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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej TPSA 

będącej w kolizji z projektowaną „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Włościbórz”. 

1.1.2. Podstawa opracowania 

- zlecenie 

- warunki techniczne do projektowania uzyskane od Telekomunikacji Polskiej S.A. nr 

7064/TOTNSBU/WTP/2013 

- dane zebrane na miejscu przebudowy 

- konsultacje robocze 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1:500 

- obowiązujące normy i przepisy, których należy przestrzegać w trakcie jego realizacji: 

� USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118, z późn.zm.) 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 

obiekty budowlane i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864) 

� USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675) 

� ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

� ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania techniczne. 

� ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

� ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 

� ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

� ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.  

� ZN-96/TPSA-015  Rury z polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji 

pierwotnej. Wymagania i badania.  
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� ZN-96/TPSA-016 Rury z polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). 

Wymagania i badania.  

� ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

Wymagania i badania.  

� ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.  

� ZN-96/TPSA-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. 

� ZN-96/TPSA-020 Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

� ZN-96/TPSA-021 Uszczelki końcowe rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

� ZN-10/TPSA-022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania. 

� ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

� ZN-96/TPSA-024 Zasobnik złączowy. Wymagania i badania. 

� ZN-96/TPSA-025 Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i 

badania. 

� ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). Wymagania i badania. 

� Od PN-EN 50083-1 do PN-EN 50083-11. Sieci kablowe służące do 

rozpowszechniania sygnałów telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych – 

części od 1 do 11. 

1.1.3. Zakres rzeczowy 

• Budowa 1-otworowych przepustów teletechnicznych o średnicy 110 mm– łącznie 

25 m 

• Posadowienie studni kablowej typu SKR1– 1 szt. 

• Przebudowa słupka rozdzielczego SR1: 

1) Posadowienie słupka 

2) Uziemienie słupka 

3) Montaż łączówek –100par 

4) Montaż i przełączenie kabla - 30 par 

5) Montaż i przełączenie kabla - 20 par 

6) Montaż i przełączenie kabla - 10 par 

7) Montaż i przełączenie kabla – 3x5 par 

8) Montaż złączy przelotowych – 30par 

9) Montaż złączy przelotowych –5par 

10) Przełączanie i krosowanie obwodów  
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11) Pomiary kabli 

• Przybudowa telekomunikacyjnych kabli miedzianych poprzez ułożenie wstawek 

po nowej trasie: 

1. XzTKMXpw 10x4x0,5 -50m – łączna długość189m 

2. XzTKMXpw 5x2x0,5 (3 kabli) o łącznej długości– 97m 

3. XzTKMpw 5x2x0,5- przełożenie kabla na odcinku 18m 

• Montaż złączy przelotowych na kablu 20 par – 2 szt. 

• Montaż złączy odgałęźnych na kablu 20 par – 2 szt. 

• Montaż złączy przelotowych na kablu 5 par – 2 szt. 

• Montaż złączy przelotowych na kablu 2 par – 5 szt. 

• Instalacja pokryw stalowych przed ingerencją osób trzecich – 1 szt. 

• Demontaż kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej 

• Pomiary kabli miedzianych 

1.1.4. Inwestor  

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa, 78-113 Dygowo 

1.1.5. Wykonawca robót 

Wykonawcą robót budowlano-montażowych powinien być podmiot gospodarczy, wyłoniony 

przez Inwestora, specjalizujący się w wykonywaniu robót telekomunikacyjnych w zakresie 

sieci i linii telekomunikacyjnych. 
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1.2. PROJEKT WYKONAWCZY 

1.2.1. Stan istniejący 

W kolizji z projektowaną „Przebudowa drogi gmin w miejscowości Włościbórz” znalazła się 

sieć teletechniczna operatora TPSA, a w szczególności: 

• Teletechniczne kable rozdzielcze XzTKMXpw na odcinku o łącznej długości – ok. 

