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Garwolin, dnia 20.11.2019 r. 

 

 

1. Oświadczenie projektanta 

 

 

 

   Zgodnie z art. 20, ustęp 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane” 

(z późn.zm.)  oświadczam, że projekt budowlany dla zadania pn: 

 

Podwieszenie obwodu oświetleniowego za-licznikowego wraz z oprawami oświetleniowymi na 

istniejących stanowiskach słupowych linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej ST 

„STEFANÓW 6” [09-1103] 

w m. Stefanów, gm. Żelechów 

- odcinek istniejących stanowisk słupowych dz 504/2, 502, 501, 500, 499, 498/1, 495/1,  

- odcinek projektowanych stanowisk słupowych dz. 495/1, 493/1, 494/2, 490/1, 488/1, 486/2, 486/1, 

485/1  

 

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej,. 

  

 

  

 

 

............................ 

       (podpis) 
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2. Podstawa Opracowania 

 

 Zlecenie Inwestora 

 Warunki Przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej   

 Mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:1000 

 Inwentaryzacji istniejących urządzeń energetycznych dokonanych w terenie. 

 Obowiązujące normy elektryczne i przepisy PBUE 

 Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych opracowane przez PGE Dystrybucja 

S. A. 

 Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach 

wirowanych i ŻN. 

 Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi 

ASXSN na istniejących liniach niskiego napięcia z przewodami gołymi na słupach z żerdzi ŻN 
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3. Wykaz właścicieli nieruchomości składających oświadczenie dla budowy oświetlenia drogi 

gminnej nr 131441W w Stefanowie 

 

 Nr działki  

1.  485/1, 498/1 Ireneusz Jerzy Wryk 

2.  486/1 Michał Andrzej Kalata 

3.  486/2 Karol Sergiel 

4.  488/1, 490/1  Jan Tadeusz Pietryka 

5.  494/2, 493/1 Mieczysław Andrzej Bogusz 

6.  495/1 Angelika Rusak 

Daniel Rusak 

Elżbieta Rusak 

7.  499, 501 Damian Danel Zalewski 

8.  502 Mariusz Sławomir Kocielnik 

9.  500 Mariusz Kieliszek 

10.  504/2 Jarosław Ignacy Sergiel 

 

      

 

OŚWIADCZENIE 

 

Dotyczy inwestycji pt.: Podwieszenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stefanów 

drogi gminnej dz.563,  gm. Żelechów. 

 

Gmina Żelechów posiada komplet zgód właścicieli gruntów na umieszczenie, 

wykonanie i dalszą eksploatację obwodu oświetlenia przy działce drogi gminnej 563 w 

miejscowości Stefanów. 

 

 

 

       …………………………………………. 
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4. Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nN-0,4 kV 
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5. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest podwieszenie za-licznikowego obwodu oświetleniowego wraz 

z oprawami oświetleniowymi i skrzynką ZN/TL SON wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Stefanów 

dz. 563, gm. Żelechów 

Projektowany obwód zaprojektowano przewodem ASXSN 2x25 na istniejących stanowiskach 

słupowych linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej „Stefanów 6 ” [ 09-1103]”  

 

6. Dane wyjściowe 

Napięcie zasilania    Un = 230 V, 50 Hz 

System ochrony   samoczynne wyłączenie w ukł. TN – C 

Moc przyłączeniowa   3 kW / 1f 

 

7. Bilans mocy 

Moc zainstalowana   Pi = Psz = 8 x 40W x = 0,32 kW 

Prąd rozruchu    Ir = 320W / 230V = 1,39 x 6 (krotność rozruchu) = 8,35A 

 

8. Opis techniczny  

 

Przewód oświetlenia ulicznego typu ASXSN 2x25 mm2 zawiesić od istniejącej stacji 

transformatorowej nr 09-1103 poprzez stanowisko słupowe narożne i do stanowiska końcowego 

odcinka nowo-projektowanego na granicy działek dz. 486/1 i 485/1 – naprężenie 42,5 MPa. Do 

zawieszenia i podwieszenia przewodu zastosować osprzęt izolowany do linii ASXSN. 

