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  CZĘŚĆ BUDOWLANA

 1 . Opis ogólny inwestycji

 1.1 Inwestor

Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

 1.2 Wykonawca opracowania

inProjects W. Kozicki i Wspólnicy S.J.

ul. Przesmyckiego 4, 73-110 Stargard Szczeciński

 1.3 Wykonawca robót

Wykonawca nie wyłoniony na etapie projektowania.

 1.4 Inwestycja

Zadanie:  Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy

ul. Rydla 6 w Szczecinie

 1.5 Zakres opracowania

Projekt określa zasady, technologię i sposób wykonania przyłączy telekomunikacyjnych wyżej

wymienionej inwestycji w zakresie budowy kanalizacji światłowodowej oraz wytyczne do instalacji

infrastruktury światłowodowej.
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 1.6 Zakres rzeczowy projektu

Czynności Zakres

Wykonanie przecisków z ułożeniem rur osłonowych HDPE 110/6,3mm 15,0m  

Ułożenie rur osłonowych 110/6,3mm w wykopie 6,0m

Wybudowanie pakietu mikrokanalizacji 2 x 12/8mm  w ziemi na gł. ok 1m 64,0m  

Wybudowanie pakietu mikrokanalizacji 2 x 12/8mm zaciąganie do rur 110/6,3mm 21,0m  

Montaż elementów złączowych kanalizacji (ilość orientacyjna zależy od technologi 
i sposobu wykonania przez wykonawcę)

7szt.  

Badanie ciągłości i drożności wybudowanych ciągów mikrokanalizacji 2szt.  

Wdmuchiwanie kabli światłowodowych do mikrokanalizacji – kabel 12j długość 
wraz z zapasami kabla i 3% na zafalowanie

115,0m

Odtworzenie i zasianie trawników  15,0m2  

Przebijanie otworów w ścianach 5szt.  

Ułożenie koryt kablowych 60 x 40 mm 40,0m  

Ułożenie mikrorur LSOH 10/8mm wewnątrz budynków w projektowanej i 
istniejącej infrastrukturze kablowej 

80,0m  

Zabezpieczenie  przepustów budynkowych typu EPAF 1szt.  

Przełącznica i urządzenia 19” - dostarczeni montaż nowych 2kpl.  

Spawanie kabla światłowodowego przełącznice + mufy światłowodowe 16+8
spawów  

Pomiary reflektometryczne i mocy metoda transmisyjną (z czego 240 pomiarów 
należy wykonać na włóknach nie zakończonych złączami)

288szt.  

Roboty towarzyszące wykonaniu inwestycji 1kpl.

 1.7 Podstawa opracowania

Opracowanie co do ogółu powstało na podstawie:

• umowy, wytycznych i uzgodnień z inwestorem,

• mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

• wizji i pomiarów sporządzanych w terenie, 

• decyzji, opinii, uzgodnień i warunków wydawanych w toku postępowań administracyjnych, 

• uzgodnień branżowych, 
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• uzgodnień lokalizacyjnych, 

• dostępnych opracowań planistycznych i geograficznych,

• warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci,

Na potrzeby projektu nie dostarczono programu funkcjonalno-użytkowego.

 1.8 Projekty powiązane

Projekt budowlano-wykonawczy w ramach zadania 4/2014: Budowa sieci telekomunikacyjnej

pomiędzy SPNT ul. Niemierzyńska 17a a Szpitalem Zdroje przy ul. Mącznej w Szczecinie. 

Inwestor: Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin

Opracowanie: FCA Sp. z o.o.

Ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice

 1.9 Certyfikacja sieci 

Materiały  przewidziane  do  wybudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty,  certyfikaty,

świadectwa  zgodności  lub  aprobaty  techniczne  oraz  być  zatwierdzone  przez  Inwestora/Inżyniera

kontraktu.

Zastosowane materiały powinny posiadać właściwości i parametry nie gorsze niż w podanych

przykładowych kartach katalogowych.

 1.10 Normy, przepisy i zarządzenia

Niniejsza dokumentacja powstała w oparciu o niżej wymienione normy i przepisy: 

• ZN/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci  miejscowe.  Kablowe linie  optotelekomunikacyjne.  

Ogólne wymagania techniczne

• ZN/TP S.A.-004 Zbliżenia  i  skrzyżowania  z  innymi  urządzeniami  uzbrojenia  terenowego.

 Ogólne wymagania i badania.

• ZN/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

• ZN/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.

• ZN/TP S.A.-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

• ZN/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania.
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• ZN/TP S.A.-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania.

• ZN/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

• ZN/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

• ZN/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

• ZN/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

• ZN/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Systemy  uziemiające  obiektów

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

• ZN/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPE). Wymagania i badania.

• ZN/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania.

• PN-EN  61140:2005  Ochrona  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym.  Wspólne  aspekty

instalacji i urządzeń

• PN-EN  1366-3:2010  Badania  odporności  ogniowej  instalacji  użytkowych.  Część  3:

Uszczelnienia przejść instalacyjnych

• PN-EN  61386-1:2011  Systemy  rur  instalacyjnych  do  prowadzenia  przewodów.  Część  1:

Wymagania ogólne

• PN-EN  61386-21:2005  Systemy  rur  instalacyjnych  do  prowadzenia  przewodów.  Część  21:

Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych

• PN-EN 61386-22:2005 Systemy  rur  instalacyjnych  do  prowadzenia  przewodów.  Część  22:

Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych giętkich

• PN-EN 61386-23:2005 Systemy  rur  instalacyjnych  do  prowadzenia  przewodów.  Część  23:

Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych

• PN-EN 61386-24:2010 Systemy  rur  instalacyjnych  do  prowadzenia  przewodów.  Część  24:

Wymagania szczegółowe --Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi 

• PN-EN 61386-25:2012 Systemy  rur  instalacyjnych  do  prowadzenia  przewodów.  Część  25:

Wymagania szczegółowe. Osprzęt do mocowania rur instalacyjnych 

• PN-EN  60825-2:2009  Bezpieczeństwo  urządzeń  laserowych.  Część  2:  Bezpieczeństwo

światłowodowych systemów telekomunikacyjnych (OFCS)

• PN-EN  60825-1:2010  Bezpieczeństwo  urządzeń  laserowych.  Część  1:  Klasyfikacja  sprzętu  

i wymagania

• PN-EN 187000:2001 Ogólne wymagania. Kable światłowodowe

• PN-EN  187105:2003  Kable  światłowodowe  jednomodowe  (do  układania  w  kanalizacji

kablowej oraz bezpośrednio w ziemi)
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• PN-EN  60794-2:2003  Kable  światłowodowe.  Część  2:  Kable  do  układania  wewnątrz

pomieszczeń.  Wymagania  szczegółowe  PN-EN  187200:2002.  Specyfikacja  grupowa.

Telekomunikacyjne kable światłowodowe napowietrzne

• PN-EN  60794-3:2002  Kable  światłowodowe.  Część  3:  Wymagania  szczegółowe.  Kable  do

stosowania na zewnątrz pomieszczeń

• PN-EN  60794-2-11:2006  Kable  światłowodowe.  Część  2-11:  Kable  światłowodowe  do

układania  wewnątrz  pomieszczeń.  Szczegółowe  wymagania  dotyczące  kabli  jedno-  i

dwuświatłowodowych stosowanych do okablowania budynków

• PN-EN  60794-3-21:2006  Kable  światłowodowe  -  Część  3-21:  Kable  światłowodowe

zewnętrzne  -  Szczegółowe  wymagania  dotyczące  telekomunikacyjnych  kabli

światłowodowych napowietrznych, samonośnych stosowanych do okablowania zabudowań 

• PN-EN  60794-5:2007  Kable  światłowodowe.  Część  5:  Kable  światłowodowe.  Specyfikacja

grupowa kanalizacji kablowej dla instalacji metodą wdmuchiwania 

• PN-EN 50411-2-8:2011 Kasety  spojeń  włókien  i  osłony  złączowe  do  zastosowań  w

światłowodowych systemach telekomunikacyjnych.  Specyfikacja  wyrobu.  Część  2-8:  Złącza

duktów, dla światłowodów wdmuchiwanych, typu 1

• PN-EN 50411-2-5:2011 Kasety  spojeń  włókien  i  osłony  złączowe  do  zastosowań  w

światłowodowych  systemach  telekomunikacyjnych.  Specyfikacja  wyrobu.  Część  2-5:

Hermetyczne osłony złączowe typu 1 dla kategorii S i A, dla światłowodów wdmuchiwanych

do kanalizacji

• PN-EN 50411-2:2011 Kasety  spojeń  włókien  i  osłony  złączowe  do  zastosowań  w

światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Część 2: Wymagania

ogólne  dla  światłowodowych  kablowych  osłon  złączowych,  osłon  złączowych  oraz  złączy

duktów.

• PN-EN 60794-3-30:2009 Kable światłowodowe.  Część  3-30:  Kable zewnętrzne. Wymagania

grupowe  dotyczące  telekomunikacyjnych  kabli  światłowodowych  przeznaczonych  do

układania na dnie jezior, rzek oraz do zastosowań przybrzeżnych.

• PN-EN 60794-3-10:2009 Kable światłowodowe. Część 3-10: Kable zewnętrzne. Specyfikacja

grupowa  dotycząca  telekomunikacyjnych  kabli  światłowodowych  przeznaczonych  do

układania w kanalizacji kablowej, bezpośrednio w ziemi lub w liniach napowietrznych (oryg.)

