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 1 OPIS TECHNICZNY  

 1.2  PODSTAWA OPRACOWANIA

---- Zlecenie Inwestora
---- Obowiązujące normy i przepisy w zakresie opracowania.
---- Warunki Techniczne Przyłączenia wydane przez Tauron i UM Wodzisław
---- Inwentaryzacja własna w terenie
---- Geodezyjne podkłady mapowe
---- Opinia ZUD + Uzg. branżowe

 1.3  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla
budowy oświetlenia ulicy Skrzyszowskiej (boczna) w WodzisławiuŚl.. Inwestorem jest
Miasto Wodzisław Śl..

 1.4  ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

---- budowę linii kablowej ziemnej oświetlenia ulicy z istniejącego obwodu
oświetlenia ulicy Skrzyszowskiej_obwód 1,

---- budowę linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicy z istniejącego obwodu
oświetlenia ulicy Skrzyszowskiej_obwód 2

---- ochronę odgromową,
---- ochronę przeciwporażeniową,

 1.5  DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: obwód 1_ sieć kablowa oświetlenia ulicy Skrzyszowskiej
zasilana z ist. Słupa „IK1” 
obwód 2_ sieć napowietrzna oświetlenia ulicy 
Skrzyszowskiej zasilana z ist. Słupa „IN1” 

Napięcie zasilania : 230 V
Moc maksymalna: 13*70W=910W (część projektowana)
Pomiary energii: obwód 1_ist. licznik trójfazowy 230/400V (szafa SO

6580) w stacji W174 Dom Pogrzebowy mocy 100kVA,
obwód 2_ist. licznik trójfazowy 230/400V (szafa SO
7884) w stacji W066 Wodzisław Sakandrzok mocy
250kVA,

Układ sieci: TN-C
System ochrony: szybkie wyłączenie
Rodzaj linii ośw. kablowo-napowietrzna 
Typ  linii oświetleniowej sieć kablowa – YAKY 4x35 + FeZn 25x4,

sieć napowietrzna - AsXSn 2x35 
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  Długość linii kablowej_obwód 1: 142m
Długość linii napow-kablowej_obwód 2: 458m
Typ słupów ośw. Proj.Wirowe E10,5/4,3, staloweCS60-80/3 + Istniejące

ZN-10
Ilość słupów ośw. Proj. stalowe =4szt, Proj. wirowe 6szt.
Ilość opraw ośw. Proj. 13 szt.(ledowe), 
Typ opraw. Proj. Elgo Brilux ADVISION 615L1 70W z LED-owym

źródłem światła
Typ wysięgnika. sieć napowietrzna proj. W-O/1m = 9szt ,

sieć kablowa – oprawy zabudowane bezpośrednio na
słupie.

 1.6  ZASILANIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZN Ą

Obwód_1 SIEĆ KABLOWA

W zakresie budowy linii oświetleniowej należy z istniejącego słupa oświetlenia ulicy
Skrzyszowskiej (boczna)„IK1 ” wyprowadzić kabel ziemny YAKY 4x35 + bednarka FeZn
25x4 do projektowanych słupów oświetlenia ulicy. Długość projektowanej linii wynosi 142m.

Obwód_2 SIEĆ NAPOWIETRZNO-KABLOWA

W zakresie budowy linii oświetleniowej należy na projektowanych słupach wirobetonowych
oraz wskazanych istniejących słupach energetycznych ZN-10 zabudować oprawy oświetlenia
ulicy zgodnie z rys E-02. 
Z istniejącego słupa „IN1”przy ul. Skrzyszowskiej (parcela 1766/47) wyprowadzić przewód
napowietrznyAsXSn 2x35 i zawiesić na projektowanych słupach oświetleniowych oraz
istniejących sieci rozdzielczej. Całkowita długość projektowanej napowietrznej linii
oświetlenia ulicy wynosi 406m.
Z projektowanego-przebudowanego słupa RPK2-P/6 zejść kablem ziemnym YAKY 4x35 do
projektowanego słupa CS60-80/3 P/7 oświetlenia ulicy. Projektowany kabel YAKY 4x35
przy wejściu nasłup RPK2-P/6do wys. 2,5m od poz. gruntu ułożyć w rurze SV50 Długość
projektowanej linii kablowej wynosi 52m. Na całej długości w gruncie kabel prowadzić w
rurze DVR 75.
Prace wykonać zgodnie z PN, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną oraz zgodnie

z rys E-03 i E-04.

 1.7  POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej istnieje w szafce oświetleniowej SO 6580 w stacji W174
Dom Pogrzebowy dla sieci kablowej (obwód_1) oraz w szafce oświetleniowej szafa SO 7884
w stacji W066 Wodzisław Sakandrzok dla sieci napowietrzno-kablowej (obwód_2).
Projektowane oprawy będą zasilane z istniejących obwodów oświetleniowych. Zwiększenie
mocy nie spowoduje zmiany warunków zasilania, a tym samym nie ma potrzeby
występowania do Tauron-Dystrybucja o wzrost mocy przyłączeniowej.

