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WYKAZ PROJEKTU  
 
1. Strona tytułowa, 

2. Wykaz projektu, 

3. Techniczne warunki przyłączenia dotyczące zasilania oświetlenia ulicznego ul. Opolskiej w m. 

Domaradzka Kuźnia oraz Lubnów, wydane przez RD Namysłów, znak: RD3/3/RDE3/BBK/4112-

1382-55(1)-09 z dnia 03.07.2009 r., 

4. Decyzja wydana przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Dróg Powiatowych, znak: DP-

5443B/195/09 z dnia 21.10.2009 r., 

5. Opinia nr 438/2009 z dnia 23.10.2009 r. wydana przez PZUDP w Namysłowie, wraz z załącznikiem 

mapowym, 

6. Wypis z rejestru gruntów 

7. Opis techniczny, 

8. Obliczenia. 

 

TABLICE  

 
1. Zestawienie montaŜowe linii napowietrznej n.n. – do rys. nr 1 – tablica nr 11, 

2. Zestawienie montaŜowe linii napowietrznej n.n. – do rys. nr 1 – tablica nr 12, 

 
RYSUNKI  

 
1. Plan projektowanego oświetlenia ulicy Opolskiej w m. Domaradzka Kuźnia oraz w m. Lubnów – rys. 

nr 1, 

2. Plan projektowanego oświetlenia ulicy Opolskiej w m. Domaradzka Kuźnia oraz w m. Lubnów – 

mapa ewidencyjna gruntów – rys. nr 2, 

3. Schemat projektowanego oświetlenia ulicy Opolskiej w m. Domaradzka Kuźnia oraz w m. Lubnów – 

rys. nr 3 

4. ObciąŜenie statyczne słupa nr 161 – rys. nr 4, 

5. ObciąŜenie statyczne słupa nr 38 – rys. nr 5, 

6. ObciąŜenie statyczne słupa nr 29 – rys. nr 6, 

7. ObciąŜenie statyczne słupów nr 29/2(29/1) i 161/1 – rys. nr 7, 

8. ObciąŜenie statyczne słupów nr 29/5, 30/1, 38/4 i 161/3 – rys. nr 8, 
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OPIS TECHNICZNY  
 
1. Temat opracowania.  

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na budowę linii napowietrznej 
oświetlenia ulicznego – ul. Opolskiej – drogi powiatowej nr 1348 O w m. Domaradzka Kuźnia oraz w m. 
Lubnów, gm. Pokój. 

 
2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Inwestora, 
- twp wydane przez RD Namysłów,  
- plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000  
- inwentaryzacja istniejących sieci elektrycznych, 
- obowiązujące normy i przepisy budowy.  

 
3. Zakres opracowania.  

Niniejsze opracowanie obejmuje:  
- oświetlenie uliczne ulicy Opolskiej – drogi powiatowej nr 1348 O, 
- ochronę przeciwporaŜeniową. 

 
4. Projektowane oświetlenie uliczne ulicy Opolskiej – drogi powiatowej nr 1348 O. 

Dla doświetlenia ulicznego ulicy Opolskiej – drogi powiatowej nr 1348 O zgodnie ze zleceniem 
Gminy Pokój oraz zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia wydanymi przez RD Namysłów 
zaprojektowano do posesji nr 12 do posesji nr 20 i dalej cmentarza w m. Domaradzka Kuźnia oraz od 
posesji nr 2 do posesji nr 4 w m. Lubnów dodatkowe punkty świetlne. 

 
Projektowany zakres do wykonania przez odbiorcę obejmuje dla zasilania ze stacji 

transformatorowej „Dąbrówka Dolna” nr ew. 57: 
– ustawienie wzdłuŜ przedmiotowej ulicy Opolskiej – drogi powiatowej nr 1348 O w m. 

