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OPIS TECHNICZNY 

1.1. Warunki formalno-prawne wykonania projektu 

a) zlecenie inwestora, 

b) ustalenia z inwestorem odnośnie przebiegu trasy sieci kablowej oświetlenia boiska sportowego, 

rodzaju oświetlenia i lokalizacji latarni, 

c) obowiązujące normy, katalogi oraz przepisy związane z opracowaniem projektu, a w szczególności: 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni. 3 lipca 2003r. „W sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego” Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. 

• Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

• Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa, dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych.  

• Polska Norma PN-EN 61140 – Podstawowe zasady ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

• Polska Norma PN-E-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

• Polska Norma PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych. 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. 

• Katalogi słupów stalowych, wysięgników rurowych, fundamentów prefabrykowanych. 

• Katalog opraw oświetlenia ulicznego. 

• Katalogi kabli ziemnych i przewodów. 

 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem: 

 

• budowę linii kablowej oświetlenia boiska sportowego kablem ziemnych YKY 5x6mm2 

o dł. trasy 269m i długości całkowitej 297m. 
• ustawienie latarni oświetlenia boiska sportowego – 6 szt. 

1.3. Stan istniejący 
 

Teren objęty inwestycją jest uzbrojony w sieć elektroenergetyczną kablową, kanalizacyjną 

oraz wodociągową. Teren nie posiada oświetlenia boiska sportowego.  

 
1.4. Stan projektowany 
 
Projektowana inwestycja w postaci oświetlenia boiska sportowego zlokalizowana będzie nadz. nr ew. 

1199/2, 1199/11, 1198 (dz.drogowa), obręb 0003 ul. Parkowa, 42-500 Będzin.Celem inwestycji jest 

zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa warunków korzystania z obiektu i poprawa wyglądu 

architektonicznego terenu objętego inwestycją.  
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Pewną odmianą formy architektonicznej inwestycji będą stanowiły elementy konstrukcyjne sieci 

oświetlenia boiska sportowego, na które składają się słupy latarni i naświetlacze do lamp 

wyładowczych. 

Projektowane oświetlenie boiska sportowego zostało opracowane na bazie naświetlaczy  

do lamp wyładowczych montowanymi na typowych słupach latarni z konstrukcjami wsporczymi 

(latarnie wys. 12m.). Słupy stalowe wielokątne, malowane do wysokości tabliczki bezpiecznikowej 

środkiem antyfekaliowym, fundamenty prefabrykowane. Latarnie wyposażyć w tabliczki 

bezpiecznikowe słupowe. 

Trasa projektowanych kabli oraz lokalizacje elementów fundamentowych przedstawiono na planie 

sytuacyjnym i są one zgodne z wymogami Polskich Norm dotyczących sposobu ich prowadzenia, 

zachowania odległości od krawędzi jezdni oraz skrzyżowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu. 

 
1.5. Budowa linii kablowych oświetlenia 
 

Z projektowanej rozdzielnicy głównej w budynku zaprojektowano linię kablową YKY 5x6mm2 

zasilająca oświetlenie boiska sportowego l/lc-269/297m.Głębokość ułożenia kabla 0,8m licząc jako 

punkt zerowy powierzchnię terenu, po którym prowadzony jest wykop. Podsypka piasku 

drobnoziarnistego powinna wynosić 10 cm i taka sama warstwa powinna przykryć kabel po ułożeniu. 

Odległość pionowa przy skrzyżowaniu projektowanego kabla od innych urządzeń podziemnych nie 

może by mniejsza niż 0,5m. Promień ugięcia łuków na kablu większy od 20-krotnej średnicy kabla. W 

celu ostrzegania innych użytkowników urządzeń podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem 

projektowanego kabla należy ułożyć 25cm nad kablem folię kablową o szerokości 20cm koloru 

niebieskiego na całej długości trasy kabla.  W miejscach skrzyżowań projektowanego kabla z innymi 

urządzeniami infrastruktury technicznej kabel ułożyć w rurach AROT DVK 75. Wloty rur uszczelnić 

przed zamuleniem stosując piankę poliuretanową. Odległość pionowa przy skrzyżowaniu 

projektowanego kabla od innych urządzeń podziemnych nie może by mniejsza niż 0,5m. 

 

1.6. Latarnie oświetlenia boiska sportowego 

Projektuje się ustawienie słupów stalowych i montaż naświetlaczy: 
 

• latarnia oświetlenia boiska sportowego stalowa wielokątna, wys. 12m. pomalowana  

do wysokości tabliczki bezpiecznikowej środkiem antyfekaliowym, składa się z części 

nasadzanych na siebie w sposób samohamowny, dopuszczalna powierzchnia opraw min. 