200 m 

• Telekomunikacyjny słupek rozdzielczy SR1 

1.2.2. Stan projektowany 

1.2.2.1. Opis projektowanego rozwiązania technicznego 

Projektuje się wyprowadzenie, poza obszar kolizji, czynnych linii telekomunikacyjnych, w 

którym zapewniona będzie bezpieczna i niezawodna ich eksploatacja w czasie realizacji 

projektu: „Przebudowa drogi gmin w miejscowości Włościbórz”  jak i po zakończeniu 

robót drogowych. W celu ograniczenia do niezbędnego minimum występowanie przerw w 

świadczeniu usług podczas wykonywania prac związanych z przebudową wymienionej wyżej 

sieci telekomunikacyjnej, projektuje się wybudowanie kanalizacji z posadowieniem szafy 

rozdzielczej i studni, ułożenie kabli telekomunikacyjnych oraz przełączenie obwodów jeszcze 

przed rozpoczęciem zasadniczych prac drogowych.  

Przebieg projektowanych rozwiązań pokazano na planie sytuacyjnym, linie koloru 

pomarańczowego. 

1.2.2.2. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej 

Projektuje się: 
• Budowa 1-otworowych przepustów teletechnicznych o średnicy 110 mm– łącznie 

25 m 

• Posadowienie studni kablowej typu SKR1– 1 szt. 

• Przebudowa słupka rozdzielczego SR1: 

1) Posadowienie słupka 

2) Uziemienie słupka 

3) Montaż łączówek –100par 

4) Montaż i przełączenie kabla - 30 par 

5) Montaż i przełączenie kabla - 20 par 
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6) Montaż i przełączenie kabla - 10 par 

7) Montaż i przełączenie kabla – 3x5 par 

8) Montaż złączy przelotowych – 30par 

9) Montaż złączy przelotowych –5par 

10) Przełączanie i krosowanie obwodów  

11) Pomiary kabli 

• Przybudowa telekomunikacyjnych kabli miedzianych poprzez ułożenie wstawek 

po nowej trasie: 

1. XzTKMXpw 10x4x0,5 -50m – łączna długość189m 

2. XzTKMXpw 5x2x0,5 (3 kabli) o łącznej długości– 97m 

3. XzTKMpw 5x2x0,5- przełożenie kabla na odcinku 18m 

• Montaż złączy przelotowych na kablu 20 par – 2 szt. 

• Montaż złączy odgałęźnych na kablu 20 par – 2 szt. 

• Montaż złączy przelotowych na kablu 5 par – 2 szt. 

• Montaż złączy przelotowych na kablu 2 par – 5 szt. 

• Instalacja pokryw stalowych przed ingerencją osób trzecich – 1 szt. 

• Demontaż kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej 

• Pomiary kabli miedzianych 

1.2.2.3. Budowa przepustów kablowych 

Kanalizację pierwotną Ø110 mm, przepusty kablowe pod drogą, wybudować pomiędzy 

punktami o współrzędnych t78-t78A, t80-t81, t91-t93 oraz t100-t101. Przy przygotowaniach i 

realizacji prac uwzględnić: ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i 

badania.  

Projektowane trasa kanalizacji została pokazana szczegółowo, z współrzędnymi punktów 

charakterystycznych, na planie sytuacyjnym w skali 1:500. 

1.2.2.3.1. Dobór i przygotowanie rur przepustów kablowych 

Do budowy przepustów kablowych, wykonywanych wykopem otwartym przebiegającej pod 

zjazdami projektuje się stosowane rur, wg  ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane 

dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania. Rura powyższa zapewnia jednocześnie 

wykonawcy możliwość odejścia od ściśle prostoliniowych przebiegów kanalizacji w celu 

ominięcia elementów kolizyjnych bez utraty wymiarów przekroju rury. 
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Odcinki kanalizacji, wykonywane przewiertem lub przepychem hydraulicznym, przebiegające 

pod drogami i zjazdami projektuje się wykonać używając rur typu RHDPEp 110/6,3 zgodnych 

z ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 

Zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia zastosowanych rur powinna być gładka i wolna od 

wtrąceń i nieregularności. Końce rur powinny być wygładzone i prostopadłe do osi rur. Zaleca 

się stosowanie rur z wewnętrzną warstwą poślizgową. 