Projektowane rozmieszczenie opraw oświetleniowych uzależnione jest od istniejących 

stanowisk słupowych linii napowietrznej. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem należy zainstalować 

oprawy oświetleniowe wg rysunku - na wysięgniku rurowym stalowym ocynkowanym ogniowo. 

Wysięgniki do słupa mocować za pomocą uchwytów stalowych ocynkowanych ogniowo.  

Oprawy oświetleniowe typu LED - BGP281 LED49-4S/740 II DM10 w klasie ochronności II.  

Strumień świetlny oprawy 4900 lm – w załączeniu karta katalogowa.  

Zabezpieczenie oprawy wykonać bezpiecznikiem topikowym w podstawie bezpiecznikowej 

izolowanej zawieszonej bezpośrednio na przewodzie ASXSN. Wartość zabezpieczenia 6A 

Podłączenie opraw do przewodów zasilających należy wykonać przewodem YKY 2x2,5/1 kV w 

dodatkowej rurce ochronnej wewnątrz wysięgnika.  
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Obwód oświetlenia należy zabezpieczyć ochronnikami przeciwprzepięciowymi typu ASA 

0,5/10 kA oraz wykonać uziemienie, do którego należy podłączyć przewód zerowy obwodu 

oświetlenia. Maksymalna wartość rezystancji uziemienia wynosi R<10Ω. 

Zawieszanie przewodu oświetleniowego na stacji transformatorowej wykonać na uchwycie 

końcowym z zabezpieczeniem końcówek przewodu przez kapturki termokurczliwe. 

Prace na stacji transformatorowej wykonać bezwzględnie przy wyłączonej i uziemionej linii 

Sn-15 kV i nN-0,4 kV - po wcześniejszym zgłoszeniu i dopuszczeniu służb PGE Dystrybucja S.A. 

 

9. Zasilanie, pomiar energii elektrycznej i sterowanie oświetleniem 

 

Na stanowisku nr 201 (dz. 502) należy zainstalować skrzynkę ZN/TL SON i  wyposażyć w 

zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo-prądowe typy S301C 16A 

Sterowanie oświetleniem zrealizować przez układ sterowania zlokalizowany w drugiej części 

szafki  ZN/TL SON wg schematu.  Przewód oświetlenia ulicznego wyprowadzić ze skrzynki w rurce 

ochronnej na uchwytach po słupie. 

Załączanie oświetlenia wykonać w oparciu o zegar astronomiczny wyzwalający pracę stycznika.  

Dla celów eksploatacyjnych w układzie sterowania zainstalować przełącznik trybu prac oświetlenia 1-

0-2 (ręczne – 0 – automatyczne). 

Schemat układu zasilania oraz sterowania przedstawia rysunek. 

 

10. Ochrona Przeciwporażeniowa 

 

Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne 

wyłączenie napięcia zasilania w układzie sieciowym TN-C. Skuteczność ochrony zgodną z normą PN-

IEC-60364 zapewnia odpowiedni przekrój kabla zasilającego, dobór wkładki bezpiecznikowej, montaż 

wyłączników nadmiarowo-prądowych zabezpieczających obwód oświetlenia oraz wykonanie skrzyni 

zasilającej w II klasie ochronności. 

Dla wysięgnika oprawy ochrona podstawowa przed porażeniem jest realizowana przez 

umieszczenie wysięgnika na wysokości powyżej 2,5m (poza zasięgiem ręki), oraz zastosowanie 

przewodu typu YKY/1kV  z podwójną izolacją z dodatkowym peszlem izolacyjnym. 
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11. Obliczenia 

Dobór stanowisk słupowych ze względu na obciążenia statyczne 

Założenia do obliczeń : 

 - strefa wiatrowa WI 

- strefa sadziowa SI 

- zwis fmax = 1,5  m 

- długość przęsła LNNi , amax = 50 m 

 

-    istn.  LNN  przewody 4xAL25,    

naprężenie     60 MPa 

Npn - naciąg podstawowy  150 daN 

 

-    proj.  LNNi  przewody ASXSN 2x25 mm2,    

naprężenie     42,5 MPa 

Npn - naciąg podstawowy  213 daN 

 

- stacja transformatorowa STS 20/100 – konstrukcja wsporcza stacji transformatorowej jest 

wykonana na dwóch żerdziach żelbetonowych typu ZN-12 wzmocnionych podwójną rozpórką. 

