
Opis  techniczny do projektu

Budowa światłowodowej kanalizacji teletechnicznej 
w ramach opracowania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji
 Biała – Sowin na odcinku od miejscowości Górka Prudnicka do skrzyżowania z DW 407 

w miejscowości Pogórze w ramach wspierania rozwoju małej infrastruktury
Km 6+512.20 do Km 9+492.00”

 

     1. PODSTAWA  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

- zlecenie  Zamawiającego 
 projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1206 O w skali 1:1000
 opinia  hydrogeologiczna
 inwentaryzacja w terenie

Przedmiotem  niniejszego  projektu  jest  budowa  kanalizacji technicznej w poboczu drogi
powiatowej nr 1206 O na odcinku Górka Prudnicka – skrzyżowanie z drogą wojewódzka nr 407
w m. Pogórze. 

Zakres opracowania:
– budowa kanalizacji kablowej z rur polietylenowych HDPE 40/3,7
– budowa zasobników światłowodowych ZK-3
– budowa rur osłonowych dwudzielnych pod zjazdami i skrzyżowaniami

2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

2.1 Trasa projektowanego rurociągu kablowego

Planowana inwestycja polega na wykonaniu kanalizacji  światłowodowej w prawostronnym
poboczu drogi powiatowej nr 1206 O w trakcie jej przebudowy. Początek kanalizacji przyjęto w
zasobniku kablowym ZK-3 w km 6+510.00 w poboczu strona prawa za m. Górka Prudnicka.
Koniec kanalizacji przyjęto w zasobniku kablowym ZK-3 w km 9+490.00 w m. Pogórze. Na trasie
zaplanowano rozmieszczenie zasobników kablowych typu ZK-3 w odległościach do 300 m. Na
przejściach  kanalizacji  pod  zjazdami  na  posesje  i  skrzyżowaniami  z  drogami  bocznymi
kanalizację zabezpieczyć poprzez ułożenie jej  w rurach ochronnych dwudzielnych HDPE lub
polipropylenowych śr. 100 mm. Przejście kanalizacji kablowej przez obiekt mostowy w m. Frącki
zrealizować  poprzez  umieszczenie  jej  w  rurach  ochronnych  w istniejącym podchodnikowym
kanale kablowym. 

2.2  Budowa rurociągu kablowego  

Projektuje  się  budowę  rurociągu  kablowego  z  rur  polietylenowych  HDPE 40/3,7 mm
koloru  czarnego  oznaczonych  kolorowymi  wyróżnikami  paskowymi.  Głębokość  ułożenia
rurociągu kablowego na nieuzbrojonym terenie powinna wynosić co najmniej  1  m,  a   przy
przejściach  nad  przepustami  pod  drogą  co  najmniej  0.8  m.  W   przypadku   skrzyżowania



rurociągów  kablowych  z  innymi  rurociągami  oraz urządzeniami  do  przesyłania  płynów  lub
gazów  najmniejsze  dopuszczalne  odległości pomiędzy nimi wynoszą : 

a)  dla  gazociągów  o  nadciśnieniu  nominalnym  do  400kPa  należy  zachować minimalną
odległość     pionową   wynoszącą   0,15m,   a   końce   rury   ochronnej  powinny   być
wyprowadzone  na  odległość  co  najmniej    2  m  i  powinny    być uszczelnione. Rurę
ochronną  stosować  na  gazociąg,  a  gdy  nie  jest  to  możliwe  to   na   rurociąg   kablowy.
Gazociąg  powinien    znajdować  się  nad  rurociągiem kablowym,  

b)  dla obudowy ciepłociągu minimalna odległość pionowa wynosi 0,5m,  
c)  dla wodociągu rozdzielczego minimalna odległość pionowa wynosi 0,15m, 
d)  dla wodociągu magistralnego minimalna odległość pionowa wynosi 0,25m, 
e)   dla   kanalizacji   ściekowej   bądź  prowadzącej   wody  opadowe  minimalna odległość

pionowa  wynosi 0,3 m 

W przypadku punktów  b), c), d) rurociąg kablowy powinien być ułożony nad tymi obiektami w
uszczelnionej  na  końcach  rurze  ochronnej  RHDPE  160/9,1.  Długość  rury  ochronnej
powinna  wynosić  1m  od  krawędzi  innego  rurociągu  z  każdej  strony.  Przy   skrzyżowaniu
rurociągu  z    kablami  zasilającymi  lub sygnalizacyjnymi  ułożonymi  w  ziemi,  minimalna
odległość  pionowa  pomiędzy  nimi  wynosi 0,3m. 