• PN-EN 60794-2-20:2010Kable światłowodowe.  Część  2-20:  Kable wewnętrzne.  Wymagania

grupowe dotyczące kabli rozdzielczych wieloświatłowodowych 
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• PN-EN 50411-3-2:2011 Kasety  spojeń  włókien  i  osłony  złączowe  do  zastosowań  w

światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyro-bu. Część 3-2: Spoina

mechaniczna włókna jednomodowego 

• PN-EN 60794-1-2:2004 Kable światłowodowe. Część 1-2: Wymagania wspólne. Podstawowe

metody badań

• PN-EN 61280-4-2:2004 Podstawowe  procedury  badań  światłowodowych  podsystemów

telekomunikacyjnych. Część 4-2: Światłowodowe linie kablowe. Tłumienność jednomodowych

światłowodowych linii kablowych

• PN-EN 61663-1:2002 Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Część 1: Instalacje

światłowodowe

• PN-EN 61300-1:2000 Światłowodowe  złącza  i  elementy  bierne.  Podstawowe  procedury

badań i pomiarów. Postanowienia ogólne i przewodnik

• PN-EN 61300-3-4:2003 Światłowodowe  złącza  i  elementy  bierne.  Podstawowe  procedury

badań  

i pomiarów. Część 3-4: Badania i pomiary. Tłumienność

• PN-EN 61300-3-1:2002 Światłowodowe  złącza  i  elementy  bierne.  Podstawowe  procedury

badań i pomiarów. Część 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa

• PN-EN 61754-1:2002 Interfejsy  złączy  światłowodowych.  Część  1:  Informacje  ogólne  i

wprowadzenie

• PN-EN 60874-1:2004 Złącza do światłowodów i kabli światłowodowych. Część 1: Specyfikacja

ogólna

• PN-EN  60118-7:2001  Bezpieczeństwo  użytkowania  narzędzi  ręcznych  o  napędzie

elektrycznym - Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje

PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

• Ustawa z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo budowlane  (t.j.  Dz.  U.  z  2010,  Nr  243 poz.1623 ze

zmianami).

• Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr

106 poz. 675 ze zm.)

• Ustawa z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci

telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106 poz. 675 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 951),

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze.

zm.),
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• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze

zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26 października 2005 r.  Warunki  techniczne

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U.

nr 219 poz. 1864, ze zmianami). 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z późn.

zm.)

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. 1997 nr 115 poz.

741 z późn. zm.)

 1.11 Zagospodarowanie terenu

Projektowane przyłącze budowane będzie na terenie miejskim. W zasadniczej części na terenie

działek Gminy Miasta Szczecin, pozostających w trwałym zarządzie  Szkoły Podstawowej nr 37 im.

Antoniego Ledóchowskiego. Także na działkach własności: Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb.

Projektowana infrastruktura nie wymaga pozyskania wypisu i wyrysu z miejscowych planów

zagospodarowania ani decyzji o lokalizacji celu publicznego – w myśl Art. 47 Dz.U.2015.0.880 t.j. -

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych: "Nie wymaga

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 27

marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  budowa  infrastruktury

telekomunikacyjnej  o  nieznacznym  oddziaływaniu  oraz  wykonywanie  innych  robót  budowlanych

dotyczących takiej infrastruktury."

Realizacja  inwestycji  nie  wpłynie  w sposób istotny na  obecny stan  zagospodarowania i  nie

będzie wymagała  zmian w zagospodarowaniu w przyszłości. 

Po  wykonaniu  przewidywanych  prac  ziemnych  teren  zostanie  przywrócony  do  stanu

pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji.
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 1.12 Ochrona środowiska i strefy ochronne

Projektowana inwestycja nie znajduje się w rejestrowanych strefach ochronnych.

Wykonanie  i  eksploatacja  przedmiotowej  infrastruktury  telekomunikacyjnej  nie  ma

negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego ani krajobrazu. 

W przypadku zbliżenia do drzew przyłącze będzie układane bez konieczności ich wycinania i bez

istotnego naruszania korzeni,  metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.

Obszar oddziaływania niniejszej inwestycji mieści się w w działkach:

• Obr. 4079 dz nr:79/8, 78;

• Obr. 4073 dz nr:24, 

 2 . Rozwiązania technologiczne

Budowa przyłącza będzie obejmować nieruchomości :

• Szkoła podstawowa nr 37, ul. Rydla 6,

Punktem styku przyłącza z siecią magistralną będzie studnia telekomunikacyjna znajdująca się

przy ul. Lnianej.

Przyłącze  projektuje  się  w  technologii  FTTB  (fiber  to  the  home/  światłowód do  budynku),

poprzez zastosowanie kabli światłowodowych o pojemności 12j, układanych w  pakietach mikrorurek

2x12/8mm.  Rury  zakopywane  metodą  odkrywkową  na  gł  0,7-1,0m.  Przy  pokonywaniu  przeszkód

terenowych trasa wykonywana będzie bezkolizyjnie metodą przecisku lub przewiertu sterowanego

zabezpieczone rurami osłonowymi RHDPE 110/6.3mm (Recycled High Density Polyethylene 110mm

średnicy  zewnętrznej/6.3mm grubość ścianki).   Do prowadzenia  kabli  w budynkach wykorzystane

będą mikrorurki  cienkościenne  z  tworzyw niepalnych układane w korytach  kablowych 60x40mm.

Kabel  będzie  zakańczany  na  istniejącej  szafie  standardu  19”  w  projektowanej  przełącznicy.

Przełącznica  zostanie  wyposażona  w  adaptery  E2000  oraz  osprzęt  towarzyszący  (pigtaile,  tacki

spawów  itp.)  w  ilościach  wyznaczonych  przez  inwestora  i  stanowiących  kompletne  rozwiązanie.

Ponad to szafa zostanie wyposażona w switch aktywny wyposażony w dwie wkładki światłowodowe

SFP  (Small  Form-factor  Pluggable)  każdy  oraz  połączony  z  serwerownią  UM  Szczecin  torami

optycznymi. 
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 2.1 Etapy budowy sieci

Zakres  i  harmonogram budowy należy  dostosować,  tak  by w pierwszej  kolejności  zapewnić

funkcjonowanie kanalizacji teletechnicznej. 

W pierwszej kolejności  należy wykonać przeciski pod przeszkodami terenowymi a następnie

wybudować mikrokanalizację i  rurociągi  kablowe wraz z studniami kablowymi. Po ułożeniu,  przed

zasypaniem miejsc połączeń rurociągi i mikrokanalizację należy poddać testowi szczelności i drożności.

Testy  wykonywać  bezwzględnie  w  obecności  przedstawiciela  inwestora! Wykopy  zasypać  z

odpowiednim  zagęszczeniem  i  odtworzyć  nawierzchnie.  Należy  również  wykonać  instalacje

wewnątrzbudynkowe w postaci koryt kablowych i mikrorur niepalnych. 

W tak przygotowaną sieć wprowadzany będzie kabel światłowodowy. Kabel należy  wyspawać i

zarobić w szafach, przełącznicach, mufach i stelażach zapasu wg projektu. Po przeprowadzeniu testów

i  pomiarów  reflektometrycznych  można  będzie  skonfigurować  i  zestawić  urządzenia  aktywne  i

przeprowadzić  testowy  rozruch  sieci.  Konfigurację  systemu  przeprowadzić  wg  wytycznych

przekazanych przez inwestora na etapie budowy.
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  CZĘŚĆ WYKONAWCZA

Budowa  i  wykonanie  przedmiotu  projektu  obejmuje  przygotowanie  do  budowy,  budowę

kanalizacji wraz z urządzeniami (przełącznice, studnie itp), umieszczanie kabli światłowodowych oraz

ich instalację w urządzeniach i kanalizacji, jak również dostarczenie i podłączenie urządzeń aktywnych.

 1 . Infrastruktura teletechniczna

W  pierwszym  etapie  budowy  przyłączy  należy  wykonać  mikrokanalizację  i  rurociągi

umożliwiające późniejsze wdmuchanie kabli światłowodowych. Kanalizacja powinna połączyć ze sobą

następujące lokalizacje:

• Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Rydla 6,

• Studnia S1 przy Szkole Podstawowej nr 37, ul. Lniana,

W kolejnych etapach budowy przyłączy zostanie wybudowana infrastruktura światłowodowa

pasywna i aktywna.

 1.1 Budowa mikrokanalizacji

 1.1.1 Kanalizacja

W celu wykonania przyłączy do w/w lokalizacji należy:

• Wykonać przeciski wg rys. nr 2.

• Wykonać wykop na głębokości 0,7-1,0 m, lub innej jeżeli zaznaczono na rys. wg rys. nr 2.

• Wprowadzić do wykopów rury osłonowe wg rys. nr 2

• Wprowadzić do wykopów mikrorurki, pakiety mikrorurek wg rys. 2 oraz rys. nr 4.

• Wprowadzić  mikrorurki, pakiety mikrorurek do studni telekomunikacyjnych wg. wytycznych

zawartych w projekcie.

• Wykonać  instalacje  wewnątrzbudynkowe  wg  wytycznych  w  podrozdziale  Instalacje

wewnątrzbudynkowe.
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 1.1.2 Instalacje wewnątrzbudynkowe.

 1.1.2.1 Szkoła Podstawowa nr 37

• Wejście  do  budynku  wykonać  do  pomieszczenia  magazynu  w  piwnicy  i  zabezpieczyć

przepustem typu EPAF 2008.

• Niewykorzystane mikrorurki zabezpieczyć dedykowanymi zaślepkami. 

• Przejście mikrorurki  zajętej  mikrokablem na mikrorurkę wewnatrzbudynkową zabezpieczyć

złączką typu gazblock umieszczoną zaraz za wejściem do budynku od wewnątrz.

• Od przepustu do pom. 113 mikrorurki 2 x LSOH 10/8 prowadzić w projektowanym korytku

60x40, wykonując przepusty w suficie wg trasy na rys. nr 3.

• W pomieszczeniu 113 do szafy serwerowej mikrorurki doprowadzić istniejącymi korytkami

PCV.

• W szafie serwerowej zabezpieczyć niewykorzystane mikrorurki dedykowanymi zaślepkami a

mikrorurkę z kablem zabezpieczyć dedykowanym uszczelnieniem.

• Trasę po budynku przedstawiają rys. 3. arkusz 1-3.

 1.1.3 Czynności poprzedzające

Przed  przystąpieniem  do  planowania  budowy  należy  zapoznać  się  z  całością  projektu

budowlano-wykonawczego,  wymaganiami  technicznymi  dotyczącymi  materiałów  budowlanych,

wymaganiami wynikającymi z uzgodnień branżowych i wszelkimi załącznikami. Zgodnie z nimi należy

m.in.  opracować i  zatwierdzić  projekt  czasowej organizacji  ruchu (jeśli  jest  wymagany w decyzji),

uzyskać  decyzję  o  zajęciu  pasa  drogowego,  zgłosić  zamiar  budowy  właścicielom  i  zarządcom

nieruchomości, zapewnić nadzory wg uzgodnień branżowych itp.

