł rysunku
1 Mapa sytuacyjna – projekt zagospodarowania terenu dla instalacji elektrycznej
2 Schemat ideowy instalacji oświetleniowej
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