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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

Budowa przyłączy telekomunikacyjnych relacji: Komenda Miejska Policji ul. Kaszubska 35 (dalej

KMP) -bud. ZbiLK  ul. Kaszubska 30a (dalej ZbiLK) -  Szkoła Podstawowa nr 61 ul. 3 Maja 4 (dalej SP

61).

 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

Montaż studni telekomunikacyjnych SKR-1 + rama lekka + pokrywa z logo UM + 
pioch + kłódka

2szt.  

Wykonanie przecisków z ułożeniem rur osłonowych 110mm 35m  

Wykonanie przewiertu sterowanego + wciągnięcie  mikrokanalizacji 3 x 12/8mm 
oraz rurociągu HDPE 40/3,7mm przy wycofaniu wietnicy

220m  

Ułożenie rur osłonowych 110mm w wykopie 10m

Wybudowanie pakietu mikrokanalizacji 3 x 12/8mm oraz rurociągu HDPE 
40/3,7mm w ziemi na gł. ok 1m 

170m  

Wybudowanie pakietu mikrokanalizacji 2 x 12/8mm  w ziemi na gł. ok 1m 10m  

Wybudowanie mikrokanalizacji 1 x 12/8mm  w ziemi na gł. ok 1m 70m  

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

ok.34szt.  

Badanie ciągłości i drożności wybudowanych ciągów mikrokanalizacji i rurociągów 10szt.  

Montaż stelaży zapasu kabla w studniach SKR-1 2szt.  

Wdmuchiwanie kabli światłowodowych do mikrokanalizacji – kabel 12j 210m

Wdmuchiwanie kabli światłowodowych do mikrokanalizacji – kabel 48j 534m

Rozbiórka i ponowne ułożenie chodników 35x35mm 76,5m2  

Odtworzenie i zasianie trawników  43,5m2  

Przebijanie otworów w ścianach 7szt.  

Ułożenie koryt kablowych 60 x 40 mm 30m  

Zabezpieczenie  przepustów budynkowych 2szt.  

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

230m  

Przełącznica 1U, 12 x E2000/APC (wyposażona na zakończenie 12j) 2kpl.  

Przłącznica 2U, 24 x E2000/APC (wyposażona na zakończenie 24j) 1kpl.  

Patchcord E2000/APC – E2000/APC DX 2m + 100% zapas 2szt.

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

Switch typu HP 1810 24v2 + 2 x wkładka SFP 2kpl.  

Spawanie kabla światłowodowego przełącznice + mufy światłowodowe 72spawów  

Pomiary reflektometryczne i mocy metoda transmisyjną 48szt.  

Roboty towarzyszące wykonaniu inwestycji 1kpl.
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 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, 

• uzgodnień lokalizacyjnych, 

• dostępnych opracowań planistycznych i geograficznych,

• warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci,

Na potrzeby projektu nie dostarczono programu funkcjonalno-użytkowego.

 1.8 Projekty powi ązane

Nie dotyczy.

 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 zarz ądzenia

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.
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• 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.

• 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  
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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)

• 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
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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 

• 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.)
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• 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.),

• 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 oraz Gminy Miasta Szczecin pozostających w trwałym zarządzie Szkoły

podstawowej nr 61.

Projektowana infrastruktura nie wymaga pozyskania wypisu i wyrysu z miejscowych planów

zagospodarowania  ani  decyzji  o  lokalizacji  celu  publicznego  -  zgodnie  z   zapisami  Ustawy  o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., Dz.U. z 2003 nr 80 poz. 717,

Art. 50, pkt. 2-2b w związku z Ustawą Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., Dz.U. z 2010 nr 243 poz.

1623  z  późniejszymi  zmianami,  art.  29a.1  pkt  20,  20a  i  20b  (roboty  budowlane  niewymagające

pozwolenia  na budowę,  nie  wymagają uzyskania  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego)

(budowa  przyłączy,  linii  telekomunikacyjnych  oraz  kanalizacji  kablowych  nie  wymaga  uzyskania

pozwolenia na budowę ). 

