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                                                    Opis    Techniczny 

 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są założenia i wytyczne projektowe  oświetlenia 

drogi dojazdowej oraz oświetlenia terenu Ośrodka dla Cudzoziemców w Podkowie 

Leśnej – Dębak 

 

Podstawa opracowania 

 

Podstawą niniejszego opracowania jest: 

 

- zlecenie INWESTORA 

- wizja lokalna 

- obowiązujące przepisy energetyczne oraz PN 

- wykonana inwentaryzacja do celów projektowych 

 

Cel wykonania opracowania 

 

     Celem wykonania niniejszego opracowania jest określenie założeń i wytycznych 

projektowych oświetlenia drogi dojazdowej oraz oświetlenia terenu Ośrodka dla 

Cudzoziemców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

dokumentacji projektowej. 

 

Zakres  opracowania 

 

Wytyczne do projektu oświetlenia zewnętrznego – terenu  niniejszym  zakresem  swoim  

obejmuje : 

 

- rozdzielnicę elektryczną oświetlenia terenu RE-O 

 

- wlz kablowe na terenie ośrodka od rozdzielnicy elektrycznej RE-O do poszczególnych 

wypustów oświetlenia zewnętrznego 

 

-     projektowana linia kablowa nn oświetlenia drogi 

 

- zalecenia  do  ochrony   przeciwporażeniowej 

 

Opis  wytycznych 

 

Stan istniejący 

 

       Obecnie na terenie ośrodka jak i przy drodze dojazdowej funkcjonuje instalacja 

oświetlenia terenu, która jest realizowana poprzez oprawy rtęciowe i sodowe zamontowane na 

słupach betonowych wysokości 6 mb . Linie kablowe zasilające poszczególne latarnie są 

wykonane kablami aluminiowymi typu YAKY. Istniejące trasy kablowe na terenie ośrodka w 

dużej części są wykonane w terenie zielonym ale również część przebiega w pasach 

istniejących dróg i chodników. 

       Całość instalacji oświetlenia terenu jest zasilona z wydzielonej rozdzielnicy 

oświetleniowej REO zlokalizowanej w budynku na terenie ośrodka. Instalacja jest włączana 

poprzez wyłącznik zmierzchowy. 



       Układ pomiarowy energii elektrycznej dla odbiorów oświetlenia terenu oraz drogi 

dojazdowej jest jeden wspólny dla całego obiektu. 

       Instalacja zasilająca energetyczna jak i słupy wraz z oprawami oświetleniowymi jest 

zużyta i w bardzo złym stanie technicznym. 

       Należy ją w całości zdemontować i przekazać użytkownikowi. 

 

Stan  projektowany 

 

       Projektowana rozdzielnica elektryczna oświetlenia terenu RE-O należy zasilić z istniejącą 

wewnętrzną linią zasilającą z istniejącej głównej rozdzielnicy elektrycznej RG ośrodka z 

istniejącego 3-fazowego pola zasilającego NH01 63 A.  

       Po zbilansowaniu mocy przyłączeniowej oświetlenia terenu i drogi dojazdowej należy 

wykonać kontrolne obliczenia obciążenia istniejącej linii zasilającej na odcinku rozdzielnia 

główna RG – rozdzielnia oświetlenia terenu RE-O. 

        Istniejąca rozdzielnica elektryczną RE-O jest wykonana jako n/t. Należy ją dostosować 

do nowego rozdziału kablowego oświetlenia terenu który podzieli całą instalację na 

poszczególne obwody oświetlenia terenu (obwody rozprowadzić w wersji gwiaździstej) , 

które umożliwią prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie ośrodka . Nowo projektowane linie 

kablowe energetyczne oświetleniowe należy projektować kablami typu YKY w trasach 

istniejących linii kablowych. 

        Z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej RE-O należy wyprowadzić odrębną linię kablową 

nn oświetlenia drogi dojazdowej Projektowaną linię zasilającą należy projektować kablem 

ziemnym typu YKY w trasie istniejącego kabla energetycznego przeznaczonego do 

demontażu i zasilić z niej projektowane słupy oświetlenia drogi. 

