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4. Opis techniczny 
 

Kopie pism i uzgodnień 

 
� Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 z dnia 16.06.2005 o nadaniu uprawnień budowlanych. 

� Zaświadczenie z dnia 22.05.2009 o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

� Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005 o nadaniu uprawnień budowlanych. 

� Zaświadczenie z dnia 19.01.2009 o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

� Warunki przyłączenia znak WR/413174/08 z dnia 13.02.2008r. 

� Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr CP6/2009 z dnia 16.06.2009r 

� Opinia PZUDP nr 457/09 z dnia 08.06.2009r 

� Pełnomocnictwo 

� Pismo ZECz/RD4/ZS/SM/6949/2009 z dnia 30.06.2009r uzgadniające niniejszy projekt. 

 
Podstawa opracowania 

 

� zlecenie Inwestora 

� założenia przekazane przez Inwestora 

� obowiązujące normy i przepisy 

 

 Zakres opracowania 

 

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi : 

� budowa oświetlenia ulicznego. 
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1. Wstęp 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej  

w m. Kruszyna.  
Klasę oświetlenia drogi oraz rozmieszczenie słupów oświetleniowych dobrano zgodnie z ustaleniami 
z Inwestorem. 
Rozstaw, lokalizacja i typ stanowisk słupowych przedstawiono na rys. nr 2 – plan sytuacyjny oraz na 
rys. nr 3 – schemat ideowy. 
 
 

2. Budowa oświetlenia ulicznego 
 
Projektowaną linię oświetlenia ulicznego należy zgodnie z warunkami przyłączenia zasilić  

z istniejącego słupa nN nr 9, obw. „kier. Bogusławice”, zasilanego ze stacji transformatorowej 
„Kruszyna 6 [4-S738]”. 
W tym celu z istniejącego stanowiska słupowego nr 9, należy wybudować wzdłuż  
ul. Ogrodowej, 5 przęseł napowietrznej linii oświetleniowej przewodem typu AsXSn 2x25mm2; 1kV; 
lc=198m.  
Przęsło pomiędzy słupami nr 2 i 3, ze względu na istniejące nieizolowane przyłącza napowietrzne, 
zaprojektowano kablem typu: YAKXS 4*35, 1kV, lc=46m.  
Stanowiska słupowe nr 1, 4, 5, zaprojektowano jako przelotowe typu P-10/ŻN, natomiast słupy nr 2, 3 
i 6 jako krańcowe typu  K-10,5/4,3-E. 
Ustoje słupów zaprojektowano dla gruntu średniego, tj. dla słupów krańcowych typu UB1 (t=2m) oraz 
dla słupów przelotowych typu UP1/ŻN (t=1,7m).  
Kable na słupach prowadzić w rurach ochronnych, odpornych na promienie UV, typu BE 50 o dł. 
2,5m każda. 
 
Istniejącą oprawę oświetleniową ze słupa zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowej  
i ul. Cmentarnej (wskazaną na etapie wykonawstwa przez Inwestora), należy przenieść wraz z jej 
zabezpieczeniem na nowoprojektowany słup nr 6.  
W przypadku złego stanu technicznego wkładki bezpiecznikowej lub zacisków, należy je wymienić na 
nowe. 
 
Na pozostałych słupach oświetlenia ulicznego zaprojektowano oprawy oświetleniowe typu: SGS 103  
z wysokoprężnymi sodowymi źródłami światła SON 70W (lub inne nie odbiegające od nich 
parametrami świetlnymi lub mechanicznymi).  
Na wniosek Inwestora na obecnym etapie inwestycji, oprawy oświetleniowe należy zabudować na 
słupach nr: 2 i 4. 
Obliczenia dotyczące natężenia oświetlenia dla projektowanej linii napowietrznej wykonano mając na 
uwadze zabudowę opraw oświetleniowych na wszystkich projektowanych słupach.  
Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w pkt. Obliczenia 
 
Oprawy oświetleniowe należy zabudować na wysięgnikach montowanych wierzchołkowo tj. nad 
przewodami linii. 
Oprawy zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi o wartości 2A, zabudowanymi  
w oprawach bezpiecznikowych typu SV 29.253. 
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Należy wykonać trwałe oznakowanie wybudowanej linii oświetleniowej w postaci czarnych napisów 
„UG” na białym tle określających właściciela linii oświetleniowej.  
Oznakowanie winno zostać umieszczone na oprawach oświetleniowych oraz słupach.  
Na kablach i przewodach należy zamocować tabliczki lub opaski kablowe z napisem „UG”. 

 
Linię napowietrzną oraz kablową wybudować po trasie przedstawionej na rys. nr 2 – Plan sytuacyjny. 
Schemat ideowy przedstawiono na rys. 3. 
Zestawienie elementów projektowanych wraz z konstrukcjami i niezbędna aparaturą przedstawiono  
w części tabelarycznej niniejszego P.T. – Tabela montażowa napowietrznej linii oświetleniowej.  

 
Numer istniejącego słupa przyjęto „z natury” po wykonaniu wizji w terenie. 
 
Po zakończeniu prac budowlanych, teren należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
 

3. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 

Sieć nN pracuje w układzie „TT”. Podłączenia zasilania poszczególnych opraw 
oświetleniowych należy wykonać w sposób równoważny II klasie ochronności. Przewody DYd 
2,5mm2 wewnątrz  wysięgnika należy prowadzić w rurce ochronnej RVKL 18 wystającej po 5 cm z 
obu stron wysięgnika. Stosować oprawy SGS 103 wykonane fabrycznie w II klasie ochronności. 
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa jest spełniona poprzez zastosowanie urządzeń w II klasie 
ochronności. 
 

4. Ochrona przeciwprzepięciowa. 
 
 W celu ochrony projektowanej linii oświetleniowej przed przepięciami atmosferycznymi 
należy na projektowanych stanowiskach słupowych nr: 3 i 6 zabudować po dwa komplety 
ograniczników ze wskaźnikami uszkodzenia o parametrach: 0,28kV/5kA wraz z zaciskami 
przebijającymi izolację typu SE 46.328 – zgodnie ze schematem ideowym – rys. nr 3. 
 
Dla stanowisk słupowych nr 3 i 6 należy zabudować uziomy typu TP2x10 (uziom pionowy złożony 
z dwóch prętów φ 18mm o długości 10m każdy połączonych z bednarką FeZn 30x4mm pogrążone  
w odległości 20m od siebie), który należy ewentualnie rozbudować w celu uzyskania rezystancji 
mniejszej niż 10Ω.   
 
Tak wykonany uziom przy założonej rezystywności gruntu 300 Ωm pozwoli na uzyskanie rezystancji 
uziemienia mniejszej od 10Ω, w innym przypadku uziom należy rozbudować. 
W/w ograniczniki połączyć z zaprojektowanymi uziomami. 
 

5. Obliczenia 
 
Moc zainstalowana (równa mocy szczytowej) dla 6 opraw   Pi = 0,48kW         => Iobc = 2,4A 
 
Dobrano kabel YAKXS 4*35 – obciążenie długotrwałe  Idd = 118A 
Dobrano przewód AsXSn 2*25 – obciążenie długotrwałe  Idd = 112A 
 
 
 