Realizacja  inwestycji  nie  wpłynie  w sposób istotny na obecny stan zagospodarowania i  nie
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będzie wymagała  zmian w zagospodarowaniu w przyszłości. 

Po  wykonaniu  przewidywanych  prac  ziemnych  teren  zostanie  przywrócony  do  stanu

pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji.

 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 całości w działce budowlanej.

 2 . Rozwi ązania technologiczne

Budowa przyłączy będzie obejmować nieruchomości:

• Budynek ZbiLK Kaszubska 30a,

• Szkoła Podstawowa nr 61 3 Maja 4,

Punktem styku przyłączy z siecią miejską m. Szczecin będzie szafa serwerowa w bud. KMP ul.

Kaszubska 35.

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

poprzez  zastosowanie  kabli   światłowodowych  o  pojemności  12j  i  48j  w   pakietach  mikrorurek

2x12/8mm oraz 3x10/8mm. Obok pakietu 3x10/8mm układany będzie  rurociąg HDPE 40mm jako

medium  zapasowe.  Na  trasie  przebiegu  mikrorur  przewidziano  posadowienie  dwóch  studni

telekomunikacyjnych  typu  SKR-1  oznakowanych  logiem  UM.  Do  prowadzenia  kabli  w  budynkach

wykorzystane będą mikrorurki cienkościenne z tworzyw niepalnych układane w korytach kablowych

60x40mm.  Kable  będą  zakańczane  na  istniejących  lub  projektowanych  szafach  standardu  19”  w

projektowanych przełącznicach.  Przełącznice  zostaną  wyposażone w adaptery  E2000 oraz  osprzęt

towarzyszący (pigtaile, tacki spawów itp.) w ilościach wyznaczonych przez inwestora i stanowiących

kompletne rozwiązanie.  Ponad to szafy zostaną wyposażone w switche aktywne wyposażone w dwie

wkładki  światłowodowe  SFP  każdy  oraz  połączone  ze  sobą  torami  optycznymi  za  pomocą

patchcordów.
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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 podłączenie i dostarczenie 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:

• Komenda Miejscka Policji ul. Kaszubska 35,

• bud. ZBiLK ul. Kaszubska 30a,

• Szkoła Podstawowa nr 61 ul. 3 Maja 4,

Następnie w strategicznych miejscach posadowione zostaną studnie telekomunikacyjne typu

SKR-1 oraz zostaną wykonane instalacje wewnątrzbudynkowe.

W kolejnych etapach budowy przyłączy zostanie wybudowana infrastruktura światłowodowa.

 1.1 Budowa mikrokanalizacji

 1.1.1 Kanalizacja

W celu wykonania przyłącza do ZBiLK i SP 61 należy wykonać przewiert sterowany od KMP do

studni przy ul. Kaszubskiej 30. A następnie trasę poprowadzić wykopem od studni do przyłączanych

budynków.   Pod istniejącymi  wjazdami  i   drogami  wykonać  przeciski  i  wprowadzić  do  nich  rury

110/6.3mm  Następnie należy wybudować pakiety mikrorurek, rurociąg RHDPE 40mm oraz studnie

SKR-1.

Trasę  budowy  mikrokanalizacji  przedstawia  rys  2.  Sposób  połączenia  mikrokanalizacji

przedstawia rys. 4.
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 1.1.2 Instalacje wewnątrzbudynkowe.

 1.1.2.1 KMP

• Wejście do budynku wykonać od strony ul. Kaszubskiej do pomieszczenia Magazynu 013a

• Wejścia mikrorurek 3 x 10/8mm do budynku wykonać istniejącą kanalizacją teletechniczną,

• Niewykorzystane mikrorurki zabezpieczyć dedykowanymi zaślepkami. 

• Przejście  mikrorurki  zajętej  mikrokablem na mikrorurkę wewnatrzbudynkową zabezpieczyć

złączką typu gazblock umieszczoną zaraz za wejściem do budynku.

• Od  przepustu  do  szafy  serwerowej  w  pom.  26  mikrorurki  3  x  LSOH  10/8  prowadzić  w

istniejącej zabudowie.

