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OPIS TECHNICZNY 
 

A. Podstawa opracowania 
 

 Zlecenie Inwestora 
 Techniczne warunki przyłączenia oświetlenia parku WP/090795/2017/O03R02 z dnia 12 grudnia 2017 r. 
 Protokół z narady koordynacyjnej GK.6630.27.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. 
 Projekt budowy oraz zagospodarowania terenu parku 
 Obowiązujące przepisy i normy PN/E 
 Katalogi materiałów i urządzeń 

 

B. Zakres opracowania 
 
W zakres niniejszego opracowania wchodzi: 
1. Budowa oświetlenia terenu parku, obwodu wyprowadzonego z szafki złączowo-pomiarowej zasilanej  
    z istniejącej sieci energetycznej ze słupa nr 156 przy ulicy Korfantego z obwodu zasilanego ze stacji 

transformatorowej S-273 Prószków 1, wykonanego na słupach aluminiowych o wysokości 6 m z oprawami LED, 
łączonych liniami kablowymi nN zlokalizowanymi w terenie projektowanego parku. 

2. W zakresie kolizji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej, osłonięcie rurami osłonowymi projektowanej linii 
oświetlenia na całej długości. 

 

C. Zawartość opracowania – spis rysunków 
 

 Opis techniczny, zestawienie materiałów, obliczenia - od strony 1 do 4 
 Uprawnienia projektowe i oświadczenie projektanta 
 Techniczne warunki przyłączenia Tauron Dystrybucja O/Opole WP/090795/2017/O03R02  
             z dnia 12 grudnia 2017 r. 
 Protokół z narady koordynacyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu 
             nr GK.6630.27.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. 
 Plan usytuowania oświetlenia terenu na projekcie zagospodarowania na mapie w skali 1:500 Rys. E-1 
 Schemat oświetlenia terenu parku  Rys. E-2 
 Widok szafki złączowo-pomiarowej i oświetleniowej Rys. E-3 
 Karty katalogowe latarni i sterowania 
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1.    ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OBWODU OŚWIETLENIA PARKU 
 
Zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu warunkami przyłączenia 
WP/090795/2017/O03R02  z dnia 12 grudnia 2017 r., projektuje się dla parku przy ul. Opolskiej, wyprowadzenie  
z szafki złączowo-pomiarowej  zaprojektowanej przez TAURON Dystrybucja S.A., zasilanej ze słupa nr 156, 
usytuowanej przy granicy przedmiotowej działki, nowego obwodu oświetlenia z czterema latarniami, oznaczonych na 
projekcie zagospodarowania rys. E-1  numerami od L1 do L4.  
W szafce sterującej zostanie zabudowany cyfrowy programator astronomiczny Rabbit CPA 5RC. W załączeniu  karta 
z opisem funkcjonowania sterownika. Niezależnie od sterowania zegarem projektuje się zastosowanie przekaźnika 
zmierzchowego. 
Układ pomiaru energii bezpośredni z zabezpieczeniem zgodnym z warunkami. 
 

2.   PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA 
 
Na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr E-1, przedstawiono trasę linii kablowych wyprowadzonych pomiędzy 
latarniami. Na schemacie E-2 przedstawiono układ połączeń i odległości  pomiędzy poszczególnymi latarniami dla 
obwodu oświetlenia parku.  Projektuje się wykonanie obwodów kablami YKXS 3x6 mm2, układanymi ze względu 
mały przekrój oraz na skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem oraz projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi, 
na całej długości w rurach AROT DVK 75. 
Kable ułożyć zgodnie z normą N-SEP-E-004 pt. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa”. 
Po wykonaniu robót dokonać inwentaryzacji geodezyjnej z naniesieniem do zasobów ośrodka Państwowych 
Zasobów Geodezyjnych. 
Do odbioru prac wykonać i przedłożyć kompletną dokumentację powykonawczą. 
 
 

3.   OŚWIETLENIE PARKU 
 
Projektuje się zabudowanie opraw oświetlenia typu parkowego OW-LED 55W ze źródłem o temperaturze barwowej 
3500 , na wysięgniku WA-14/1. Oprawy z wysięgnikiem zabudować na słupach aluminiowych typu SAL-60 o 
wysokości 6 m, posadowionych na fundamentach typu B-60. Kolorystyka słupów i opraw – czarna C-35 (uzgodnić 
przed zamówieniem z Inwestorem).  
Słupy zakończone końcówką 60mm pozwalają na montaż wybranej oprawy z wysięgnikiem WA-14/1. 
Wszystkie latarnie uziemić bednarką PFeZn 30x4 w każdym punkcie układu oświetlenia. 
 

4.   KLASYFIKACJA OŚWIETLENIA PARKU     
 
Oświetlenie parku zostało zakwalifikowane wg Normy EN-13201 do klasy oświetlenia uzupełniającego bez ruchu 
pojazdów, nie wymagającego obliczeń natężenia oświetlenia z zastosowaniem rozwiązań typowych dla oświetlenia 
parków. 
 