Domaradzka Kuźnia (na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 17) trzech nowych słupów 
bliźniaczych nr 161/1 ÷ 161/3 typu BP-10 na Ŝerdziach Ŝelbetowych 2xśN-10, 

– zamontowanie pomiędzy słupami linii napowietrznej, istniejącym słupem linii napowietrznej n/n 
nr 161 oraz projektowanymi nr 161/1 ÷ 161/3 linii oświetleniowej typu AsXSn 2x35 mm2 o dł. 
145,5 m., 

– zabudowę na projektowanych słupach nr 161/1 ÷ 161/3 wysięgników rurowych 
jednoramiennych typu WP-1 (1,0m) z oprawami oświetleniowymi OUSh-100/100W z lampą 
sodową SON-T(+) o mocy 100W. 

 
Projektowany zakres do wykonania przez odbiorcę obejmuje dla zasilania ze stacji 

transformatorowej „Kuźnia Domaradzka – Jagów” nr ew. 284: 
– ustawienie wzdłuŜ przedmiotowej ulicy Opolskiej – drogi powiatowej nr 1348 O w m. 

Domaradzka Kuźnia (na odcinku od posesji nr 18 do posesji nr 20) dwóch nowych słupów 
bliźniaczych nr 38/1 i 38/4 typu BP-10 na Ŝerdziach Ŝelbetowych 2xśN-10 oraz dwóch słupów 
pojedynczych  nr 38/2 i 38/3 typu PP-10 na Ŝerdziach Ŝelbetowych śN-10, 

– zamontowanie pomiędzy słupami linii napowietrznej, istniejącym słupem linii napowietrznej n/n 
nr 38 oraz projektowanymi nr 38/1 ÷ 38/4 linii oświetleniowej typu AsXSn 2x35 mm2 o dł. 
181,5 m., 

– zabudowę na projektowanych słupach nr 38/1 ÷ 38/4 wysięgników rurowych jednoramiennych 
typu WP-1 (1,0m) z oprawami oświetleniowymi OUSh-100/100W z lampą sodową SON-T(+) o 
mocy 100W. 

– zabudowę na istniejącym słupie nr 37 wysięgnika rurowego jednoramiennego typu WP-1 (1,0m) 
z oprawą oświetleniową OUSh-100/100W z lampą sodową SON-T(+) o mocy 100W. 

– ustawienie przy drodze dojazdowej do cmentarza (obok ogrodzenia cmentarza) nowego słupa 
bliźniaczego nr 30/1 typu BP-10 na Ŝerdziach Ŝelbetowych 2xśN-10, 
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– wymianę istniejącego słupa drewnianego pojedynczego oszczudlonego nr 30 na nowy słup 
bliźniaczy typu BP-10 na Ŝerdziach Ŝelbetowych 2xśN-10, 

– przepięcie na wymieniony słup nr 30 istniejącej linii napowietrznej typu AsXSN 4x70+35 mm2, 
– zamontowanie pomiędzy słupami linii napowietrznej, istniejącym przebudowanym słupem linii 

napowietrznej n/n nr 30 oraz projektowanymi nr 30/1 linii oświetleniowej typu AsXSn 2x35 
mm2 o dł. 47,5 m., 

– zabudowę na przebudowanym i projektowanym słupie nr 30 i 30/1 wysięgników rurowych 
jednoramiennych typu WP-1 (1,0m) z oprawami oświetleniowymi OUSh-100/100W z lampą 
sodową SON-T(+) o mocy 100W. 

– ustawienie wzdłuŜ przedmiotowej ulicy Opolskiej – drogi powiatowej nr 1348 O w m. Lubnów 
(na odcinku od posesji nr 2 do posesji nr 4) trzech nowych słupów bliźniaczych nr 29/1, 29/2 i 
29/9 typu BP-10 na Ŝerdziach Ŝelbetowych 2xśN-10 oraz dwóch słupów pojedynczych nr 29/3 i 
29/4 typu PP-10 na Ŝerdziach Ŝelbetowych śN-10, 

– zamontowanie pomiędzy słupami linii napowietrznej, istniejącym słupem linii napowietrznej n/n 
nr 29 oraz projektowanymi nr 29/1 ÷ 29/5 linii oświetleniowej typu AsXSn 2x35 mm2 o 
długości 252,5 m., 

– zabudowę na projektowanych słupach nr 29/1 ÷ 29/5 wysięgników rurowych jednoramiennych 
typu WP-1 (0,5m) z oprawami oświetleniowymi OUSh-100/100W z lampą sodową SON-T(+) o 
mocy 100W. 