 1.8  INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

Obwód_1 i Obwód_2   SIEĆ KABLOWA 

Zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane okrągłe typu CS60-80/3 prod. Kromiss.
Słupy należy posadowić na fundamencie prefabrykowanym Fbw-150. Na słupach
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zamontować oprawy ADVISION 615L1 70W z LED-owymźródłemświatła. Wszystkieśruby
mocujące oprawę posmarować wazeliną techniczną. W słupach zabudować złącze słupowe
IZK Sintur z wkładkami D01 gG 6A zabezpieczające źródła światła. Na słupach przykleić
nalepki „Urządzenie elektryczne” oraz oznaczyć numerację słupów.

Obwód_2 SIEĆ NAPOWIETRZNA

Plan instalacji oświetleniowej pokazano na rys. E-02. W projekcie wykorzystano
częściowo istniejące słupyŻN-10 oraz zaprojektowano wirowe E10,5 prod. np. Strunobet.
Na proj. słupach wirobetonowych oraz istniejących zamontować wysięgniki W-O/1
1000/1000 długości 1,0m. Na wysięgnikach zawiesić oprawy Elgo Brilux ADVISION 615L1
70W IP66 z źródłem światła ledowym. Wszystkieśruby mocujące oprawę posmarować
wazeliną techniczną. Na sieci napowietrznej zabudować osłony bezpiecznikowe SV 29.253 z
wkładkami Bi-Wts 6A zabezpieczające źródła światła, mocowanymi do zacisków
przebijających izolację. Na słupach przykleić nalepki „Urządzenie elektryczne” oraz oznaczyć
numerację słupów.

 1.9  ZASADY ZABUDOWY SŁUPÓW WIROWYCH TYPU E

Słupy wirowane typu E 10,5 należy zabudować w miejscach wskazanych w projekcie
zagospodarowania terenu rys E-02.Słupy typu „P3” posadowić w wykopie na głębokości min.
2,0m, za pomocą ustoju fundamentowego UB-1, słupy typu „N2” posadowić w wykopie na
głębokości min. 2,1m, za pomocą ustoju fundamentowego UB-2, a słup typu „RPK2”
posadowić w wykopie na głębokości min. 2,3m, za pomocą ustoju fundamentowego UB-2.
Całość dobrano dla gruntu słabego, według katalogu ENSTO. Słupy należy wstawić w otwór
wiercony Ø55 dla ustojów UB-1 iØ80 dla ustojów UB-2, zasypany betonem klasy B15.
Wszystkie wykopy należy wykonywać ręcznie. Zasypanie powinno być wykonane warstwami
o grubości około 20-30cm z zagęszczeniem gruntu. Po zasypaniu wykopu należy rozsypać
grunt rodzimy (odłożony z zewnętrznej warstwy) do 15cm powyżej terenu przy obwodzie
słupa, ze spadkiem na zewnątrz do linii obrysu zasypanego wykopu.

 1.10  ZASADY UKŁADANIA KABLA ZIEMNEGO

Dla zasilania słupów oświetleniowych (obwód_1) projektuje się linię kablową 
ziemną. Z istniejącego  słupa oświetleniowego „IK1 ” sieci kablowej oświetlenia ulicy oraz 
projektowanego słupa „RPK2-P/6” sieci kablowo-napowietrznej oświetlenia ulicy należy 
wyprowadzić kabel ziemny YAKY 4x35 i bednarkę FeZn 25x4 w wykopie zgodnie z rys. 
E-02. Kabel należy układać w rowie kablowym o szerokości dna 40cm na głębokości 0,7m w 
podsypie piaskowym 2x10 cm – w określonym zakresie w rurze ochronnej DVR75, a pod 
wjazdami do posesji w SRS75. Pod jezdnią asfaltową kabel ułożyć w rurze ochronnej 
grubościennej metodą bez wykopową za pomocą przewiertu sterowanego na głębokości min 
1,0m. Bednarkę uziemiającą układać na dnie wykopu w rodzimym gruncie. Kabel układać 
linią falistą  przykryć folią PCV koloru niebieskiego, którą ułożyć 30 cm pod powierzchnią 
ziemi. W słupach jak również na całej trasie w wykopie założyć oznaczniki kablowe w 
odstępach max. 10m. Oznaczniki powinny zawierać: typ, przekrój, trasę kabla, datę montażu i 
użytkownika. W trakcie układania kabla należy przestrzegać normy PN-76/E-05125 oraz N 
SEP-E-004.
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 1.11  PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SŁUPA SIECI ROZDZIELCZEJ n N

Istniejący przelotowy słup linii napowietrznej nN typu  ZN 10 „L”  (sonet 307841) 
należy zlikwidować. W lokalizacji zgodnej z rys E-02 należy zabudować nowoprojektowany 
słup wirobetonowy typu RPK2 E10,5/6. Na projektowany-przebudowany słup wirobetonowy 
zabudować  konstrukcję Km 10 z izolatorami S-115 oraz obejmami 1/2 OSO dla przełożenia 
istniejącej sieci rozdzielczej AL oraz konstrukcję KP-2 z izolatorami N-95 dla podwieszenia 
kabla zasilającego budynek gospodarczy na parceli 1664/44..

