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4. Opis techniczny

Kopie pism:

• Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 z dnia 16.12.2005r o nadaniu uprawnień 

budowlanych,

• Zaświadczenie z dnia 26.06.2013r. o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa,

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

• Zaświadczenie z dnia 04.01.2013r. o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa,

• Warunki przyłączenia nr WP/042231/2013/O08R02 z dnia 07.06.2013r,

• Wypis skrócony z rejestru gruntów z dnia 14.05.2013r,

• Opinia ZUD 531/2013 z dnia 13.09.2013r,

• Pismo ZS-M-2126/525/2013 z dnia 17.07.2013r wraz z umową,

• Pełnomocnictwo nr RGK.7011.7.2013 z dnia 06.05.2013r.

Podstawa opracowania

• zlecenie Inwestora

• założenia przekazane przez Inwestora

• obowiązujące normy i przepisy

Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi :

• budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego,

• budowa szafki SP+SOU.
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4.1 Wstęp.

Niniejsza opracowanie obejmuje swoim zakresem budowę oświetlenia ulicznego
oraz budowę zestawu SP+SOU dla oświetlenia drogi gminnej 694531 S w m. Wikłów, gm.
Kruszyna.

4.2 Budowa zestawu SP+SOU

Na istn. słupie nr 66 zlokalizowanym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
zabudować należy zestaw SP+SOU wykonany na bazie obudów prod. Emiter typu: OSZ40x40
z daszkiem skośnym dla SP oraz OSZ40x40 dla SOU. Zestaw należy wyposażyć zgodnie ze
schematem ideowym przedstawionym na rysunku nr 3 i widokiemprzedstawionym nr rysunku nr 4.

Drzwi obudowy szafki pomiarowej SP posiadają zamek baskwilowy, który należy
wyposażyć we wkładkę typu Master Key typową dla TAURON Dystrybucja S.A. Drzwi obudowy
dla szafki oświetlenia ulicznego SOU wyposażyć należy we wkładki typowe dla Inwestora.
Projektowane wyposażenie winno odpowiadać wszelkim standardom aparatury będącej
w eksploatacji Urzędu Gminy Kruszyna.

4.3   Budowa zasilania oświetlenia ulicznego

Z istn. słupa nr 66 należy sprowadzić kabel typu YAKXS4x35mm2 w kierunku proj.
zestawu SP+SOU na słupie zgodnie ze schematem ideowym przedstawionym na rysunku nr 3.
Proj. kabel YAKXS4x35mm2 na słupie zasilić należy z istn. napowietrznej linii nN zasilanej ze
stacji WIKŁOW 2 [S-578]. 

4.4    Budowa oświetlenia ulicznego

W celu zasilenia proj. opraw oświetlenia ulicznego należy od istn. stanowiska słupowego nr
66 do proj. stanowiska nr 1 podwiesić przewód typu AsXSn2x25mm2, lc=236m po trasie
przedstawionej na rysunku nr 2.

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu zabudować należy
stanowisko słupowe typu K-10,5/4,3-E. Ustój proj. stanowiska słupowego dobrano dla gruntu
średniego. Typ ustoju przedstawiono w tabeli montażowej napowietrznej linii nN. Proj. stanowisko
słupowe posadowić należy na głębokości 1,9m. 

Celem zasilenia proj. linii oświetlenia ulicznego należy z szafki SOU wyprowadzić kabel
typu YAKXS4x35mm2 w kierunku proj. przewodu AsXSn2x25mm2 na żerdzi słupa nr 66.

Załączanie oświetlenia sterowane będzie zegarem astronomicznym CPA 4.0 lub
równoważnym zabudowanym w proj. SOU.

Na słupach linii napowietrznej zaprojektowano oprawy oświetleniowe typu SGS 103
lub równoważne z wysokoprężnymi sodowymi źródłami światła SON-T PIA PLUS 70W. 

Projektowane oprawy oświetleniowe winny odpowiadać wszelkim standardom
opraw będących w eksploatacji Urzędu Gminy Kruszyna.

Oprawy oświetleniowe zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi o wartości 2A,
zabudowanymi w oprawach bezpiecznikowych typu SV 29.253 lub równoważnych.

Długości wysięgników na poszczególnych stanowiskach słupowych przedstawiono w
tabeli montażowej. Oprawy oświetleniowe należy zabudować na wysięgnikach montowanych pod
przewodami linii napowietrznej nN.

