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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan projektowany.
 
Niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowę sieci nn i oświetlenia ulicznego w miejscach kolizji z planowaną budową chodnika w m.
Karwiniec oraz w Bierutowie  w pasie drogi wojewódzkiej nr 396. Zgodnie z warunkami przebudowy planuje się zmianę lokalizacji słupa
41/2 ul. Mickiewicza -   w rejonie budynku nr 28 oraz 6 stanowisk słupowych  w rejonie ul. Młyńskiej i skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Na
nowych stanowiskach słupowych należy zamontować istniejące przewody robocze i oświetleniowe oraz w obrębie planowanych słupów
do wymiany z przyłączami kablowymi odkopać je wraz z zapasami i wprowadzić na nowo ustawione słupy. Na nowe słupy przemonto-
wać istniejące oprawy oświetleniowe. 
 
 
Przebudowa linii napowietrznej w rejonie ul. Młyńskiej i Mickiewicza.
 
 Trasa linii.
Trasa linii objęta przebudową w obrębie ul. Młyńskiej ulega zmianie na odcinku od słupa L1/1 do słupa nr 149 a w rejonie ul. Mickiewicza
słup L1/3 oraz 41/2 słupy należy przesunąć poza planowany chodnik. 
 
 Słupy.
Do budowy stanowisk słupów zastosowano żerdzie wirowane typu E.  
Do stabilizacji postawienia słupów stosować ustoje prefabrykowane dobrane dla gruntu średniego. Wszystkie konstrukcje metalowe
montowane na słupach winny być chronione przez cynkowanie na gorąco. Podziemne części słupów zabezpieczyć abizolem "R".  
 
 Przewody.
W części  sieci objętej projektem przebudowy zastosować istniejące przewody  typu AL. 50 i 70 .
Przekroje przewodów, ich długości oraz naprężenia obliczeniowe dla poszczególnych odcinków linii podano na planach wykonawczych
sieci (rys. nr 2).
Naprężenia montażowe przewodów (naciągi montażowe) należy dobierać na podstawie tabel zwisów i naciągów dla danej temperatury
montażu przewodu oraz jego naprężenia obliczeniowego podanego na planie sieci.
 
 Osprzęt.
Do montażu linii stosować konstrukcje mocujące , zaciski linii głównej oraz odgałęźne   produkcji polskiej (ZMER, BELOS, SPIN, ENS-
TO),
  
Przyłącza.
Istniejące przyłącza kablowe oraz napowietrzne gołe należy przemontować na nowo ustawione słupy. Przyłącza napowietrzne izolowane
wykonać zgodnie z albumem  Lnn -p  - ELPROJEKT,  Poznań.
 
 
 Oświetlenie uliczne.
Istniejące oprawy oświetleniowe przemontować na nowo ustawione słupy. W miarę potrzeby wymienić przewody  połączeniowe. Wy-
sięgniki z oznakami korozji wymienić na nowe stalowe ocynkowane ( w porozumieniu z EnergiąPro ).
Wszystkie oprawy oświetleniowe montować nad przewodami linii głównych. Do połączenia opraw z liniami oświetleniowymi stosować
bezpieczniki słupowe z zaciskiem odgałęźnym typu BNK 25.
 
Ochrona przeciwporażeniowa.
Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosować szybkie odłączenie napięcia realizowane za pomocą wkładek bezpiecz-
nikowych szybkich (zerowanie) w stacjach transformatorowych.
 
 
 Ochrona przeciwprzepięciowa, uziemienia.
  Na słupach z przyłączami kablowymi sieci zamontować ograniczniki przepięć typu GXO - 0,5/5 lub KOPI - 0,5/5. Słupy z ochroną od-
gromową należy uziemić, a rezystancja uziemienia nie może przekroczyć wartości 10 W. Uziemienia wykonywać jako taśmowo-prętowe.
Do budowy uziomów stosować bednarkę ocynkowaną 25 x 4 mm oraz pręty stalowe miedziowane  f 16 typu BPUM 16/1,5 oraz uchwyty
krzyżowe UKPP 25 Zn/16.
 
 
 Uwagi końcowe.
Całość prac wykonać:
· zgodnie z projektem,
· zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami,
· w ścisłym porozumieniu ze służbami RD Oleśnica, właścicielami gruntów i ich uzbrojenia,
· w miejscach zbliżeń do istniejącej kablowej sieci telefonicznej, energetycznej oraz sieci wodociągowej wszelkie prace ziemne wykonać
ręcznie.
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Dobra_StrzelP4_5_rob_elektryczne_nn 2011_P.athTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Kz RAZEM
1 Linia napowietrzna nn ,

kablowe 0,4 kV   
0.00 0.00 0.00 0.00

2 Roboty zewn ętrzne kablowe
zasilanie rozdzielni prze-
pompowni 

0.00 0.00 0.00 0.00

3 Instalowanie urz ądzeń
oświetlenia zewn ętrznego
oraz zasilania rozdzielni
głównych

0.00 0.00 0.00 0.00

RAZEM 0.00 0.00 0.00 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Dobra_StrzelP4_5_rob_elektryczne_nn 2011_P.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45231400-9 Linia napowietrzna nn , kablowe 0,4 kV   
1

d.1
KNNR 5
1402-01

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m stanow
.