Na etapie przygotowania należy zapewnić miejsca magazynowania materiałów budowlanych,

urobku, sprzętu i maszyn.

 1.1.4 Trasa rurociągów, głębokości

Trasę  układania  kanalizacji  teletechnicznej  należy  wytyczyć  geodezyjnie  na  podstawie

załączonych współrzędnych oraz rysunku nr 2.  

Wiązkę rur należy układać na głębokości 0,7±0,1m w terenie zabudowanym. Poza terenem
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zabudowanym oraz na gruntach rolnych na głębokości 1,0±0,1m.

Dla  lokalizacji  rurociągów  w  pasie  drogowym  zachować  wytyczne  zawarte  w  decyzjach

administracyjnych oraz uwagi o głębokościach ujęte na rysunku nr 2.

Przy  skrzyżowaniach  z  obiektami  uzbrojenia  podziemnego,  należy  ustalić  ich  rzeczywisty

przebieg  i  głębokość  by  dostosować  głębokość  układania  rur  zgodnie  z  normami  określającymi

zbliżenia i warunki ich zabezpieczeń.

Podana głębokość dotyczy górnej powierzchni wiązki ułożonej w wykopie. Tolerancja głębokości

ułożenia rur w ziemi nie powinna przekraczać +/- 0,1m. 

 1.1.5 Przeciski i przewierty

Budowę  mikrokanalizacji pod drogami, jezdniami wjazdami na posesje, rowami, ciekami oraz

w pobliżu drzew wykonywać metodą bezwykopową – przeciskiem lub przewiertem sterowanym w

rurze osłonowej o średnicy dostosowanej do ilości układanych otworów kanalizacji wtórnej.

Przeciski  i  przewierty  należy  wykonywać w sposób bezkolizyjny  w stosunku do innych sieci

uzbrojenia terenowego oraz z zachowaniem odległości i  kątów normatywnych do tych sieci. Jeżeli

nieznane  są  rzędne  obcych  sieci  uzbrojenie  terenowego  należy  wystąpić  do  gestorów  sieci  o

informacje o ich przebiegu. W przypadku braku takich informacji należy wykonać wykopy kontrolne. 

 1.1.6 Przygotowanie wykopu dla mikrorur i rurociągów

Wspólne  trasy  ciągów rurociągu należy  wykonać  w jednym wykopie.  Wykopy,  w miejscach

dużego  zagęszczenia uzbrojenia podziemnego, należny prowadzić ręcznie bez wykorzystania sprzętu

mechanicznego. W razie potrzeby lub żądania zarządcy nieruchomości urobek  na bieżąco wywozić z

placu budowy. Wykop powinien zapewniać ułożenie wiązki mikrorurek na odpowiedniej głębokości z

zachowaniem  10cm  podsypki  oraz  10cm  obsypki  bocznej  z  piasku  lub  ziemi  miałkiej  (uprzednio

zagęszczonych). Dno wykopu powinno być wyrównane oraz zapewniać jak najmniejsze zafalowanie

wzdłużne  (od  0,2%  do  0,3%,  2%-3%  na  terenach  bagnistych)  i  poprzeczne  wiązki  mikrorurek.

Niedopuszczalne jest  aby w wykopie znajdował się  jakikolwiek gruz,  kamienie,  zmarzlina lub inne

obiekty  mogące  zwiększyć  zafalowanie  wiązki  mikrorurek  lub  spowodować  ich  uszkodzenie  lub

odkształcenie. Wszelkie zakręty i łuki, zagłębienia i wypłycenia powinny umożliwiać ułożenie mikrorur

z zachowaniem sugerowanych przez producenta mikrorurek promieni gięcia. 

Trasa  przy  zbliżeniu  mniejszym  niż  2,0  m  od  drzew  powinna  być  wykonana  technologią
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przyciskową.  Zabieg  ten  ma na  celu  maksymalnie  zmniejszyć  uszkodzenia  systemu  korzeniowego

drzew.

 1.1.7 Układanie rur

Rury  układać  w  wykopie  centralnie,  z  możliwie  najmniejszym  falowaniem  poziomym  i

pionowym. Jeśli w danym wykopie układana jest więcej niż jedna rurka lub więcej niż jedna wiązka,

rury  nie  powinny  w  żadnym  miejscu  krzyżować  się  lub  zamieniać  położenia  względem  rur

sąsiadujących. 

 1.1.8 Układanie taśm ostrzegawczych

Trasę rurociągu oznaczyć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru pomarańczowego układaną

na  rurociągu  oraz  w  połowie  głębokości  wykopu  taśmą  ostrzegawczą  koloru  pomarańczowego  z

napisem „UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. 

 1.1.9 Stosowanie złączek, zaślepek i uszczelnień

Złączki  mikrorur  powinny  być  zgodne  z  zalecanymi  przez  producenta  mikrokanalizacji  i

dopasowane do średnicy rur.  Zaleca się stosowanie złączek rozbieralnych. W miejscach połączeń rur

polietylenowych  o  różnych  średnicach  należy  stosować  złączki  redukcyjne.  Miejsca  stosowania

złączek  nieobjęte  projektem  budowlano-wykonawczym  powinny  zostać  naniesione  na

dokumentacji powykonawczej i oznaczone na mapie.

W miejscach wymagających założenia złączek na kilku rurach, należy zachować ich przesunięcie

względem siebie o ok 10-15cm, jednak nie większe, tak by zachować agregację. Złączki instalowane na

rurkach  w  miejscach  poza  studniami  nanieść  na  dokumentacji  powykonawczej.  Złączki  mikrorur

umieszczane  w  ziemi  muszą  posiadać  zabezpieczenia  przed  rozłączaniem  (podwójny  pierścień

kotwiący). Zamiennie dopuszcza się stosowanie osłon z uszczelnieniami.  

Uszczelnienia  przy  pomocy  złączki  należy  dokonywać  w  miejscu  zmiany  mikrorurki  na

wewnątrzbudynkową lub  w miejscu  wyjścia  mikrokabla  z  mikrorurki.  Uszczelnienia  wodoszczelne

należy stosować we wszystkich miejscach, w których kabel wychodzi z mikrokanalizacji (mufy, szafy)

oraz w mikrokanalizacji  wewnątrzbudynkowej po zainstalowaniu mikrokabla ( np.  w przełącznicy).

Zapewnienie  szczelności  gazowej  wykonuje  się  przy  wejściu  do  budynków  poprzez  zastosowanie

specjalnych złączek regulowanych za pomocą których dokonywane jest uszczelnienie mikrokanalizacji

do mikrokabli.
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Wszystkie  zakończenia  rur  należy  bezwzględnie  zaślepić  dedykowanymi  zatyczkami  lub

kapturkami na każdym etapie prac by uniknąć zanieczyszczenia.

 1.1.10 Odtwarzanie nawierzchni

Rury powinny być zasypane najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości co najmniej

10cm nad powierzchnię rur.  Następnie należy zasypać wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20cm,

ubijanymi  mechanicznie.  Nawierzchnie  nieulepszone  (masy  bitumiczne,  żwir  itp.  na  drogach  lub

humus  na  trawnikach)  jeśli  zostały  wymieszane  z  gliną  lub  piaskiem  należy  wymienić  na  nowe.

Nawierzchnie  ulepszone  odtworzyć  zgodnie  z  wymaganiami  zarządców nieruchomości.  Grunt  pod

trawniki pokryć warstwą ziemi ogrodniczej i nasiona traw wysiać zgodnie z ich specyfiką.

Nawierzchnie  odtwarzać  wg  uwag  zawartych  w  uzgodnieniach  zarządców  działek

ewidencyjnych, przez które przebiega projektowana trasa.

 1.2 Materiały do budowy kanalizacji

Całość kanalizacji  powinna zapewniać:

• łatwość wdmuchiwania kabli światłowodowych na odcinkach do 2,0 km

• ochronę sieci  kablowej  przed zagrożeniami  mechanicznymi,  chemicznymi i  innymi,  w tym

przed uszkodzeniami mechanicznymi z powodu złego oznakowania

• szybką rozbudowę  równoległą i  szeregową sieci  światłowodowej  bez wykonywania robót

ziemnych

• wykonywanie  odgałęzień  kanalizacji  w  studniach  kablowych,  szafach  ulicznych,

pomieszczeniach technicznych lub bezpośrednio w ziemi.

• wodooszczędność na poziomie rurek tzn. zabezpieczenia kanalizacji przed przenikaniem wody

do wnętrza rurek i zanieczyszczeń stałych do wnętrza rur kanalizacji niezależnie czy są one

puste czy wypełnione kablem

• szczelność i wytrzymałość pneumatyczną kanalizacji w każdym punkcie

• trwałość uszczelnienia 

• rozróżnialność rur na całej trasie (wyróżniki, np. kolorystyczne)

• zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich

• trwałość i funkcjonalność przez okres co najmniej 30 lat

Mikrorurki doziemne
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Wiązki składają się szeregu mikrorurek światłowodowych, grubościennych, przeznaczonych do

układania bezpośrednio w ziemi. Opracowanie zakłada wykorzystanie rurek typu:

Rura  zew/wew 12/8 mm – zaleca się wykorzystanie różnych kolorów mikrorury z czego rurka

pierwszego koloru będzie zawsze zajmowana przez kabel a  reszta będzie rurami stanowiącymi zapas;

Zaleca  się  by  mikrorurki  posiadały  trwałe  oznaczenia  kolorystyczne  celem  jednoznacznego

określenia traktu kablowego na całej trasie na etapie projektowania i eksploatacji. Mikrokanalizacja

powinna też posiadać trwałe napisy wykonane przez producenta i zawierające następujące elementy:

rok produkcji, symbol fabryczny elementu, znaczniki długości, dodatkowe oznaczenia identyfikacyjne

mikrorurek.

Mikrorurki wewnątrzbudynkowe

W  przypadku wejść do budynków należy przejść z rur doziemnych na rury  cienkościenne z

materiałów niepalnych i bezhalogenowych (LSHF) spełniających wymagania p. poż., o odpowiednim

stopniu  bezpieczeństwa.  Ponadto  należy  uniemożliwić  przenikanie  gazów  do  budynku  poprzez

zastosowanie złączek typu gazblock na wejściu do budynków.

