LISTOPAD 2015
- Roboty melioracyjne
W miesiącu listopadzie kontynuowno budowę zbieraczy melioracyjnych wraz z uzbrojeniem.
W szczególności wykonano:
- 1050,7 m zbieraczy melioracyjnych.
- 13 szt. studni rewizyjnych Ø425mm
- 4 szt. studni rewizyjnych Ø600mm
- Roboty branży sanitarnej i gazowej
1. W miesiącu listopadzie zakończono prace w zakresie usuwania kolizji W5, W6 i W7.
2. Zakończono prace w zakresie usuwania kolizji KST4 (bez demontażu nieczynnych
rurociągów). Ponadto realizowano zaplanowane roboty na rurociągu tłocznym KST3, oraz
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej KS1.
3. Realizowano roboty budowlane związane z przebudową gazociągu średniego ciśnienia w
Nienadówce zostały wykonane w zakresie:
- roboty montażowe rur i armatury
- rur osłonowych i przewiertu
- próba ciśnienia
- przełączenie gazociągu
- demontaż istniejących nieczynnych rurociągów
- Roboty elektryczne
W miesiącu październiku wykonano następujące prace:
1. Zakończono usunięcie kolizji 9 eSN (km 460+547),
2. Postawiono słupy i dokonano przełączeń na kolizjach 10 eSN (km 459+497), 11 eSN
(460+427),12 eSN (460+847)
3. Usunięto kolizję 8enN
-Roboty branży teletechnicznej
W miesiącu listopadzie wykonano następujące prace:
1. Kolizja 4T Orange
Roboty zakończono.
Zabudowano kolejne 2 studnie kablowe SKR2. Wybudowano kolejny odcinek kanalizacji
teletechnicznej pierwotnej 1- otworowej o dł. 101 m. Wybudowano 2 obiekty kablowe ŻB8,5m. Przebudowano kabel napowietrzny XzTKMXpw 10x4x0,6 do nowo wybudowanej
kanalizacji. Zlikwidowano kolidujący odcinek linii słupowej z kablem XzTKMXpwn
10x4x0,6.
2. Kolizja 6T Wist
Zespawano kabel światłowodowy XOTKtd 24J i XOTKtd 8J- 2 szt, przebudowany do nowej
kanalizacji z istniejącym kablem kanałowym,(wstawka). Przebudowano 3 kable XzTKMXpw
50x4x0,6 kanałowe na odcinku przebudowanej kanalizacji , (wstawka). Do wykonania
pozostaje likwidacja przebudowanego odcinka kanalizacji teletechnicznej.
3. Kolizja 7T Orange
Roboty zakończono.
Przełączono kabel XzTKMXpw 10×4×0,6 i zakończono go na istniejącym obiekcie
kablowym. Zdemontowano odcinek kabla napowietrznego.

4. Kolizja 8T Wist
Roboty zakończono.
Zdemontowano odcinki kabli teletechnicznych napowietrznych przyłączeniowych ok. 550mb.
5. Kolizja 9T Wist
Roboty zakończono.
Przebudowano do nowo wybudowanego rurociągu kabel napowietrzny światłowodowy
XOTKtd 8J. Zlikwidowano kolidujący odcinek kabla światłowodowego.
6. Kolizja 10T Orange
Roboty zakończono.
Zlikwidowano kolidujący odcinek linii napowietrznej.
7. Kanalizacja Techniczna dla SZR:
Wykonano odcinki kanalizacji teletechnicznej wg zestawienia o łącznej długości 546 mb.

