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OPIS  TECHNICZNY 

Wstęp 

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany dobudowy opraw oświetleniowych na 

istniejących słupach linii nn przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach Zgodnie z warunkami 

przyłączenia  WP/009865/2015/O08R02 oświetlenie należy wykonać : 

- linią napowietrzną AsXSn 2x35mm
2
 z linii napowietrznej zasilanej ze stacji   2-S449 

  Rzędkowice II Wygoda obwód kierunek wieś   słup nr 24  

- granica eksploatacji – zaciski prądowe na słupie nr 24 linii napowietrznej w kierunku   

   instalacji odbiorcy . 

- przydział mocy P = 5,0 kW zasilanie jednofazowe 

- układ pracy sieci TN-C 

 

Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora 

 - warunki przyłączenia   WP/009865/2015/O08R02 

     - aktualna mapa 

- obowiązujące normy i przepisy 

Stan projektowany  

Oświetlenie projektuje się oprawami SGS101-SON-T 70W  w II klasie ochrony firmy 

Philips montowanych na typowych wysięgnikach na istniejących słupach ŻN-9. 

Projektowane oświetlenie nie spełnia kryteriów oświetlenia ulicznego, a ma jedynie 

charakter oświetlenia komunalno bytowy. Linię oświetleniową należy oznaczyć 

tabliczkami z czarnym napisem UG na białym tle. Wielkość liter powinna umożliwiać 

odczytanie oznaczenia z poziomu ziemi. Oznaczniki umieścić przy każdej oprawie oraz 

przy słupie nr 24 i 35. Zasilanie opraw wykonać  przewodem YDY 2x2,5mm2 750V w 

rurze osłonowej giętkiej odpornej na promieniowanie UV śr. 16 mm ułożonej w 

wysięgniku. Lampy zabezpieczyć gniazdami bezpiecznikowymi przystosowanymi do 

montażu bezpośrednio do przewodu AsXSn z wkładkami topikowymi 6A. 

Od istniejącego słupa nr 24 typu Kr-10 wykonać odcinek linii napowietrznej. Linię należy 

podwiesić na istniejących słupach.  Przewód AsXSn 2x35mm2 montować z naprężeniem 

20 MPa. Zakończenie linii oświetleniowej projektuje się na słupie  nr 35 który jest słupem 



mocnym Kr-9. Na końcu linii zabudować ochronnik GXO-0,28/5, z uziemieniem 

prętowym  o wartości R ≤ 10Ω.  

Przewidziany w warunkach słup nr 34 jest słupem przelotowym P-9 nie spełniającym 

kryterium obciążenia dla słupa krańcowego.  Ze względu na lokalizację linii poza linią 

drzew należ dokonać wycięcia gałęzi zasłaniających lampy, należy rozważyć wycinkę 

niektórych drzew np przy działce 224. 

Zgodnie z przedstawionymi obliczeniami słupy istniejące spełniają kryteria 

dopuszczalnego obciążenia sadzią katastrofalną. 

 

Sprawdzenie obciążenia słupa Kr-9 ( obliczenia w załączeniu) 

Siła od naciągu linii głównej      Fn = 0,339 kN 

Siła od naciągu linii głównej dla sadzi katastrofalnej   Fnsk = 2,48 kN 

Obciążenie słupa                                Pux ≥ P =  Fn 

Pux ≥ Px = 2,48kN 

Dopuszczalne obciążenie słupa Kr-9       Pux = 17,76 kN  

17,76 kN > 2,48daN 

 