• Mikrorurki wewnątrzbudynkowe prowadzić w ścisłej wiązce. Wiązkę zabezpieczyć opaskami

zip tie co 0,5m

• W szafie serwerowej zabezpieczyć niewykorzystane mikrorurki dedykowanymi zaślepkami a

mikrorurkę z kablem zabezpieczyć dedykowanym uszczelnieniem.

• W szafie serwerowej zabezpieczyć 25m zapasu kabla.

• Trasę po budynku przedstawiają rys. 3. arkusz 1-2.

 1.1.2.2 ZBiLK

• Wejście do budynku wykonać od strony ul. Kaszubskiej do pomieszczenia Magazynu 07

• Wejścia mikrorurek 1 x 12/8mm do budynku zabezpieczyć projektowanym przepustem typu

EPAF 2004,

• Przejście  mikrorurki  zajętej  mikrokablem na mikrorurkę wewnatrzbudynkową zabezpieczyć

złączką typu gazblock umieszczoną zaraz za przepustem EPAF 2004 i zabezpieczyć ją w korytku

60x40mm.

• Od przepustu do szafy serwerowej do pomieszczenia serwerowni na parterze 1 x LSOH 10/8

prowadzić w projektowanym korytku 60x40mm przy suficie.

• W szafie serwerowej mikrorurkę z kablem zabezpieczyć dedykowanym uszczelnieniem.

• Trasę po budynku przedstawiają rys. 3. arkusz 3-4.
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 1.1.2.3 SP 63

• Wejście do budynku wykonać od strony ul. 3 Maja 4 do pomieszczenia szatni.

• Wejścia mikrorurek 2 x 12/8mm do budynku zabezpieczyć projektowanym przepustem typu

EPAF 2008,

• Niewykorzystane mikrorurki zabezpieczyć dedykowanymi zaślepkami. 

• Przejście mikrorurki  zajętej  mikrokablem na mikrorurkę wewnatrzbudynkową zabezpieczyć

złączką typu gazblock umieszczoną zaraz za przepustem EPAF 2008 i zabezpieczyć ją w korytku

60x40mm.

• Od przepustu do szafy serwerowej do pomieszczenia sekretariatu na parterze 2 x LSOH 10/8

prowadzić w projektowanym korytku 60x40mm.

• W proj. szafie serwerowej mikrorurkę z kablem zabezpieczyć dedykowanym uszczelnieniem.

• Trasę po budynku przedstawiają rys. 3. arkusz 5-6.

 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

zabudowanym oraz na gruntach rolnych na głębokości 1,0±0,1m.
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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.

 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

przyciskową.  Zabieg  ten  ma  na  celu  maksymalnie  zmniejszyć  uszkodzenia  systemu korzeniowego

drzew.
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 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.

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.

Wszystkie  zakończenia  rur  należy  bezwzględnie  zaślepić  dedykowanymi  zatyczkami  lub

kapturkami na każdym etapie prac by uniknąć zanieczyszczenia.
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 1.1.10 Montaż studni i zasobników 

Na trasie mikrokanalizacji należy zainstalować studnie kablowe typu SKR-1 wyposażone w ramę

lekką oraz pioch i kłódkę. Zastosować pokrywy studni z opisem - „UM” Podczas osadzania studni

kablowych i  zasobników kablowych głębokość ich posadowienia  należy dostosować do głębokości

ułożenia wiązki  /mikrorur.  W przypadku konieczności  zagłębienia studni należy podmurować ramę

studni do wysokości  terenu. W studni  wywiercić otwory. Przy wprowadzeniu pakietu mikrorur do

studni kablowych należy go osłonić na szerokość ścianki i  następnie pozostałą przestrzeń wypełnić

pianką  montażową  lub  zastosować  uszczelnienia  systemowe  polecane  przez  producenta

mikrokanalizacji. Wejścia i wyjścia w studniach należy uszczelnić zaprawą murarską. Wewnątrz studni

rurki należy mocować do ściany z zachowaniem kilkucentymetrowego odstępu i z jak najmniejszym

promieniem gięcia. 

