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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
 
 Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy parkingów w Gminie 

Pilchowice z podziałem na zadania : Zad. 1 – Projekt parkingu w sołectwie Stanica.” 
 
 
1.2. Podstawa Opracowania 

 Podstawę opracowania stanowi: 

-  umowa nr 3410/77/2010 z 27.04.2010r. z Gminą Pilchowice, 

- uzgodnienia z właścicielami urządzeń podziemnych, 

- pismo Vattenfall nr DU/AL/79493/2010  z 17.06.2010 r., 

- PN-76/E-05125, 

- N-SEP-E-001, 

- N-SEP-E-004. 
 
 
1.3.  Usytuowanie przedsięwzięcia 

 Gmina Pilchowice, sołectwo Stanica 

-ul. Gliwicka, przy Parafii św. Marcina    

 Plan orientacyjny przedstawia rys. nr 1. 
 
 
1.4. Zakres Opracowania 

 Zakres opracowania stanowi: 

-projekt oświetlenia parkingu (słupy nr S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 rys nr 2) wraz z 

okablowaniem.  

 
 
1.5.  Geotechniczne Warunki Posadowienia 

 W obszarze projektowanym istnieją proste warunki gruntowe klasyfikujące 

przedmiotowy obiekt typu sieć oświetlenia ulicznego do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Fundamenty projektowanych słupów oświetleniowych stanowią prefabrykaty typu F-150 

wkopywane w ziemię na głębokość 150cm.  
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2. Część techniczna 

 

2.1. Stan istniejący sieci oświetlenia ulicznego 

 W miejscu projektowanego parkingu, brak jest sieci oświetlenia. Najbliższa sieć 

oświetlenia prowadzona jest w poboczu drogi po stronie północnej ul. Gliwickiej od szafy 

oświetleniowej z transformatora A557, zlokalizowanego przy ul. 1 Maja. 
 
 
2.2. Parametry techniczne zasilania istniejącej sieci oświetlenia ulicznego: 

 

- typ sieci -TN-C 

- napięcie zasilania - Un-230/400ACV, 

- kabel zasilający YAKY 4x35mm2, 

- ochrona przeciwporażeniowa  – zerowanie 

- ochrona przetężeniowa- istniejące bezpieczniki umieszczone w istniejącej szafie oświetlenia 

ulicznego 

- zabezpieczenie zalicznikowe - istniejące. 
 
 
2.3. Rozwiązania projektowane  

 Zasilanie sieci oświetlenia parkingu przyłączone będzie ze słupa 213771 z istniejącej 

sieci oświetleniowej przy ul. Gliwickiej, z zachowaniem istniejącego układu zasilania 

trójfazowego 230/400V kablem YAKY 4x35 mm2 z obwodu st. tr. A557 zlokalizowanym 

przy ul. 1 Maja. 

  
 
Rozliczenie za zużytą energię z Vattenfall odbywać się będzie zgodnie z umową 
 
 
 
 Dla punktów świetlnych zaprojektowano słupy typu „Piast” mocowane na fundamencie 

prefabrykowanym F-150 o wysokości mocowania oprawy względem nawierzchni jezdni 9 m. 

Projektowane słupy przedstawia rys. nr. 5. 

Szczegóły dotyczące projektowanego fundamentu zawarto na rys. nr 6. 
 
 Moc całkowita źródeł świetlnych na odcinku projektowanym po przebudowie wyniesie 

1050W. 
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 Projektowane słupy oświetlenia należy zasilić przelotowo kablem YAKY 4x35mm2.  
 
 Wzdłuż projektowanej linii kablowej należy w wykopie 0.10 m poniżej poziomu kabla 

ułożyć bednarkę FeZn 30x3mm do której należy podłączyć trwale części metalowe słupów 

oświetlenia oraz przewód PEN. Wartość projektowanego uziemienia nie może przekraczać 

przy  pomiarze na jego końcach 5 ohm.  

W przypadku trudności uzyskania wymaganych wartości należy zastosować dodatkowe 

uziomy pionowe zagłębiane na min. 2,5m. 
 
  Słupy należy wyposażyć w listwy uziemiające, do których należy trwale 

przymocować bednarkę. Połączenia w słupach należy wykonać przy pomocy złączek "IZK1" 

lub tabliczek bezpiecznikowych "TB1" Źródła światła należy w słupach zasilić przewodem 

YDY 3x2,5mm2 i zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi 4A. 