5,57m2, dopuszczalna masa opraw min. 250 kg. 

• konstrukcje wsporcze (belka poprzeczna T) stalowe o długości ramienia min.150cm, kąt 

pochylenia 10o-15o 

• fundament prefabrykowany 1,6x1,6x1,6m. 

• Naświetlacz do lamp wyładowczych 230V o mocy całkowitej 400W z elektromagnetycznym 

układem zapłonowym, symetryczny, szeroko-strumieniowy. Oprawa z regulacją kąta 

nachylenia. II klasa ochronności. Stopień ochrony IP65. Materiał oprawy: aluminium, materiał 

optyki: szkło akrylowe.  

• tabliczka bezpiecznikowa słupowa wyposażona we wkładki topikowe, stopień ochrony min. IP 

54, II kl. ochronności. 
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Przykładowy naświetlacz 400W / przykładowa belka montażowa T  

 

Latarnie należy uziemić. Rezystancja uziomu nie może przekroczyć 30Ω (PN-EC 60364), 

słupy z uziemieniem należy połączyć przewodem o przekroju min. 10 mm². Instalację obwodów 

oświetlenia boiska sportowego wykonać w układzie TN-C.   

 
2.8. Sterowanie oświetleniem  
 

Sterowanie oświetleniem boisko sportowego realizowane będzie za pomocą ręcznych 

przycisków załącz-wyłącz, które zlokalizowane będą w projektowanej rozdzielnicy głównej. 

 

2.9. Uwagi końcowe 
 

Przy wykonywania prac należy zwrócić uwagę na istniejące urządzenia inżynieryjno – 

techniczne naziemne i podziemne oraz uwzględnić warunki podane przy uzgodnieniach branżowych 

projektu. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie właścicieli tych urządzeń o zamiarze 

wykonywania prac w ich sąsiedztwie w celu sprawowania nadzoru.  

 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami podanymi na 

wstępie.  

• Prace montażowe i nadzór należy zlecić osobie (firmie) posiadającej uprawnienia budowlane 

w tym zakresie.  

• Na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzyskać zgodę i zabezpieczyć ruch kołowy i 

pieszych według „Kodeksu Drogowego”.  

• Przestrzegać przepisów BHP.  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Linia oświetlenia boiska sportowego 
 

Lp. Nazwa materiału j.m. Ilość Uwagi 
1. Kabel YKY 5x6mm2 1kV mb. 297  

2. 
Słup oświetleniowy stalowywielokątny, wys. 
12,0m. dopuszczalna powierzchnia opraw min. 
5,57m2, dopuszczalna masa opraw min. 250 kg. 

szt. 6 
 

3. Fundament prefabrykowany dla latarni pkt. 2 szt. 6  

4. Naświetlacz do lampy wyładowczych 400W 230V szt. 24  

5. 
Konstrukcje wsporcze (belka poprzeczna T) 
stalowe o długości ramienia min. 150cm, kąt 
pochylenia 10o-15o 

szt. 8  

6. 
Tabliczka bezpiecznikowa II kl. ochronności, IP 
54 wraz z topikami 10A 

szt. 8  

7. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm mb. 30  

8. Pręt stalowy ocynkowany d-16mm mb. 48  

9. Przewód YDY 3x2,5mm2 750V mb. 96  

10. Folia kablowa (niebieska) mb. 297  

11. Oznaczniki kablowe szt. 20  

12. Piasek m3 25  

 Materiały drobne    
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5. Obliczenia elektryczne: 
 

5.1. Spadek napięcia w linii oświetlenia boiska sportowego: 
dane:   Obliczeniowa moc czynna:  Pi = 9,6kW  

  Współczynnik jednoczesności:   kz = 1 
 

WkPP is 9600=⋅=  

Przyjęto cos Φ  – 0,95 
Prąd obciążenia linii zasilającej do RG wyniesie: 

A
W

U

P
IO 60,14

40095,073,1

9600

cos
=

⋅⋅
=

⋅Φ
=  

 

Dobrano prawidłowy kabel zasilający YKY 5x6mm 2  o prądzie  dopuszczalnym długotrwale Idd = 39A każdy, 
co jest większe od prądu obciążenia linii oraz od wielkości zabezpieczenia przelicznikowego. 
Spadek napięcia w kablu YKY 5x6mm2  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