Wytrzymałość statyczna jest określona wykresem dopuszczalnych sił Fx i Fy dla słupów rozkracznych
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Stacja transformatorowa jest obciążona naciągiem od przewodów linii napowietrznej Sn15kV; 

3xAFL25 z naprężeniem podstawowym 80,0 MPa, naciąg podstawowy 223 daN na przewód. Dla 3-

przewodów naciąg podstawowy wynosi 669 daN w osi X. Na stacji zamontowano podwójne rozpórki 

dla urządzeń stacji (między innymi podest transformatora, konstrukcja podstaw bezpiecznikowych SN). 

W osi Y występuje równowaga naciągu przy dwóch obwodach przewodów 4xAL25 w obydwu 

kierunkach.  Od strony obwodu nr 2 zostanie dowieszony przewód ASXSn 2x25 z naciągiem 213 daN  - 

Wypadkowa obciążenia wg wykresu sił nie przekracza dopuszczalnego obciążenia, co pozwala na 

zawieszenie przewodu oświetlenia ASXSN 2x25.  

 

- stanowisko narożne 206: N-10/ZN  z rozpórką 

Po = 22 daN (obciążenie wiatrem oprawy nad przewodami) 

Psx = 69,8 daN (obciążenie wiatrem słupa) 

 

PuAL = 2*Npn*cos(α/2) =  2*4*150*cos(101/2) = 763 daN 

PpASXSN2x25 = 50m x 0,72 = 36 daN 

Pumax = sqr((763)2+(36)2+(22)2) 

Pumax =  763,84 daN 

Dopuszczalne obciążenie słupa  206: N-10/ZN  z rozpórką Fx=2200 daN   

Wytrzymałość statyczna stanowiska słupowego została zachowana 

 

- stanowisko przelotowe P-10/ZN 

Po = 22 daN (obciążenie wiatrem oprawy) 

Ps = 52 daN (obciążenie wiatrem słupa) 

PpASXSN2x25 = 50m x 0,72 = 36 daN 

Pp4xAL25 = 50m x 0,2755 x 4 = 55,1 daN 

Pux = 22 + 52 + 36 +55,1 = 165,1 daN 

Przyjmujemy słup P-10/ZN nośność 227dakN 

Wytrzymałość statyczna stanowiska słupowego została zachowana 

 

- stanowisko końcowe K-10,5/4,3/E 

Po = 22 daN (obciążenie wiatrem oprawy) 

Ps = 46 daN (obciążenie wiatrem słupa) 

Puw = (Pu
2 + Pz

2)1/2 = (2132 + (22+22+46)2)1/2 = 231,23 daN 

Przyjmujemy słup K-10,5/4,3/E nośność 4,3 kN 
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Wytrzymałość statyczna stanowiska słupowego została zachowana 

 Specyfikacja obwodów oświetleniowych 

Oznaczenie 
odcinka 

Długość 
[m] 

Rezystancja 
[Ω] 

Reaktancja 
[Ω] 

Spadek 
napięcia 
[%] 

Prąd 
obciążenia 
[A] 

Prąd zwarciowy [kA] Prąd 
udaru 
[kA] Jednofazowy Trójfazowy 

L2  
(ASXSN 2x25) 

407.0 0.487 0.135 0.35 1.02 0.21 - 0.31 

 

Sprawdzenie spadków napięć w obwodach  

 

Spadek napięcia w obwodzie SON  -> obwód ośw  

ΔUmax  =  ΔUL   

ΔUmax  =  0.35%    

jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.  

