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Podstawa Opracowania 
 
- zlecenie inwestora Gminy Krzepice 
- inwentaryzacja w terenie przeprowadzona do celów projektowych  

- obowiązujące normy i przepisy 
- warunki techniczne zasilania wyd. przez ZE TAURON Dystrybucja S.A. 

Rejon Dystrybucji Częstochowa Zachód o numerze WP/085206/2014/O08R03  
z dn. 04.12.2014r. 

 

 Zakres Opracowania  
 
W opracowaniu zaprojektowano budowę oświetlenia ulicznego linia napowietrzną, przy  
ul. Dąbrowskiego w Krzepicach na podstawie warunków technicznych zasilania 
WP/085206/2014/O08R03  wyd. dn. 04.12.2014r. 
 
 

Opis Techniczny   
 
W ramach niniejszego opracowania projektuje się montaż opraw typu SGS 102 z lampą 1xSON 
100W wraz z wysięgnikami na projektowanych  słupach Wirowanych typu „E” przy  
ul. Dąbrowskiego  dz. nr ewid. 1720/3, budowę linii napowietrznej AsXSn 2 x 35 mm2 łączącej 
powyższe oprawy na słupach od nr 1 do nr 17. 
Projektowane oświetlenie zasilane będzie ze słupa linii nn nr 15, z  istniejącego złącza Z1085 i 
stacji  transformatorowej S-514 Krzepice Tuczarnia. 
Zasilanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie kablem YKSXs 4 x 35mm2 z Z1085 w 
pobliżu projektowanego słupa nr 15, do skrzynki oświetleniowej znajdującej się na w/w słupie.  
Złącze to zasilane jest  kablem YAKY 4 x 35 mm2. 
Oprawy będą zamontowane na projektowanych słupach typu „E” ok. 2,5 m od krawędzi pasa drogi, 
umieszczonych jednostronnie po prawej stronie drogi. Szerokość drogi wynosi 5 m. 
Rozmieszczone są zgodnie z rysunkiem schematycznym i planem na mapie rys. nr 1 i 2. 
Pierwszy słup nr 1, środkowy nr 9 i nr 10  i ostatni nr 17 są to słupy wzmocnione typu E –10,5/5,6 
lub E-10,5/6 prod. WIRBET , pozostałe E-10,5/3,5 prod. WIRBET.  
Stosujemy wysięgniki do opraw oświetleniowych przystosowanych do słupów wirowanych typu 
„E” jednoramienne z rur ocynkowanych o wysięgu 2 m  wysokości 0,5 m i pochyleniu 15°  stopni 
montowanie centralnie do wierzchołka słupa . 
Zastosować należy uchwyty do słupów wirowanych zamontowanych jak na rys. 3. 
W celu podwieszenia kabla oświetleniowego AsXSn 2 x 35 mm2 należy zastosować uchwyty na 
słup wirowy, należy tak je zamontować aby móc w przyszłości zamontować na nich linię nn.  
Miejscem dostarczenia energii a zarazem granicą własności oświetlenia drogowego i wszystkich 
nowo montowanych urządzeń oświetlenia, będą zaciski prądowe za licznikiem, kabla izolowanego 
zasilającego skrzynkę SO, ze skrzynki przy złączu Z1085, projektowanej linii napowietrznej 
oświetlenia ulicznego. Zasilanie złącza a zarazem linii niskiego napięcia biegnie ze stacji 
transformatorowej  
S-514, Krzepice Tuczarnia. 
Od skrzynki SO będą wychodzić 2 obwody do słupa nr 1 i do słupa nr 17. 
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Skrzynka pomiarowo-zasilająca SO 
 
Jako skrzynkę zasilającą oświetlenie drogowe, zastosujemy skrzynkę SO z twardego poliuretanu 
typu EMITER  prod. np. AGG. 
W skrzynce tej należy zamontować licznik 1-fazowy, wraz z zabezpieczeniami . 
Do sterowania i podłączenia oświetlenia będzie zastosowany Cyfrowy Programator 
Astronomiczny, który poprzez stycznik będzie zasilał obwód oświetlenia drogowego. 
Zabezpieczenie obwodu oświetleniowego będzie wyłącznikiem  nadprądowym typu S 
301, B 10.Dodatkowo należy wyposażyć ją w 2 listwy dla wyjścia kabli AsXSn 2 x 
35mm2  - 2szt. 
Układ pomiarowy należy umieścić tak jak na rys. w skrzynce przy Z1085. 
 

