


















OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Wstęp 
 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest przebudowa istniejącej linii napo-
wietrznej 0,4kV poprzez montaż przewodu i opraw oświetlenia ulicznego w miej-
scowości Tokary Drugie gm. Kawęczyn. 

 

2. Podstawa opracowania 
 

Projekt ten został opracowany w oparciu o:  
 Techniczne warunki budowy instalacji oświetleniowej nr WTG 22/I/2019 

wydane przez OUiD sp. z o.o.


 Warunki udostępnienia słupów energetycznych w linii nn wydane przez 
ENERGA – Operator S.A. Oddział w Kaliszu



 Obowiązujące przepisy i normy


 Wizję w terenie




3. Wykonanie oświetlenia ulicznego 
 

Zgodnie z warunkami wymienionymi w pkt. 2 linię oświetlenia ulicznego 
należy wykonać jako napowietrzną,  

Sterowanie oświetlenia ulicznego będzie się odbywało z szafki SO-1 pro-
dukcji firmy EMITER lub INCOBEX, którą należy zamontować na słupie nr 1/1 i 
2/1 linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej 60378. Szafkę wy-
posażyć w zegar astronomiczny typu ASTmidi z GPS firmy AST System. 

 
Projektowane szafki oświetlenia ulicznego należy zasilić przewodem 

AsXSn 2x25mm2 układanym w rurze KR 50 AROT (odpornej na promieniowanie 
UV) od złącza pomiarowego, które zamontowane zostanie na słupie nr 1/1 i 2/1 
przez ENERGA- OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu w oparciu o obustronnie 
podpisaną umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej gdzie stronami 
będzie EOP S.A. Oddział w Kaliszu i OUiD sp. zo.o. 

 
Projektowaną linię napowietrzną na obwodzie nr 1 wykonać przewodem 

AsXSn 2×25 mm2, który należy zawiesić od słupa nr 1/1 poprzez istniejące słupy 
z żerdzi żelbetowych do słupa 1/11 (N ŻN 9) pod przewodami istniejącej linii. 

 
Projektowaną linię napowietrzną na obwodzie nr 2 wykonać przewodem 

AsXSn 2×25 mm2, który należy zawiesić od słupa nr 2/1 poprzez istniejące słupy 
z żerdzi żelbetowych do słupa 2/11 (N ŻN 9) pod przewodami istniejącej linii. 

 

Naprężenie przewodu AsXSn 2×25 mm2 nie powinno przekroczyć 42,5 
MPa, a maksymalny naciąg 213 daN. Istniejąca linia 0,4kV wykonana jest 

przewodami AL 4×50 mm2. Na słupach nr 1/1, 1/11, 2/1 oraz 2/11 przewód za-
mocować odciągowo na uchwytach SO 117.225. Na słupach nr 1/1, 1/11, 2/1 i 
2/11 dla ochrony przed przepięciami należy zainstalować ograniczniki przepięć 
SE 30.166. Instalowane ograniczniki przyłączyć do uziemień. Rezystancja uzie-
mienia nie może przekroczyć 10 Ω po uwzględnieniu współczynnika korekcyjne-
go. 

 
Uziemienie wykonać z prętów stalowych BEZPOL o średnicy 16mm tak, 

aby dolna krawędź uziomu pionowego była pogrążona w gruncie na głębokości 



nie mniejszej niż 2,5m. Poszczególne uziomy pionowe układu uziomowego zale-
ca się tak rozmieszczać, aby odległości między nimi nie były mniejsze od ich dłu-
gości; nie wymaga się jednak odległości większych niż 10m. Rowy lub bruzdy, w 
których układa się uziomy poziome, należy zasypywać gruntem bez kamieni, 
żwi-ru, cegły lub gruzu. Uziomów nie należy zasypywać piaskiem lub żużlem. 
Uziom wykonać przy zastosowaniu bednarki ocynkowanej 25x4mm i prętów 
stalowych. Bednarka musi być przykryta warstwą ziemi pochodzącej z wykopu, a 
następnie dopiero warstwą piasku. W przypadku nie uzyskania wymaganej 

wartości rezy-stancji uziomu (tj. 10 ) należy go rozbudować przy zastosowaniu 
pręta stalowe-go o średnicy 16mm i długości 6m połączonego z bednarką.  

Na słupach nr: 1/1, 1/7, 1/11, 2/2, 2/7 i 2/11 należy zabudować oprawy 
LED typu BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S PHILIPS z system 
zarządzania oświetleniem CityTouch i abonamentem 10 lat. Oprawy 
zamontować nad prze-wodami istniejącej linii na wysięgnikach rurowych 
ocynkowanych o wysięgu 1,5 m. Połączenie opraw z przewodem AsXSn 
wykonać poprzez izolowane gniazda bezpiecznikowe SV 19.25 i zaciski SLIP 
22.127. 

 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa zostanie zapewniona przez sa-

moczynne wyłączenie zasilania. W tym celu należy wysięgniki połączyć z prze-

wodem PEN linii zasilającej. Połączenie wykonać przewodem AsXSn1×25mm2. 
Oprawy są wykonane w II klasie ochronności. 

 

 

Uwagi ogólne: 
 

1. Wykonanie zakresu prac objętych niniejszą dokumentacją należy zlecić 
osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

 
2. Prace związane z zabudową urządzeń oświetleniowych należy wykonać 

w technologii PPN (prace pod napięciem) 
 

3. Protokoły badań i pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
 

4. Zgodnie z obowiązującą w ENERGA OPERATOR SA procedurą pn. 
„Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych” należy całość 
prac wykonać w technologii PPN (prace pod napięciem). Prace w techno-
logii PPN mogą wykonywać firmy zweryfikowane przez Oddział w Kali-
szu, spełniające jednocześnie warunki określone w „Instrukcji prac pod 
napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablo-
wych oraz urządzeń rozdzielczych do 1 kV.”  
































































































