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W

poprzednich dwóch numerach prezentowaliśmy projekt zasilania
osiedla domków jednorodzinnych wykonany z wykorzystaniem słupowej stacji transformatorowej, zasilanej kablem układanym w ziemi oraz
sieci kablowej nn. Niniejszy artykuł stanowi niejako kontynuację poprzednich części i stanowi przykładowe rozwiązanie zasilania oraz sterowania
oświetleniem ulicznym, które jest traktowane jako element bezpieczeństwa.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-7-714:2003 obwody zasilania
oświetlenia ulicznego nie mogą być zabezpieczane wyłącznikiem różnicowoprądowym. W praktyce bardzo często spotyka się opracowania, gdzie zabezpieczenie jest realizowane przez wyłącznik różnicowoprądowy. Projekt oświetlenia ulicznego zawierający takie rozwiązanie powinien być wycofany i zwrócony do projektanta z żądaniem opracowania zgodnego ze sztuką oraz wymogami norm przedmiotowych.

5. N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
6. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
7. PN-IEC 6-364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Część 7-714: Wymagania dotyczące specjalnych inhalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.
8. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
9. Katalogi producentów przewodów, kabli oraz osprzętu elektrycznego.

podstawa opracowania

W rejonie skrzyżowania ul. Malborskiej oraz ul. Toruńskiej zlokalizowana
jest słupowa stacja transformatorowa 15/04, kV o mocy 250 kVA, z której zasilane jest osiedle domków jednorodzinnych. W rozdzielnicy nn stacji transformatorowej znajduje się wolne pole odpływowe, umożliwiające przyłączenie szafy Sterowania Oświetleniem Nocnym (SON).

Rys. J. Wiatr

1. Warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Przyrody.
2. Projekt stacji transformatorowej (patrz „elektro.info” nr 9/2018) oraz projekt sieci kablowej nn, zasilającej osiedle domków jednorodzinnych (patrz
„elektro.info” nr 10/2018).
3. Projekt oświetlenia – pominięty w artykule.
4. N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

stan istniejący

dane wyjściowe
Schemat stacji transformatorowej SN/nn „MALBORSKA” został opublikowany w numerze 9/2018, a schemat sieci kablowej nn zasilającej poszczególne bu-

istniejąca linia napowietrzna 3x8,7/15 kV

istniejąca linia napowietrzna 3x8,7/15 kV

Rys. 1. Plan zasilania oświetlenia ulicznego
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