 Dla projektowanych słupów oświetlenia parkingu należy zamontować oprawy 

SGS203/150W. Oprawy oświetlenia należy zamontować na wysięgnikach pojedynczych 

długości l-1,2m i kącię pochylenia 70 
 
 
 Przebieg linii kablowych oraz rozmieszczenie projektowanych słupów oświetleniowych 

przedstawia rys. nr 2.  
 
 Schemat ideowy budowy sieci oświetlenia parkingu przedstawia rys. nr 3 i 4. 
 
 
2.4. Roboty ziemne 

 Kable ułożone zostaną w ziemi na głębokości min. 0,50 m na podsypce z piasku o 

grubości 0,10 m, przykryta warstwą piasku o grubości 0,10 m i gruntem rodzimym o grubości 

0,15 m, a następnie przykryta taśmą koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. 

Całość wykopu przykryta zostanie gruntem rodzimym, zagęszczonym warstwami.  

  

 Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne co 5m na całej 

długości trasy kabla.   

 W przypadku stwierdzenia istnienia kolidujących urządzeń podziemnych należy 

zwrócić się do właścicieli sieci o nadzór techniczny oraz ułożyć rury ochronne wg ustaleń z 

właścicielami tych urządzeń. 

 Przed wprowadzeniem kabla w rury ochronne należy pozostawić jego zapas w celu 

umożliwienia   ewentualnego odsunięcia od miejsca kolizji.  
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Przy pracach ziemnych należy obowiązkowo stosować przepisy normy dotyczącej układania 

kabli – PN-76/E-05125, N SEP-E-004  oraz pozostałe przepisy dotyczące zbliżeń i kolizji 

innych urządzeń podziemnych.  

 Po zakończeniu wszelkich prac ziemnych należy teren budowy przywrócić do stanu 

pierwotnego. 
 
 
2.5. Obliczenia  
 
Urządzenia  elektryczne: 
 
Moc zainstalowana na budowanym parkingu 1050 W 
 
Pi = 1050 W 
 
Moc jednoczesna 
 
Pj = 1050 W 
 
Moc przypadająca na jedna fazę – 350 W 
 
Maksymalny prąd  pracy 
 
 I = 1050/ 1,73*400*0,93 = 1,63A 
 
 
Skuteczność wyłączenia - obliczona dla zwarcia w słupie 213771 przy założeniu 
zabezpieczenia obwodów zasilania wkładkami topikowymi  20A/Gg 
 
Rk = 0,81 ohm/km - YAKY   35  mm2 
Xk = 0,07 ohm/km  - YAKY   35 mm2 
 
Kabel YAKY  35 mm2 
 
 R = 2 x 0,485 x 0,81 = 0,78 
 
 X = 2 x 0,485 x 0,09 = 0,09 
 
 Z = 0,78 Ω 
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Obliczenia skuteczności wyłączania 
Miejsce zwarcia słup nr 213771 
Zz*1,25  = 0,97Ω 
Ib  = 20A 
k  =  5 
Ia=  20 x 5 = 100 
Warunek spełniony jeżeli: 
Ia x Zz < 230V 
Z obliczeń 
200 < 230 
przy to< 0,4 s 

 
 

Powyższy układ zapewnia szybkość wyłączenia obwodu w warunkach zwarcia. 
 
 

 
Dobór opraw oświetleniowych wg PN-CEN/TR 13201-1-4 na projektowanym parkingu 

 

Obszar oświetlany- parking 
 
Wymiary: szerokość  - 51 m, długość 48 m. 
 
Typowa prędkość użytkowników parkingu - 10÷20 km/h 
 
Natężenie ruchu ok. 20 samochodów/dobę, w dni świąteczne ok. 100 samochodów/dobę. 
 
Kryterium doboru opraw -  natężenie oświetlenia - poziome   
 
Klasa oświetlenia – S1 
 
Wymagania: 
  
Emin = 5 lx 
 
Ēmin  = 15 lx ; przy czym Ē uzyskane nie może przekroczyć 1,5 –krotności tej wartości 
 
Dobór: 
 
Oprawy SGS203/150W. 
 
Wysięgnik nasadzany, pojedynczy, prosty, o wysięgu 1,2m, kącie 5   
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Wysokość zawieszenia oprawy nad jezdnią - 9,0m (wysokość łącznie z wysięgnikiem) 
 
Kąt nachylenia oprawy względem płaszczyzny jezdni - 7  
 
 
Wniosek: oprawy spełniają wymagane kryteria, wyliczone w programie CALCULUX 
(załącznik nr 1) 
 
 
 
 
 
 
 