Rury polietylenowe, dostarczane na budowę, powinny mieć uszczelnione końcówki. W razie 

stwierdzenia braku tych uszczelnień, rury polietylenowe przed ułożeniem należy sprawdzić 

sprężonym powietrzem i pozostawić końcówki uszczelnione. 

1.2.2.3.2. Układanie kabla i rur kanalizacji kablowej w ziemi 

Kable i odcinki rur polietylenowych dostarczane w odcinkach 6 m układane będą w ziemi 

ręcznie w uprzednio przygotowanym rowie. Owy rów powinien być mieć wyrównane i 

zagęszczone dno, na które należy ułożyć podsypkę grubości min. 0,1 m. Następna warstwą 

jest obsypka boczna, która powinna wynosić min. 0,1 m pomiędzy kablem a rurą osłonową a 

każdą z bocznych ścian wykopu. Obsypkę wierzchnią nakładać należy o grubości min. 0,1 m. 

Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m. Ubijanie 

przy pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić gdy pokrycie kabla i rur wynosi min. 

25 cm. Zagęszczenie gruntu powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby 

Proctor’a, a pod zjazdami nie mniejsze niż przyjęte, w danym miejscu, w projekcie drogowym  

Wszystkie wymienione wyżej warstwy powinny wykonane być z użyciem piasku lub 

zmielonego rodzimego gruntu. Wierzchnią warstwę, którą należy nałożyć nad kable i rury 

osłonowe jest zasypka wykonana z rodzimego zagęszczonego gruntu o grubości min. 0,5 m. 

Zalecane jest wykorzystanie normy ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. 

Wymagania i badania. 

1.2.2.3.3. Głębokość ułożenia kabli i kanalizacji kablowej w ziemi 

Głębokość układania kabli i kanalizacji kablowej w ziemi, o obszarze zieleni i chodników, 

mierzona od górnej powierzchni rury osłonowej do powierzchni terenu powinna wynosić min. 

0,7 m. W uzasadnionych przypadkach, w których dla uzyskania normatywnej  wartości 

głębokość należałoby użyć niewspółmiernych środków techniczno - finansowych, głębokość 

ta może być zmniejszona do 0,5 m pod warunkiem, że na rurociągu kablowym znajdującym 

się płycej, niż 0,6 m zastosowane zostaną dodatkowe rury ochronne. 

Przy przejściach pod jezdnią oraz zjazdami głębokość tą projektuje się o wartości min. 1 m 

liczoną wg rzędnej między górną powierzchnią rury przepustowej a nawierzchnią utwardzoną. 
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W związku z tym, że przedmiotowa przebudowę należy wykonać przed zasadniczymi pracami 

drogowymi wymienione wyżej wartości należy odnieść do projektowanych rzędnych.  

1.2.2.3.4. Zbliżenia i skrzyżowania kabli i kanalizacji kablowej z urządzeniami 

uzbrojenia terenu 

Przebieg projektowanych kabli i kanalizacji kablowej został tak zaprojektowany, aby liczba 

miejsc kolizyjnych i zbliżeń z urządzeniami uzbrojenia terenowego była jak najmniejsza. 

