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Zagadnienia bezpieczeñstwa
w oœwietleniu publicznym
Bernhard Pfeiffer
Oúwietlenie publiczne jest jednym z trudniejszych zadaÒ, z ktÛrych muszπ wywiπzywaÊ siÍ
gminy. Z jednej strony od administracji wymaga siÍ zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeÒstwa na ulicach przez odpowiednie ich oúwietlenie. Z drugiej jednak strony koszt
oúwietlenia uwaøa siÍ za zbyt wysoki.

oniewaø koszt energii moøna uznaÊ
za czynnik sta≥y, czasem jednostki
zarzπdzajπce oúwietleniem starajπ
siÍ oszczÍdzaÊ na materia≥ach i robociünie,
bez wzglÍdu na wynikajπce stπd ryzyko
poraøenia, do ktÛrego moøe dojúÊ w przypadku wandalizmu, kradzieøy, a nawet pod
wp≥ywem starzenia siÍ instalacji.
Warunki eksploatacji oúwietlenia publicznego sπ bardzo trudne nawet w normalnych warunkach klimatycznych ñ dobowe
zmiany temperatury, wilgoÊ, obciπøenie
wiatrem, drgania spowodowane ruchem
pojazdÛw itd. Naraøenia czÍsto wystÍpujπ
jednoczeúnie i przyspieszajπ starzenie latarÒ, kabli oraz zaciskÛw. Konsekwencje
uszkodzenia poszczegÛlnych komponentÛw
sπ rÛøne, jednak ich rozmiary powinny byÊ
maksymalnie ograniczone.
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Uøycie tanich komponentÛw niekoniecznie prowadzi do efektywnej sieci oúwietleniowej. KoniecznoúÊ stosowania komponentÛw spe≥niajπcych wymagania norm
miÍdzynarodowych lub co najmniej krajowych wyklucza moøliwoúÊ uøywania ceny
jako jedynego kryterium doboru. WybÛr
w≥aúciwego wyrobu powinien byÊ pierwszym etapem budowy bezpiecznej i niezawodnej sieci oúwietleniowej.

Wymagania
i normy
S≥upy powinny mieÊ konstrukcjÍ zgodnπ
z PN-EN-40. Arkusze tej normy zawierajπ
wymagania wymiarowe, mechaniczne
i materia≥owe.
Do opraw naleøy stosowaÊ PN-EN-60598.
Wyroby spe≥niajπce jej wymagania mogπ
byÊ oznaczane znakiem ENEC gwarantowanym przez ponad dwadzieúcia niezaleønych laboratoriÛw europejskich (wiÍcej
informacji moøna znaleüÊ na stronach:
www.enec.com). Ich raporty stwierdzajπ,
øe wyroby sπ zgodne ze wspÛ≥czesnym
stanem wiedzy w zakresie elektrycznych,
termicznych i mechanicznych w≥aúciwoúci,
jakie powinny posiadaÊ.
Niezawodna eksploatacja sieci oúwietleniowej zaleøy nie tylko od jakoúci latarni.
Powaøny wp≥yw na jej poziom majπ rÛwnieø materia≥y po≥πczeniowe, takie jak
kable, mufy, z≥πczki, z≥πcza kablowe itd.
Zapewnienie niezak≥Ûconej pracy sieci
wymaga stosowania komponentÛw odpornych na naraøenia úrodowiskowe. CzÍúci
metalowe muszπ byÊ zabezpieczone przed
korozjπ, zaciski powinny byÊ odporne na
naraøenia elektromechaniczne, a materia≥y
izolacyjne samogasnπce i odporne na za-

brudzenie. Zabezpieczenie elementÛw izolacyjnych, bezpiecznikÛw i zaciskÛw przed
wilgociπ i brudem wymaga ich zamontowania w os≥onach majπcych stopieÒ ochrony co najmniej IP43.

Zwarcie
Zwarcie (oprawa, statecznik, kabel) powinno byÊ wy≥πczone moøliwie najbliøej
miejsca jego wystπpienia. Umieszczenie
zabezpieczeÒ w pobliøu miejsca potencjalnego zagroøenia spe≥nia ten warunek. Kaødy s≥up oúwietleniowy powinien byÊ zabezpieczony indywidualnie co najmniej jednym bezpiecznikiem, ktÛry w przypadku
zwarcia przepala siÍ, podczas gdy reszta
sieci pracuje normalnie. Aby to osiπgnπÊ
naleøy spe≥niÊ wymagania selektywnoúci.
Dodatkowe uwzglÍdnienie faktu starzenia
siÍ bezpiecznikÛw prowadzi do stosowania
regu≥y podwÛjnej rÛønicy szeregu. Przyk≥adowo: jeúli z≥πcze linii chronione jest
bezpiecznikiem 25 A, to bezpiecznik w s≥upie powinien mieÊ nomina≥ 16 A.
Stosowanie wstawek bezpiecznikowych
zapewnia selektywnoúÊ zabezpieczenia
takøe po konserwacji, gdyø ograniczajπ one
montowanie wk≥adek dla w≥aúciwego zakresu prπdowego.