 Oprawy i Wysięgniki 
 
Projektowane oprawy należy montować na wysięgnikach  typu Wo-6 o wymiarach 
      -     wysięg – 2 m 

- wysokość - 0.5 m 
- kąt nachylenia 15 ° 

Wysięgniki stalowe , rurowe  ocynkowane  montowane na uchwytach do słupów wirowanych jak 
na rys. nr 3. 
Oprawy zastosowane to SGS 102 sodowa wysokoprężna typu Malaga prod. PHILIPS, z żarówkami 
sodowymi  SON – T  100 W. 
Podłączyć  przewodem Ydy 2 x 2,5 mm2 na nap. 750 V.  Projektuje się 17 szt opraw.  
W celu lepszego odizolowania przewodu umieszcza się go w rurze wysięgnika w peszlu  
(odpornym na warunki atmosferyczne i UV) wystającym 10 cm poza dolną część  wysięgnika. 
Rurkę należy uformować, ze zwisem i nadmiar przymocować do konstrukcji słupa, osprzętu. 
Zastosowana oprawa zbudowana jest z tworzywa sztucznego w II klasie izolacji. 
Do podłączenia opraw z kablem izolowanym oświetleniowym należy zastosować obudowy do sieci 
izolowanych typu SV 192511( prod. Ensto – Sekko) z wkładkami topikowymi BiWts 6 A. 
 
 
 

 Sposób doboru Opraw 
 
Dane dla obliczeń fotometrycznych: 
 
Słupy                                         -  wirowane E 10,5/6 szt. 4 i E 10,5/3,5  - szt. 13  prod. WIRBET 
Typ opraw                                 - SGS 102 typu Malaga prod. PHILIPS   
Typ lamp                                   - sodowa 1x SON (T) 100 W, II kl. Izolacji, IP 65 - komora lampy 
                                                         IP 43 – komora osprzętu 
Wysokość zawieszenia              - 10 m 
Szerokość drogi, i dane             - droga wyasfaltowana, o szerokości 5 m, słupy rozmieszczone w           
                                                     odl.  2-3m od krawędzi drogi,  w odstępach tak jak w  
                                                     projekcie rys. 1 
 Średnia wartość luminancji      -  0,5 cd/m2 
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 Równomierność  luminancji    -  0,4 
 

Ochrona przeciwprzepięciowa 
 
 
Na linii istniejącej zamontowano na słupie nr 1 i nr 17 ograniczniki przepięć GXO 0,28/5  - 2szt. 
Należy sprawdzić wartość uziemienia i wizualnie czy nie są uszkodzone. 
Jeżeli są uszkodzone należy wymienić na nowe , jeżeli wartość uziemienia odgromników jest 
wyższa od 5 Ω należy poprawić uziemienie, poprzez dobudowę  bednarki uziemiającej słup bądź  
wbić pręty uziemiające. 
Sieć oświetleniowa będzie pracować w układzie TN-C. 
I należy wszystkie elementy sieci zastosować w II klasie ochrony przy ochronie wszystkich 
elementów przed dotykiem bezpośrednim. 
 
 

 Obliczenia 
 
 
Zastosowano przewód izolowany AsXSn 2 x35 mm2. 
Przy rozruchu lamp sodowych wartość prądu rozruchowego wzrośnie o 160 %. 
Pn = 100 W 
Pmax = 100 x17= 1700 W. 
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Prąd znamionowy pracy lampy : 
 In =  Pn/ Un x cosφ 
 
 
In = 0,41 A 
 
Ir = 0,4 x 1,6 =  0,64 A. 
 
To dla całej sieci maksymalny prąd rozruchowy wynosi: 
Imax1 = 0,64 x 14 = 8,96 A 
Imax2= 0,64 x 3 = 1,92 A 
 
Dobieramy zabezpieczenie obwodu oświetleniowego  nr 1 B 10A  a  nr 2 B 6A 
W tym celu należy zastosować zabezpieczenie przedlicznikowe przy danej ilości opraw w 
wysokości S 301 B 16 A. 
Wyliczenie spadku napięcia na końcu linii dla dłuższego odcinka : 
Dane : 
Dla 14 opraw  
L= 673,5 m 
Pmax = 1400 W 
 
Zastosowany kabel izolowany aluminiowy - AxSXn 2 x 35 mm2 
 
                                2 x 100 x 673,5 x 1400 
                ∆U % =                                      = 2, 9 % < 3% 
                                35 x 35 x 230²   
 
                      2, 9 % x 230 V =  2,73 V 
 
                      230 V – 2,73 V = 223,33 V 
 
 Minimalne napięcie potrzebne do pracy lampy wynosi 198 V także projektowany kabel przy 
obliczeniu spadku najdłuższego odcinka kabla  zapewnia prawidłową pracę zastosowanych opraw. 