Elementy złączowe, uszczelniające i zakończeniowe rur

• Złączki  doziemne  mikrorurek  (typu  DB),  wodo  i  gazoszczelne  do  łączenia  mikrorur  na

odcinkach roboczych, do zakopywania w ziemi bez dodatkowej osłony;

• Złączki do mikrorur z przegrodą wodo i gazoszczelną do uszczelnienia wyjścia mikrokabla z

mikrorurą przy wejściach do muf światłowodowych; 

• Zatyczki/ złączki końcowe/ kapturki do montowania na czas prowadzenia robót budowlanych,

zapewniające czystość wewnątrz mikrorur;

• Zatyczki/złączki  końcowe  szczelne  –  do  montowania  na  końcach  pustych/zapasowych

mikrorur;

• Złączki  redukcyjne  10->12mm  -  stosowane  w miejscu przejścia  z  z  rurek  cienkościennych

10/8mm na grubościenne 12/8mm

• Gazblocki typu DB  do montowania na przyłączach przed  ścianą budynku;

• Przepusty budynkowe typu Raychem EPAF
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Rury osłonowe

• rura  osłonowa  przepustowa  typu  RHDPE  110/6,3mm  do  wciągania  przy  wykonywaniu

przecisków, przewiertów oraz do zakładania na rurki w ramach zabezpieczeń specjalnych i

szczególnych  przy  zbliżeniach  i  skrzyżowaniach  z  sieciami  uzbrojenia  terenu  a  także  przy

zbliżeniu do istniejących i projektowanych nasadzeń roślinnych.

Elementy ostrzegawcze i lokalizacyjne

• Taśma ostrzegawcza, koloru pomarańczowego z napisem „uwaga kabel telekomunikacyjny”

do umieszczania wzdłuż ciągu rur, w wykopie, w połowie głębokości lokalizacji linii.

 1.3 Magazynowanie materiałów

Elementy rurociągów powinny być przechowywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i

zachowanie  pierwotnych  parametrów  technicznych  i  cech,  określony  przez  producenta.  Miejsce

składowania  materiałów  powinno  być  suche  i  przewiewne.  Należy  zapewnić  ochronę  przed

osiadaniem oraz wnikaniem kurzu i pyłów a także przed promieniowaniem UV. Bębny kablowe oraz z

rurkami powinny posiadać stosowne oznaczenia. 

 1.4 Transport materiałów

Materiały  budowlane powinny być transportowane w sposób zapewniający  bezpieczeństwo

oraz  zachowanie  właściwości  techniczne  i  cech.  Należy  zapewnić  możliwość  ponownego

magazynowania niewykorzystanych elementów. 

Bębny zarówno kablowe jak i z rurociągami powinny być przewożone z użyciem przeznaczonych

do tego platform, stojaków itp. Bębnów nie należy przetaczać na długości większe niż 50m (kierunek

przetaczania oznaczany jest na bębnie).  Elementy drobne powinny być przewożone w pojemnikach

umożliwiających ich identyfikację, zapewniających zachowanie ich właściwości technicznych.

 1.5 Testy i kalibracja mikrokanalizacji

Wszelkie testy mikrokanalizacji należy bezwzględnie wykonywać w obecności przedstawiciela

inwestora!

 1.5.1 Sprawdzenie drożności mikrorur

Próbę  drożności  przeprowadza  się  poprzez  przepuszczenie  przez  mikrokanalizację  pod
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wpływem ciśnienia kulek metalowych o odpowiednich średnicach.

Średnica wewnętrzna mikrorurki [mm] Średnica kulki do kalibracji [mm]

3,5 2,5

4,0 2,5

5,5 4,0

6,0 4,0

8,0 6,5

10,0 8,0

12,0 10,0

Zalecenia FCA na podstawie "Projektowanie i budowa światłowodowej sieci pasywnej w technologi mikrokanalizacji"

Przyjmuje się, że kalibrację przeprowadza się na co najmniej 50% mikrorurek poprowadzonych

współosiowo na danym odcinku.

Ze  względu na duże ciśnienie  a  co  za  tym idzie  na dużą prędkość  wylotową kulek należy

zabezpieczyć  końce  mikrorur  w  sposób  jednocześnie  umożliwiający  przepływ  powietrza  i

uniemożliwiający wystrzelenie kulki w niepożądanym kierunku.

W  przypadku  stwierdzenia  niedrożności  rur  należy  przyłożyć  do  mikrorury  ciśnienie  w

przeciwnym kierunku celem wydmuchania kulek kalibracyjnych a następnie zlokalizować i udrożnić

miejsce niedrożne.

 1.5.2 Sprawdzenie szczelności mikrorur

Próbę szczelności połączonego złączkami traktu mikrokanalizacji wykonuje się stosując z jednej

strony standardową zatyczkę mikrorury oraz specjalny zaworek mikrokanalizacji z drugiej strony.

Trakt  kablowy  zbudowany  z  mikrorurek  połączonych  złączkami  powinien  wytrzymać  próbę

krótkotrwałą nadciśnienia powietrza 1.0 MPa w ciągu 30 min.

Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu końcach zmontowanego odcinka o długości ok. 2,0

km i  napełniona sprężonym powietrzem do nadciśnienia 100 kPa nie powinna wykazywać spadku

nadciśnienia o więcej niż 10 kPa w ciągu 24 godzin

Badanie  szczelności  mikrokanalizacji  należy  przeprowadzić  na  każdej  zmontowanej  trasie  i

potwierdzić protokołem z przeprowadzonej próby szczelności.

 1.5.3 Ocena wyników badań 

Przedstawiony do badań ciąg rurociągów należy uznać za wykonany zgodnie z wymaganiami

normy,  jeżeli  badania  dały  wynik  pozytywny.  Składniki,  które  w  wyniku  badań  otrzymały  ocenę

negatywną, powinny być poprawione lub wymienione i ponownie zgłoszone do odbioru. 
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 2 . Część światłowodowa

 2.1 Projektowana infrastruktura

Kolejnym  etapem  budowy  przyłączy  jest  wprowadzenie  w  wybudowaną  kanalizację

teletechniczną kabla światłowodowego, wyspawanie go w przełącznicach światłowodowych i mufach

oraz  pozostawienie  zapasu   w  wyznaczonych  miejscach.  Sposób  prowadzenia  kabli  w  kanalizacji

przedstawia rys. 4. 

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie torów optycznych łączących:

• Szpital Zdroje – Szkoła Podstawowa nr 10 – Fili UM szczecin Rydla 39/40,

 2.1.1 Szpital Zdroje – Szkoła Podstawowa nr 10 – Fili UM szczecin Rydla 39/40,

W celu wykonania toru optycznego należy:

• Wprowadzić kabel o pojemności 12j, na odcinku studnia S1 ul. Lniana – szafa serwerowa SP nr

10,

• W studni S1 ul . Lniana wykorzystać 25m zapasu kabla do wykonania złącza odgałęźnego, na

kablu SPNT 144j,

• Wspawać włókna projektowanego kabla 12j z kablem SPNT 144j wg rysunku nr 5,

• W studni S1 ul. Lniana pozostawić zapas obu kabli na istn. stelażu zapasu kabla, wg rys. nr 4,

• W istn. szafie serwerowej pozostawić zapas kabla wg rys. nr 4. oraz zakończyć włókna kabla

na przełącznicy 1U.

• Dostarczyć komponenty wg rys. 6.

 2.2 Elementy projektowanej sieci

 2.2.1 Mikrokable światłowodowe

W przedmiotowej sieci przewiduje się stosowanie kabla typu:

– kabel konstrukcji wielotubowej   o pojemności na poziomie 12J.

Zalecanym  standardem  włókien  wykorzystywanych  do  budowy  sieci  światłowodowych

opartych o kanalizację jest włókno jednomodowe 9/125 co najmniej standardu ITU-G.652D (włókno
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jednomodowe z usuniętym pikiem wodnym).

Średnice  mikrokabli  powinny  zostać  tak  dobrane  aby  możliwe  było  ich  wdmuchiwanie  do

zaprojektowanych mikrorurek.

 2.2.2 Skrzynki/stelaże zapasu kabla

Przy  złączach  kabli  lub  w  miejscach  strategicznych  należy  pozostawić  zapasy  kabli,

umożliwiające,  przy  wyniesieniu  końców  kabla  na  zewnątrz  studni  lub  zasobnika,  swobodne

wykonywanie złącza i pomiarów w samochodzie montażowym. Zapasy te powinny wynosić po 25m

(co  najmniej  po  10m).  Zapasy  powinny  znajdować  się  w  miejscach  w  których  przewiduję  się

rozbudowę sieci. Te zapasy powinny być odpowiedni większe.  Stelaż zapasu kabla powinien zostać

dostosowany  do  montażu  w  studni  SKR-1  a  stelaże  wewnątrzbudynkowe  posiadać  pokrywę

zabezpieczająca kabel.

Zapasy kabli należy układać w pętle w taki sposób, aby możliwe było bezpieczne ich wyciąganie

na  trasie  odcinka  instalacyjnego.  Powinny  być  one  starannie  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami

mechanicznymi, na stelażach w pomieszczeniach lub szafach serwerowych.

 2.2.3 Przełącznice

Przełącznice światłowodowe powinny umożliwiać zakończenie linii  optotelekomunikacyjnych,

niezależnie od ich przeznaczenia, liczby i rodzaju światłowodów. Konstrukcja przełącznicy powinna być

lekka, wykonana z materiałów metalowych. Powinna zapewnić sprawne  jej użytkowanie przez okres

30 lat. Przełącznica powinna być wykonana w postaci półek, w których powinno znajdować się pole

złączek  światłowodowych  typu  E2000/APC,  pole  zapasów  stacyjnych,  włókien  lub  tub  kabla

stacyjnego, miejsce na kasety spawów światłowodowych.

Przełącznice  powinny  zostać  oznaczone  w  sposób  widoczny naklejkami  "Uwaga

promieniowanie  laserowe"  (naklejki  postaci  graficznej  lub  pisemnej)  oraz  posiadać  etykiety

informacyjne dotyczące relacji  (przebiegu) zakończonego kabla.

