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SPIS RYSUNKÓW 

 
1. Plan projektowanej budowy oświetlenia drogowego – ul. Borecka, ul. Słoneczna oraz bud. nr 17 i 18 – 

rys. nr 1.2, 
2. Schemat ideowy sieci oświetlenia drogowego  – rys. nr 3.21. 
3. Schemat ideowy sieci oświetlenia drogowego  – rys. nr 3.22. 
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OPIS  TECHNICZNY  
1. Temat. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na budowę oświetlenia drogowego drogi 
powiatowej nr 1947 O (ul. Boreckiej) oraz drogi gminnej ul. Słonecznej i rejon bud. nr 17 oraz 18 w m. 
Kucoby, gm. Olesno – etap 1. 

 
2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Zamawiającego, 
- techniczne warunki przyłączenia dla oświetlenia dróg. wydane przez RD Częstochowa Zachód, 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,  
- inwentaryzacja istniejących sieci elektrycznych, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 
poz.690 z późniejszymi zmianami), 

- obowiązujące przepisy i normy PNE. 
 

3. Zakres opracowania.  
Opracowanie obejmuje: 
- Budowę oświetlenia drogowego zasilanego ze słupa LNN nr 16 oraz ze słupa LNN nr 9, 
- Ochronę od porażeń prądem elektrycznym, 
 

4. Projektowane oświetlenie drogowe zasilane ze słupa LNN nr 16 oraz ze słupa LNN nr 9. 
Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia oświetlenia drogowego należy z istniejących słupów 

linii napowietrznej niskiego napięcia odpowiednio nr 16 oraz nr 9 z istniejących obwodów oświetlenia 
ulicznego wyprowadzić linię kablową typu YAKXS 4x35 mm2 do zasilania projektowanych obwodów 
oświetlenia drogowego. 

Projektowany zakres dla zasilania ze słupa LNN nr 16, obejmuje – w części do wykonania przez 
odbiorcę: 

- zabudowanie na istniejącym słupie linii napowietrznej niskiego napięcia nr 16 rozłącznika typu 
RSA-00, z wkładkami topikowymi o prądzie Ib=10A,  

- Zabudowanie na słupie LNN nr 16 odgromnika typu GXO-0,28/5, 
- Ustawienie, poza pasem jezdni drogi powiatowej nr 1947 O (ul. Boreckiej) oraz drogi gminnej ul. 

Słonecznej, siedmiu nowych słupów oświetleniowych nr 16/1 do 16/7,  
- wybudowanie obwodu oświetleniowego linią kablową YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości 446,0 

m., od istniejącego słupa LNN nr 16 poprzez projektowane słupy oświetleniowe nr 16/1, 16/3 ÷ 
16/6, 

- W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia drogowego z zjazdami na 
posesje oraz z uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczenie projektowanych odcinków linii 
kablowych oświetleniowych, rurami ochronnymi typu DVK 110, 

- W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia drogowego z drogę gminną, 
oraz z drogą powiatową przejścia pod jezdniami wykonać metodą przecisku lub przewiertu rurami 
ochronnymi typu SRS 110, 

 
Projektowany zakres dla zasilania ze słupa LNN nr 9, obejmuje – w części do wykonania przez 

odbiorcę: 
- zabudowanie na istniejącym słupie linii napowietrznej niskiego napięcia nr 9 rozłącznika typu 

RSA-00, z wkładkami topikowymi o prądzie Ib=10A,  
- Zabudowanie na słupie LNN nr 9 odgromnika typu GXO-0,28/5, 
- Ustawienie, poza pasem jezdni drogi gminnej w rejonie budynków nr 17 i 18, dwóch nowych 

słupów oświetleniowych nr 9/1 do 9/2,  
- wybudowanie obwodu oświetleniowego linią kablową YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości 129,0 

m., od istniejącego słupa LNN nr 9 poprzez projektowane słupy oświetleniowe nr 9/1 i 9/2, 
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- W miejscu skrzyżowania projekt. linii kablowych oświetlenia drogowego z drogę gminną, przejścia 
pod jezdniami wykonać metodą przecisku lub przewiertu rurami ochronnymi typu SRS 110. 