 

Obliczenia wytrzymałości słupów 
 
Obliczenie wytrzymałości słupów skrajnych proj. Nr 1 K-10,5/6 i nr 17 K-10,5/6 
 
                                      
                                                         Fx1=260daN           Fw= 260+57 =317 daN 
                   Słup nr 1i nr17              
                                                              
gdzie: 
Fx1 – siły naciągu przewodów dla AsXSn 2x35 mm2 
Fws -  siła parcia wiatru słup i uzbrojenie – 20 daN 
Fl – siła od parcia wiatru na lampę- 37daN 
Fw – siła wypadkowa 
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Fw1 = Fws + Fl = 37 daN + 20 daN = 57 daN 
Fw= 260+57 =317 daN 
Projektowane słupy nr 1 i nr 17 spełniają warunek: 
 
                                               600 daN ˃  317 daN 
 
Obliczenie wytrzymałości słupów skrajnych proj. Nr 9 K-10,5/6 i Nr 10 K-10,5/6 
 
 

                                      
                                                        Słup nr 9 i nr 10                                         
 
 
                                           φ 
 
Fx1=260daN                                                                       Fx2=260daN 

                                                             Fw= 574 daN 
 

Fx1, Fx2  – siły naciągu przewodów dla  kabla AsXSn 2x35 mm2 
Fws -  siła parcia wiatru słup i uzbrojenie – 44 daN 
Fl – siła od parcia wiatru na lampę- 37daN 
Fwp – siła parcia na przewody dla słupa nr9 i nr 10 strefy WI 
  φ = 168 º               cos 168 º = (-0,978) 

 
 
 
Fw = √Fx1² + Fx2 ²  + 2 x Fx1 Fx2 x (cos 168 º) + F1 + Fws + Fwp =  
       =  54,53 +20 +44 +(32,19 +41,32)/2 = 155,28  daN  

 

Warunek obciążenia słupów jest spełniony: 
 
                               600 daN  ˃  155,28 daN     
 
Zaprojektowane słupy nr 9  K 10,5/6  oraz nr 10 K 10,5/6  spełniają warunek obciążenia                    

 

4.  Zestawienie podstawowych materiałów.  

      1. Przewód AsXSn 2x 35                          -  777 m (należy jeszcze zmierzyć na miejscu) 

      2. Hak wieszakowy SOT 21.116              -   17 szt. 

      3. Uchwyt odciągowy SO 34.250             -  4 szt. 

      4. Uchwyt przelotowy SO 130                  -  10 szt. 

      5. Ogranicznik przepięć GX0 0,28/5        -  2 szt. 
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      6. Oprawa SGS 102/100 T Philips             -  17 szt. 

      7. Kabel YAKY 4 x 35 mm2                   -  8 mb 

      8. Peszel 20 (odporny na warunki UV)          - 100 mb. 

      9. Lampy SON T Plus 70 W Philips              -  9 szt. 

    10. Bezpiecznik przewodowy SV 19.2511      -  17 szt. 

    11. Wkładki bezpiecznikowe Bi Wts 6 A        -  17 szt. 

    12. Wysięgnik rurowy ocyn. 2 m 15°                   -  17 szt. 

    13. Przewód LgYd 2x2,5  750 V                     -  85 m 

    14. Wkładki PK                                                -  2 szt. 

    15. Zacisk odgałęźny SL 11.118                      -  5 szt.  

    16. Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 21.1  -  17 szt.  

    17. Skrzynia zabezp-pomiarowa So            -  1 kpl.  
 
  18. Płyty ustojowe                                         - 34 szt.   
 
   19. Żerdzie wirowane  typu E 10,5/6              -  4 szt. 
  
   20. Żerdzie wirowane  typu E 10,5/3,5           -  13 szt. 
   21, Bednarka ocynkowana FeZn 4 x 25         - 20 mb. 
   22. Prety odgromowe-uziom sztuczny  Ø20   - 6 szt. 
   23. Bednarka ocynkowana 4 x 25                   - 29,12 kg 
  
 

Wnioski i Uwagi 
 
 
Roboty winna wykonywać Firma posiadająca uprawnienia do wykonywania Robót Ele- 
ktrycznych.  
Przyłączenia do sieci nn istniejącej na słupach wykona  wykonawca z uprawnieniami do pracy pod 
napięciem.  
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania oświetlenia musi w porozumieniu z Zakł. 
Energetycznym ustalić szczegóły co do pracy P.P.U. oraz musi być dopuszczony do prac 
montażowych. 
 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wydanymi 
przez Zakład Energetyczny w ścisłej współpracy z ZE Rej. Częstochowa, Oddział Kłobuck. Po 
zakończeniu robót należy przeprowadzić pomiary elektryczne  izolacji obwodów  i rezyst. 
Uziemienia odgromników. 
Po zamontowaniu opraw na słupach należy je oznakować w sposób trwały symbolem Urzędu 
Gminy.  Instalacja winna odpowiadać przepisom BHP i  PBEUE. 


