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1 Opis techniczny 

1.1, Opis stanu istniejącego 

W chwili obecnej w obszarze projektowanej przebudowy DW nr 414 występuje istniejąca sieć 

napowietrzno - oświetleniowa stanowiąca własność TAURON Dystrybucja S.A. Z uwagi na 

konieczność poprawy bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego w obszarze 

przedmiotowego przejścia dla pieszych Inwestor zdecydował o konieczności doświetlenia 

budowanych przejść dla pieszych oraz drogi rowerowej. Projektowane oświetlenie będzie 

stanowiło własność Inwestora. 

1.2. Wymagania projektowanego oświetlenia 

Projektowane oświetlenie wykonano w oparciu o następujące zasady: 

• uwidacznia sylwetkę pieszego na przejściu - stworzenie dodatniego kontrastu (jasna 

postać na ciemnym tle), 

•  powiadomić o przejściu dla pieszych poprzez dużo większe natężenie oświetlenia w 

strefie przejścia w porównaniu do ogólnego natężenia oświetlenia ulicy 

• doświetlić pieszego, aby był widoczny także w strefie oczekiwania na przejście 

• zapobiegać olśnieniu 

• średnie natężenie oświetlenia  >=75 lx 

 

1.3.Rozwiązania projektowanej sieci oświetlenia 

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem należy wykonać: 

• zgodnie z warunkami zasilania TDS/NMG/2019-10-21/0000003 z dnia 21.10.2019 

projektowaną sieć zasilić ze słupa nr 160 stacja transformatorowa OPC- 21216 „Złotniki 

opolska”. zlokalizowanym zgodnie z planem sytuacyjnym, projektowany kabel 

oświetleniowy wprowadzić na projektowany słup, 

• w miejscu połączenia linii kablowej z napowietrzną zainstalować ogranicznik przepięć 

typu SE 30.128 (słup 160), 

• zgodnie z planem sytuacyjnym ułożyć rury ochronne, 

• w miejscu latarni nr LP4 wykonać uziemienia 

• wykonać przewierty pod DW nr 414. 



 

 

 

1.3.1 Projektowane oprawy oświetleniowe 

Dla projektowanego oświetlenia projektuje się następującą oprawę: 

o następujących parametrach: 

• Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje 

rozszczelnienia komory optycznej) 

• Materiał korpusu - Odlew aluminium 

• Materiał klosza - Szkło hartowane płaskie 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne - IK08 

• Szczelność komory optycznej - IP66 

• Szczelność komory elektrycznej - IP66 

• Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy 048-6Omm 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 

wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta 

nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na 

wysięgniku) 

• Znamionowe napięcie pracy - 230V/50Hz 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty - 55W 

• Ochrona przed przepięciami - 10kV 

• Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• Źródło światła - 32 źródła LED 

• Minimalny strumień świetlny źródeł - 6100lm 

• Zakres temperatury barwowej źródeł światła - neutralny biały 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - 

TM-21) 

• Klasa ochronności elektrycznej: II 

•  Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 

Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

•  Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym 

pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych. 

 

 



 

 

 

1.3.2 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oświetleniowych. 

Zasilanie opraw wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2. Celem zabezpieczenia projektowanej 

oprawy należy zastosować wkładki DO1/E14-6A w słupowej tabliczce bezpiecznikowej. Wszelkie 

połączenia śrubowe należy przekonserwować wazeliną techniczną. 

  

1.3.3. Projektowany słup oświetleniowy 

Projektuje się zastosować następujące konstrukcje wsporcze: 

O słup zbieżny o przekroju okrągłym 

 O wysokość słupa 6 m i 9m  

O słup o rozstawie otworów do śrub 135 x 135 połączenie wzdłużne bez wypukłego lica. 