Wejścia  mikrorurek  do  obiektów  budowlanych  powinny  spełniać  normy  producenta

dotyczące  promieni  gięcia  oraz  nie  wpływać  w  znaczący  sposób  na  zasięg  wdmuchiwania

mikrokabla.

 1.1.11 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
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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

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.

Rurociągi RHDPE

• Rurociągi  z  tworzywa  RHDPE 40mm  o  grubości  ścianki  3,7mm  -  wykorzystywane  w  tej  

inwestycji jako główne medium teletechniczne.

• Rury  RHDPE  używane  do  budowy  rurociągów  przy  dostawie  na  budowę  powinny  mieć
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uszczelnione końcówki. W razie stwierdzenia braku tych uszczelnień, rury polietylenowe przed

ułożeniem należy sprawdzić sprężonym powietrzem i pozostawić końcówki uszczelnione. Ten

sposób  postępowania  obowiązuje  we  wszystkich  fazach  budowy,  tj.  w  razie  potrzeby

przecinania rur lub przeprowadzenia badań szczelności. 

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;

• Zaślepki rur 40mm - stosowane na końcach zapasowych rurociągów.

• Przepusty budynkowe typu Raychem EPAF

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.
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 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

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"
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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. 

 1.6 Testy ruroci ągów RHDPE 40mm

Wszelkie testy kanalizacji należy bezwzględnie wykonywać w obecności przedstawiciela inwestora!

 1.6.1 Sprawdzenie szczelności  rurociągów

Badania szczelności  zmontowanego odcinka o długości  np. 2 km powinny być wykonane w

następujący  sposób:  jeden  koniec  odcinka  uszczelnić  kapturkiem  termokurczliwym  z  klejem

termotopliwym,  a  drugi  kapturkiem  termokurczliwym  z  klejem  i  zaworem  wpustowo-kontrolnym

(wentylem). 
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Następnie badany ciąg rur napełnia się sprężonym powietrzem do nadciśnienia około 0,1 MPa.

Po upływie 24 godzin należy zmierzyć ciśnienie w ciągu manometrem technicznym; spadek ciśnienia

nie powinien przekroczyć 0,01 MPa. Mogą też być stosowane inne rodzaje osprzętu do uszczelnień

wielokrotnego użytku o odpowiednich parametrach użytkowych. 

 1.6.2 Sprawdzenie drożności rurociągów

Sprawdzenie drożności powinno odbywać się za pomoc dedykowanego tłoczka kalibrującego.

Należy zachować szczególna ostrożność podczas sprawdzania drożności z powodu wysokiej prędkości

wylotowej tłoka z rurociągów. 

Kalibrację  rurociągów  HDPE  40mm  należy  bezwzględnie  wykonać  przy  obecności

przedstawiciela inwestora.

 1.6.3 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. 

 2 . Część światłowodowa

 2.1 Projektowana infrastruktura

Kolejnym  etapem  budowy  przyłączy  jest  wprowadzenie  w  wybudowaną  kanalizację

teletechniczną  kabla  światłowodowego  oraz  wyspawanie  go  w  przełącznicach  światłowodowych.

Sposób prowadzenia kabli w kanalizacji przedstawia rys. 4. 

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie torów optycznych łączących:

• KMP Kaszubska 35 – studnia S3 przy SP 61 3 Maja 4, - kabel 48j,

• KMP – studnia S3 przy SP 61 3 Maja 4 – SP 61, - kabel 48j i przejście na kabel 12j,

• KMP - studnia S2 Kaszubska 30 – ZBiLK Kaszubska 30a,  - kabel 48j i przejście na kabel 12j,

 2.1.1 KMP Kaszubska 35 – studnia S3 przy SP 61 3 Maja 4,

W celu wykonania toru optycznego należy:

• Wprowadzić kabel o pojemności 48j, na odcinku KMP – studnia SP 61,

25/36



Projekt budowlano-wykonawczy

Zadanie 2: Budowa przyłączy telekomunikacyjnych od KMP przy ul. Kaszubskiej 35
 do budynków: ul. Kaszubska 30A i SP nr 61 przy ul. 3-go Maja 4

• Pod podłogą techniczną zabezpieczyć 25m zapasu kabla.

