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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia zewnętrznego nowo projektowanej 

promenady, ciągu pieszego na ul. Westerplatte w Rewalu. 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na oświetlenie 

zewnętrzne nowo projektowanej promenady jak i oświetlenie istniejących cięgów pieszych ul. 
Westerplatte w Rewalu. Projekt swym zakresem obejmuje instalacje elektryczną oświetlenia 
ulicznego i ochronę przeciwporażeniową.  

W zakres opracowania wchodzą następujące tematy; 

• Instalacja oświetlenia ulicy 

• Instalacja oświetlenia ciągów pieszych 

• Instalacja oświetlenia akcentującego 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.  
1. Podkład budowlano – architektoniczny.  

2. Aktualne normy i katalogi.  

3. Przepisy i publikacje dotyczące oświetlenia ulicznego. 

4. Normy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej. 

5. Wizja lokalna. 

 

4. STAN ISTNIEJĄCY 
W chwili wykonywania projektu istnieje oświetlenie ulicy Westerplatte i Sikorskiego z linii 

napowietrznej.  

 

5. OPIS TECHNICZNY 

5.1. Instalacja kablowa. 

Lampy oświetlenia ulicznego zasilić kablem YAKY 4x16mm2 0,6/1 kV, natomiast lampy 
oświetlenia akcentującego zasilić kablem YKY 4x 2,5 mm2 0,6/1 kV z nowoprojektowanej szafki 
oświetleniowej typu SOu-8/3-faz.nr katalogowy 6. Kabel zasilający lampy układać w rowie 
kablowym luźno na podsypce piaskowej o grubości 0,1m i głębokości 0,5m pod chodnikiem oraz 
0,7m w trawnikach. Na kabel założyć oznaczniki, nasypać ponownie warstwę piasku o grubości 
0,1m i 0,2m urobku rodzimego ,przykryć folią kalandrowa koloru niebieskiego. Pozostałą część 
rowu kablowego zasypać urobkiem rodzimym. Oznaczniki na kablu zakładać co 10m ponadto przy 
każdym słupie i przy wejściu i wyjściu z przepustu. W miejscach gdzie kabel przechodzi przez 
jezdnię, kabel układać w przepuście typu SRS 110/10 mm AROT .Przepusty wykonać z 50% 
rezerwą. 

Przy każdym słupie zostawić rezerwę kablową o długości 3m. Wszystkie przewody 
wprowadzane do słupa prowadzić w rurce osłonowej typu DVR 50/50 AROT. Przewód w słupie 
zakończyć głowicą kablową typu SKE 3M i podłączyć do złącza typu IZK. Oprawę oświetleniową 
zasilić od zabezpieczenia przewodem YDY 3x2,5mm2.  
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5.2. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych. 

Zaprojektowano 5 metrowe rurowe jednoczęściowe, stalowe, ocynkowane słupy oświetlenia 
typu MABO07 o ściance grubej minimum 4mm i średnicy wierzchołka 60mm. Słupy stawiać na 
chodniku lub trawniku w odległości co najmniej 0,2 m od skraju jezdni lub chodnika. Część 
podziemną i 40 centymetrów nad ziemią zabezpieczyć przed korozją farbą bitumiczną natomiast 
pozostałą część pokryć farbą chlorokauczukową. Wnękę kablową ustawić w sposób umożliwiający 
bezpieczne wykonywanie prac na wysokości 60 cm nad ziemią. Oprawę oświetleniową 
ALBATROS 1xHIT-DE150W  montować na wysięgniku półkolistym do słupa.  

Do każdego słupa podłączyć przewód neutralno-ochronny PEN. Słupy skrajne i odgałęźne w 
obwodzie uziemić, zacisk uziemiający  montować na wysokości 30cm na zewnątrz słupa, 
oporność uziemienia powinna być mniejsza od 10 Ω.  Każdy słup wyposażyć w tabliczkę 
bezpiecznikową .z mocowaniem kabli do zacisków dwuobwodowych z bezpiecznikami B-Gt 25 z 
wkładką topikową Wt-6A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wygląd zewnętrzy wysięgnika z oprawą. 

5.3. Montaż lamp oświetlenia akcentującego. 

Jako oświetlenie akcentujące zaprojektowano projektory do wbudowania w podłoże typu 
AmaZON DBC270. Montaż opraw wykonać w podłożu, w otworze o wymiarach 50 cm głębokości 
x 20 cm szerokości. Dziurę w podłożu należy wypełnić małymi kamieniami do wysokości co 
najmniej 25 cm aby zapewnić odprowadzenie wody. Przewody należy wprowadzić przez wstępnie 
nacięty otwór dolny lub boczny obudowy, a następnie umieścić obudowę w dziurze. Otwór 
uzupełnić drobnymi kamieniami do wysokości 20 cm od powierzchni podłoża, a następnie zalać 
betonem do powierzchni podłoża zostawiając minimum 80 cm przewodu. Po związaniu betonu 
przeprowadzić przewód przez dławik, przyłączyć do zacisków zasilających i umocować uchwyt 
lampy. Założyć lampę i zamontować w miarę potrzeb filtr lub raster, a następnie przymocować 
szybę oraz pierścień dekoracyjny. 