 
Projektowany zakres pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1 oraz schemacie ideowym rys. nr 3, a 

zestawienia montaŜowe linii napowietrznych oświetleniowych ujęto w tablicach nr 1.1 i 1.2. Natomiast 
obliczenie obciąŜeń statycznych projektowanych słupów wraz z wykresami wektorowymi przedstawiono 
na rys. nr 4 ÷ 8. 

 
5. Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 

Jako system dodatkowej ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym przyjęto istniejące 
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYŁ ĄCZENIE NADPRĄDOWE. Na przewód ochronno-
neutralny w przewodzie napowietrznym izolowanym naleŜy przeznaczyć Ŝyłę o niebieskim kolorze 
izolacji. 

 
- Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Napowietrzne linie niskiego napięcia z przewodami izolowanymi naleŜy chronić od przepięć 
atmosferycznych przez stosowanie na przewodach fazowych odgromników zaworowych o napięciu 
roboczym 660 V i znamionowym prądzie wyładowczym 2,5 kA. 

Odgromniki te naleŜy instalować: 
1) Na stacjach transformatorowych zasilających sieć n.n., 
2) Na końcach linii oraz w taki sposób, aby na kaŜde 500 m. długości wypadał przynajmniej jeden 

komplet odgromników, 
Uziemienie odgromników powinno być wykonane: 
1) W stacjach transformatorowych ŚN/nn jako wspólne uziemienie ochronne i robocze, 
2) W liniach elektroenergetycznych – jako wspólne z uziemieniem przewodu neutralnego, 
3) Na połączeniach linii z przewodami izolowanymi i linii kablowych podziemnych, 
Rezystancja uziemienia odgromników nie powinna przekraczać 10 omów. 
W projektowanej linii oświetleniowej odgromnik typu GXO Lovos 440/5 na przewodzie fazowym 

obwodu oświetleniowego naleŜy zabudować na słupach 161, 29, 29/5 oraz 38. Uziemienie odgromnika 
wykonać płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 20 x 4 mm (uziom typu T1). 

 
- Uziemienie 

Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia dla prawidłowej pracy urządzeń elektroenergetycznych 
w warunkach normalnych oraz ochroną przeciwporaŜeniową w warunkach zakłóceniowych muszą być 
wyposaŜone w uziemienie robocze. Uziemienie robocze naleŜy wykonać w kaŜdej stacji zasilającej. 
Dodatkowo uziemienia robocze naleŜy wykonać: 

- Na końcu kaŜdej linii i na końcu kaŜdego odgałęzienia o długości większej niŜ 200 m., 
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W projekcie uziemienia robocze naleŜy wykonać w tych samych miejscach, co uziemienie 
odgromników. 

 
6. Uwagi końcowe. 

- Realizację robót instalacyjno-montaŜowych prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami budowy oraz niniejszym projektem.  

- Po zakończeniu robót instalacyjno-montaŜowych naleŜy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 
przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim. 

-  W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych  niezidentyfikowanych urządzeń naleŜy ustalić 
uŜytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela uŜytkownika.  

 
Opracował:         
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OBLICZENIA  
 

1. Sprawdzenie skuteczności ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym - przez szybkie 
wyłączenie nadprądowe - obwód ze stacji transformatorowej „Dabrówka Dolna” nr ew. 57 – 
kier. słupy linii napowietrznej oświetleniowej nr 161, 161/1 ÷ 161/3  
Dane:  
Moc transformatora                                   S  =   40 kVA  
Bezpiecznik instal. na tabl. oświetl. ul.       Ib  =   32 A,  K = 3,4 
Linia napowietrzna AsXSn 4x70+35          L   =   187,9 + 32 m. 
Linia napowietrzna AsXSn 2x35                L   =   145,5 m. 
 