 2.3 Wytyczne do montażu kabli i odbioru sieci

 2.3.1 Zaciąganie kabli do mikrokanalizacji

Zaciąganie  do  mikrokanalizacji  można  wykonać  ręcznie  (mechanicznie)  lub  metodą
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pneumatyczną. Zaleca się stosowanie metody pneumatycznej, ze względu na bezpieczeństwo kabla.

Dopuszcza się stosowanie innych metod tylko w sytuacji gdy odcinki są odpowiednio krótkie, kabel

przeciągany jest przez studnie oraz gdy nie ma miejsca na ustawienie urządzeń do wdmuchiwania.

Wytyczne do wdmuchiwania kabli:

• Niedopuszczalne jest wdmuchiwania kabla światłowodowego temperaturach mniejszych niż

-5°C lub w zakresie temperatur innym niż wskazanym przez producenta.

• Przy  wdmuchiwaniu  kabla  siła  pchająca  nie  powinna  być  większa  niż  podana  przez

producenta kabla.

• Prędkość wdmuchiwania kabla nie powinna przekraczać 100m/min

• Ciśnienie powietrza roboczego powinno zawierać się miedzy 7-15 bar

• Zaleca się aby wydajność sprężarki wynosiła 2-5m³/min

• Przed  rozpoczęciem  wdmuchiwania  należy  sprawdzić  szczelność  oraz  drożność

mikrokanalizacji 

• Przed wdmuchiwaniem wprowadzić do mikrorury  odpowiednią ilość  dedykowanego płynu

poślizgowego

• Niedopuszczalne są jakiekolwiek zabrudzenia kabla lub mikrorury

• Zaleca  się  stosowanie  wdmuchiwarki  przeznaczonej  do  wdmuchiwania  kabli  o  średnicy

odpowiadającej instalowanemu kablowi.

• Przy  wdmuchiwaniu  poszczególnych  odcinków  należy  pamiętać  o  pozostawieniu

odpowiednich zapasów w studniach i zasobnikach

• Ze  względu  na  specyfikę  pracy  z  wysokim  ciśnieniem  należy  przedsięwziąć  odpowiednie

środki ostrożności
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 2.3.2 Montowanie zapasów kabla - wytyczne

Zapasy  kabli  światłowodowych  powinny  zapewniać  bezpieczne  wyjęcie  elementów

zabezpieczających  spawy  takich  jak  mufy  i  przełącznice  z  szaf  lub  studni  kablowych  oraz

wprowadzenie  ich  do  namiotu  lub  auta,  w  którym,  w  kontrolowanych  warunkach  zostaną

przeprowadzone  spawy.  Zapasy  powinny  również  zapewniać  możliwość  przeprowadzenia

ewentualnych prac naprawczych na całej długości linii  kabli magistralnych. Stelaże, skrzynie zapasu

powinny zapewniać zabezpieczenie mechaniczne kabla. 

Zapasowany  kabel  powinien  umożliwiać  bezproblemowe  odwinięcie  z  stelażu  lub  skrzyni

zapasu. Zaleca się nawijanie kabla w tak zwaną „8”. Zaleca się aby zapas kabla wynosił minimum 25m

i był on umieszczony jak najbliżej szafki, mufy itp.

 2.3.3 Zarabianie  zakończeń kabla na przełącznicach  - wytyczne

• Zakończenie  kabla  w miejscu  jego  rozszycia  powinno  zostać  przymocowane  do  obudowy

przełącznicy.

• Prócz zapasu kabla w studni kablowej w szafach powinien znaleźć się dodatkowy mniejszy

zapas umożliwiający swobodne operowanie przełącznicą.

• Zakończenie  kabla  powinno  zostać  wyspawane  z  pigtailami  wyprowadzonymi  na  pole

komutacyjne E2000/APC SX lub DX.

• Należy przestrzegać wybranej kolorystyki i według niej wyspawać pierwszy port przełącznicy z

pierwszym  włóknem  z  pierwszej  tuby  kabla  magistralnego  oraz  w  analogiczny  sposób
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wyspawać resztę włókien kabla.

• Każdy port  na przełącznicy  powinien  zostać  oznaczony  odpowiednia  naklejką  informującą

numerze punktu dostępowego, którego jest zakończeniem oraz relacją toru optycznego.

 2.3.4 Spawanie, montaż muf w studniach - wytyczne

W projekcie sieci przewidziano odgałęzienia od głównego ciągu w postaci przyłączy 

• Spawanie  włókien  powinno  odbywać  się  w  warunkach  kontrolowanych,  najlepiej  w

przystosowanym aucie technicznym.

• Jakość spawów powinna odpowiadać odpowiednim normą telekomunikacyjnym.

• Kable studni kablowej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

• Wprowadzenie  kabli  do  mufy  powinny  zostać  uszczelnione.  Przy  korzystaniu  uszczelnień

termokurczliwych  należy  stosować  folie  aluminiową  chroniącą  kabel  przed  wysoką

temperaturą.

• Niedopuszczalne jest aby kable wewnątrz studni były prowadzone bez zabezpieczenia.

• Kable  powinny  być  uszczelnione  w  mikrorurami  z  których  wychodzą  aby  uniemożliwić

wnikanie ciał obcych do mikrorur.

• Mufa,  stelaż  zapasu  kabla  oraz  mikrorury  i  rury  osłonowe  powinny  zostać  solidne

przymocowana do ścian studni.
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• Montaż całego zestawu w studni powinien umożliwiać bezproblemowe prace serwisowe w

przyszłości.

 2.3.5 Pomiary

W trakcie budowy i montażu linii optotelekomunikacyjnej powinny być wykonane następujące

pomiary:

• pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu złączy z obu stron odcinka w

obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich włóknach dla uzyskania wykresów

reflektometrycznych,

• pomiar optycznej tłumienności dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich włóknach zestawem do

pomiaru  mocy  optycznej  między  punktami  styku  na  stojakach  zakończeniowo-

podłączeniowych  (od  półzłącza  rozłącznego),  co  daje  tłumienność  kabla

optotelekomunikacyjnego, wykonany metodą transmisyjną,

• pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych.

Zestaw pomiarowy powinien zawierać nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szerokości

spektralnej  (FWHM) 10nm.  Wszystkie  pomiary  kabli  światłowodowych należy  wykonać  wg normy

,,Badania i pomiary kabli i linii optotelekomunikacyjnych” ZN-96 TP S.A.-002 „Telekomunikacyjne linie

kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne”.

 2.4 Urządzenia aktywne 

 2.4.1 Switche 

Powinny posiadać parametry odpowiadające lub lepsze niż podane w kartach katalogowych 

HP 1810-24v2  i   HPE 5510 24G załączonych do projektu.

 2.4.2 Wkładki SFP

Wytyczne:

• Konwertery  muszą  poprawnie  współpracować  z  portami  sieciowymi  do  których  zostaną

podłączone. 

• Gigabit Ethernet
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• odległość [km] 20

• temperatura pracy: [°C]-5 ~ 70

• złącze: LC/PC
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  ODBIÓR ROBÓT i DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

• Certyfikaty jakości użytych materiałów

• Deklaracje zgodności, atesty użytych materiałów

• Certyfikaty wykonawcy i podwykonawców w zakresie przeszkolenia do instalacji kanalizacji

• Protokóły odbiorów terenów gestorów mediów po zakończeniu prac 

• Protokół badań kalibracyjnych kanalizacji

• Protokół badania ciągłości i szczelności kanalizacji

• Wyniki pomiarów

• Inwentaryzację geodezyjną oraz dokument poświadczający przyjęcie do zasobu

• Dokumentację powykonawczą trasowa i pomiarowa
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CZĘŚĆ GRAFICZNA

 1.1 . Rysunek nr 1 Lokalizacja poglądowa

 1.2 . Rysunek nr 2 Arkusz 1 – Projekt zagospodarowania terenu

 1.3 . Rysunek nr 3 Arkusz  1-3  -   schemat  prowadzenia  kabla  Szkoła

Podstawowa nr 37

 1.4 . Rysunek nr 4 Arkusz 1 - Schemat mikrokanalizacji teletechnicznej

 1.5 . Rysunek nr 5 Arkusz 1 - Schemat światłowodowy

 1.6 . Rysunek nr 6 Arkusz 1 – Schemat połączeń

 1.7 . Rysunek nr 7 Arkusz 1 - Wzór przywieszki z danymi projektu
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ZESTAWIENIA

 1.1 . Tabela nr 1: Zestawienie materiałów

 1.2 . Tabela nr 2: Zestawienie rur obiektowych

 1.3 . Tabela nr 3: Zestawienie nieruchomości 
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TABELA nr 1. Zestawienie materiałów

Materiał Ilość

1 Mikrokabel 12j + 3% m 115,0

2 Rura peszel 40mm m 2,0

3 Mikrorurka cienkościenna LSOH 10/8mm + 3% m 80,0

4 Pakiet mikrorur DB 2x12/8mm + 3% m 85,0

5 Kanał PCW instalacyjny 60x40mm m 40,0

6 Uszczelnienie końcowe mikrorurki o średnicy 12/8 mm z mikrokablem 48j i 12j szt. 1,0

7 Uszczelnienie końcowe mikrorurki o średnicy 10/8 mm z mikrokablem 48j i 12j szt. 1,0

8 szt. 1,0

9 Zaślepka mikrorurek 12/8mm szt. 2,0

10 Zaślepka mikrorurek 10/8mm szt. 2,0

11 Przepust Raychem EPAF 2008 kpl. 1,0

12 Przełącznica 19”1U 12 x E2000/APC (wyposażona na zakończenie 8j) kpl. 1,0

13 Patchcord E2000/APC – LC/PC DX 2m + 100% szt. 2,0

14 Switch HP 24Switch typu HP 1810 24v2 + 2 x wkładka SFP kpl. 1,0

15 kpl. 1,0

16 Taśma ostrzegawcza UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY m 149,0

17 Rura osłonowa przepustowa RHDPE 110/6.3mm m 21,0

Lp. J.m.