 

5.4. Montaż lamp oświetlenia dekoracyjnego. 

Jako oświetlenie dekoracyjne zaprojektowano aluminiowe oprawy montowane do podłoża o 
wysokości 1 m typu VivaraZON HCP 170. Montaż należy wykonać poprzez zdjęcie śrub 
kotwowych i pierścienia podkładowego z dołu oprawy. Przed umocowaniem śrub kotwiących w 
betonie należy upewnić się czy pierścień podkładowy leży w poziomie i czy przewód wystaje 
przynajmniej 1 m nad powierzchnię. Rozłożyć oprawę i po wylaniu betonu umieścić pierścień 
bazowy na podkładowym i przykręcić wkrętami. Następnie przymocować obudowę oprawy do 
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pierścienia bazowego za pomocą wkrętów, przeprowadzić przewód przez oprawę i podłączyć do 
zacisków układu stabilizująco – zapłonowego. 

6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
Jako podstawową ochroną od porażeń prądem elektrycznym zastosowano przewody na 

napięcie probiercze 750 V oraz kable na napięcie probiercze 1 kV, dodatkową ochronę stanowi 
zerowanie oraz wyłączniki instalacyjne przeciążeniowe i zabezpieczenia topikowe spełniające 
warunek szybkiego wyłączenia. Z  przewodem PEN  połączone są bezpośrednio wszystkie słupy 
oświetleniowe. Wszystkie połączenia powinny być zabezpieczone przed luzowaniem lub 
odkręceniem. 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi PN/E i PBUE, oraz z aktualnymi 

przepisami i normami. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy dokonać pomiarów; 

• skuteczności szybkiego wyłączenia 

• oporności izolacji 

• impedancję pętli zwarciowej 

• oporności uziemień i ciągłość połączeń wyrównawczych. 

• geodezyjną dokumentację powykonawczą 

 

 

8. OBLICZENIA TECHNICZNE 

8.1. Obliczenie mocy oświetlenia 

 

JPnP *=  

obwód nr 1 ma 22 opraw oświetleniowych o WPJ 70=  stąd kWP 54,1= . 

obwód nr 2 ma 24 opraw oświetleniowych o WPJ 70=  stąd kWP 48,1= . 

obwód nr 3 ma 12 opraw oświetleniowych o WPJ 70=  stąd kWP 84,0= . 

obwód nr 4 ma 20 opraw oświetleniowych o WPJ 70= . stąd kWP 40,1= . 

obwód nr 5 ma 13 opraw oświetleniowych o WPJ 70= . stąd kWP 91,0= . 

obwód nr 6 ma 8 opraw oświetleniowych o WPJ 70= . stąd kWP 56,0= . 

obwód nr 8 ma 04 opraw oświetleniowych o WPJ 70=  stąd kWP 28,0= . 

 

8.2. Dobór zabezpieczenia oraz kabla zasilającego.  

obwód nr 1 

A
V

W
U

PIob 22,2
400*3

1540
*3

===  
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obwód nr 2 

A
V

W
U

PIob 13.2
400*3

1480
*3

===  

 

obwód nr 3    

   A
V

W
U

PIob 21,1
400*3

840
*3

===    

 

obwód nr 4 

A
V

W
U

PIob 02.2
400*3

1400
*3

===  

 

obwód nr 5 

A
V

W
U

PIob 32,1
400*3

910
*3

===  

 

obwód nr 6 

A
V

W
U

PIob 81,0
400*3

560
*3

===  

obwód nr 8 

A
V
W

U
PIob 22,1

230
280

===  

 

Dobrano zabezpieczenia topikowe o wartości 10A oraz kabel YKY 4x2,5 mm2 0,6kV i kabel 
YAKY 4x16mm2 0,6kV 

8.3. Obliczenie spadku .napięcia dla najdłuższej linii 

 dla linii nr 6 o długości ml 270=  zasilanej kablem YKY4x2,5mm2 

 

   %66,0
400*5,2*57

270*560*100
**

**100
22% ===∆

Us
lPU

Alχ
 

 

8.4. Obliczenie ochrony od porażeń elektrycznych 

 

8.4.1 Obliczenie impedancji kabla YADY 4x16mm2 

 

   Ω=Ω== 41,0/24,1*325*1 mmmlR ρ  
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   Ω=Ω== 028,0/0873,0*325*1 mmmlX ρ  

 

    Ω=+= 41,0111 XRZ  

 

8.4.2 Obliczenie impedancji kabla YKY 4x16mm2 

 

22 01785,0/001785,0*10* ZmmmlR =Ω=Ω== ρ  

8.4.3 Obliczenie impedancji pętli zwarcia 

 

   Ω=+=Σ 43,021 ZZZ  

8.4.4 Obliczenie prądu zwarcia 

 

   A
Z
Uk

I nl
z 91,427

43,0
230*8,0* 1 ===

Σ

−  

 

 Dobrano bezpiecznik gG10A. 

       Dla sT 5=                        AIb 30=  

VVUZI NLb 2309,12* 1 ≤=≤ −Σ  

Ochrona przez szybkie wyłączenie jest skuteczna. 

 

9. OBLICZENIA TECHNICZNE 

9.1. Rozmieszczenie lamp     rys. E01 

9.2. Schemat strukturalny rozmieszczenie lamp  rys. E02 

 
 

Opracował:  mgr inż. Tadeusz Konieczny  