• W KMP  zakończyć  24  włókna  kabla  na  przełącznicy  19”  1U  24xE2000/APC w istn.  szafie

sererowej – resztę włókien pozostawić w przełącznicy do przyszłej rozbudowy,

• Przełącznicę 19” 1U 24xE2000/APC wmontować  wg rys. 6,

• Dostarczyć patchcordy wg zestawienia.

• W S2 i S3 zamontować stelaż zapasu kabla typu SZ-2,

• W studni S2 pozostawić 50m zapasu kabla na wykonanie złącza odgałęźnego do ZBiLK,

• W studni S3 pozostawić 25m zapasu kabla na wykonanie złącza odgałęźnego do SP 61,

• Połączenia spawane wykonać wg rys. nr 5,

 2.1.2 KMP - studnia przy SP 61 3 Maja 4 – SP 61, 

W celu wykonania toru optycznego należy:

• Wprowadzić kabel o pojemności 12j, na odcinku studnia S3 – SP 61,

• W proj.  w SP 61 szafie serwerowej zabezpieczyć 25m zapasu kabla,

• W SP 61 zakończyć 12 włókien na przełącznicy 19” 1U 12xE2000/APC w proj. szafie,

• W S3 wykonać złącze odgałęźne i wyspawać 12 włókien kabla 12j z kablem 48j wg rys. nr 5,

• Dostarczyć i zamontować switch z wkładkami SFP oraz patchcordy wg rys. 6.

 2.1.3 KMP - studnia Kaszubska 30 – ZBiLK Kaszubska 30a, 

W celu wykonania toru optycznego należy:

• Wprowadzić kabel o pojemności 12j, na odcinku studnia S2 – ZBiLK,

• W szafie serwerowej zabezpieczyć 25m zapasu kabla,

• W  ZBiLK  zakończyć  12  włókien  na  przełącznicy  19”  1U  12xE2000/APC  w  istn.  szafie

serwerowej,

• W S2 wykonać złącze odgałęźne i wyspawać 12 włókien kabla 12j z kablem 48j wg rys. nr 5,

• Dostarczyć i zamontować switch z wkładkami SFP oraz patchcordy wg rys. 6.
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 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.

– kabel konstrukcji wielotubowej   o pojemności na poziomie 48J.

Zalecanym  standardem  włókien  wykorzystywanych  do  budowy  sieci  światłowodowych

opartych o kanalizację jest włókno jednomodowe 9/125 co najmniej standardu ITU-G.652D (włókno

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.
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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 monta żu kabli i odbioru sieci

 2.3.1 Zaciąganie kabli do mikrokanalizacji

Zaciąganie  do  mikrokanalizacji  można  wykonać  ręcznie  (mechanicznie)  lub  metodą

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

środki ostrożności

 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.
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 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

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
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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.

• 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-
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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 karcie katalogowej 

HP 1810-24v2  załączoneh do projektu.

 2.4.2 Wkładki SFP

Wytyczne:

• Konwertery  muszą  poprawnie  współpracować  z  portami  sieciowymi  do  których  zostaną

podłączone. 

• Moduły  optyczne  muszą  wspierać  diagnostykę  DDM  (Digital  Diagnostic  Monitor)  lub

równoważną , tzn. monitorować kluczowe parametry pracy modułu takich jak moc optyczna

sygnału  nadawanego,  moc  optyczna  sygnału  odbieranego,  temperatura  pracy,  napięcie

zasilania, prąd lasera.