Doziemienie
Przyczynπ doziemieÒ mogπ byÊ np.:

ï wady oprawy oúwietleniowej oraz wypo-

Wk≥adki
D01 i DII
z wstawkami
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saøenia (miÍdzy czÍúciami pod napiÍciem i s≥upem),
ï wadliwe przewody oprawy (miÍdzy przewodem fazowym i s≥upem),
ï prπd up≥ywu spowodowany wilgociπ.
Podczas doziemienia niebezpieczny potencja≥ pojawia siÍ na s≥upie. Moøe to groziÊ poraøeniem przechodniÛw, personelu
obs≥ugi sieci, a nawet bawiπcych siÍ dzieci,
jeúli uziemienie s≥upa jest nieprawid≥owe.
W wiÍkszoúci przypadkÛw, p≥ynπcy prπd
up≥ywu jest zbyt ma≥y by zosta≥ przepalony
bezpiecznik. Ryzyko doziemienia moøe
byÊ zminimalizowane przez stosowanie
urzπdzeÒ o klasie ochronnoúci II (izolacja
podwÛjna lub podwyøszona) takich jak:
ï oprawy oúwietleniowe klasy II,
ï oponowe przewody opraw oúwietleniowych,
ï oúwietleniowe z≥πcza kablowe klasy II.

Guro to szeroka gama produktÛw do sieci oúwietleniowych, napowietrznych kablowych, w tym
osprzÍt do kabli firmy Tyco Electronics

W≥aúciwe uziemienie s≥upa oúwietleniowego, bezpoúrednie bπdü z uøyciem przewodu PE sieci, ogranicza ryzyko poraøenia
rÛwnieø w przypadku zwarcia.
Os≥ona krawÍdzi s≥upa z przepustem kablowym o wymiarach zgodnych z PN-EN-40
moøe pe≥niÊ rolÍ dodatkowej izolacji pow≥ok zewnÍtrznych kabli. Os≥ony te mogπ
ulec uszkodzeniu podczas montaøu lub
prowadzonych w pobliøu robÛt budowlanych.

Skradzione drzwiczki, wandalizm

Os≥ona krawÍdzi s≥upa z przepustem kablowym

Oúwietleniowa mufa rozga≥Íüna i preizolowany
zacisk blokowy
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Zdarza siÍ, øe drzwiczki s≥upÛw Ñginπî
lub ulegajπ uszkodzeniu. Gdy z≥πcze ma
uproszczonπ konstrukcjÍ moøliwy jest
wÛwczas dostÍp osÛb niepowo≥anych do
z≥πczek, zaciskÛw oraz bezpiecznikÛw.
S≥uøby odpowiedzialne za oúwietlenie
publiczne nie muszπ siÍ tego obawiaÊ, jeúli
stosujπ wyroby zaprojektowane i badane,
specjalnie do przedmiotowej aplikacji posiadajπce niøej wymienione w≥aúciwoúci:
ï obudowa z≥πcza wykonana jest z odpornego na uderzenia tworzywa samogasnπcego, stopieÒ ochrony wynosi co najmniej
IP 43,
ï pokrywy bezpiecznikÛw otwierane sπ
tylko przy uøyciu narzÍdzi specjalnych,
ï podczas prac konserwacyjnych (wymiana bezpiecznikÛw) elementy pod napiÍciem powinny pozostawaÊ w os≥onie
o stopniu ochrony nie mniejszym od
stopnia IP2X; os≥ony te mogπ byÊ
usuniÍte wy≥πcznie przy uøyciu narzÍdzi
specjalnych ñ to rozwiπzanie zapewnia
z≥πczu II klasÍ izolacji (IEC 536),
ï powierzchnie izolacyjne sπ odporne na
zabrudzenia (wed≥ug PN-EN-60439-1 ñ
odstÍpy izolacyjne powierzchniowe
i w powietrzu),

ï czÍúci metalowe zabezpieczone sπ przed
korozjπ,

ï gniazda bezpiecznikowe przystosowano
do montaøu wstawek (PN-EN- 60269-3),

ï zaciski øy≥ kabli sπ odporne na cykle obciπøeniowe (IEC - 61238).

Inne produkty oúwietleniowe
Tyco Electronics
Oúwietleniowe z≥πcza kablowe Guro, ktÛrych zainstalowano dotychczas 5 milionÛw,
produkowane sπ przez Dzia≥ Energetyki
firmy Tyco Electronics. Guro to szeroka
gama produktÛw do sieci oúwietleniowych,
napowietrznych kablowych, w tym osprzÍt
do kabli o przekrojach øy≥ od 1,5 mm2 do
50 mm2. Z≥πcza kablowe przystosowane sπ
do wk≥adek rÛønych typÛw lub elektrycznej aparatury modu≥owej.
OprÛcz zaciskÛw do linii napowietrznych, osprzÍtu kablowego i ogranicznikÛw
przepiÍÊ, Dzia≥ Energetyki Tyco Electronics oferuje szerokπ gamÍ innych urzπdzeÒ
elektrycznych do instalacji napowietrznej
i oúwietlenia publicznego.
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