 
Zakres projektowanego oświetlenia drogowego pokazano na schematach ideowych rys. nr 3.21 i 3.22. 
 

4.1. Latarnie oświetleniowe. 
Do oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 1947 O (ul. Boreckiej) oraz drogi gminnej ul. 

Słonecznej i rejon bud. nr 17 oraz 18 w m. Kucoby, gm. Olesno zaprojektowano słupy aluminiowe, 
wszystkie anodowane na kolor INOX C-45 wg standardów ZPSO ROSA, o grubości powłoki anodowania 
25µm, do zabudowy na fundament B70, zabezpieczone w części nadziemnej, aż do wysokości 0,35 m nad 
ziemię elastomerem poliuretanowym  

 
W obliczeniach do oświetlenia drogi gminnej przyjęto oprawy produkcji Firmy ROSA  typu CUDDLE 

LED ze źródłami LED o mocy 72LED, 5000K, optyka T2, 80W. Wszystkie oprawy w kolorystyce – korpus 
RAL 9006 struktura, pokrywa – SILVER RENOIR. 

Przyjęto następujące wysokości zawieszenia dla opraw CUDDLE LED: 
-          podstawowe oświetlenie uliczne ok. 8,5m, wysięgnik 1,5 m – oprawy LED łącznej o mocy 

80W (optyka T2) 
  
    Zaprojektowano słupy wysięgnikowe odpowiednio typu: 

Poz. 1.            – SAL80K wysięgnikiem jednoramiennym 1,5 m. typu WRP-1/1,5/0,7/5 fi60 o kącie 
nachylenia 5° na wysokości 8,0m. montowany na fundament B71 i oprawą typu CUDDLE 
LED 72W, 5000K, optyka T2 (słupy nr 16/1, 16/3 ÷ 16/6, 9/1, 9/2) – szt. 7, 

 
Projektowane latarnie wyposażyć w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu „NTB-1 w obudowie 

izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bezpiecznikowych „NTB-1” do opraw oświetleniowych 
wciągnąć w słupy i wysięgniki przewody typu YDY 3x2,5 mm2. 

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dopuszcza się materiały innych producentów z 
zastrzeżeniem, że muszą spełniać wymogi projektu i być jakościowo i technicznie nie gorsze od 
przyjętych. 

    Wszelkie zmiany materiałów należy uzgodnić przed zamówieniem z Projektantem przedstawiając 
karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujące niepogorszenie parametrów 
wytrzymałościowo-oświetleniowych. 

 
W przypadku zastosowania słupów innych producentów, powinny charakteryzować się następującymi 

parametrami: 
- Podstawa słupa wykonana z tłoczonej blachy aluminiowej grubości nie mniej niż 12mm o 

wymiarach nie mniejszych niż 400x400mm 
- Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane metodą anodowania na kolor INOX – C-45 o grubości 

powłoki anodowania 25µm. 
- Zabezpieczone słupa do wysokości 0,35 m nad ziemię elastomerem poliuretanowym, chroniąc słup 

przed niekorzystnym działaniem środowiska  
- Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiednio dostosowane do typu słupa i dostarczane 

przez producenta słupów. 
- Wymagany certyfikat CE. 
- Gwarancja na słupy anodowane min. 10 lat przy grubości powłoki anodowania 25µm. 