Sprawdzenie obciążenia słupa nr 29 No-9 

Siła od naciągu linii głównej     F
n
 = 2,48 kN 

Siła od parcia wiatru na słup i uzbrojenie    Fws = 0,334 kN 

Kąt załomu        α = 1680 

Obciążenie słupa Pu ≥ P = 2 x Fn x cos
∝

�
 + Fws = 2 x 2,48 x 0,104 + 0,334 = 0,849 kN 

Pu ≥ P = 0,849 kN 

Dopuszczalne obciążenie słupa No- 9   Pux > 2,2 kN  

2,2 kN >0,849 kN 

Sprawdzenie obciążenia słupa nr 33 Nr-9 

Siła od naciągu linii głównej     F
n
 = 2,48 kN 

Siła od parcia wiatru na słup i uzbrojenie    Fws = 0,334 kN 

Kąt załomu        α = 1410 

Obciążenie słupa Pu ≥ P = 2 x Fn x cos
∝

�
 + Fws = 2 x 2,48 x 0,334 + 0,334 = 1,99 kN 

Pu ≥ P = 1,303 kN 



Dopuszczalne obciążenie słupa No- 9   Pux > 14,72 kN  

14,72 kN >1,99 kN 

Sprawdzenie obciążenia słupa P-9 

Siła od parcia wiatru na  dwa przewody    F
wp

 = 0,768 kN 

Siła od parcia wiatru na słup i uzbrojenie    Fwsx = 0,334 kN 

Siła od parcia wiatru na słup i uzbrojenie    Fwsy = 0,388 kN 

Siła od parcia wiatru na lampę oświetlenia ulicznego  Fl = 0,2 kN 

Siła pionowa od ciężaru przewodu z sadzią   Fc = 0,549 kN 

Obciążenie słupa P
ux ≥ Px =  Fwp + Fwsx + Fl = 0,768 + 0,334 + 0,2  = 1,302 kN 

P
u ≥ Px = 1,302 kN 

Dopuszczalne obciążenie słupa P- 9   P
ux

 = 2,2 kN  

2,2 kN >1,302 kN 

Obciążenie słupa Pu ≥ Py =  Fwsy + Fl = 0,388  + 0,2  = 0,588 kN 

P
uy ≥ Py = 0,588 kN 

Dopuszczalne obciążenie słupa P- 9   P
uy

 = 1,11 kN  

1,11 kN >0,588 kN 

 

Obciążenie haka M16  Fyh  = 3,5 kN 

 

Fyh ≥ Fc = 0,549 kN 

 

Ochrona od porażeń 

Zgodnie z warunkami przyłączenia instalację projektuje się w II klasie ochronności. 

  



 

   INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego. 

Projekt wykonawczy obejmuje budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego 

- montaż linii napowietrznej  

- montaż opraw oświetleniowych 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

- linia napowietrzna nn  

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia dla ludzi. 

Na trasie budowy istnieje: 

- czynna napowietrzna linia energetyczna. 

- droga powiatowa 

Przewidywane zagrożenia jakie wystąpią w trakcie wykonywania robót. 

- prace w pobliżu czynnych linii energetycznych,. 

- prace w pasie drgowym 

Instruktaż pracowników. 

Budowa linii napowietrznych charakteryzuje się występowaniem robót o zwiększonym 

zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego względu ścisłe 

przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP stanowi odpowiedzialne zadanie dla 

pracowników nadzoru i wykonawstwa . Pracownicy powinni znać przepisy BHP w zakresie 

zajmowanego stanowiska i wykonywanych robót. Znajomość przepisów i przyjęcie ich do 

wiadomości powinni potwierdzić swoim podpisem. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

- dopuszczenie do pracy przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych 

- określenie środków ochrony indywidualnej 

- określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z 

  wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór 

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i urządzeń na terenie 

  budowy 

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych przeciwdziałających 

  niebezpieczeństwom wynikających z prowadzenia robót budowlano-montażowych 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 



Zapobiegawcze środki techniczne i organizacyjne. 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

- oznakować miejsce prowadzenia robót 

- używać odzieży ochronnej i kasków  

- po zakończeniu pracy uporządkować teren  

- określić zasady dopuszczeń do pracy przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych 

- opracować plan zagospodarowania placu budowy 

- określić harmonogram robót  

 

 

 

  



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

1. Przewód AsXSn 2x35mm2       545 m 

2. Bednarka ocynkowana 25x4mm     10 m 

3. Uziom prętowy Φ 16 8m      1 szt 

4. Gniazdo bezpiecznikowe napowietrzne    5 szt 

5. Wkładka topikowa Wts 6A      5 szt 

6. Odgromniki 5/280       1 kpl 

7. Zacisk odgałęźny przebijający izolację    7 szt 

8. Uchwyt odciągowy        2 szt 

9. Uchwyt narożny        2 szt 

10. Uchwyt przelotowy        8 szt 

11. Śruba hakowa        12 szt 

12. Oprawa SGS101-SON T-70W     5 szt 

13. Wysięgnik słupowy 1m ocynk     5 szt 

14. Rurka giętka fi 16 odporna na UV     10 m 

15. Przewód YDY 2x2,5mm2       15 m 

 

 

 

 