5.   ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 
 Bednarka ocynkowana 
 Folie kalandrowane PCV 
 Piasek i żwir do betonów zwykłych 
 Płyty drogowe  
 Rury przepustowe AROT DVK 75 
 Tabliczki słupowe NTB-1 
 Oprawy OW-LED 55W z kloszem i źródłem o temp. 3500 K  
 Wysięgnik WA-14/1 
 Przewód YDY 3x2,5 mm2 
 Słupy SAL-60  
 Fundamenty B-60 
 Słupki oznaczeniowe typu SO  
 Szafka sterowania oświetleniem parku 
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6.  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 
Dodatkowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej stosowanym w układzie sieciowym TN jest ochrona przed 
dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania. Ochrona tego typu polega na połączeniu części 
przewodzących dostępnych z przewodem ochronnym PEN. Warunkiem skuteczności ochrony jest zapewnienie 
samoczynnego zadziałania zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych zainstalowanych w stacji transformatorowej i 
złączach słupowych w czasie nie przekraczającym 5s. Zainstalowanie wkładek bezpiecznikowych o wartościach 
zgodnych z obliczeniami zapewnia spełnienie powyższego warunku. 
Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 oraz N SEP-E-001 Sieci 
elektroenergetyczne niskiego napięcia – Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
 

7. OBLICZENIA TECHNICZNE 
7.1. Obliczanie całkowitej mocy zainstalowanej: 

Obwód Jaśminowa    Pi  –  0,220 kW.  

Do obliczeń przyjęto moc zapotrzebowaną  

                              Pobl = ki ٠ kj ٠Pz gdzie:  
-ki – współczynnik jednoczesności (przyjęto=1),  

-kj – współczynnik rozruch (przyjęto=1,2) 

moce obliczeniowe wynoszą: 

Obwód Jaśminowa Pobl = 1 x 1,2 x 0,190 kW = 0.264 kW 
 
7.2.  Dobór przewodów i zabezpieczeń: 
 
 
                   P                            0,264 x 1000  
Is = --------------------------- =    ------------------------ = 1,234 A 
          U x cos Φ                230 x 0.93 
 
Projektowany kabel YKXS 3×6 mm2 spełnia warunki obciążeniowe. 

Zabezpieczenie w złączu – WNT 25A gG 

Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mm2 w słupach 

Maksymalny prąd, który popłynie w latarni ulicznej wyniesie: 
                  
Is = 0,24 A 

            
Warunek spełniony.  

7.3.   Sprawdzenie maksymalnego spadku napięcia. 
 
Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonej oprawy na latarni L4.  
 
Procentowy spadek napięcia wynosi: 
 
                         0,264 x 115 x 105 

U% =                                          = 0,177%<5%  
                          54 x 6 x 2302 

Spadek napięcia liczony na odcinku Złącze Kablowe do ostatniej lampy w obwodzie jest mniejszy  

od dopuszczalnego spadku napięcia, który dla obwodów oświetleniowych wynosi 5%. 
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7.4. Sprawdzenie warunków ochrony przeciwporażeniowej. 

założenia: 
 zwarcie na zaciskach NTB-1 latarni L4 
 wyłączenie w złączu po czasie mniejszym od 0,5 sekundy 
1. Zasilająca stacja transformatorowa S-272 – transformator 400 kVA 
           Z1 = 0,0051 + j0,0192  
2.        Linia kablowa YAKY 4x120 AL długości  66,0 m 

Z2 = 0,0314 +j0,0106  
3.        Linia napowietrzna AsXSn 4x95 długości  215,0 m 
           Z3 = 0,1290 +j0,1290  
4.        Linia kablowa NA2XY 4x35 długości  14,0 m  
           Z4 = 0,0229 +j0,0033  
5.        Linia kablowa YKXS 3x6 długości  115,0 m  
           Z5 = 0,4876 +j0,0184  
 
 
Z = 0,6760 +j0,1805 
 
 Impedancja pętli zwarcia: 
 
/Z/ = 0,6997  
 
Prąd zwarcia: 
 
                          230 
Izw =                               A = 328,71 A 
                         0,6997 
 
Prąd Ia dla wkładki WNT 25A gG:    Ia = 150 A z ch-ki bezpiecznika. 
 
Izw>Ia  -  warunek ochrony jest spełniony. 
 

8.  UWAGI KOŃCOWE. 
Wszystkie oznaczenia typów oraz nazw producentów materiałów i urządzeń są przykładowe. Można 
zastosować inne typy oraz producentów materiałów oraz urządzeń o parametrach nie gorszych niż 
wymienione w opracowaniu. 
Każdorazowa zmiana wymaga akceptacji projektanta opracowania potwierdzającej zachowanie projektowanej 
funkcjonalności. 
Wszystkie prace instalacji elektrycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami wykonania i 
odbioru. Wszystkie elementy instalacji winny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.  
W sprawach wątpliwych występujących w trakcie realizacji należy zwrócić się do Inwestora bądź osoby pełniącej 
nadzór Inwestorski. 
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy wstrzymać roboty 
do czasu zinwentaryzowania i ich zabezpieczenia. 
W bliskiej odległości od istniejących kabli, kanalizacji, studni, przewodów wodociągowych itp. roboty prowadzić ręcznie. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami ppoż. i bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Przy realizacji robot budowlano - montażowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących 
przepisów o ochronie środowiska naturalnego, równowagi ekologicznej, warunków glebowych itp. 
Po zakończeniu prac należy wykonać wszystkie wymagane pomiary a protokoły z pomiarów 
należy przekazać Inwestorowi. 

 
PROJEKTANT: 
mgr inż. Karol Drzazga 
nr uprawnień 51/82/Op 

 