Projektowany słup oświetleniowy anodowany okrągły lub równoważny posadowić na 

prefabrykowanym fundamencie typu B-60 umieszczonym na wysokości 5 cm nad docelowy poziom 

terenu. W przypadku posadowienia projektowanego słupa w chodniku całość fundamentów 

wraz ze śrubami mocującymi należy schować pod powierzchnie chodnika. Betonowe 

fundamenty słupów należy zabezpieczyć masą bitumiczną bądź innym środkiem, a śruby mocujące 

słup po przekonserwowaniu zabezpieczyć kapturkami ochronnymi. Słupy zamontować drzwiczkami 

od strony chodnika, aby umożliwić swobodny dostęp do wnęki słupowej. Jeśli takie posadowienie 

słupa nie zapewnia swobodnego dostępu do wnęki słupowej słupy ustawić w taki sposób, aby wnęki 

słupowe były zwrócone w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdów. Projektowane 

fundamenty i słupy zabezpieczyć do wysokości 30 cm nad poziom terenu bitumiczną masą abizolu 

lub farbą do powierzchni ocynkowanych koloru czarnego. Nadać estetyczną i trwałą numerację 

słupów zgodną z rys nr E-2. Wskazane w projekcie słupy należy uziemić. Wartość uziomu 

uziemienia roboczego nie powinna być wyższa niż 10 Ohm. Połączenia uziemianych słupów 

wykonać bednarka ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm wewnątrz słupów łącząc z zaciskiem neutralnym 

tabliczki zaciskowej Zerowanie słupów wykonać przewodem o kolorze żółto-zielonym typu LgY 

10mm2 . Usytuowanie słupów i odległości pokazano na planie sytuacyjnym opracowania oraz 

schemacie. Wszelkie połączenia śrubowe należy przekonserwować smarem lub wazeliną 

techniczną celem zabezpieczenia przed korozją. 

Projektowanie latarnie należy wyposażyć w słupowe tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowe, 

jednorzędowe (zgodnie z kartą katalogową). 

Na tabliczce słupowej żyły kabla układać na tzw. choinkę z zapasem na przewód PEN i na granicy 

pomiędzy końcówką kablową a izolacją żyły nakładać koszulkę termokurczliwą. Numeracja słupów 

 



 

 

 

określona jest w schemacie jednokreskowym i na planie sytuacyjnym. 

1.3.4. Projektowana kablowa sieć oświetlenia 

Projektuje się kablową linię oświetlenia ulicznego typu NA2XY 4 x 35mm2. 

Linię kablową układać linią falistą w wykopie kablowym na głębokości rzędu 0,7 m na 10 cm 

podsypce z piasku, następnie kabel przysypać 10 cm warstwą piasku, potem 15 cm warstwą ziemi 

rodzimej. Na tak przysypany kabel na całej długości rowu kablowego ułożyć folię koloru 

niebieskiego, a na to pozostałą ziemię z wykopu. Na początku i końcu kabli zastosować oznaczniki 

(kier., nr słupa), w miejscach skrzyżowań i załamań oraz na całej trasie co 10 m należy założyć 

opaski opisowe których treść należy uzgodnić z Inwestorem np. UG Prószków, Oświetlenie NA2XY 

4x35 2019. W miejscach w których linia kablowa przechodzi przez drogi kabel układać w 

przepustach ochronnych typu SRS O 110mm, na skrzyżowaniach z innymi sieciami uzbrojenia 

terenu, pod wjazdami do posesji kabel układać w przepustach kablowych Arot DVK fi 110. Przepust 

powinien chronić kabel pod drogą kołową na długości kabla na skrzyżowaniu z tą drogą z dodaniem 

co najmniej 50cm z każdej strony. Kabel układać centrycznie w wejściu do przepustu. Wejście i 

wyjście z przepustów zapiankować celem zabezpieczenia przed wodą i zamuleniem. 