Skrzyżowania kabli i kanalizacji kablowej z innym urządzeniem uzbrojenia terenowego 

zastało wykonane w najwęższych miejscach tych obiektów prostopadle do ich osi wzdłużnej z 

dopuszczalną odchyłką 15°. Przy skrzyżowaniu z obiektem o szerokości nie większej niż 1,5 

m, odchyłka kąta skrzyżowania nie jest większa niż  40º. W przypadku występowania 

skrzyżowań lub zbliżeń z innymi przewodami, przy których zachowanie normatywnych 

odległości jest niemożliwe, stosować należy grubościenne rury przepustowe typu  RHDPEp 

110/6,3 oraz rury grubościenne, dwudzielne. Decyzja o wyborze zastosowanego środka 

ochrony i miejsce jego stosowana podjęta powinna być po odkopaniu przewodów i 

stwierdzeniu takiej potrzeby. W takim przypadku niezbędny jest roboczy kontakt z gestorem 

danej sieci. Przy realizacji inwestycji należy wykorzystać zalecenia ZN-96/TPSA-004. 

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania 

techniczne. 

1.2.2.3.5. Oznakowanie przebiegu kabli 

Rurociąg kablowy ułożony w ziemi powinien być oznaczone na całej długości taśmą 

ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym, z napisem UWAGA! KABEL 

TELEKOMUNIKACYJNY, wg ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne. Wymagania i badania, umieszczoną w ziemi nad rurociągiem w połowie 

głębokości jego ułożenia.  

1.2.2.3.6.. Szczelność przepustów kablowych 

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności kanalizacja kablowa, przepusty 

kablowe, powinna być szczelna w każdym punkcie, niedostępna dla zanieczyszczeń stałych i 

płynnych, zarówno w czasie budowy, jak i w eksploatacji. Szczelność powinna być 

zapewniona przez zastosowanie odpowiednio szczelnych materiałów i przez dokładny montaż 

z użyciem środków uszczelniających. Przy realizacji przedmiotowego projektu szczególną 

uwagę należy zwrócić na uszczelnienie otworów przepustów kablowych po wprowadzeniu do 

nich kabli. Rury polietylenowe używane do budowy kanalizacji kablowych powinny mieć 

uszczelnione końcówki, jak przy dostawie na budowę. W razie stwierdzenia braku tych 

uszczelnień, rury polietylenowe przed ułożeniem należy sprawdzić sprężonym powietrzem i 
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pozostawić końcówki uszczelnione. Ten sposób postępowania obowiązuje we wszystkich 

fazach budowy tj. w razie potrzeby przecinania rur lub przeprowadzenia badań szczelności. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość złączy przy zgrzewaniu rur przepustowych. 

Po zaciągnięciu kabli rury kanalizacji kablowej powinny być uszczelnione przy pomocy 

uszczelek końców rur wg ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. 

Wymagania i badania.  

Uszczelnienia powinny być wykonane we wszystkich miejscach, gdzie kable wchodzą lub 

wychodzą z rur polietylenowych i polipropylenowych. 

1.2.2.4. Budowa studni kablowych  

Projektuje się budowę studni kablowych SKR1, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym 

rys. 1, w punktach o współrzędnych: t19, t22, t39 i t57. Studnie dostarczone na budowę 

powinny być w postaci  prefabrykatów do składania, o tak ukształtowanych powierzchniach 

stykowych, aby umożliwiały prawidłowy i szczelny montaż. elementów. Na powierzchni 

prefabrykatów nie mogą występować pręty uzbrojenia, zewnętrzne powierzchnie powinny być 

równomiernie pokryte bitumiczną masą izolacyjna. Kable teletechniczne przy wprowadzeniu 

do studni powinny być  zabezpieczone odcinkiem rury osłonowej o Ø110mm miejsca styku 

wypełnić należy masą betonową. Ową rurę po wprowadzeniu kabli należy uszczelnić. Jedna z 

pokryw każdej studni powinna być wyposażona w wietrznik. Proj. studnie typu SKR1 należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych dodatkową pokrywą stalową z zamkiem. 

Przy przygotowaniach i realizacji projektu wykorzystać zalecenia: ZN-96/TPSA-023. Studnie 

kablowe. Wymagania i badania. 