 1.12  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SIEĆ NAPOWIETRZNA

Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano:
- ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa);
- ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowyśrodek ochrony przeciwporażeniowej istnieje samoczynne wyłączenie
zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w stacji transformatorowej oraz
indywidualnie dla opraw przez wkładki 6A w podstawach SV 29.253.

SIEĆ KABLOWA

W celu ochrony przeciwporażeniowej przewidziano: szybkie wyłączenie (układ sieciowy
TN-C). Na całej długości linii kablowej oświetleniowej żyłą ochronną PE będzie bednarka
FeZn 25x4 układana równolegle do kabla ziemnego. Wszystkiesłupy oświetleniowe należy
połączyć do projektowanej bednarki poprzez zaspawanie zapewniając galwaniczne
połączenie. Miejsca połączeń uziemienia zakonserwować masą antykorozyjną do wys. 30 cm
ponad powierzchnię gruntu. Przy słupienr3_obwód 1, RPK2-P/6oraz na końcu linii słup
I/4, I/5 i P/7 bednarkę FeZn 25x4 należy uziemić sondą FeZn M18. Rezystancja uziemienia
nie powinna przekroczyć wartości 10Ω. Bednarkę należy podłączyć do sondy uziomowej
FeZn poprzez zaspawanie lub zacisk krzyżowy zapewniając galwaniczne połączenie.

 1.13  OCHRONA ODGROMOWA

Ochronę odgromową należy wykonać przez zabudowanie na słupie końcowym linii
energetycznej odgromnika SE 30.166. Uziemienie odgromników sprowadzić po słupie
bednarką FeZn 25x4 do gruntu i zakończyć sondą uziomową FeZn M18x6m. Uziemienie
winno mieć oporność najwyżej 10Ω, co należy sprawdzić pomiarem. Bednarkę uziemiającą
malować w kolorze żółto-zielonym. Na wys. 0,3m od gruntu założyć złącze kontrolne.
Miejsce połączeń zakonserwować wazeliną techniczną.

 1.14  OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie ochronyśrodowiska na trasie projektowanego oświetlenia terenu nie
przewiduje się wycinki drzew,jedynie przycięcia gałęzi i korony drzew. Planowane funkcje
nie wpływają na środowisko w żaden sposób (brak produkcji).
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 1.15 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Inwestycja została zaprojektowana w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych
interesów osób trzecich, a w szczególności:

- zapewnienia ciągłości dostępu do drogi publicznej,
- nie pozbawia osoby trzecie możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej oraz środków łączności,
- zapewnia ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje,
zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,

W ustalaniu realizacji projektu uwzględniono:
- konieczność zabezpieczenia swobodnego dostępu do ruchu pieszego i kołowego do
nieruchomości sąsiadujących z zajmowanym na prace terenem.
- zasadę nienaruszalności elementów istniejących,
-prace związane z podwieszeniem przewodu sieci oświetleniowej przy ulicy
Skrzyszowskiej (boczna) będą wykonywane bez konieczności wejścia na działkę
nr 1783/48, 1611/48, 1612/48.

1.13  UWAGI KOŃCOWE

---- Przed wykopaniem dołów pod słupy należy wykonać przewierty kontrolne w
celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu. Zachować odległości i
wytyczne podane w protokole ZUD.

---- Przed oddaniem do eksploatacji należy dokonać pomiarów wielkości
elektrycznych, a w szczególności pomiar stanu izolacji trasy oświetleniowej i
pomiar rezystancji uziemienia.

---- Przy pracach montażowych przewodów na istniejącej sieci energetycznej
uzyskać dopuszczenie z Tauron Dystrybucja.