5 stanow
.

5.000

RAZEM 5.000
2

d.1
KNNR 5
1415-02

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

3
d.1

KNNR 5
0903-01

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - poje-
dynczy o długości do 10.5 m /    E 10,5/12

słup

5 słup 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

KNNR 5
0906-03

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-
wanych 17x3=51

szt.

51 szt. 51.000
RAZEM 51.000

5
d.1

KNNR 5
0905-05

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 4x70+2x25 mm2

km.prz
ew.

0.17 km.prz
ew.

0.170

RAZEM 0.170
6

d.1
KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV  810 m x
0,4m x 0,8 m = 259,2 m

m3

259.48 m3 259.480
RAZEM 259.480

7
d.1

KNNR 5
1005-01

Montaż rur osłonowych stalowych na słupach przy przepompowniach 17 szt.
x3,5 m= 59,5 m

m

59.5 m 59.500
RAZEM 59.500

8
d.1

KNNR 5
0717-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

9
d.1

KNNR 5
0717-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

10
d.1

KNNR 5
0717-06

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mo-
cowanych na słupach betonowych

m

195 m 195.000
RAZEM 195.000

11
d.1

KNNR 5
0401-02

Kompletny montaż złącza kablowego typu ZK1a kpl.

17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

12
d.1

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie /WO-1/ szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

13
d.1

KNNR 9
1005-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetlenia ulicznego kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

14
d.1

KNNR 5
0603-06

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do
200 mm2) krańcowych

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

15
d.1

KNNR 5
0907-03

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV m

540 m 540.000
RAZEM 540.000

16
d.1

Zestawienie
materiałów

Materiały do zestawienia - projekt / uchwyty, zaciski , śruby, haki, konstrukcje
drobne /

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 45314200-3 Roboty zewn ętrzne kablowe zasilanie rozdzielni przepompowni 
17

d.2
KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV  416 m x
0,4m x 0,8 m

m3

(115.0+92.0+14.0+164.0+31.0+45.0+11.0+6*4.0+9.0)*0.4*0.8 m3 161.600
RAZEM 161.600

18
d.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

115.0+92.0+14.0+164.0+31.0+45.0+11.0+6*4.0+9.0 m 505.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 505.000

19
d.2

KNNR 5
0707-05

Układanie kabli o masie do1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS
5x10

m

6*4.0 m 24.000
RAZEM 24.000

20
d.2

KNNR 5
0707-05

Układanie kabli o masie do1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS
5x35

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

21
d.2

KNNR 5
0707-05

Układanie kabli o masie do1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS
4x35

m

14.0+31.0+45.0 m 90.000
RAZEM 90.000

22
d.2

KNNR 5
0707-05

Układanie kabli o masie do1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS
4x50

m

115.0 m 115.000
RAZEM 115.000

23
d.2

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS
4x70

m

92.0+164.0+11 m 267.000
RAZEM 267.000

24
d.2

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

161.6 m3 161.600
RAZEM 161.600

25
d.2

KNNR 5
0726-11

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

146 szt. 146.000
RAZEM 146.000

26
d.2

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

7 odc. 7.000
RAZEM 7.000

27
d.2

KNR 5-12
0101-02

pomiar geodezyjny powykonawczy trasy lini kablowej z mapą powykonawczą
w skali1:500

km

505.0/1000 km 0.505
RAZEM 0.505

3 45316100-6 Instalowanie urz ądzeń oświetlenia zewn ętrznego oraz zasilania rozdzielni głównych
28

d.3
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III   80x0.4x0.7 m3

100*0.4*0.7 m3 28.000
RAZEM 28.000

29
d.3

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

100.0 m 100.000
RAZEM 100.000

30
d.3

KSNR 5
0801-02

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w rowie  w gruncie
kat. III dla zasilania rozdzielnicy głównej przepompowni

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

31
d.3

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

28.0 m3 28.000
RAZEM 28.000

32
d.3

KSNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

33
d.3

KSNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie parkowym typu OPA-
1MH70 lub WSL-800 100W

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

34
d.3

KSNR 5
0801-02

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w rowie dla oświet-
lenia zewnętrznego

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

35
d.3

KNNR 5
0726-11

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

114 szt. 114.000
RAZEM 114.000
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