1.2.2.5. Przebudowa słupka rozdzielczego  

Punkt dostępowy oznaczony jako SR1 przenieść z obecnej lokalizacji do punktu o 

współrzędnych t78A- plan sytuacyjny (Rys.1). Przed przełączeniem obwodów posadowić 

nowe urządzenie w punkcie tym. Zastosować urządzenie zgodne z ZN-96/TPSA-033 

Telekomunikacyjna sieci miejscowe. OBUDOWY ZAKOŃCZEŃ KABLOWYCH. 

Wymagania i badania. Na zainstalowanych łączówkach zgodnych z ZN-96/TPSA-032 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. ŁĄCZÓWKI  I GŁOWICE KABLOWE. Wymagania i 

badania, przełączyć, okablowanie magistralne i abonenckie. Przed przełączeniem obwody 

zrównoleglić i kolejno przełączać aby do minimum ograniczyć przerwy w usługach. 

1.2.2.6. Układanie kabli 

Kable teletechniczne, zastępujące kolidujące, układać po nowych trasach między punktami: 
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1. Kabel magistralny XzTKMX 15x4x0,5 przedłużyć w punkcie t78 wstawką 

XzTKMXpw 15x4x0,5 o długości 10m i wprowadzić na łączówki proj. słupka SR1 w 

punkcie t78A, 

2. Kabel rozdzielczy XzTKMX 5x2x0,5, dedykowany do posesji nr4, przedłużyć w 

punkcie t78 wstawką XzTKMXpw 5x4x0,5 o długości 10m i wprowadzić na łączówki 

proj. słupka SR1 w punkcie t78A, 

3. Kabel rozdzielczy XzTKMX 5x2x0,5, dedykowany do posesji nr 3, przedłużyć w 

punkcie t81 wstawką XzTKMXpw 5x4x0,5 o długości 15m i wprowadzić na łączówki 

proj. słupka SR1 w punkcie t78A, 

4. Kabel rozdzielczy XzTKMX 5x2x0,5, dedykowany do posesji nr 2, przedłużyć w 

punkcie t83 wstawką XzTKMXpw 5x4x0,5 o długości 28m i wprowadzić na łączówki 

proj. słupka SR1 w punkcie t78A, 

5. Kabel rozdzielczy XzTKMX 10x4x0,5, przedłużyć w punkcie t89 wstawką 

XzTKMXpw 10x4x0,5 o długości 102m i wprowadzić na łączówki proj. słupka SR1 

w punkcie t78A, 

6. Między punktami o współrzędnych t90 i t94 oraz t94 a t101 ułożyć wstawkę z kabla 

XzTKMXpw 10x4x0,5 o łącznej długości 87m, w punktach t94 i t101 zainstalować 

złącza odgałęźne, w punkcie t90 złącze przelotowe, 

7. Kabel rozdzielczy XzTKMX 5x2x0,5 dedykowany do posesji nr 6 odkopać między 

punktami o współrzędnych t90 i t95 i przemieścić, układając w ziemi między t94 a t95 

i połączyć w proj. złączu odgałęźnym w punkcie t94. 

Roboty wykonać zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym, rys. 1 oraz kablowym, rys. 2 

wykorzystując zasady opisane w powyższych punktach oraz zawarte w ZN-96/TPSA-027. 

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.. W szczególności należy zwrócić 

uwagę na nie przekraczanie minimalnego promienia zginania kabli, wynoszący 10xØ zewn. 

kabla. Zastosowane kable typu XzTKMXpw powinny posiadać deklaracje zgodności i 

akceptację TPSA. 