• Gigabit Ethernet

• odległość [km] 20

• Moc nadajnika [dBm] -5 ~ 0

• Czułość odbiornika [dBm]-24

• 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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35/36



TABELA nr 1. Zestawienie materiałów

Materiał śćIlo

1 Mikrokabel 12j + 3% m 210,0
2 Mikrokabel 48j + 3% m 534,0

3 Rura peszel 40mm m 10,0

4 Rury przepustowe 110/6,3mm m 45,0

5 Rurociąg HDPE 40/3,7mm + 3% m 390,0
6 Mikrorurka cienkościenna LSOH 10/8mm + 3% m 230,0

7 Mikrorurka cienkościenna 12/8mm + 3% m 70,0

8 Pakiet mikrorur DI 3x10/8mm + 3% m 390,0

9 Pakiet mikrorur DI 2x12/8mm + 3% m 10,0
10 Kanał PCW instalacyjny 60x40mm m 30,0

11 Zaślepka 40mm Jacmoon szt. 2,0

12 Złącze PDC typu I 1,0

13 Złącze PDC typu Y 3,0

14 Uszczelnienie końcowe mikrorurki o średnicy 12/8 mm z mikrokablem 48j i 12j szt. 2,0

15 Uszczelnienie końcowe mikrorurki o średnicy 10/8 mm z mikrokablem 48j i 12j szt. 6,0

16 szt. 2,0

17 szt. 1,0

18 Złączka prosta mikrorurek 10/8mm szt. 7,0
19 Zaślepka mikrorurek 12/8mm szt. 1,0

20 Zaślepka mikrorurek 10/8mm szt. 11,0

21 Przepust Raychem EPAF 2004 szt. 1,0

22 Przepust Raychem EPAF 2008 szt. 1,0
23 Studnia SKR-1 z logiem UM (Rama lekka) + pioch + kłódka 2,0

24 Stelaż zapasu mikrokabla ZS-2 szt. 2,0

25 Przełącznica 19”1U 12 x E2000/APC (wyposażona na zakończenie 12j) 2,0
26 Przełącznica 19”1U 24 x SC/APC (wyposażona na zakończenie 24j) 1,0

27 Patchcord E2000/APC – E2000/APC DX 2m + 100% zapas szt. 4,0

28 Patchcord E2000/APC – LC/PC DX 2m + 100% szt. 4,0

29 Switch HP 24Switch typu HP 1810 24v2 + 2 x wkładka SFP 2,0
30 Taśma ostrzegawcza m 450,0

31 2,0

Lp. J.m.

kpl.

kpl.

Złączka prosta, redukcyjna mikrorurek o średnicy 12->10 mm uszczelniająca z 
mikrokablem 12j typu Gazblock
Złączka prosta, mikrorurek o średnicy 10 mm uszczelniająca z mikrokablem 48j i 12j 
typu Gazblock

kpl.

kpl.
kpl.

kpl.

Mufa światłowodowa 48 spawów (wyposażona i przystosowania do montażu i 
wyspawania kabli w mikrorurkach)

kpl.



TABELA nr 2. Zestawienie rur obiektowych

LP Nr rury obiektowej Rodzaj rury obiektowej Przeszko da

1 osłona/wykop nr 001 1xRHDPE110/6,3 2,0  g
2 osłona/wykop nr 002 1xRHDPE110/6,3 2,0  g
3 osłona/wykop nr 003 1xRHDPE110/6,3 4,0
4 osłona/wykop nr 004 1xRHDPE110/6,3 2,0  g
5 przecisk nr 005 1xRHDPE110/6,3 12,0  jezdnia
6 przecisk nr 006 1xRHDPE110/6,3 23,0  boisko
7 przewiert nr 007 1xRHDPE 40mm + 1x DB 3x10/8 210,0  sieci

suma 255,0

Długo ść 
obiektów

 cw



TABELA nr 3. Zestawienie nieruchomości

obręb Nr działki Użytek Adres wła ściciel WIM ZUDP Uzgodnienie trasy

1 1040 3/10 dr ul. Kaszubska

2 1040 27/3 Bi ul. 3 Maja 4

3 1046 8/5 Tr ul. Kaszubska 35 - -

4 1041 89/3 B ul. Kaszubska 30a - -

Lp.

