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OPIS  TECHNICZNY  

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejących linii kablowych 
nn 0,4kV kolidujących z projektowaną przebudową drogi gminnej Nr 141028N w m. Możne, gm. Olecko.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Warunki przebudowy wydane przez PGE Dystrybucja SA;
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa;
- Obowiązujące przepisy i normy;
- Projekty innych branż.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA. 
- Napięcie robocze ......................................................................................................................................................... 230/400 V, 50 Hz 
- Ochrona przy uszkodzeniu  ............................................................................................. samoczynne wyłączanie zasilania
- Układ sieci .........................................................................................................................................................................................................TN-C

4. STAN ISTNIEJĄCY. 
W pasie przebudowywanej drogi występuj linia napowietrzna 0,4kV typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 
zasilana ze stacji transformatorowej SN/nn nr 4-53, oraz przyłącza napowietrzne i kablowe.
Dwa odcinki kablowych 0,4kV wymagają przebudowy poza projektowaną jezdnię.  
Poza urządzeniami elektroenergetycznymi występują także następujące obiekty: linie teletechniczne, oraz 
sieci wod-kan. 

5. STAN PROJEKTOWANY. 
Wejście wykonawcy z robotami na urządzeniach PGE Dystrybucja może nastąpić po przekazaniu placu 
budowy i po dopuszczeniu do pracy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy w energetyce.
Przebudowa sieci elektroenergetycznych musi zapewniać ciągłość dostaw energii lub czasowe wyłączanie 
(uzgodnione z RE Ełk) z zachowaniem istniejącego układu sieci. 
Szczegóły określają warunki usunięcia kolizji nr L.dz./RM4/KR/13741/2016. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004: 2014.

UWAGA: przebudowa drogi nie zmienia w sposób istotny rzędnych przy istniejących złączach kablowych 
i nie wymaga zmiany jego posadowienia.

• Ochrona istniejących linii kablowych 
Ochrona istniejących linii kablowych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (założenie rur 
osłonowych) została ujęta w projekcie budowlanym branży drogowej. Nakłady na ich założenie ujęto 
w kosztorysie branży elektrycznej. Poniżej przedstawiono wytyczne do tej branży. 
Linie kablowe nie wymagające przebudowy w miejscach skrzyżowań z projektowanymi drogami należy 
odkopać ułożyć w linii prostej i zabezpieczyć rurami osłonowymi dzielonymi. 
Na kablach nn należy stosować rury A110PS koloru niebieskiego, lub równoważne.

• Przebudowa linii kablowych nn
Przebudowie podlegają dwa odcinki kablowe:
KOLIZJA 1 - Przyłącze kablowe typu YAKXS 4x70 ze słupa nr 7 do złącza nr ZK-587 (przepompownia)

zdemontować istniejący kabel ze słupa i unieczynnić w ziemi do miejsca proj. mufy, dł. 247m; 
ze słupa nr 7 wykonać odcinek nowej linii do projektowanej mufy 
kablem YAKXS 4x70 dł. 212/239m; 
projektowany odcinek kabla połączyć z kablem istniejącym mufą przelotową ZRM2;
na słupie do wysokości 2m kabel chronić rurą osłonową BE75, a wyżej w uchwytach SO 79.6;
w miejscu przyłączenia przyłączy do linii napowietrznej zamontować odgromniki ASA 440 5BO 
i wykonać uziemienie wspólne przewodu PEN i odgromników, o R<10Ω.
miejsce rozizolowania kabla chronić głowiczką termokurczliwą AK4;
wyjście kabla z rury uszczelnić kształtką termokurczliwą REC90.

 Projekt oświetlenia drogowego ul. Polnej w Kowalach Oleckich.
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KOLIZJA 2 - Przyłącze kablowe typu YAKXS 4x70 ze słupa nr 10 do złącza nr ZK-835
unieczynnić istniejący kabel od złącza kablowego do miejsca projektowanej mufy, dł. 62m; 
ze złącza kablowego do projektowanej mufy wykonać odcinek nowej linii 
kablem YAKXS 4x70 dł. 58/67m. 

Uwaga: 
Dopuszcza się możliwość przełożenia istniejącego kabla według nowej trasy bez jego przecinania.
Warunkiem takiej przebudowy jest dobry stan techniczny kabla i możliwości terenowe.

