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1. Część ogólna
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji telefonicznej wraz z
kablami miedzianymi, kabli doziemnych należących do Orange Polska S.A.
kolidujących z projektowanym układem drogowym ul. Dembińskiej w Zabłudowie.
1.2. Inwestor
Inwestorem przebudowy jest Burmistrz Zabłudowa,
ul. Rynek 8.

16–060 Zabłudów

.
1.3. Jednostka projektowa
Jednostką projektową jest D R O G A R T Dariusz Kirpsza, Lipina 5
16-100 Sokółka
1.4. Wykonawca
Wykonawcą będzie przedsiębiorstwo specjalistyczne w zakresie robót
teletechnicznych.
1.5. Zakres robót:
Roboty związane z przebudową sieci Orange:
km kan.

0,116

---------km otw.

---------0,137

- budowa kabli miedzianych w kanalizacji

km kab.
---------km par

0,259
---------4,91

- budowa studni kablowych SK-2
- demontaż studni kablowych SK-2
- demontaż kabli miedzianych kanałowych(30p)
-demontaż kabli miedzianych doziemnych (10p)
- demontaż kabli miedzianych kanałowych(10p)

szt.
szt.
km
km
km

1
1
0,121
0,109
0,039

- budowa kanalizacji kablowej

1.6. Kompleksowość dokumentacji
Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urządzeń
teletechnicznych uzgodnione na ZUDP zawarte są w drogowym projekcie
budowlanym przebudowy przedmiotowych ulic.
1.7. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- warunki techniczne Orange Polska S.A. nr TODDRA-38797-0112/15/WA z dnia
08.07.2015r,

- dane z paszportyzacji TP S.A.,
- dane zebrane w terenie,
- opinia ZUDP 4.22.989.2015 z dnia 16.09.2015r .

2. Część techniczna
2.1. Ogólna charakterystyka inwestycji
W przedmiotowym rejonie zlokalizowane są słupy telefoniczne, kable doziemne i
napowietrzne oraz ciągi kanalizacji teletechnicznej należące do Orange Polska
S.A. wraz z kablami telekomunikacyjnymi: miedzianymi należącymi do Orange
Polska S.A. Przedmiotowe ciągi kanalizacji przebiegają wzdłuż istniejących ulic
oraz przechodzą poprzecznie przez jezdnie, głównie w okolicach skrzyżowań ulic.
Ze względu na planowaną modernizację układu komunikacyjnego zachodzi
konieczność przebudowy i zabezpieczenia istniejących urządzeń teletechnicznych
w zakresie kolizji z projektowanym układem drogowym. Z konieczności
przebudowy urządzeń teletechnicznych w sposób nie powodujący przerw w ruchu
telekomunikacyjnym w przypadku przełączania kabli miedzianych należy
prowadzić w następujących po sobie etapach:
- budowa infrastruktury obejściowej w dowiązaniu do istniejących elementów
sieci: budowa kanalizacji teletechnicznej,
- wciągnięcie do nowo wybudowanej kanalizacji odpowiednich odcinków kabli
miedzianych,
- bezprzerwowe przełączenie kabli miedzianych za pomocą łączników do
połączeń równoległych,
- demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów sieci.
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami technicznymi
wydanymi przez właścicieli kabli.
Dodatkowe kable i urządzenia teletechniczne mogące pojawić się w międzyczasie
do momentu przystąpienia do realizacji przedmiotowej inwestycji podlegają
przebudowie na koszt i za staraniem podmiotów, które je wybudowały.
2.2. Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej
2.3. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A.
Szczegóły przebudowy kanalizacji kablowej przedstawiono na rysunku nr 1 ark.1.
Przebudowa kanalizacji telefonicznej obejmuje budowę 1 otworowej kanalizacji od
istniejącej studni kablowej (St.04) znajdującej się na skrzyżowaniu
ul. Chodkiewicza i ul. Dembińskiej wzdłuż ulicy Dembińskiej do projektowanej
studni kablowej (St.05). Odcinek od studni St.05 do studni St.06 należy wykonać
jako kanalizację 2 otworową.
Do budowy kanalizacji stosować studnie prefabrykowane typu SK-2 Studnie
należy wyposażyć w wewnętrzne pokrywy zabezpieczające z zamkiem
systemowym blokady rygla typu „Abloy”. Kanalizację kablową wykonać z rur
HDPE 110/6,3.
Należy przeprowadzić regulacja wysokościowa istniejących studni poza zakresem
kolizji zlokalizowanych na trasie budowy.
Po wykonaniu prac teren doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