       Z rozdzielnicy elektrycznej RE-O należy wyprowadzić linię sterowniczą do czujnika 

wyłącznika zmierzchowego przewodem YDY 3x1,5 mm w rurce ochronnej 18 mm. 

Lokalizacja czujnika wyłącznika zmierzchowego na elewacji budynku z rozdzielnicą 

oświetlenia terenu. 

       Do budynku ochrony – portierni należy wyprowadzić drugą linię sterowniczą do 

wyłącznika która umożliwi w razie awarii wyłącznika zmierzchowego załączanie całego 

oświetlenia terenu i drogi dojazdowej ręcznie. 

       Sterowanie podstawowe całym oświetleniem drogi objętym powyższym projektem 

odbywać się będzie poprzez wyłącznik zmierzchowy.  

        Na rozdzielnicy RE-O należy zaprojektować do pomiaru zużytej energii elektrycznej 

przez oświetlenie drogowe oraz terenu licznik pomiaru energii elektrycznej do rozliczeń 

wewnętrznych.        

       Do oświetlenia terenu ośrodka oraz drogi dojazdowej należy zastosować słupy 

oświetleniowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe wys. 6 mb, z fundamentami i osprzętem 

wraz z oprawą oświetleniową typu BOYN 8 LED577 . LED757 5500 Lm CLEAR 51 W lub 

równoważnymi o parametrach technicznych nie gorszych niż: typ -  LED, luminancja - 5500 

Lm, moc źródła światła - 51 W. 

       Do dokumentacji projektowej należy dołączyć: 

- obliczenia techniczne natężenia oświetlenia  

- zestaw materiałów podstawowych 

- karty katalogowe opraw  

- karty kompletu słupa oświetleniowego wraz z fundamentem słupa 

 - karty osprzętu tablicowego i instalacji odbiorczej 

- karty materiałowe kabli  

- karty materiałowe rur osłonowych 



        Projektowane kable  należy  projektować w wykopie kablowym 0,8 m poniżej poziomu 

terenu. Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi jak z kanalizacją, rurami  

co oraz z kablami energetycznymi projektowane kable nn projektować  w  rurze osłonowej 

AROT DVK Ø 110 mm wykopie  o  szerokości  ok.  0,4 m i głębokości  0,8  m  na  podsypce  

z  piasku  rzecznego  o  grubości  0,1 m. Projektowane  kable zasypać  warstwą  piasku  o  

grubości  0,1 m  a  następnie warstwą  zagęszczonego  gruntu  rodzimego  o  grubości  0,15 

m,  który  należy przykryć  folią  koloru  niebieskiego.  Folia  powinna  mieć  grubość  co 

najmniej 0,5  mm  i  szerokości  0,35  cm. Całość  zasypywać  i  wyrównywać  ziemią  

rodzimą  do  poziomu  gruntu .  Na  kabel  założyć  należy  plastykowe  lub  ołowiane  opaski  

na  których  należy  umieścić  nazwę  właściciela , typ  kabla , napięcie  znamionowe  ,  rok  

budowy .  Opaski  należy  zakładać  w  miejscach charakterystycznych;  przy  przepustach,  

oraz  na  całej  trasie  co 10 m.  

       Całość prac ziemnych należy wykonywać ze szczególną uwagą aby nie uszkodzić 

układów korzeniowych istniejącego drzewostanu. 

       Po zakończeniu prac należy przywrócić teren objęty zadaniem do stanu pierwotnego, 

naprawić utwardzenie dróg oraz ciągów pieszych, zasiać trawę w miejscach wykonywanych 

robót ziemnych. 

  

Ochrona  przeciw  porażeniowa   
 

             Uziom  należy zaprojektować  powierzchniowy - taśmowy  z  bednarki  FeZn 20x3 

mm  na całej  długości  nowoprojektowanych linii  kablowych  nn oświetlenia terenu ośrodka 

jak i drogi dojazdowej do ośrodka. 

              Rezystancja  uziemienia  roboczego  listwy  PEN  R<5  omów . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