Oprawy oświetleniowe zaprojektowano na wszystkich stanowiskach słupowych. Na
wniosek Inwestora oprawy zabudować należy na stanowiskach słupowych istn. 66, istn. 65, istn. 63,
proj. 1.
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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. Na kablach i przewodach należy
zamocować tabliczki lub opaski kablowe z napisem „UG”.

Numery istniejących stanowisk słupowych przyjęto po przeprowadzeniu wizji w terenie.
Zestawienie elementów projektowanych wraz z konstrukcjami i niezbędna aparaturą

przedstawiono w części tabelarycznej niniejszego P.T. – Tabela montażowa napowietrznej linii
oświetleniowej. Po zakończeniu prac budowlanych, teren należy bezwzględnie doprowadzić do
stanu pierwotnego.

4.5 Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć nN pracuje w układzie „TN-C”. Podłączenia zasilania poszczególnych opraw
oświetleniowych należy wykonać w sposób równoważny II klasie ochronności. Przewody YDY
2x2,5mm2 wewnątrz wysięgnika projektuje się prowadzić w rurce ochronnej RG20 wystającej po 5
cm z obu stron wysięgnika. Należy stosować oprawy Philips SGS 103 (lub równoważne – zgodne
ze standardami opraw będących w eksploatacji Urzędu Gminy Kruszyna), wykonane fabrycznie w II
klasie ochronności. Obudowa zestawu SP+SOU winna być wykonana w II klasie ochronności.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa jest spełniona przez zastosowanie urządzeń
w II klasie ochronności.

4.6 Ochrona przeciwprzepięciowa

W celu ochrony projektowanej linii oświetleniowej ulicznego przed przepięciami
atmosferycznymi projektuje się zabudować na stanowiskach słupowych nr: istn. 66 oraz proj.1,
ograniczniki przepięć typu: SE 45.328 lub równoważne z rozłącznikiem o parametrach
0,28kV/5kA.

Jako uziemienie słupów zaprojektowano uziomy typu TP 2x10 (uziom pionowy złożony
z dwóch prętów FeZnΦ20mm o długości 10m każdy połączonych z bednarką FeZn 30x4mm
pogrążone w ziemi w odległości 20m od siebie).  Bednarki w ziemi łączyć należy metodą spawania.

W/w ograniczniki należy połączyć z proj. uziomami. Rezystancja uziemień nie może
przekroczyć wartości 10Ω. Wartość tą potwierdzić pomiarami, a w razie jej przekroczenia uziomy
należy rozbudować.

5. Obliczenia

Moc zainstalowana dla proj. oświetlenia ulicznego: Pn = 0,28 kW ⇒ In =  1,29A
Wartość zabezpieczenia przedlicznikowego w SP: Ibp = 16 A
Wartość zabezpieczenia obw. oświetleniowego w SOU : Ibp = 10 A
Dobrano kabel YAKXS 4*35 – obciążenie długotrwałe Idd = 126*0,68 = 95,7A
Dobrano przewód AsXSn 2*25 – obciążenie długotrwałe Idd = 112A

Obliczenia spadków napięcia wykonano dla zabudowy wszystkich opraw oświetleniowych:
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Obliczenia dla proj. słupa krańcowego nr 1:
Pu=N pN r=213 [daN]

Pz=PsPoN r=62 [daN]

Puw=Pu
2
Pz

2
=2132

622
=221,8 [daN]

PuwPuwd

221,8430 [daN] − warunekspełniony
Dobrano słup typu K-10,5/4,3-E.

Dla obliczeń wytrzymałości istn. słupów przyjęto korekcyjny współczynnik dop. wytrzymałości 0,9.
Istn. przewody na słupach: 4xAl35mm2 → przyjęto naciąg 838 daN.
Proj. przewody AsXSn2x25mm2 → przyjęto naciąg 213 daN.