2.4. Przebudowa kabli miedzianych Orange Polska S.A.
Przebudowie podlegają kable rozdzielcze kanałowe i doziemne. Szczegóły
przebudowy kabli miedzianych przedstawiono na rysunku nr 1 ark.1. Przebudowa
obejmuje ułożenie nowego odcinka kabla w istniejącej kanalizacji kablowej,
wykonanie złączy równoległych na kablach istniejących, odcięcie i demontaż
odcinków przeznaczonych do likwidacji.
Od studni kablowej St.03 do istniejącego słupa kablowego 2A/0-1a należy
wybudować kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 w istniejącej oraz projektowanej
kanalizacji. Kabel należy wprowadzić na słup i zakończyć go na istniejącej
łączówce. W studni St.03 należy wykonać przełączenie w istniejącym złączy
rozgałęźnym usuwając kabel przeznaczony do likwidacji a wprowadzając
projektowany kabel.
Przebudowa kabla typu XzTKMXpw 15x4x0,5 polega na wybudowaniu nowego
odcinka kabla pomiędzy studniami St.04 i St.06 oraz wykonanie złącz
przelotowych.
Do przebudowy kabli kanałowych i doziemnych należy zastosować żelowane
kable czwórkowe typu XzTKMXpw o średnicy żył 0.5 mm. Złącza na kablach
należy wykonać z zastosowaniem pojedynczych lub modułowych łączników do
połączeń równoległych oraz termokurczliwych osłon wzmocnionych.
Przy budowie kierować się normami ZN-96/TP S.A.-004/T, -010/T, -027/T, -028/T,
-029/T, -030/T, -031/T, -032/T, -033/T, -034/T, -036/T, -037/T.
Prace związane z przełączeniem kabli wykonać w sposób bez przerwy
w łączności w terminie uzgodnionym z Orange Polska S.A.
Po wybudowaniu kanalizacji i kabli obejściowych należy zdemontować kolidujący
kabel doziemny 5x4x0,5, kanalizacje kablową, studnię SK-2 oraz kabel miedziany
kanałowy.

2.5. Wyszczególnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.
Lp.

Wyszczególnienie kabli

A. Budowa kabli w kanalizacji
XzTKMXpw 15x4x0,5
XzTKMXpw 5x4x0,5
OGÓŁEM

Długość kabli [mb]
Trasowa
Montażowa

Ilość km par

116
143
259

3,48
1,43
4,91

2.6. Zestawienie ważniejszych materiałów:
1. Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5
- mb 121
2. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
- mb 160
3. Studnia kablowa typu SK-2
- kpl 1
4. Pokrywa dodatkowa PIOCH
- szt. 1
5. Osłona XAGA 500 55/150
- szt. 3
6. Pojedyncze łączniki żył
- szt. 124
7. Rura HDPE 110/6,3
- mb 137
8. Rura A160PS
- mb 18
9. Rura A58PS
- mb 6
10. Zespół łączówek szczelinowych 10p – 1 szt.

121
160
281

2.7. Uwagi ogólne
Zaciągane kable nie mogą być poddane nadmiernym siłom rozciągającym
i zgięciom o zbyt małym promieniu. Dopuszczalny promień gięcia określony jest
przez producenta kabli.
Prace związane z przełączeniem wykonać w sposób zapewniający najkrótszą
przerwę w pracy urządzeń w terminie uzgodnionym z Orange Polska S.A.
W/w linie nie mogą być przebudowywane w okresie zimowym, gdy temperatura
otoczenia jest niższa niż -5˚ C.
Trasy projektowanych urządzeń telekomunikacyjnych należy wytyczyć
geodezyjnie, trasowo i wysokościowo, na podstawie projektu budowlanego.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z planem
zbiorczym kolizji i z warunkami uzgodnień. Szczególną ostrożność należy
zachować w przypadku zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z innymi
urządzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace związane
z przedmiotową inwestycją należy prowadzić ręcznie, a w przypadku skrzyżowań
i zbliżeń do innych sieci pod nadzorem służb technicznych odpowiedniej branży.
Ze względu na możliwość uszkodzenia istniejących kabli światłowodowych
zlokalizowanych w rejonie przedmiotowej inwestycji do zagęszczania gruntu
w odległości min 2 m od kabla nie wolno stosować metod wibracyjnych.
Prace związane z przebudową urządzeń teletechnicznych należy prowadzić pod
nadzorem służb technicznych właścicieli sieci. Powinny być one wykonane przez
firmę specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych.
W terminie 14 dni przed planowanymi pracami należy wystąpić z pisemnym
wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie robót do Orange Polska w Białymstoku i
Multimedia Polska S.A. Prace będzie można rozpocząć dopiero po potwierdzeniu
terminu przez ww. właścicieli kabli.
Przed samym przystąpieniem do robót należy potwierdzić lub dokonać aktualizacji
dokumentacji projektowej.
Projektowane prace związane z budową urządzeń teletechnicznych należy
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac
związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej należy przestrzegać
przepisów w zakresie BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na
ulicach i drogach publicznych.
Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
należy
przedstawić
dokumentację
formalno-prawną
oraz
techniczną
powykonawczą wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzacją geodezyjną
wybudowanych urządzeń teletechnicznych. Zdemontowane kable przekazać
Inwestorowi.
Sporządził:

LEGENDA:

projektowana studnia kablowa
likwidowana studnia kablowa

ZP