Prawo do 
dysponowania

Wł: Gmina Miasto Szczecin; 
Plac Armii Krajowej 1, 
Ułamkowa część własności: udział 
1/1, Prezydent Miasta Szczecina;

Opinia WIM 
nr 29/16 z 

dn. 
13.04.2016 

– nie 
koliduje

Decyzja ZdiTM 
IG.ZA.7024-

1466/2016.MZ z dnia 
02.05.2016

Odpis 
protokołu 

Nr 
288/2016 z 

dnia 
22.04.2016

Uzgodnienie 
IS.075.831.2016.RS z dnia 

27.04.2016r

Wł:Gmina Miasto Szczecin; 
Plac Armii Krajowej 1,  
Trwały zarząd: SP Nr 61 im. 
Michała Kmiecika; 
3 Maja 4/7,  Szczecin

Pismo SP nr 61 z dnia 
18.05.2016r

Pismo SP nr 61 z dnia 
18.05.2016r

Wł:Skarb Państwa;
Trwały zarząd: Komenda 
Wojewódzka Policji;
Małopolska 47, Szczecin

Uzgodnienie wykorzystania 
kanalizacji pismo 14L.dz.ŁI-
610/15 z dnia 21.04.2016r

Uzgodnienie prac inst. KWP 
WziI ZI-0151-160/16 z dnia 

16.05.2016r. 

Wł: Gmina Miasto Szczecin; Plac 
Armii Krajowej 1,  Szczecin

Pismo 
ZbiLK.DNW.4153.5532.2016.

MŚ z dnia 16.05.2016r



Projekt budowlano-wykonawczy

Zadanie 2: Budowa przyłączy telekomunikacyjnych od KMP przy ul. Kaszubskiej 35
 do budynków: ul. Kaszubska 30A i SP nr 61 przy ul. 3-go Maja 4

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 288/2016 z dn. 22.04.2016r.

 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 . Decyzja ZDiTM  IG.ZA.7024-1466/2016.MZ z dnia 02.05.2016r.

 1.9 . Uzgodnienie przebiegu w SP nr 61

 1.10 . Uzgodnienie  wykorzystania  kanalizacji  KWP pismo 14L.dz.ŁI-610/15 z dnia  

21.04.2016r

 1.11 . Uzgodnienie KWP WZiI prac inst. ZI-0151-160/16 z dnia 16.05.2016

 1.12 . Zatwierdzenie PBW przez KWP

 1.13 . Uzgodnienie  Tramwaje  Szczecińskie  Sp.  z  o.o.  w  zakresie  kolizji  z  

infrastrukturą tramwajową IS.075.831.2016.RS z dnia 27.04.2016r

 1.14 . Uzgodnienie  Wydziału  Inwestycji  Miejskich  -  Opinia  WIM nr  29/16 z  dn.  

13.04.2016

 1.15 . Opinia Pismo ZBiLK.DDG.4142.553.88.2016.MN  z dn. 12.04.16

 1.16 . Pismo  ZbiLK.DNW.4153.5532.2016.MŚ  z  dnia  16.05.2016r.  –  Uzgodnienie  

wewnątrzbud.

 1.17 . Poglądowe karty katalogowe
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-18 roku przez:

Pan Jacek Paweł Maciuszonek o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0061/11

adres zamieszkania ul. Kościelna 52, 62-052 Komorniki

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-N9A-GUQ-X69 *



Wykaz współrzędnych geodezyjnych

LP X Y
t1 5920969,04 5469855,14
t2 5920978,79 5469859,07
t3 5921058,26 5469880,41
t4 5921105,83 5469893,59
t5 5921145,39 5469904,28
t6 5921154,90 5469906,40
t7 5921159,76 5469907,71
t8 5921181,77 5469910,96
t9 5921182,88 5469911,08
t10 5921182,30 5469911,10
t11 5921183,91 5469911,37
t12 5921185,68 5469910,67
t12 5921185,68 5469910,67
t13 5921245,13 5469926,93
t14 5921246,08 5469926,02
t15 5921183,41 5469911,57
t16 5921180,11 5469924,50
t17 5921176,70 5469923,67
t18 5921174,60 5469927,12
t19 5921166,56 5469959,29
t20 5921168,07 5469964,59
t21 5921157,93 5470005,96
t22 5921155,11 5470007,50
t23 5921148,89 5470031,18
t24 5921173,50 5470037,77
t25 5921175,95 5470030,14
t26 5921172,98 5470037,63
t27 5921172,43 5470037,48
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