---- Teren po robotach należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
---- Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie budowy uzgodnić z projektantem lub

inspektorem nadzoru.                                                                              
         OPRACOWAŁ:
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 2 OBLICZENIA TECHNICZNE  

OBWÓD 1_SIEĆ KABLOWA

 2.2  BILANS MOCY

Moc maksymalna Pm= 3 oprawy x 70W =210W

Moc zainstalowana: Pi= 3 oprawy x 70W = 210W

współczynnik jednoczesności kj=1

 2.3  DOBÓR ZABEZPIECZEŃ

Moc maksymalna Pm= 0,2 kW

Prąd maksymalny Im

I m=
Pm

(√3∗Un∗cos( fi ))
=

0,2
(√3∗0,4∗0,93)

=0,31A

OBWÓD 2_SIEĆ NAPOWIETRZNO-KABLOWA

 2.4  BILANS MOCY

Moc maksymalna Pm= 10 oprawy x 700W =700W

Moc zainstalowana: Pi= 10 oprawy x 700W = 700W

współczynnik jednoczesności kj=1

 2.5  DOBÓR ZABEZPIECZEŃ

Moc maksymalna Pm= 0,7 kW

Prąd maksymalny Im

I m=
Pm

(Un∗cos( fi ))
=

0,7
(0,23∗0,93)

=3,27A

 2.6  OBLICZENIE SPADKU NAPI ĘCIA:

Obliczenia spadku napięcia ujęte zostały w tabeli „SPADEK NAPIĘCIA”

2.6.1 DLA SIECI ZASILAJĄCYCH 3-FAZOWYCH

P – moc maksymalna czynna [W],
l  − długość przyłącza [m]
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γ − konduktywność przewodu mierzonego [Ω]
S − przekrój przyłącza [m]
Un – napięcie znamionowe międzyprzewodowe [V]

2%

100

nUs

lP
U

⋅⋅
⋅⋅=∆

γ

2.6.2  DLA OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH  1-FAZOWYCH

P – moc maksymalna czynna [W],
l  − długość przyłącza [m]
γ − konduktywność przewodu mierzonego [Ω]
S − przekrój przyłącza [m]
Un – napięcie znamionowe międzyprzewodowe [V]

2%

200

nUs

lP
U

⋅⋅
⋅⋅=∆

γ

 2.7  OBLICZENIE SKUTECZNO ŚCI DZIAŁANIA ZABEZPIECZE Ń 
ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTÓW OCHRONY 

PRZECIWPORAŻENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE 
SZYBKIE WYŁ ĄCZENIE PRĄDU.

 2.7.1 OBLICZANIE IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA

)(2 321 +++⋅+= LLLTZ RRRRR

)(2 321 +++⋅+= LLLTZ XXXXX

22
ZZs XRZ +=

gdzie:
RZ, XZ - rezystancja i reaktancja zastępcza obwodu zwarciowego [Ω]
RT , XT - rezystancja i reaktancja transformatora [Ω]
RL, XL - rezystancje i reaktancje obwodów odbiorczych  niskiego napięcia [Ω]
Zs - impedancja zastępcza obwodu zwarciowego [Ω]

 2.7.2 OBLICZANIE PRĄDU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

s
a Z

U
I 08,0 ⋅=

gdzie:

Ia - prąd zwarciowy powodujący samoczynne zadziałanie zabezpieczenia [A]
U0 - napięcie fazowe względem ziemi [V]

 2.7.3 OBLICZENIE SKUTECZNOŚCI ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA

bs IkI ⋅〉

gdzie:
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k - krotność zadziałania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo-
prądowej) dla czasu t=0,4s

Ib - wartość wkładki zabezpieczenia zwarciowego [A]

UWAGI!
Dla obliczenia skuteczności zadziałania zabezpieczeń zwarciowych dobrano parametry

stacji transformatorowej o mocy 100kVA dla obwodu_1, oraz 250kVA dla obwodu_2. Wyniki

obliczeń skuteczności zadziałania zabezpieczeń zwarciowych dla dwóch obwodów

przedstawiono w tabeli „ZWARCIE”

 2.8  WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODÓW ZE WZGL ĘDU NA 
OBCIĄŻALNO ŚĆ PRADOWĄ DŁUGOTRWAŁ Ą

BmZd IvlIk ⋅∆⋅≥⋅∆⋅ ϑ
gdzie:

kd - współczynnik określający krotność przekroczenia obciążalności 
dopuszczalnej długotrwałej przewodu lub kabla podczas obciążenia 
dorywczego

∆ϑ - współczynnik temperaturowy
IZ - wartość obciążalności dopuszczalnej długotrwałej dla przewodu lub kabla [A]
l - współczynnik określający krotność zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego
∆v - współczynnik termiczny zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego
IBm- wartość zabezpieczenia przeciążeniowego [A]

Ttd
de

k
/1

1
−−

=

gdzie:

td - czas trwania obciążenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stała czasowa przewodu

0

'
0

ϑϑ
ϑϑϑ

−
−=∆

dd

dd

gdzie:

ϑdd - temperatura dopuszczalna długotrwała przewodu
ϑ0 - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
ϑ0

’ - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczeń przekrojów przewodów ze względu na obciążalność prądową 
długotrwałą przedstawiono w tabeli „PRZECIĄŻENIE”                      
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