Obliczenia dla istn. stanowiska słupowego nr 62 typu RPKr-10/ŻN:
Fx = Fnx + Fpx + Fl + Fwsx + Fwp
Fx = 1012 + 25 + 14 + 79 + 81
Fx = 1211 daN < 1324 (1472*0,9) daN – warunek spełniony
Fy = Fny + Fwsy + Fpy + Fl
Fy = 212 + 75,6 + 25 + 14
Fy = 326,6 < 405 (450*0,9) daN – warunek spełniony

Obliczenia dla istn. stanowiska słupowego nr 63 typu Nr-10/ŻN:
Fx = 2 * Fn * cos(a/2) + Fwsx + Fl + Fpx
Fx = 2 * 1051 * cos(150/2) + 79 + 14 + 0
Fx = 637 daN < 1324 (1472*0,9) daN – warunek spełniony
Fy = Fwsy + Fl + Fpy
Fy = 75,6 + 14 + 0
Fy = 89,6 daN < 405 (450*0,9) daN – warunek spełniony

Obliczenia dla istn. stanowiska słupowego nr 64 typu P-10/ŻN:
Fx = Fwp + Fpx + Fl + Fwsx
Fx = 87 + 0 + 14 + 37,8
Fx = 138,8 daN < 204 (227*0,9) daN – warunek spełniony
Fy = Fpy + Fwsy + Fl
Fy = 0 + 43,9 + 14
Fy = 57,9 daN < 99,9 (111*0,9) daN – warunek spełniony

Obliczenia dla istn. stanowiska słupowego nr 65 typu Nr-10/ŻN:
Fx = 2 * Fn * cos(a/2) + Fwsx + Fl + Fpx
Fx = 2 * 1051 * cos(165/2) + 79 + 14 + 10
Fx = 377,5 daN < 1324 (1472*0,9) daN – warunek spełniony
Fy = Fwsy + Fl + Fpy
Fy = 75,6 + 14 + 10
Fy = 99,6 daN < 405 (450*0,9) daN – warunek spełniony

Obliczenia dla istn. stanowiska słupowego nr 66 typu Kr-10/ŻN:
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Typ kabla/przewodu L [km] R [Ω] P [W] Ib [A] dU 1f %
YAKXS 0,016 35 34 0,042857 80,0 480,0 0,98 2,130 0,078
AsXSn 0,051 25 34 0,050588 80,0 400,0 0,98 1,775 0,077
AsXSn 0,043 25 34 0,049412 80,0 320,0 0,98 1,420 0,060
AsXSn 0,042 25 34 0,052941 80,0 240,0 0,98 1,065 0,048
AsXSn 0,045 25 34 0,051765 80,0 160,0 0,98 0,710 0,031
AsXSn 0,044 25 34 0,051765 80,0 80,0 0,98 0,355 0,016

Napięcie znamionowe fazowe: 230 [V] Suma: 0,309

s [mm2] γ [m/Ω*mm2] ΣP [W] cos φ
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Fx = Fn + Fpx + Fl
Fx = 1051 + 25 + 14
Fx = 1090 daN < 1324 (1472*0,9) daN – warunek spełniony
Fy = Fpy + Fwsy + Fl
Fy = 25 + 75,6 +14
Fy = 114,6 daN <  405 (450*0,9) daN – warunek spełniony

6. Uwagi końcowe

1. Całość prac winna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

2. Wykonawcą prac może być jedynie osoba lub przedsiębiorstwo posiadające wymagane
uprawnienie do wykonywania tego rodzaju prac.

3. Numery istniejących stanowisk słupowych przyjęto po przeprowadzeniu wizji w terenie.

4. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne produktów służą jedynie oddaniu
intencji projektanta, co do ich właściwości fizycznych oraz parametrów
technicznych i jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych
innych producentów pod warunkiem zachowania jednakowych parametrów
technicznych i jakościowych w stosunku do produktów wymienionych w tej
dokumentacji oraz zgodnych ze standardami Urzędu Gminy.

5. Roboty montażowe zgodnie należy zrealizować w technologii prac pod napięciem
według aktualnie obowiązujących w TAURON Dystrybucja S.A. instrukcji.

6. Wszelkie zmiany dopuszczalne są po uzyskaniu pisemnej opinii projektanta.
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7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Urząd Gminy Kruszyna
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna

Obiekt: Oświetlenie uliczne, droga gminna 694531 S w m. Wikłów

Adres: m. Wikłów
42-282 Kruszyna

Projektant sporządzający informację :
mgr inż. Adam Panicz
upr. bud. nr SLK/0622/PWOE/05
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów.

Całe zamierzenie budowlane obejmuje :
• zabudowę zestawu SP+SOU,
• budowę napowietrznej oświetleniowej linii nN na istn. oraz proj. stanowiskach słupowych,
• montaż opraw oświetlenia ulicznego na słupach linii napowietrznej,
• zabudowę stanowiska słupowego.

