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    OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu technicznego oświetlenia ulicznego przebudowy drogi gminnej nr 107318 0  
w m. Trzebina gmina Lubrza. 
 
 
 

   1. Podstawa opracowania: 
 

- zlecenie Inwestora nr umowy DOP-7041-2/2005 
- plan sytuacyjny w skali 1:500 
-Techniczne warunki przyłączenia wydane przez ENERGIAPRO Koncern Energetyczny,   
  Rejon Energetyczny w Nysie z dn. 2005-10-28 nr RE-7/3/TE/6595/752/2005 
- opinia Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji  w Prudniku nr ZUD/160/05 
  z dn. 2005-11-15 
- projekt przebudowy drogi branży drogowej i instalacyjnej 
- uzgodnienia międzybranżowe i z zainteresowanymi instytucjami 
- aktualne normy, przepisy budowy i zarządzenia. 
 
2. Inwestor i zwierzchnia jednostka energetyczna: 
 
Inwestorem proj. inwestycji jest Urząd Gminy Lubrza, ul. Wolności 73.  
Pod względem energetycznym obiekt podlegać będzie ENERGIA-PRO, Koncern 
Energetyczny S.A, Rejon Energetyczny w Nysie. 
 
3. zakres opracowania: 
 
Projekt niniejszy zawiera w swoim opracowaniu  budowę odcinka oświetlenia drogi gminnej  
długości ok. 200 m, za pomocą latarń na słupach stal-ocynk. dł. 8m, zasilanych linią kablowa 
n/n. 
 
4. Opis projektowanych robot: 
 
4.1 stan istniejący: 
Wzdłuż projektowanej drogi przebiega istn. lina napow. n/n 4x50 AL.+ośw. ulicy 25AL. 
Linia ta podlega modernizacji, na co został opracowany projekt przez firmę OMEGA –
ELEKTRO autor : inż. R. Sowa.  
Projektowany odcinek drogi nie posiada  oświetlenia i innych sieci energetycznych n/n, lecz 
jedynie występuje skrzyżowanie drogi z linią napow. średniego napięcia 15 kV. Ponadto 
wzdłuż drogi przebiega linia telefoniczna , kable podwieszone na drewnianych słupach nie 
kolidujące z proj. drogą. 
 
4.2 stan projektowany: 
 
Zgodnie z twp. zasilanie proj. linii kablowej oświetlenia drogi odbywać się będzie z istn. 
słupa linii napow. n/nn – 4x50+25AL , stacj transf. 15/0.4 kV „Trzebinia Tartak” - obw. 
„piekarnia”, słup drewniany z odciążką nr 321. 
Od słupa tego do proj. latarń, wykonać linię kablową n/n wykonaną kablem typu YAKXS 
4x35mm2-1kV, ułożoną w ziemi na głębokości 0.6-0.7m w pasie drogowym, zgodnie z rys. 
nr 1. Przy skrzyżowaniu proj. kabla z proj. drogą , kabel zabezpieczyć od uszkodzeń 
mechanicznych rurą typu DVK-110 f-my „AROT” /ułożyć dodatkowy przepust pod drogą/. 
Rury pod drogą układać na głębokości min. 1m. 
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Prace w pasie drogowym skoordynować z robotami drogowymi. 
Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe – Projektowanie i budowa.” 
Na słupie założyć ochronę odgromową przy połączeniu proj. kabla z linią napow. przy 
pomocy odgromnika typu BOP-0.28/5. 
Przy wprowadzeniu kabla na słup, kabel chronić rurą stal. do wys. min. 2.5m od terenu od 
uszkodzeń mechanicznych oraz należy wykonać zapasy kabla w postaci półpętli przy 
latarniach i słupie. 
W stacji transformatorowej na tablicy oświetlenia ulicznego wymienić istn.  zabezpieczenie 
nadmiarowo prądowe o wartości 20A na 25A”C”. 
Z uwagi na zmniejszoną moc zapotrzebowaną proj. oświetlenia Ps=0.84 kW w stosunku do 
zgłoszonego w twp. (2.5 kW) – nie przewiduje się wymiany licznika energii elektrycznej na 
tablicy oświetlenia  w stacji „Trzebina Tartak”. 
Uwaga! Na rys. nr 1 podano alternatywne zasilanie proj. kabla oświetleniowego, ze słupa linii 
napow. po jej modernizacji, w przypadku wcześniejszego jej wykonania niż przebudowa 
drogi. 
Dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej przyjęto montaż słupów oświetleniowych stalowych 
ocynkowanych okrągłych o wysokości 8m , posadowionych na fundamencie 
prefabrykowanym betonowym F100/40 o wym. 1000x400x400mm, dla strefy wiatrowej I, 
prędkości wiatru 20m/s i ciśnienia qk=25 kG/m2. Na słupie instalować wysięgniki stalowe 1-
ramienne o dł. 1m .  
W/w  osprzęt zaprojektowano w oparciu o dostwę f-my Valmont. 
Na wysięgniku zamontować oprawę typu SGS 203 f-my „Philips” ze źródłem sodowym typu 
SON-T-PLUS o mocy 100W. 
Obliczenie parametrów oświetleniowych drogi gminnej przeprowadzono w oparciu o program 
obliczeniowy „CalcuLuX Droga 6.4.1. i  normę europejską – PN EN 13201 (ark. 1-4), marzec 
2005 r.a wyniki obliczeń dołączono do projektu budowlanego. 
 
4.3 Ochrona przeciwporażeniowa: 
 
Sieć kablowa oświetlenia ulicznego wykonana będzie zgodnie z twp. w układzie zasilania 
TN-C. 
Na końcu linii kablowej wykonać uziemienie przewodu zerowego, bednarką stalową 
ocynkowana 25x4mm. 
 
5.0 Uwagi końcowe: 
 
- całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami i 
normami. 
- wykonać namiary geodezyjne linii kablowej oraz pomiary eksploatacyjne. 
 
 
 
 
 
Opole, grudzień 2005 r.    Opracował: 
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