1.1. Wyznaczenie impedancji zastępczej. 
 

     Wyszczególnienie                                                 „R” „X” 

     Transformator 40 kVA                          0,0926                  0,1755 
     Linia napow. AsXSn 4x70+35 l=219,9 m.     0,0755 0,0352                       
     Linia napow. AsXSn 2x35 l=145,5 m      0,0652 0,0233                      

     Razem        0,2333 0,2340 
 

Ω=+=+= 33,00,2342333,0 2222 XRZ S  

 
 

1.2. Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym - przez szybkie 
wyłączenie nadprądowe. 

 
  U = 1.25 x Zs x K x Ib = 1,25 x 0,33 x 3,4 x 32 = 44,88 V 

 
U = 44,88 V < 230,0 V = Ub  

 
      Warunek skuteczności ochrony jest spełniony.  

2. Sprawdzenie skuteczności ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym - przez szybkie 
wyłączenie nadprądowe - obwód ze stacji transformatorowej „Kuźnia Domaradzka - 
Jagonów” nr ew. 284 – kier. słupy linii napowietrznej oświetleniowej nr 29, 29/1 ÷ 29/5  
Dane:  
Moc transformatora                                   S  =   100 kVA  
Bezpiecznik instal. na tabl. oświetl. ul.       Ib  =   32 A,  K = 3,4 
Linia napowietrzna AsXSn 4x70+35          L   =   285,6 m. 
Linia napowietrzna AsXSn 2x35                L   =   252,5 m. 
 

2.1. Wyznaczenie impedancji zastępczej. 
 

     Wyszczególnienie                                                 „R” „X” 
     Transformator 100 kVA                          0,0309                  0,0732 
     Linia napow. AsXSn 4x70+35 l=285,6 m.     0,0980 0,0457                       
     Linia napow. AsXSn 2x35 l=252,5 m      0,1131 0,0404                      

     Razem        0,2420 0,1593 
 

Ω=+=+= 29,00,1593242,0 2222 XRZ S  
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2.2. Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym - przez szybkie 

wyłączenie nadprądowe. 
 

  U = 1.25 x Zs x K x Ib = 1,25 x 0,29 x 3,4 x 32 = 39,44 V 

 
U = 39,44 V < 230,0 V = Ub  

 
      Warunek skuteczności ochrony jest spełniony.  

3. Sprawdzenie skuteczności ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym - przez szybkie 
wyłączenie nadprądowe - obwód ze stacji transformatorowej „Kuźnia Domaradzka - 
Jagonów” nr ew. 284 – kier. słupy linii napowietrznej oświetleniowej nr 38, 38/1 ÷ 38/4  
Dane:  
Moc transformatora                                   S  =   100 kVA  
Bezpiecznik instal. na tabl. oświetl. ul.       Ib  =   32 A,  K = 3,4 
Linia napowietrzna AsXSn 4x70+35          L   =   285,6 + 108 m. 
Linia napowietrzna 3xAL35                       L   =   102 m. 
Linia napowietrzna AsXSn 2x35                L   =   181,5 m. 
 

3.1. Wyznaczenie impedancji zastępczej. 
 

     Wyszczególnienie                                                 „R” „X” 
     Transformator 100 kVA                          0,0309                  0,0732 
     Linia napow. AsXSn 4x70+35 l=393,6 m.     0,1350 0,0630                      
     Linia napow. 3xAL35 l=102 m      0,1665 0,0612                      
     Linia napow. AsXSn 2x35 l=181,5 m      0,0813 0,0291                      

     Razem        0,4137 0,2265 
 

Ω=+=+= 472,00,22654137,0 2222 XRZ S  

 
 

3.2. Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym - przez szybkie 
wyłączenie nadprądowe. 

 
  U = 1.25 x Zs x K x Ib = 1,25 x 0,472 x 3,4 x 32 = 64,19 V 

 
U = 64,19 V < 230,0 V = Ub  

 
      Warunek skuteczności ochrony jest spełniony.  

 
     Obliczył:       

 