Przed zasypaniem kabli wykonać dokumentację powykonawczą. W trakcie robót dokonywać 

etapowych odbiorów przy udziale pracowników Gminy i TAURON Dystrybucja. Wykonać 

inwentaryzacje geodezyjną przez uprawnionego geodetę, a także wszelkie pomiary zgodnie z 

normą N-SEP-E-001 przez uprawnioną osobę i przedstawić ich rezultat w dokumentacji 

powykonawczej. Całość robót wykonać pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego 

wyznaczonej, zgodnie z niniejszym opracowaniem i obowiązującą normą N SEP- E 004. Jeżeli 

podczas prowadzenia robót napotka się urządzenia podziemne to należy je traktować jako czynne 

i dyktuje się zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach. W trakcie 

prowadzenia robót należy się ściśle trzymać uzgodnień branżowych, a zmiany zaistniałe w trakcie 

realizacji projektu należy uzgodnić z Inwestorem. Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

 

2. Zasilanie projektowanej sieci oświetlenia 

Dla projektowanej ulicy: 

• Zgodnie z warunkami technicznymi nr TDS/NMG/2019-10-21/0000003 wydanymi przez 

TAURON Dystrybucja, zasilanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie z 

istniejącej sieci oświetleniowej, ze słupa nr 160 stacja transformatorowa OPC- 21216 



 

 

 

„Złotniki opolska”. 

3. Ochrona od porażeń 

Zgodnie z obowiązującymi PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-47 jako 

środek ochrony dodatkowej porażeniowej zastosowano szybkie wyłączenie - układ sieci TN-C. 

Zastosowano oprawy oświetleniowe II klasy ochronności. Na łączeniu projektowanej sieci kablowej 

z istniejącą siecią napowietrzną zamontować ograniczniki przepięć SE 30.128 (ENSTO). W 

uziemianych słupach kablowych bednarkę wprowadzić bezpośrednio na zacisk PEN na tabliczce 

bezpiecznikowej. 

4. Uwagi końcowe 

O wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

 i przepisami, ze szczególnym zachowaniem zasad BHP.  

O rozpoczęcie prac zgłosić do wszystkich gestorów sieci, a w szczególności do TAURON 

Dystrybucja z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.  

O całość robót prowadzić po dopuszczeniu i pod nadzorem pracowników TAURON 

Dystrybucja. 

O prace podlegają etapowym odbiorom przy uczestnictwie gestorów sieci O dopuszcza się 

zmianę zaproponowanych materiałów, jednakże nowe materiały oraz konstrukcje muszą 

spełniać przytoczone w opracowaniu normy oraz nie być gorsze jakościowo od przytoczonych i 

uzyskać akceptację projektanta, a także inwestora  

O po dokonaniu wszystkich prac należy wykonać pomiary: 

- rezystancji izolacji linii kablowej 

- rezystancji uziemienia szafek i uziemionych słupów linii 

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Po wykonaniu w/w pomiarów można dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru wykonania 

projektowanego oświetlenia.



 

 

 

5. Karta montażowa - zestawienie materiałów 

 

Lp. Materiał j.m. Ilość 

1.  Kabel NA2XY 4x35mm2 [m] 1377 

2.  Przewód YDY 3 x 2,5m2 [m] 272 

3.  
Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany 

okrągły L = 6m lub równoważny 
[kpl.] 6 

4.  
Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany 

okrągły L = 9m lub równoważny 
[kpl.] 28 

5.  Fundament blokowy B-B60 [szt.] 34 

6.  
Oprawa oświetleniowa LED 2.0 II PD 5700K ENC 

26W lub równoważna 
[kpl.] 28 

7.  
Oprawa oświetleniowa LED 2.0 II PD 5700K ENC 

40W lub równoważna 
[kpl.] 6 

8.  Złącze kablowo-bezpiecznikowe TB1 [szt.] 28 

9.  Folia kablowa niebieska [m] 1205,6 

10.  Rura czarna Pe 50mm [m] 5 

11.  Rura ochronna SRS 110 [m] 26 

12.  Rura ochronna SRS 50 [m] 45 

13.  Ochronnik SE 30.128 [szt.] 2 

14.  Uziom [kpl.] 5 
 