 
Natomiast oprawy typu LED powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

- Konstrukcja  oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodności cieplnej 
(>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powłoka 20 mikron, 

- Kształt oprawy według załączonej karty katalogowej powłoka anodowana, 
- Oprawa wyposażona w 24 diod CREE XM-L2 lub równoważne , diody umieszczone na płytce 

drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczającymi, zintegrowana z soczewką asymetryczną 
wykonaną z tworzywa PMMA o podwyższonych właściwościach temperaturowych, 

- Moduł optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora, 
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- Szczelność komory elektrycznej – IP66, 
- Oprawa przeznaczona do montażu na wysięgniku średnica zakończenia wysięgnika powinna 

wynosić 60 mm., 
- Moc całkowita oprawy odpowiednio: max 80 W, strumień świetlny oprawy  9350 lm., 
- Oprawa z możliwością wymiany pojedynczych modułów optycznych, Wymiana pojedynczego 

modułu optycznego nie może przekraczać 20% wartości oprawy co ma wpływ na koszty 
eksploatacji po okresie gwarancji, 

- Temperatura barwy światła 5000K (barwa biała neutralna) oprawa osiąga efektywność 
energetyczną klasy A++ co ma bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kosztów 
eksploatacyjnych, a także pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, 

- Żywotność diod LED minimum 50 000 godzin , 
- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
- Gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat, 
- Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55 stopni C., 
- W oprawie powinien być zainstalowany zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: 

przepięciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chroniące diody LED zamontowane w oprawie 
przed przegrzaniem, 

- Oprawy powinny być dostarczone wraz z nierdzewiejącymi elementami mocującymi i być gotowe 
do działania i montażu, 

- Ochrona przed przepięciami – 10kV 
- 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 
- Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 
- Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej. 

 
= Dla opraw do 24LED 

 
Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej.  

- Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa 
niż±  5% w stosunku do podanych:  
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= Dla krzywej rozsyłu T2 

   Wymagana gwarancja Producenta: 
   - ogólna gwarancja na oprawę jako całość, w tym osprzęt elektryczny – 5 lata 
    Wymagany certyfikat CE oraz ENEC. 
 
W przypadku stosowania opraw równoważnych należy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie 
wszystkich parametrów jakościowych i technicznych (w tym także obliczeń fotometrycznych wraz z 
plikami obliczeniowymi). 

 
4.2. Parametry linii kablowych.  

Dane i parametry dotyczące projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego podano na planie 
sytuacyjnym rys. nr 1.2. 

 
4.3. Trasa linii kablowych n/n. 

Trasę linii kablowych oświetlenia drogowego wybrano uwzględniając istniejące uzbrojenie 
podziemne, a także rozmieszczenie projektowanych latarń. 

W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia drogowego z zjazdami na 
posesje oraz z uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczenie projektowanych odcinków linii kablowych 
oświetleniowych, rurami ochronnymi typu DVK 110, natomiast w miejscu skrzyżowania projektowanych 
linii kablowych oświetlenia drogowego z drogę gminną, oraz z drogą powiatową przejścia pod jezdniami 
wykonać metodą przecisku lub przewiertu rurami ochronnymi typu SRS 110. 

Projektowaną trasę linii kablowych oświetleniowych oświetlenia ulicznego podano na planie 
sytuacyjnym rys. nr 1.2. 

 
5. Układanie kabla.  

Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie.  
Kable układać w wykopie na głębokości 0,8m. (dla kabli n.n.), 0,7 m (dla kabli oświetleniowych) oraz 

1,0 m. (przy przejściach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad 
kablem w odległości 25 cm od niego ułożyć pas z niebieskiej folii o szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli 
należy w odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a także przy zakończeniach i w miejscach 
charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. Na oznacznikach należy umieścić trwałe 
napisy zawierające: 

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),  
b) oznaczenie kabla wg normy,  
c) znak użytkownika kabla,  
d) rok ułożenia kabla.  
W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia drogowego z zjazdami na posesje 

oraz z uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczenie projektowanych odcinków linii kablowych 
oświetleniowych, rurami ochronnymi typu DVK 110, natomiast w miejscu skrzyżowania projektowanych 
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linii kablowych oświetlenia drogowego z drogę gminną, oraz z drogą powiatową przejścia pod jezdniami 
wykonać metodą przecisku lub przewiertu rurami ochronnymi typu SRS 110. 

Zaś w miejscu skrzyżowania istniejących linii kablowych n/n z  projektowanymi kablami oświetlenia 
drogowego zabezpieczyć je rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A110PS o długości 1,5m.. 