Złączka prosta, redukcyjna mikrorurek o średnicy 12->10 mm uszczelniająca z mikrokablem 12j typu 
Gazblock

Mufa światłowodowa 144 spawów (wyposażona i przystosowania do montażu i wyspawania kabli w 
mikrorurkach,16 spawów)



TABELA nr 2. Zestawienie rur obiektowych

LP Nr rury obiektowej Rodzaj rury obiektowej Długość obiektów Przeszkoda

1 osłona/wykop nr001 1xRHDPE110/6,3 1,0  mur

2 osłona/wykop nr002 1xRHDPE110/6,3 1,0  w

3 przecisk nr003 1xRHDPE110/6,3 5,0  jezdnia

4 przecisk nr004 1xRHDPE110/6,3 6,0  plac

5 osłona/wykop nr005 1xRHDPE110/6,3 2,0

6 osłona/wykop nr006 1xRHDPE110/6,3 2,0

7 przecisk nr007 1xRHDPE110/6,3 4,0  plac

suma 21,0

 kd

 kd



TABELA nr 3. Zestawienie nieruchomości

obr ęb nr działki u żytek Adres wła ściciel Prawo do dysponowania ZUDP uzgodnienia

1 4079 79/8 Bi Lniana 14

2 4079 78 Bi Lucjana Rydla 6

-

3 4073 24 Bi Lucjana Rydla 6

Lp.

Spółdzielnia Mieszkaniowa DAB; 
ul.Lucjana Rydla 71a,
 70-783 Szczecin

Pismo Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „DĄB” 

AS-2/PS/325/4980/2016 z 
dnia 14.09.2016r

Odpis 
protokołu nr 
851/2016 z 

dnia 
26.09.2016r

Pismo STNT  
28/SPNT/2016/VII 
z dnia 23.08.2016r

Gmina Miasto Szczecin; 
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Trwały zarzad : Szkoła Podstawowa nr 
37 im.Antoniego Ledóchowskiego;
Ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin

Pismo SP37.KG.1.244.2016 
Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 37 z dnia 
26.09.2016

Gmina Miasto Szczecin; 
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Trwały zarzad : Szkoła Podstawowa nr 
37 im.Antoniego Ledóchowskiego;
Ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin
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ZAŁĄCZNIKI

 1.1 . Oświadczenie projektanta (za okładką)

 1.2 . Potwierdzenie uprawnień projektanta (za okładką)

 1.3 . Potwierdzenie przynależności do izby inżynierów (za okładką)

 1.4 . Wykaz współrzędnych geodezyjnych 

 1.5 . Odpis protokołu z narady koordynacyjnej nr 851/2016 z dn. 26.09.2016r.

 1.6 . Karta rejestracji mapy do celów projektowych

 1.7 . Licencja dla zbioru danych bazy danych EGIB (Bazy jako pliki SWD zostały

załączone na płycie CD)

 1.8 . Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej „DĄB” z dnia 14.09.2016r

 1.9 . Pismo  SP37.KG.1.244.2016  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  37  z  dnia

26.09.2016

 1.10 . Uzgodnienie warunków włączenia do kanalizacji SPNT

 1.11 . Karty katalogowe

 1.12 . BIOZ
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Wykaz współrzędnych geodezyjnych

LP X Y

t1 5916044,75 5476946,18

t2 5916045,15 5476945,14

t3 5916051,00 5476924,83

t4 5916050,80 5476921,44

t5 5916052,67 5476914,13

t6 5916051,42 5476895,54

t7 5916041,57 5476890,55

t8 5916036,79 5476887,86

t9 5916036,78 5476886,93

t10 5916033,33 5476879,23

t11 5916031,14 5476878,67

t12 5916031,43 5476877,16

t13 5916029,87 5476876,69

t14 5916047,67 5476893,98
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rury giętkie Polam-Suwałkirury giętkie Polam-Suwałki

 Pak. Nr ref.  Rury giętkie ICA 3321 
o średniej odporności na udary

    Odporność na udary: 2J.
Temperatura pracy:
minimalna:-5°C, maksymalna: +60°C.

    Średnica rury
    [mm]
    zewnętrzna     wewnętrzna

 100 (1) 3305 01 Rura giętka 3321, śr. 16 16  10,7
 100 (1) 3305 02 Rura giętka 3321, śr. 20 20  14,1
 100 (1) 3305 03 Rura giętka 3321, śr. 25 25  18,3
 50 (1) 3305 04 Rura giętka 3321, śr. 32 32  24,3
 50 (1) 3305 05 Rura giętka 3321, śr. 40 40  31,2
 50 (1) 3305 06 Rura giętka 3321, śr. 50 50  39,6
 25 (1) 3305 07 Rura giętka 3321, śr. 63 63  52,6

    Rury giętkie ICTA 3422 
o wysokiej odporności na udary

    Posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną 
i znakomite właściwości udarowe, a przy tym 
charakteryzują się stosunkowo dużą elastycznością 
i zachowują nadany kształt. 

    Rura standardowo dostępna z pilotem w formie 
drutu ułatwiającego wciągnięcie przewodów.
Odporność na udary: 6J.

   Temperatura pracy:
   minimalna: -5°C, maksymalna: +90°C.
    Średnica rury
    [mm]
    zewnętrzna     wewnętrzna

 100 (1) 3305 21 Rura giętka 3422, śr. 16 16  10,7
 100 (1) 3305 22 Rura giętka 3422, śr. 20 20  14,1
 100 (1) 3305 23 Rura giętka 3422, śr. 25 25  18,3
 50 (1) 3305 24 Rura giętka 3422, śr. 32 32  24,3
 50 (1) 3305 25 Rura giętka 3422, śr. 40 40  31,2
 50 (1) 3305 26 Rura giętka 3422, śr. 50 50  39,6
 25 (1) 3305 27 Rura giętka 3422, śr. 63 63  52,6

n Zastosowanie ICA 3321
Tabela przedstawia zalecane, niezalecane i zabronione miejsca 
zastosowań rur giętkich o średniej odporności na udary.

n Montaż ICA 3321
Rury instalowane są pod tynk. 
Współpracują z odpowiednimi puszkami podtynkowymi. 

n Zastosowanie ICTA 3422
Tabela przedstawia zalecane, niezalecane i zabronione miejsca 
zastosowań rur giętkich o wysokiej odporności na udary.

n Montaż ICTA 3422
Rury giętkie o wysokiej odporności na udary przeznaczone zostały do 
montażu pod tynk oraz do ścian prefabrykowanych. 
Stosowanie produktu w instalacjach natynkowych, na zewnątrz 
budynków nie jest rekomendowane. 

3305 01

3305 21

Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia.
Zaprojektowane w oparciu o normy: europejską PN-EN 50086-2-2
i międzynarodową IEC 614-2.
Odporność na zgniatanie: 750 N. 

(1) Ilość metrów w opakowaniu.

Miejsce zastosowania Zalecane Niezalecane Zabronione

Instalacje naścienne wewnętrzne

Instalacje naścienne zewnętrzne

Instalacje podtynkowe

Ściany gipsowe

Beton zalewany

Beton wibrowany

Powierzchnie palne (drewno itp.)

Miejsce zastosowania Zalecane Niezalecane Zabronione

Instalacje naścienne wewnętrzne

Instalacje naścienne zewnętrzne

Instalacje podtynkowe

Ściany gipsowe

Beton zalewany

Beton wibrowany

Powierzchnie palne (drewno itp.)
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The EPAF wall feedthrough system consists

of a heat-shrinkable tube on a steel spring.

Both ends of the tube are internally coated to

provide a gas- and watertight seal when

installed on a cable or pipe. In addition, an

external coating ensures a reliable

permanent adhesion to concrete and similar

construction materials. The wall feedthrough

is supplied fitted with sealing caps at each

end to allow pre-installation in new

construction applications.

EPAF
Heat-shrinkable wall feedthrough system

Tyco Electronics Raychem bvba

Diestsesteenweg 692

3010 Kessel-Lo, Belgium

Tel 32-16 351 011       (USA)1-919-557-8900

Fax 32-16 351 697     (USA)1-919-557-8498

www.te.com

www.telecomnetworks.com
TC 092/DS/5 04/07

TE (logo) and TE Connectivity are trademarks of the TE Connectivity group of companies and its licensors.

The information given herein, including drawings, illustrations and schematics which are intended for illustration purposes only, is believed to be reliable. However, TE Connectivity

makes no warranties as to its accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with its use. TE Connectivity’s obligations shall only be as set forth in TE Connectivity’s

Standard Terms and Conditions of Sale for this product and in no case will TE Connectivity be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising out of the sale,

resale, use or misuse of the product. Users of TE Connectivity products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application.

Sizing/ordering information
(dimensions in mm)

Description Application Useful cable Required Length

range diameter range wall aperture

Min. Max. D L L1

EPAF 2004 8-14 8 16 23 700 520

EPAF 2008 12-25 10 28 36 700 520

EPAF 2010 18-36 16 41 50 800 620

EPAF 2020 29-56 26 59 70 700 520

EPAF 2030 55-98 54 106 120 760 530
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ModelsModelsModelsModels
HP X121 1G SFP LC SX Transceiver J4858C

HP X121 1G SFP LC LX Transceiver J4859C

HP X121 1G SFP LC LH Transceiver J4860C
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HP X121 1G SFP LC SXHP X121 1G SFP LC SXHP X121 1G SFP LC SXHP X121 1G SFP LC SX
TransceiverTransceiverTransceiverTransceiver (J4858C)

A small form-factor
pluggable (SFP) Gigabit SX
transceiver that provides a
full-duplex Gigabit solution
up to 550 m on multimode
fiber.

PortsPortsPortsPorts 1 LC 1000BASE-SX port; Duplex: full only

Physical characteristicsPhysical characteristicsPhysical characteristicsPhysical characteristics Dimensions: 2.24(d) x 0.54(w) x 0.48(h) in. (5.69 x 1.37 x 1.22 cm)
Weight: 0.04 lb. (0.02 kg)
Transceiver form factor: SFP

EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironment Operating temperature: 32°F to 158°F (0°C to 70°C)

Operating relative humidity: 5% to 85%, noncondensing

Nonoperating/Storage temperature: -40°F to 203°F (-40°C to 85°C)

Altitude: up to 10,000 ft. (3 km)

Electrical characteristicsElectrical characteristicsElectrical characteristicsElectrical characteristics Power consumption typical: 0.4 W

Power consumption maximum: 0.7 W

CablingCablingCablingCabling Type:

62.5/125 µm or 50/125 µm (core/cladding) diameter, graded-index,
low metal content, multimode fiber optic, complying with ITU-T G.651
and ISO/IEC 793-2 Type A1b or A1a, respectively;

Maximum distance:

2-220 m (62.5 µm core diameter, 160 MHz*km bandwidth
2-275 m (62.5 µm core diameter, 200 MHz*km bandwidth
2-500 m (50 µm core diameter, 400 MHz*km bandwidth)
2-550 m (50 µm core diameter, 500 MHz*km bandwidth)

 Cable length: 2-550m

 Fiber type: Multi Mode

ServicesServicesServicesServices Refer to the HP website at www.hp.com/networking/services for details on the
service-level descriptions and product numbers. For details about services
and response times in your area, please contact your local HP sales office.

