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WYKAZ PROJEKTU  
 
 

1. Metryka projektu, 

2. Wykaz projektu, 

3. Techniczne warunki przyłączenia dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w 

m. Dobrzeń Mały (dz. nr 959/143, 961/142, 1090/143, 1092/143, 1167/134), gm. Dobrzeń Wielki, 

wydane przez RD Opole, znak: RD3/2/RDE2/JW/L.dz.13205/TWP-1945/10 z dn. 04.10.2010 r. 

4. Opinia nr GK.7442-1009/2010 z dnia 01.12.2010 r., wydana przez PZUDP w Opolu, 

5. Opis techniczny, 

6. Obliczenia. 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 

1. Plan sytuacyjny oświetlenia ulicznego – zabudowa oprawy oświetl. na słupie nr 232. 
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OPIS  TECHNICZNY  
 
1. Temat. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na rozbudowę istniejącego oświetlenia 
ulicznego w związku z przebudową drogi wewnętrznej (dz. nr 959/143, 961/142, 1090/143, 1092/143, 
1167/134) w m. Dobrzeń Mały, gmina Dobrzeń Wielki. 

 

2. Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Inwestora,  
- inwentaryzacja istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia, 
- map w skali 1:500 z projektowaną przebudową drogi wewnętrznej (dz. nr 959/143, 961/142, 

1090/143, 1092/143, 1167/134) w m. Dobrzeń Mały, 
- techniczne warunki przyłączenia wydane przez RD Opole, 
- koordynacja międzybranŜowa, 
- obowiązujące przepisy i normy PNE. 
 

3. Zakres opracowania.  
Opracowanie obejmuje: 
- Projektowane oświetlenie uliczne, 
- Ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym. 
 

5. Projektowane oświetlenie uliczne. 
Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia oświetlenia ulicznego naleŜy na istniejącym słupie 

LNN nr 232 zabudować dodatkową oprawę oświetleniową. 
 
Projektowany zakres do wykonania przez EnergiaPro S.A. RD Opole obejmuje: 

- zabudowę na słupie nr 232 przy ul. Chopina oprawy oświetleniowej typu VITAL IVG-1 S 100W, 
szyba płaska z lampą sodową SON T(+) o mocy 100W na wysięgniku jednoramiennym 0,5 m., 

 
Zakres projektowanego oświetlenia ulicznego pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1. 
 

5.1. Latarnie oświetleniowe. 
Do oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej, zaprojektowano oświetlenie na istniejącym słupie linii 

napowietrznej niskiego napięcia nr 232, na wysięgniku jednoramiennym o długości 0,5 m o nachyleniu 10° 
i oprawą typu VITAL IVG-1 S 100W, szyba płaska z lampą sodową SON T(+) o mocy 100W lub innych 
producentów lecz o parametrach nie gorszym niŜ zastosowane w niniejszym projekcie. 

Dla zabezpieczenia oprawy oświetleniowej zabudowanej na linii napowietrznej niskiego napięcia 
naleŜy na słupie zamontować bezpiecznik napowietrzny słupowy niskiego napięcia do przewodów 
izolowanych typu SV 19.25 z wkładką topikową 4A. Od bezpiecznika napowietrznego do oprawy 
oświetleniowej wciągnąć w wysięgnik przewód typu YDY 3x1,5 mm2 

 

W przypadku zastosowania opraw innych producentów, oprawy powinny charakteryzować się 
następującymi parametrami: 

- oprawa o rozsyle światła szerokim, ograniczonym, korpus i pokrywa wykonane metodą wtrysku 
ciśnieniowego aluminiowego, 

- stopień ochrony dla komory optycznej min IP66 zgodnie z PN-EN-60598 dla układu zapłonowego 
min IP65 zgodnie z EN 60598. 

- oprawa powinna posiadać uchwyt montaŜowy zapewniający mocowanie oprawy na wysięgniku o 
średnicy 60/76mm, 

- odbłyśnik oprawy powinien być wykonany z jednego kawałka anodyzowanej blachy aluminiowej 
o bardzo wysokim stopniu czystości, 

- oprawa powinna ograniczać emisję promieniowania UV (wymagania Decyzji Środowiskowej), 
- w oprawie powinien być zastosowany układ szeregowo-równoległy zasilania z kompensacją mocy 

biernej, 
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- oprawa powinna zapewniać poziom oświetlenia nie gorszy niŜ przewidziana w dokumentacji 
projektowej, 

- oprawa wyposaŜona w mechanizm umoŜliwiający ustawienie kąta nachylenia oprawy na 
wysięgniku i bezpośrednio na słupie 

- odbłyśnik wielozakrzywieniowo -powierzchniowy wykonany metodą hydroformowania,  
- klosz chroniący część optyczną powinien być wykonany z płaskiego (miniumu 4mm) hartowanego 

szkła o współczynniku odporności mechanicznej nie gorszej niŜ IK-09 zgodnie z EN 50102, 
- zamocowanie oprawki źródła światła wyposaŜone w system regulacji połoŜenia źródła światła, 
- klasa ochronności przeciwporaŜeniowej II 
- Źródła światła jakie naleŜy stosować: wysokopręŜne sodowe, tabularne o podwyŜszonych 

parametrach świetlnych tzn. 
= moc 100W – min 10000 lm 

Zalecane źródła światła SON-T Plus 
 

   Wymagana gwarancja Producenta: 
- od korozji na korpus – 15 lat. 
- na odbłyśnik – 8 lat 
- ogólna gwarancja na oprawę jako całość, w tym osprzęt elektryczny – 2 lata (z wyłączeniem źródeł 

światła). 
    Wymagany certyfikat CE. 

 

6. 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 kablu naleŜy przeznaczyć Ŝyłę o niebieskim kolorze izolacji.  

 

7. Uwagi końcowe.  
- wykonawstwo robót naleŜy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi 

PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu 
przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich słuŜb, tj.: RD 
Opole, 

 
- Po zakończeniu robót instalacyjno - montaŜowych naleŜy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 

przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 
 

 

                                                                                                              Opracował:          
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OBLICZENIA  
 

1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) projektowanego obwodu oświetleniowego. 
 

-  projektowane oprawy 
 
                                 1 x 100 W                                                   =    0,10 kW 
 

1.1. Obliczenie prądu szczytowego obwodu oświetleniowego. 
 

- Istn. obw. ][51,0
85,0230

100
A

x
IS ==  

 
Podłączenie proj. oprawy do istn. obwodu oświetleniowego nie wpłynie na zmianę układu 

pomiarowego i zabezpieczenie obwodu. 
 

  
 

                   Obliczył:       
 

 