 
Projektowaną trasę linii kablowych oświetleniowych oświetlenia ulicznego podano na planie 

sytuacyjnym rys. nr 1.1. 
 

6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto istniejące 

ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYŁ ĄCZENIE NADPRĄDOWE. Na przewód ochronno-
neutralny w kablu należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu 
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na każdym słupie linii kablowej oświetleniowej. W tym celu 
należy ułożyć odcinki płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm2 i połączyć z zaciskami ochronno – 
neutralnymi słupów oświetleniowych. Ponadto należy zacisk neutralny w każdym słupie połączyć z 
przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcją słupa i wysięgnikami z oprawami. Dla 
zrealizowania powyższego należy na dnie wykopu (pod 10 cm podsypka piasku) pomiędzy słupami ułożyć 
płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm2 oraz wykonać odejścia do słupów. Połączenia odejść do słupów 
z płaskownika ułożonego w wykopie wykonać złączami skręcanymi krzyżowymi i zabezpieczyć przed 
korozją. 

Ochrona przeciwprzepięciowa. 
Napowietrzne linie niskiego napięcia z przewodami izolowanymi należy chronić od przepięć 

atmosferycznych przez stosowanie na przewodach fazowych odgromników zaworowych o napięciu 
roboczym 660 V i znamionowym prądzie wyładowczym 2,5 kA. 

Odgromniki te należy instalować: 
1) Na stacjach transformatorowych zasilających sieć n.n., 
2) Na końcach linii oraz w taki sposób, aby na każde 500 m. długości wypadał przynajmniej jeden 

komplet odgromników, 
3) W liniach napowietrznych n.n. zasilających bezpośrednio instalacje odbiorcze w budynkach 

użyteczności publicznej przeznaczonych dla dużej liczby osób oraz w budynkach przeznaczonych 
do gromadzenia znacznych ilości materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. 

Uziemienie odgromników powinno być wykonane: 
1) W stacjach transformatorowych ŚN/nn jako wspólne uziemienie ochronne i robocze, 
2) W liniach elektroenergetycznych – jako wspólne z uziemieniem przewodu neutralnego, 
3) Na połączeniach linii z przewodami izolowanymi i linii kablowych podziemnych, 
4) Na elewacjach budynków wyposażonych w instalację piorunochronną jako wspólne z 

uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
Rezystancja uziemienia odgromników nie powinna przekraczać 10 omów. 
Na istniejących słupach linii napowietrznej nN nr 16 oraz nr 9 w miejscu zejścia projektowanej linii 

kablowej typu YAKXS 4x35 mm2, należy zabudować odgromniki typu GXO-0,28/5 na przewodzie linii 
oświetleniowej. Uziemienie odgromników wykonać płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 25 x 4 mm 
(uziom typu T1) na tym samym słupie linii napowietrznej n/n. 

 
7. Uwagi końcowe.  

- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych Tom V - Instalacje elektryczne oraz niniejszym projektem, 

- w przypadku napotkania w czasie robót ziemnych  niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić 
użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika, 

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, 
należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod 
nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku 
wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli inżynierskich z 
istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi, 
zgodnie z obowiązującymi normami, 

                                                                                                              Opracował:          
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OBLICZENIA 
 
1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) dla rozbudowywanego obwodu oświetleniowego z 

istniejącej szafki oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej Kucoby (3-S729) 
 
- obw.  – kier. proj. oprawa oświetleniowa nr 16/1 ÷ 16/7  oraz  9/1 i 9/2–  

                                9 x 80 W                                  =    0,720 kW 
 

1.1. Obliczenie prądu szczytowego obwodu oświetleniowego. 
 

- Istn. obw. ][68,3
85,0230

720
A

x
I S ==  

 

Podłączenie proj. opraw do istn. obwodu oświetleniowego nie wpłynie na zmianę układu pomiarowego 
i zabezpieczenie obwodu – zabezpieczenie istniejące to 25A. 

 
 

                                                                                             Obliczył:            
 
 
 

 