HP X121 1G SFP LC LXHP X121 1G SFP LC LXHP X121 1G SFP LC LXHP X121 1G SFP LC LX
TransceiverTransceiverTransceiverTransceiver (J4859C)

HP X121 1G SFP LC LX
Transceiver: An SFP format
gigabit transceiver with LC
connectors using LX
technology.

PortsPortsPortsPorts 1 LC 1000BASE-LX port (IEEE 802.3z Type 1000BASE-LX); Duplex: full only

Physical characteristicsPhysical characteristicsPhysical characteristicsPhysical characteristics Dimensions: 2.24(d) x 0.54(w) x 0.486(h) in. (5.69 x 1.37 x 1.23 cm)
Weight:0.04 lb. (0.02 kg)

EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironment Operating temperature: 32°F to 158°F (0°C to 70°C)

Operating relative humidity: 0% to 85%, noncondensing

Nonoperating/Storage temperature: -40°F to 212°F (-40°C to 100°C)

Altitude: up to 10,000 ft. (3 km)

CablingCablingCablingCabling Type:

Either single mode or multimode; 62.5/125 µm or 50/125 µm
(core/cladding) diameter, graded-index, low metal content, multimode
fiber optic, complying with ITU-T G.651 and ISO/IEC 793-2 Type A1b
or A1a, respectively; Low metal content, single-mode fiber-optic,
complying with ITU-T G.652 and ISO/IEC 793-2 Type B1;

Maximum distance:

2-550 m (multimode 62.5 µm core diameter, 500 MHz*km
bandwidth)
2-550 m (multimode 50 µm core diameter, 400 MHz*km bandwidth)

QuickSpecs HP X121 1G SFP LC Transceivers (SX, LX, LH)HP X121 1G SFP LC Transceivers (SX, LX, LH)HP X121 1G SFP LC Transceivers (SX, LX, LH)HP X121 1G SFP LC Transceivers (SX, LX, LH)

Technical Specifications
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2-550 m (multimode 50 µm core diameter, 500 MHz*km bandwidth)
2-10,000 m (single-mode fiber)

NotesNotesNotesNotes A mode conditioning patch cord may be needed in some multimode fiber
installations.
Wavelength: 1310nm
Power Consumption: < 500mW Typical

ServicesServicesServicesServices Refer to the HP website at www.hp.com/networking/services for details on the
service-level descriptions and product numbers. For details about services
and response times in your area, please contact your local HP sales office.

HP X121 1G SFP LC LHHP X121 1G SFP LC LHHP X121 1G SFP LC LHHP X121 1G SFP LC LH
TransceiverTransceiverTransceiverTransceiver (J4860C)

A small form-factor
pluggable (SFP) Gigabit
LH transceiver that
provides a full-duplex
Gigabit solution up to 70
km on single-mode fiber.

PortsPortsPortsPorts 1 LC 1000BASE-LH port (no IEEE standard exists for 1550 nm optics);
Duplex: full only

Physical characteristicsPhysical characteristicsPhysical characteristicsPhysical characteristics Dimensions: 2.17(d) x 0.60(w) x 0.46(h) in. (5.5 x 1.53 x 1.18 cm)
Weight: 0.04 lb. (0.02 kg)

EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironment Operating temperature: -40°F to 185°F (-40°C to 85°C)

Operating relative humidity: 0% to 95% @ 77°F (25°C), noncondensing

Nonoperating/Storage temperature: -40°F to 185°F (-40°C to 85°C)

Altitude: up to 10,000 ft. (3 km)

CablingCablingCablingCabling Cable type:

Low metal content, single-mode fiber-optic, complying with ITU-T
G.652 and ISO/IEC 793-2 Type B1;

Maximum distance:

10-70,000 m (single-mode fiber)

NotesNotesNotesNotes Power consumption is 0.8 watts typical with 1 watt maximum at 100%
utilization.
For distances less than 20 km, a 10 dB attenuator must be used.
For distances between 20 km and 40 km, a 5 dB attenuator must be used.
Attenuators can be purchased from most cable vendors.

ServicesServicesServicesServices Refer to the HP website at www.hp.com/networking/services for details on the
service-level descriptions and product numbers. For details about services
and response times in your area, please contact your local HP sales office.

To learn more, visit www.hp.com/networking

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without
notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products
and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or
editorial errors or omissions contained herein
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charakterystyka:

mufy kablowe do stosowania w ka-
nalizacji kablowej oraz w sieciach 
napowietrznych

mechaniczny system zamykania 
zapewniający możliwość wielokrot-
nego dostępu

porty kablowe: 3 okrągłe i 1 owalny 
dla kabli z nieprzeciętymi tubami, 
uszczelniane termokurczliwie

opcjonalne uszczelnienia portów 
kablowych: palczatki termokurczliwe 
dla wprowadzania większej liczby 
kabli

pojemność do 144 spawów 
światłowodowych

w zestawie:

kasety spawów – liczba zależna od 
konfiguracji 

opcje (zamawiane oddzielnie):

dodatkowe kasety spawów

zestawy uszczelniające portów 
okrągłych RCE i owalnego OCE

palczatki termokurczliwe MCE

uchwyt mocowania do ściany WM

uchwyty mocowania na słupach za 
pomocą taśmy stalowej RM, do słu-
pów kratowych SM lub na sekcjach 
narożnych słupów kratowych EK

pole komutacyjne dla 6 lub 12 adap-
terów typu SC/E-2000

termokurczliwe osłonki spawów

normy/certyfikaty:
opinia ZDBŁ o zgodności z normą 
zakładową ZN-96/TP S.A.- 008

stopień szczelności IP 68 zgodnie 
z normą PN-EN 60529

wytrzymałość ciśnieniowa zgodnie 
z normą DIN 47624

zgodność z normami IEC 62134,  
IEC 61753-1, IEC 61300-2,  
Bellcore GR-771-Core

Mufy liniowe

dane techniczne:

SEC 15

wymiary (dł. × śr.) [mm] 406 × 205

maks. liczba kaset:

dla SK333 6

dla SK120S-M 8

maks. liczba spawów:

dla SK333 144

dla SK120S-M 96

liczba portów kablowych:

okrągłych, dla kabli 10-20 mm 3

owalnych, dla kabla 10-25 mm 1

maks. liczba wprowadzanych kabli: *

dla kabli 3 – 8 mm 12

dla kabli 5 – 9 mm 9

waga [kg] 2

stopień szczelności IP IP 68

wytrzymałość ciśnieniowa [bar] min. 0,4

wykonanie
polipropylen, aluminium lakierowane 

proszkowo w kolorze RAL 7035

* przy wykorzystaniu palczatek termokurczliwych MCE

Mufa liniowa serii SEC15

konfiguracje:

0 1 2 3 opis

SEC15- mufa liniowa

00- bez uchwytu

WM- uchwyt montażu naściennego

RM- uchwyt montażu na słupach za pomocą taśmy stalowej

SM- uchwyt montażu na słupach kratowych

EK- uchwyt montażu na sekcjach narożnych słupów kratowych

K24- konfiguracja dla 24 spawów

K48- konfiguracja dla 48 spawów

K72- konfiguracja dla 72 spawów

K96- konfiguracja dla 96 spawów

K144- konfiguracja dla 144 spawów (tylko dla kaset typu SK333)

SK1 typ kasety SK120S-M

SK3 typ kasety SK333

przykład:

SEC15-00-K48-SK3 – mufa liniowa SEC15 zawierająca 2 kasety SK333, jedną po-
krywkę COVER-SK333, o pojemności maksymalnej 48 spawów.

UWAGA: inne konfiguracje muf do stosowania 
wraz z systemem mikrokanalizacji światłowo-
dowej MikroKan  w rozdziale 6 na stronie 90.

Porty kablowe mufy liniowej serii SEC15

Mufa liniowa serii SEC15 z polem komutacyjnym
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KARTA WYROBU 

RURY POLIETYLENOWE (RHDPEp) PRZEPUSTOWE 

 

 
 

 
ZASTOSOWANIE 

 
Rury osłonowe z polietylenu wysokiej gęstości (RHDPE), przepustowe, przeznaczone do 

zabezpieczania przewodów i kabli telekomunikacyjnych, telewizji kablowej, elektroenergetycznych i 

sygnalizacyjnych, w miejscach ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi 

obciążeniem występującym na powierzchni gruntu, występowaniem nacisków od poruszających się 

pojazdów oraz tam gdzie wymagana jest ochrona przed udarami. Rury te mogą być stosowane do 

osłony kabli przy zbliżeniach i skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenowego. 

 

DANE DOTYCZĄCE SUROWCA 

Surowcem do produkcji rur osłonowych jest polietylen wysokiej gęstości (HDPE) o właściwościach: 

• gęstość - > 0,943g/cm3  

• MFR – 190oC/5kg 0,2-1,3g/10min 

• Wydłużenie względne - > 350% 
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WYMAGANIA UŻYTKOWE 

Rury przepustowe umożliwiają budowę przepustów odkrywkowych o praktycznie dowolnej długości. 