Poszczególne elementy inwestycji będą realizowane przez wykonawcę w następującej kolejności :
1. zabudowa zestawu SP+SOU,
2. zabudowa słupa napowietrznej linii nN,
3. zabudowa napowietrznego obwodu oświetleniowego,
4. montaż wysięgników i opraw oświetleniowych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie, na którym przewidziana jest inwestycja znajdują się: nieizolowana napowietrzna
linia nN oraz droga gminna.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie, na którym przewidziana jest inwestycja elementem, który może stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia iżycia jest będąca pod napięciem linia napowietrzna nN oraz
droga gminna.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych skala 
i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Podczas realizacji robót wystąpią zagrożenia przy następujących robotach stwarzających
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z  dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126) :

1. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m,
2. roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych będących

pod napięciem,
3. roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,
4. roboty wykonywane przy użyciu koparek.

Ad.1. Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m będą to
roboty związane z montażem przewodu napowietrznego, wysięgników, opraw oraz osprzętu
elektrycznego na istn. słupach i proj. słupie napowietrznej linii nN.

Ad.2. Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych będących
pod napięciem będą to roboty związane z montażem przewodu napowietrznego, wysięgników,
opraw oraz osprzętu elektrycznego na istn. słupach i proj. słupie napowietrznej linii nN, zabudową
proj. stanowiska słupowego.

Ad.3. Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów będą to roboty związane z montażem słupa latarni
oświetleniowej.
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Ad.4. Roboty wykonywane przy użyciu koparek będą to roboty związane z wykonaniem wykopu
pod ustój dla proj. stanowiska słupowego.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik robót winien przeprowadzić
właściwy instruktaż kierowanym przez niego pracownikom i zwrócić im uwagę na następujące
zagrożenia:

• w zakresie robót związanych z montażem przewodu, wysięgników, opraw oraz osprzętu
elektrycznego na istniejących i proj. słupach napowietrznej linii nN na zagrożenie
wynikające z możliwości upadku pracownika z wysokości,

• w zakresie robót wykonywanych podczas montażu osprzętu (wysięgniki, przewody,
napowietrzna linia oświetlenia ulicznego, oprawy oświetleniowe, kabel na słupie, zestaw
SP+SOU na słupie i inny osprzęt) oraz zabudowy stanowiska słupowego w pobliżu
przewodów istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia o możliwości pojawienia się
napięcia na przebudowywanych elementach i wystąpienia porażenia prądem elektrycznym
pracujących na urządzeniach pracowników.

• w zakresie robót wykonywanych przy użyciu dźwigu podczas montażu słupów latarni
oświetleniowych o możliwości wystąpienia zagrożenia w postaci uderzenia, przygniecenia
pracownika przez przenoszony element lub ramię dźwigu,

• w zakresie robót wykonywanych przy użyciu koparki o możliwości uderzenia pracownika
przez ramię koparki.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania podanych powyżej robót
budowlanych należy przedsięwziąć następujące środki techniczne i organizacyjne :

1. podczas wykonywania prac z podnośnika samochodowego bądź ze słupołazów należy
stosować przez pracowników sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości,

2. podczas wykonywania prac w pobliżu linii elektroenergetycznych będących pod napięciem
należy stosować się do aktualnie obowiązującej instrukcji technologicznej wykonywania
prac pod napięciem na urządzeniach o napięciu do 1kV,

3. podczas prowadzenia robót ziemnych przestrzegać właściwej technologii wykonywania
wykopu oraz zabezpieczeniaścian wykopu przed osuwaniem się ziemi, szczególnie w
czasie ulewnych deszczy, wykopy winny być wykonane z nachyleniem skarp nie większym
niż 45°,

4. przy pracach z użyciem dźwigu brygadzista podczas montażu poszczególnych elementów
winien być wyłączony z pracy brygady w celu pełnienia nadzoru nad jej pracą i operatora
dźwigu,

5. podczas wykonywania przekopów kontrolnych oraz wykopówpod projektowane ustoje
słupów pracownicy winni być bezwzględnie nadzorowani przez Kierownika Robót.
Kierownik Robót w czasie nadzorowania pracowników winien być wyłączony z prac
fizycznych.
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