1.2.2.7. Montaż złączy kablowych  

Projektuje się instalacje i przebudowę następujących złączy: 

• Nowe złącze odgałęźne w punkcie o współrzędnych t101 z proj. kabla XzTKMXpw 

10x4x0,5 na kable istniejące XzTKMX 5x4x0,5 i XzTKMX 5x2x0,5, 

• Nowe złącze odgałęźne w punkcie o współrzędnych t94 z proj. kabla XzTKMXpw 

10x4x0,5 na istniejący XzTKMX 5x2x0,5, 
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• Nowe złącze przelotowe w punkcie o współrzędnych t90 z proj. kabla XzTKMXpw 

10x4x0,5 na istniejący XzTKMX 10x4x0,5, 

• Nowe złącze przelotowe w punkcie o współrzędnych t89 z proj. kabla XzTKMXpw 

10x4x0,5 na istniejący XzTKMX 10x4x0,5, 

• Nowe złącze przelotowe w punkcie o współrzędnych t83 z proj. kabla XzTKMXpw 

5x2x0,5 na istniejący XzTKMX 5x2x0,5, 

• Nowe złącze przelotowe w punkcie o współrzędnych t81 z proj. kabla XzTKMXpw 

5x2x0,5 na istniejący XzTKMX 5x2x0,5, 

• Nowe złącze przelotowe w punkcie o współrzędnych t78 z proj. kabla XzTKMXpw 

15x4x0,5 na istniejący XzTKMX 15x4x0,5, 

• Nowe złącze przelotowe w punkcie o współrzędnych t90 z proj. kabla XzTKMXpw 

5x2x0,5 na istniejący XzTKMX 5x2x0,5, 

Przy czym wykonawca sieci w trybie roboczym uzgodni z operatorem szczegółowy plan 

przeprowadzenia tej operacji w istniejącej, czynnej, sieci kablowej TP. Wychodząc naprzeciw 

wydanym warunkom technicznym przez operatora, bezprzerwowego przełączenia obwodów, 

zastosowana zostanie technika zrównoleglenia poszczególnych par. Do tego projektuje się 

wykorzystać moduły i jednożyłowe łączniki umożliwiające zrównoleglenie obwodów. Przy 

doborze których posłużyć się normą ZN-96/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania.  

Po przełączeniu  wszystkich par poszczególne łącza należy sprawdzić. Zalecane jest także 

dokonanie pomiarów nowo zestawionych traktów prądem stałym jak i ich parametrów 

transmisyjnych zgodnie z BN – 89/8984-18. Po pozytywnych testach należy przystąpić do 

zamknięcia złączy za pomocą osłon termokurczliwych o nie gorszych parametrach niż 

Raychem 500, spełniające: ZN-96/TPSA-031 „Zł ączowe osłony termokurczliwe arkuszowe 

wzmocnione. Wymagania i badania”. 

Konieczne jest także połączenie galwaniczne osłon metalowych łączonych kabli. Wykonane 

złącza należy, wraz z kablem, ułożyć wraz z 1 metrowymi zapasami na uchwytach studni 

kablowej.  

1.2.2.8. Pomiary parametrów kabli 

Przed rozpoczęciem przebudowy projektuje się wykonanie pomiarów istniejącego kabla, który 

w projekcie wyznaczono do przebudowy. Z pomiarów tych należy sporządzić protokół. Na 

jego podstawie będzie można ocenić parametry elektryczne i transmisyjne kabla 

przeznaczonych do modernizacji i porównać z wynikami pomiarów wykonanymi po 

przebudowie. 
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Przed i po ich zakończeniu prac kablowych należy wykonać następujący zestaw pomiarów 

przebudowanej linii telekomunikacyjnej 

• pomiary prądem stałym, rezystancji izolacji kabla, 

• pomiary prądem stałym, asymetrii rezystancji kabla, 

• pomiary prądem przemiennym, w funkcji częstotliwości tłumienności,  

• pomiary prądem przemiennym, w funkcji częstotliwości - odstępu od 

przesłuchu zbliżonego,  

• pomiary prądem przemiennym, w funkcji częstotliwości - odstępu od 

przesłuchu zdalnego. 

Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić protokół i dołączając go do dokumentacji 

powykonawczej. Pomiary końcowe czynnych torów teletransmisyjnych należy wykonać w 

roboczej współpracy z właścicielem przebudowywanych kabli. Pomiary prądem stałym i 

transmisyjne należy wykonać pomiędzy głowicami zakończeniowymi w szafie kablowej a 

łączówkami w poszczególnych punktach dostępowych. Procedury pomiarowe oraz wyniki 

powinny być zgodne z ZN-96/TPSA-027. „Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i 

badania”.  

1.2.2.9. Demontaż koliduj ących instalacji telekomunikacyjnych 

Po realizacji zadań wymienionych w poprzednich punktach projektuje się demontaż 

zbędnych, a kolidujących w przebudowie przedmiotowego układu drogowego, instalacji 

telekomunikacyjnych, w tym 4 sztuk słupów teletechnicznych drewnianych na szczudłach 

żelbetowych. Odcinki linii telekomunikacyjnych przeznaczone do likwidacji, oznaczone 

zostały w załączonym planie sytuacyjnych, rysunek nr 1, pomarańczowym znakiem X. 

Odzyskany sprzęt należy przekazań właścicielom wykopy zasypać zagęszczając grunt a teren 

uporządkować. 

1.2.2.10. Uwagi końcowe 

Przed przystąpieniem do prac, o ich terminie rozpoczęcia i harmonogramie przebiegu, należy, 

zgodnie z załączonymi Warunkami Technicznymi oraz powziętymi ustaleniami, 

poinformować: 

1. Telekomunikację Polską S.A. Pion Sieci i Platform Usługowych Grupy TP, 

Departament Zasobów Sieciowych, Dział Gospodarki Zasobami w Szczecinie, 

Al. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin – zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 

Tyczenia trasy projektowanych odcinków linii telekomunikacyjnych powinna dokonać 

uprawniona jednostka geodezyjna. Do lokalizacji poszczególnych linii telekomunikacyjnych 
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wykorzystać metodę elektromagnetyczną na bazie istniejących, ułożonych wzdłuż 

przedmiotowych linii, przewodów lokalizacyjnych. Dla ostatecznej lokalizacji 

przebudowywanych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej wykonać próbne przekopy. 

Kierujący robotami winien zapoznać się szczegółowo z warunkami wydanymi przez 

właścicieli gruntów, gestorów sieci i urządzeń, siecią istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Inwestor zobowiązany jest w wyznaczonych, zawartych w uzgodnieniach, terminach przed 

rozpoczęciem prac ziemnych powiadomić zainteresowane branże – władające 

poszczególnymi urządzeniami. 

Roboty w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z inna infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz 

przy układaniu rurociągu kablowego wykonywać ręcznie.  

Przy zasypywaniu wykopów kablowych zwrócić uwagę na właściwe zagęszczenie gruntu 

wykonywane warstwowo i odbudowę nawierzchni utwardzonych z wymianą materiału 

uszkodzonego. Stan nawierzchni utwardzonych po odbudowie, co do parametrów 

eksploatacyjnych jak i estetycznych, nie może być gorszy od sytuacji zastanej w chwili 

oddania placu budowy.  

Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności. 

Zdemontowany sprzęt teletechniczny zdać właścicielom poszczególnych urządzeń. Po 

zakończeniu robót wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, którą wraz z 

inwentaryzacją geodezyjną i pomiarową należy dostarczyć właścicielowi linii kablowej. 

Wszystkie przeprowadzone działania nie mogą zakłócić pracy funkcjonujących urządzeń i 

systemów. Z tego względu wykonywane muszą być one w porozumieniu z ich właścicielami 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w załączonych kopiach warunków technicznych. 

Wszystkie prace wykonywać z zachowaniem przepisów BHP. 
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2. Załączniki 
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3. Uzgodnienia 
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4. Rysunki 
 