 

Linia L2  

Warunek prądowej obciążalności długotrwałej  

Idd  ≥  Io  

112.00A  ≥  1.02A    

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie obwodu  

Io  ≤  INbezp  ≤  Idd  

1.02A  ≤  10.00A  ≤  112.00A    

IZ  ≤  1,45*Idd  

14.50A  ≤  162.40A    

 

Wyłącznik nadprądowy Klasa C 10A spełnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem 

zasilającym  

Sprawdzenie wyłączalności zwarć jednofazowych - zabezpieczenie obwodu  

Σ R  =  0.978 Ω  Σ X  =  0.285 Ω   

Zzw   =  1.025 Ω   

Ip1  ≥  IZ  

213.07A  ≥  100.00A    

Z charakterystyki prądowo-czasowej zabezpieczenia - Wyłącznik nadprądowy Klasa C 10A - 

wynika że warunek wyłączenia zwarcia w czasie krótszym od wymaganego (5s) jest spełniony.   
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Wniosek: zaprojektowany obwód spełnia wymagania w zakresie skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej.  

 

Obliczenia wykonano przy użyciu oprogramowania ArCadia 5.7 PL.  

 

 

12. Analiza odległości projektowanego przewodu względem istniejącej linii SN-15kV – 

skrzyżowanie 

 

1. Wysokość zwieszenia przewodów linii napowietrznej Sn-15kV w miejscu skrzyżowania: 8,5 m 
nad ziemią 

2. Wysokość projektowana zawieszenia przewodów linii napowietrznej izolowanej ASXSN 2x25 
w miejscu skrzyżowania 6,2 m nad ziemią 
 

Wg PN-SEP-003 wymagana odległość pionowa między krzyżującymi się liniami o napięciu 

1kV<Un<30kV z przewodami gołymi i linii o napięciu znamionowym do 1kV z przewodami 

pełnoizolowanymi powinna wynosić 0,6m   - warunek spełniony. 

 

13. Analiza wysokości zawieszenia przewodu projektowanej linii oświetleniowej w przęsłach ze 

słupem z żerdzi ŻN-8 

 

1. Wysokość projektowana zawieszenia przewodów linii napowietrznej izolowanej ASXSN 
2x25 na słupie nr 202 (P-8/ZN) wynosi 6,2m nad ziemią 

2. Dla przewodu ASXSN 2x25 przy naprężeniu 42,5 MPa dla długości przęsła 50m max zwis 
wynosi 1,5 m 

 

Projektowana  min. wysokość zwieszenia przewodu oświetleniowego w środku przęsła powinna 

wynosić co najmniej 4,7 m 

 

Wg PN-SEP-003 wymagana odległość pionowa przewodów pełnoizolowanych od ziemi 

powinna być nie mniejsza niż 4,5m - warunek spełniony. 
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14. Zestawienie montażowe dla odcinka oświetlenia podwieszonego na stanowiskach linii 

napowietrznej nN-0,4kV 
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ST  1 1        

201 26 1  1 1 1 1 1 1 4 

202 46 1  1       

203 50 1  1 1 1 1 1  2 

204 50 1  1 1 1 1 1  2 

205 48 1  1 1 1 1 1  2 

206 47 1  1 1 1 1 1  2 

           

razem 267 7 1 6 5 5 5 5 1 10 

 

 

Uwagi 

Pozostałe prace niewymienione w opisie wykonać zgodnie z PN-E-05100-1 

„Elektroenergetyczne linie napowietrzne – projektowanie i budowa, katalogami szczegółowymi 

wymienionymi we wstępie dotyczących poszczególnych elementów linii, innymi obowiązującymi 

przepisami oraz wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych - linie niskich napięć (nN) 

(PGE Dystrybucja S. A.).  