Przepusty te stanowią przedłużenie kanalizacji kablowej pierwotnej. W związku z tym rury powinny 

posiadać następujące, główne cechy użytkowe: 

1) dostawa w bezpiecznych opakowaniach zawierających rury o określonych długościach, 

przygotowanych do konkretnego zastosowania, 

2) odporność na trudne warunki układania rur w miastach, w przekopach przepustowych, 

3) przygotowanie do zaciągania kanalizacji wtórnej oraz kabli technologią mechaniczną, 

4) trwałość co najmniej 30–letnią., 
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ASORTYMENT 
 

Lp. Średnica zewnętrzna 
(mm) 

Minimalna grubość 
ścianki 
(mm) 

Tolerancja średnicy 
(mm) 

1 63 2,5 + 0,6 

2 63 3,6 + 0,6 

3 63 4,7 + 0,6 

4 63 5,8 + 0,6 

5 75 2,9 + 0,7 

6 75 4,3 + 0,7 

7 75 5,6 + 0,7 

8 75 6,9 + 0,7 

9 90 3,5 + 0,9 

10 90 5,2 + 0,9 

11 90 6,7 + 0,9 

12 90 8,2 + 0,9 

13 110 4,2 + 1,0 

14 110 6,3 + 1,0 

15 110 8,1 + 1,0 

16 110 10,0 + 1,0 

17 125 4,8 + 1,2 

18 125 7,1 + 1,2 

19 125 9,2 + 1,2 

20 125 11,4 + 1,2 

21 140 5,4 + 1,4 

22 140 8,0 + 1,4 

23 140 10,3 + 1,4 

24 140 12,7 + 1,4 

25 160 6,2 + 1,6 

26 160 9,1 + 1,6 

27 160 11,8 + 1,6 

28 160 14,6 + 1,6 
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  INFORMACJA DOTYCZĄCA 

  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie 4:  Budowa przyłącza telekomunikacyjnego 

do budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla 6 w Szczecinie

Obiekt: Budowa przyłącza telekomunikacyjnego

Lokalizacja: Szczecin; ul.: Rydla, Lniana

Branża: Telekomunikacyjna

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Opracowanie: inProjects Kozicki i Wspólnicy S.J.

ul. Przesmyckiego 4, 

73-110 Stargard Szczeciński

Projektant:
mgr inż. Piotr Kawicki
uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  do  projektowania  w  specjalności

telekomunikacyjnej ZAP/0109/PWOT/15

Data wykonania: Październik 2016r. Podpis projektanta: .............................
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Zadanie 4:  Budowa przyłącza telekomunikacyjnego 

do budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla 6 w Szczecinie

  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów

Przedmiotem opracowania jest  informacja  dotycząca bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia dla

zadania polegającego na wybudowaniu przyłączy telekomunikacyjnych.

W ramach projektowanego zamierzenia wykonywane będą następujące roboty budowlane:

Etap 1 – Budowa rurociągów/kanalizacji kablowej w gruncie i w kanalizacji pierwotnej

• ręczne lub mechaniczne usuwanie nawierzchni ulepszonych

• mechaniczne lub ręczne wykonanie rowów o głębokości  ok 1,0m

• mechaniczne lub ręczne wykonanie rowów o głębokości powyżej 1,0m

• mechaniczne  lub  ręczne  wykonanie  wykopów  o  głębokości  do  2,0m  pod

studnie/zasobniki/szafy telekomunikacyjne a także komory przewiertowe i przeciskowe

• wykonanie przecisków pod drogami/ liniami tramwajowymi/ chodnikami

• wykonanie przewiertów sterowanych

• zabezpieczanie rurami obiektowymi sieci uzbrojenia w wykopach

• posadowienie i montaż studni lub zasobników

• układanie rurociągów i rur ochronnych w rowach

• montaż złączy rurociągów w wykopach i studniach

• mechaniczne lub pneumatyczne zaciąganie rurociągów wtórnych do kanalizacji pierwotnej

Etap 2 – Test drożności i szczelności rurociągów

Etap 3 – Odtwarzanie nawierzchni

• zasypywanie rowów i wykopów, warstwami z zagęszczaniem mechanicznym

• odtwarzanie nawierzchni ulepszonych

Etap 4 – Montaż instalacji wewnątrzbudynkowych

• wykonywanie i montaż przepustów w ścianach i stropach

• montaż koryt lub rur kablowych naściennych lub wtynkowych

• montaż szaf, puszek, stelaży zapasów itp.

• tynkowanie, malowanie, odtwarzanie nawierzchni 

Etap 5 – Instalacja mediów transmisyjnych (kabli, złączy, sprzętu aktywnego itp.)

• mechaniczne lub pneumatyczne zaciąganie kabli do rurociągów
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• montaż złączy kablowych

• montaż urządzeń transmisyjnych 

Wymienione  etapy  mogą  być  prowadzone  równocześnie  pod  warunkiem  zachowania  zasad

bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na  terenie  budowy  znajdują  się  następujące  obiekty  budowlane  mogące  mieć  wpływ  na

bezpieczeństwo:

• budynki 

• drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi

• słupy i linie napowietrzne

• infrastruktura podziemna ujawniona i nieujawniona na mapach geodezyjnych

  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

• drogi jezdne

• czynne linie tramwajowe 

• linie energetyczne napowietrzne

• istniejące,  podziemne  uzbrojenie  terenu  (zwłaszcza  linie  gazowe,  energetyczne,  wodne,

ciepłownicze)

  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
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Zadanie 4:  Budowa przyłącza telekomunikacyjnego 

do budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla 6 w Szczecinie

realizacji robót budowlanych (określić skalę, rodzaj zagrożenia oraz miejsce i 

czas wystąpienia)

Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce i czas wystąpienia

Potrącenia i urazy przy

maszynach budowlanych

osobowa, lokalna Teren budowy, obsługa maszyn i urządzeń 

budowlanych

Potrącenia przez pojazdy 

drogowe

osobowa, lokalna Zbliżenia do dróg, parkingów

Potrącenia przez tabor szynowy osobowa, lokalna Zbliżenia do linii kolejowych, tramwajowych

Wpadnięcie do wykopu osobowa, lokalna Prace przy wykopach

Przysypanie ziemią osobowa, lokalna Prace przy wykopach o głębokości pow. 

1,0m

Upadek z wysokości osobowa, lokalna Prace przy studniach, wykopach, przy 

montażu instalacji na budynkach, 

Przygniecenie przez 

konstrukcje i materiały 

osobowa, lokalna Transport i przemieszczanie takich 

elementów jak: słupy, studnie, bębny z 

rurociągami, palety i pojemniki z 

materiałami budowlanymi

Zatrucia gazem, niedotlenienie osobowa, lokalna Prace w studniach, niewentylowanych 

pomieszczeniach

Poparzenia i uszkodzenia ciała 

przy wybuchu gazu

osobowa/zbiorowa,

lokalna

Prace w studniach, niewentylowanych 

pomieszczeniach, w zbliżeniu do instalacji 

gazowych

Porażenie prądem o niskim, 

średnim i wysokim napięciu

osobowa/zbiorowa,

lokalna

Zbliżenia do podziemnych i napowietrznych 

linii energetycznych,

prace przy urządzeniach zasilanych energią 

elektryczną

Utonięcia, podtopienia osobowa/zbiorowa,

lokalna

Uszkodzenia wodociągów i kanalizacji

  Sposób instruowania pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
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robót szczególnie niebezpiecznych oraz środki zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych 

• Pracowników  należy  przeszkolić  każdorazowo  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych,

uwzględniając ich specyfikę, warunki terenowe oraz warunki ich prowadzenia;

• Zapewnić  pisemny  instruktarz  o  zasadach  bezpieczeństwa  przy  robotach  i  sytuacjach

szczególnie niebezpiecznych;

• Sprawować ciągły nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa (zapewnić prowadzeni

nadzoru  przez  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach,  zapoznanych  z  projektem  i

wyznaczonych imiennie);

• Zapewnić kontakt telefoniczny lub radiowy oraz apteczkę na miejscu prowadzenia budowy;

• Stosować  odpowiednią  odzież  ochronną,  obuwie,  kamizelki  ostrzegawcze,  kaski,  okulary,

ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne;

• Przed przystąpieniem do robót oznaczyć i zabezpieczyć miejsca stwarzające zagrożenie;

• Bezwzględnie  przestrzegać  zasad  BHP  oraz  przepisów  dotyczących  specjalistycznych

uprawnień  pracowniczych,  atestów  sprzętu  i  maszyn,  certyfikatów  czy  instrukcji  obsługi

maszyn;

• W przypadku zagrożeń: wystąpienia pożaru, natrafienia na nieznane /niezinwentaryzowane

uzbrojenie  terenu,  znalezienia  niewypału  pojawienia  się  napięcia,  wykrycia  gazu  –  należy

prace przerwać,  powiadomić kierownika robót oraz odpowiednie służby;

• W  przypadku  braku  możliwości  opanowania  zagrożenia  miejsce  robót  należy  opuścić  i

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych;

• Każdy wypadek przy pracy należy zgłaszać przełożonemu, udzielić pierwszej pomocy i w razie

częściowej niezdolności do pracy odsunąć od wykonywania robót jej wymagających;

  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
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niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwa w tym 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

• Stosować środki wymienione w punkcie 5, a ponadto:

• Zapoznać pracowników z etapami prowadzenia robót;

• Zapoznać  pracowników  z  planami  ewakuacyjnymi  budynków,  w  których  prowadzone  są

roboty;

• Wyznaczać  i  informować  o  miejscach  bezpiecznego składowania  materiałów oraz  maszyn

budowlanych;

• Przy pracach w wykopach o głębokości pow. 1m zapewnić odpowiednią ilość zejść;

• Wszelkie  odstępstwa  od  projektu  a  także  niezgodność  lokalizacji  istniejących  obiektów

budowlanych (zwłaszcza sieci uzbrojenia terenu) zgłaszać kierownikowi budowy;

• Przy przeciskach, przewiertach i przepustach wykonać odkrywki lub przekopy próbne w celu

ustalenia dokładnej lokalizacji istniejących obiektów i instalacji;

• Zapewnić nadzory branżowe przy skrzyżowaniu z infrastrukturą podziemną, napowietrzną czy

z  liniami kolejowymi;

Opracowanie  jest  zgodne  z  wymogami  Ustawy  z  dn.  7  lipca  1994r  Prawo  Budowlane  z  późn.

zmianami,  Rozporządzeniem   Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,

Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z  dnia 27.08.2002r.  w sprawie szczegółowego zakresu i

formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  robót  budowlanych,

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
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