6. CHRONA PRZY USZKODZENIU.
Jako środek ochrony przy uszkodzeniu w sieciach nn przyjęto samoczynne wyłączanie zasilania po czasie 
nie dłuższym niż 5s. W obwodach istniejących zachować dotychczasowy układ sieci. 

7. OCHRONA OD PRZEPIĘĆ.

W miejscu przyłączenia kabla do przewodu linii napowietrznej zostanie zamontowane ochronniki typu 
ASA 440 5BO.  

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

9. UWAGI KOŃCOWE:
- inwestor musi przestrzegać postanowień zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, itp. 

załączonych do projektu budowlanego;
- wszystkie przewody, kable, aparaty i urządzenia elektryczne muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego do stosowania w budownictwie i zgodne ze standardami PGE Dystrybucja SA;
- po wykonaniu robót budowlano-montażowych należy wykonać niezbędne sprawdzenia.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW. 

Zestawienie na podstawie odpowiednich pozycji katalogów KNNR

Lp. Nazwa Jm Ilość

1. Bednarka stalowa ocynkowana kg 11,70

2. Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m2 62,16

3. Kabel YAKXS 4x70;  0,6/1kV m 318,24

4. Końcówka kablowa do 2KA 120 mm2 szt 28,00

5. Ogranicznik przepięć nn ASA 500-5BO szt 3,06

6. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 22,80

7. Osłona rurowa do kabli sztywna odporna na UV,  HDPE ø75 m 2,60

8. Osłona rurowa do kabli, sztywna,  HDPE ø110 m 2,08

9. Palczatka termokurczliwa AK szt 1,00

10. Piaski do nawierzchni drogowych naturalne m3 30,24

11. Przewód miedziany LY 16 mm2, 750 V m 3,00

12. Ramka do rur RF szt 3,00

13. Taśmy COT 37, grub. 0,7 mm + COT 36 m 3,15

14. Termokurczliwa kształtka uszczelniająca "End-Cap" szt 1,00

15. Uchwyt dystansowy typ SO 76 szt. 7,50

16. Uchwyt stal.do bednarki uziem. nf. 914 i 915 szt 10,10

17. Uziomy prętowe, ze st. powl. Cu-14,2mm m 6,24

18. Zacisk uziemiający śrubowy  NK 2442 szt 3,06

19. Zestaw mont. muf ZRM 2 (JLP-CX4 35-70) kpl 2,00
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego:
- kopanie i zasypywanie rowów kablowych;
- demontaż kabla z wykopu;
- układanie rur osłonowych i kabli w rowach kablowych;
- montaż muf kablowych
- wykonanie badań i pomiarów.

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- budynki użyteczności publicznej, mieszkalne i gospodarcze, drogi publiczne;
- sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wod – kan.

3.  Elementy zagospodarowania terenu mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- czynne linie elektroenergetyczne i wodociągowe;
- ruch pojazdów na istniejących drogach.

 4. Przewidywane zagrożenia podczas prowadzenia robót i ich zapobieganie: 
a) zagrożenia występujące przy robotach ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym;
b) zagrożenia występujące przy montażu kabla nn:
- uderzenie pracownika spadającymi narzędziami i materiałami podczas wykonywania robót przy użyciu 

podnośnika samochodowego;
- upadek z rusztowania, drabiny lub podnośnika,
- porażenie prądem elektrycznym podczas prac w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych.
c) zagrożenia występujące przy robotach pomiarowych:prace pomiarowe:
Badania i pomiary elektryczne należą do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia i życia (możliwość porażenia prądem elektrycznym). Badania i próby linii kablowych  powinny być
wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne. 

5.    Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani przez kierownika budowy z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Wejście wykonawcy do prac związanych z robotami na istniejących urządzeniach PGE Dystrybucja może 
nastąpić po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokołem. Prace w pobliżu czynnych 
urządzeń elektrycznych prowadzi się na polecenie pisemne i po dopuszczeniu do robót zgodnie z 
przepisami instrukcji bezpiecznej pracy w PGE. Dopuszczeni do tych prac pracownicy muszą posiadać 
odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież 
i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami.
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ZAŁĄCZNIKI
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