Przed realizacją zadania, należy uzyskać stosowne dopuszczanie do wykonywania prac na 

czynnych urządzeniach elektroenergetycznych. 
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16. Spis rysunków 

 

E-1  Plan oświetlenia 

E-2  Schemat skrzynki ZN/TL SON 

E-3  Adaptacja – Widok Stanowiska słupowego z oprawą oświetleniową 

Karta katalogowa oprawy oświetleniowej 
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Data: 13-07-2020

UNISTREET GEN2 MICRO

BGP281 LED49-4S/740 II DM10

Wprowadzenie

Oprawa UniStreet gen2 została zaprojektowana do wdrożeń technologii LED na dużą skalę i idealnie 
nadaje się jako zamiennik technologii oświetleniowych w miastach. Dzięki wysokiej efektywności i 
niskim kosztom początkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztów inwestycji oraz 
znaczące oszczędności zużycia energii w krótkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia łatwość 
instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) ułatwia przyszłą modernizację i zapewnia 
łączność z aplikacjami, takimi jak Interact City.UniStreet gen2 jest dostępna w pakietach obejmujących 
zróżnicowaną optykę i strumienie świetlne, umożliwiające dalsze dostosowanie w celu spełnienia 
określonych wymagań projektowych. Dzięki temu stanowi bezpośredni zamiennik konwencjonalnego 
oświetlenia. Wykonana z materiałów wysokiej jakości kompaktowa oprawa zapewnia także łatwy 
demontaż i recykling po zakończeniu okresu jej eksploatacji.
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Dane produktu
Kod rodziny BGP281

Dane mechaniczne

Materiał obudowy Odlew aluminiowy

Materiał mocowania Aluminium

Stopień ochrony IP66

Stopień odporności na uderzenia IK08

Odporność na korozję Zgodnie z testem SST 500h

Certyfikacja

CE CE

ENEC ENEC plus mark

RoHS -

WEEE -

Klasa ochronności elektrycznej II

Dane serwisowe

Okres gwarancji 5 lata

Klasa serwisowalności Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w 
serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę 
LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę 
przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części 
mechaniczne

Wymienność źródła światła tak

Zakres eksploatacyjny temperatury 
otoczenia

-40 do +50°C

Temperatura otoczenia odniesieniowa 25 °C

Wskaźnik trwałościowy L L97

Trwałość 100000 h

Ochrona przeciwprzepięciowa 10kV 

Rysunek z wymiarami



Data: 13-07-2020

Dane elektryczne i fotometryczne
Zasilacz

Typ Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt

12NC

Ilość zasilaczy 1

Max. ilość opraw na zabezpieczenie B16 26

Prąd rozruchu 21 A

Czas rozruchu 225 μs

Napięcie zasilania 220V-240V

Częstotliwość zasilania 50/60 Hz

Prąd zasilania LED 493 mA

Moc oprawy (początkowa) 31 W

Moc oprawy (końcowa) 31 W

Moc oprawy (średnia) 31 W

Tolerancja mocy oprawy +/-11%

Współczynnik mocy (100% mocy) 0.98

Współczynnik mocy (50% mocy) 0.94

System sterowania No connectivity

Regulacja strumienia świetlnego DALI

Źródło światła

Typ źródła światła LED

Ilość diod 20

Skuteczność świetlna źródła światła 158 lm/W

Skuteczność świetlna oprawy 141 lm/W

Kod barwy światła 740 (Neutral White)

Wskaźnik oddawania barw 70

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja początkowa temp. barwowej +/- 275 K

Tolerancja końcowa temp. barwowej +/- 350 K

Strumień świetlny źródła światła 4900 lm

Tolerancja strumienia świetlnego +/-7%

Strumień świetlny oprawy 4361 lm

Ryzyko fotobiologiczne Grupa ryzyka 0 (RG0)
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Parametry optyczne

Optyka DM10

Sprawność 0.89

Wskaźnik ULR dla nachylenia 0° 0.00%

Klasa G dla nachylenia 0° G*3

Imax dla kąta 90° 0 cd/klm

Kod strumieniowy CIE 39 74 98 100 89
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