Na   skrzyżowaniu   rurociągu   kablowego   z   drogą,   rurociągi   układać   w   rurach
przepustowych, które powinny być ułożone nieprzerwanie w jednym ciągu pod koroną drogi i
przyległymi  do  niej  rowami  odwadniającymi,  co  najmniej  0,5m    poza  ich  zewnętrzne
krawędzie. 
Odległość pionowa od górnej powierzchni rur przepustowych powinna wynosić : 
- co najmniej 1,2m od górnej powierzchni drogi krajowej,  
- co najmniej 1m od górnej powierzchni dróg pozostałych,  
- co najmniej 0,5 m od dolnej powierzchni dna rowu odwadniającego. 

Na  skrzyżowaniu  rurociągu  kablowego  z  drogami,  rurociąg  powinien  być ułożony  w
rurze  ochronnej  przepustowej,  w  ten  sposób  by  odległość  w  rzucie  poziomym końców  rur
przepustowych  z  każdej  strony  nawierzchni drogi  wynosiła  co najmniej 1,0m. Głębokość
ułożenia powinna wynosić  nie mniej niż 1,0 m w linii pionowej od zewnętrznej  powierzchni  rury
ochronnej  do  nawierzchni jezdni. Otwory przepustów dla rurociągów kablowych pod drogami i
zjazdami powinny być  uszczelnione  na  obu  końcach.  Przy  przejściu  lub  zejściu  rurociągu
z  mostu  lub  wiaduktu  do  ziemi  powinien  być  on całkowicie zabezpieczony rurą stalową o
średnicy dostosowanej do średnicy rurociągu.  Nad  rurociągiem  w  połowie  głębokości  należy
ułożyć   taśmę   ostrzegawczą   koloru  pomarańczowego   z   napisem   „UWAGA  KABEL
ŚWIATŁOWODOWY!”.   W   miejscach  występowania   uzbrojenia   podziemnego
przebiegającego  równolegle  do  planowanego rurociągu    oraz  w  miejscach    kolizji   i
skrzyżowań  wykonać  wzdłużne  kontrolne  przekopy ręczne.  W pobliżu  zbliżeń i  kolizji  z
istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu wykopy dla  rurociągu  wykonać  ręcznie. 

2.3  Łączenie rurociągów kablowych 

Łączenie  rur  polietylenowych    kanalizacji  wtórnej  i  rurociągów  kablowych    wykonać
przy  użyciu  złączek  rurowych  o  wymiarach  dostosowanych  do  średnicy  rur.  Złącza  muszą
spełniać   warunki   szczelności   jak   dla   zmontowanego   ciągu   rurowego   i   posiadać
wytrzymałość  na  działanie  podwyższonego  ciśnienia  powietrza  (1  MPa)   stosowanego przy
różnych  metodach  pneumatycznego  zaciągania  kabli.  Zastosować  złącza  z   materiału
odpornego na agresywne oddziaływanie  gleby oraz  zanieczyszczeń stałych  i  ciekłych,  jakie
mogą pojawiać się w kanalizacji kablowej. 



2.5  Budowa zasobników kablowych 

Dla  zabezpieczenia  złączy  na  kablach  światłowodowych  oraz  dla  zapasów  kabli ch  w
rurociągach kablowych przewiduje się prefabrykowane zasobniki kablowe   typu ZK-3. Zasobniki
powinny być tak instalowane, aby ich pokrywy wystawały 5 cm  nad  powierzchnię  terenu oraz
być rozmieszczone w odległościach nie przekraczających 300 m.

3. UWAGI KOŃCOWE

Rozpoczęcie  i  prowadzenie  robót  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  i  uzgodnieniami,  normami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  z  zachowaniem 
obowiązujących zasad BHP. Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  kierujący  robotami
powinien szczegółowo  zapoznać  się  z  usytuowaniem  urządzeń  podziemnych  wykazanych
na zaktualizowanej  mapie  geodezyjnej,  oraz  zapewnić  wytyczenie  trasy  przez  uprawnione 
służby geodezyjne.  W  czasie  prowadzenia  robót  ziemnych  należy  zachować  ostrożność
ze  względu  na możliwość  napotkania  nie  wykazanych  urządzeń  podziemnych.  W  rejonie
zbliżeń  i skrzyżowań  projektowanej  inwestycji  z  uzbrojeniem  podziemnym  wszelkie  prace
ziemne należy  wykonywać  ręcznie  i  pod  nadzorem,  stosując  się  do  zaleceń  wydanych  w
uzgodnieniach  i  na  przekazaniu  placu  budowy.  Teren  robót  ziemnych,  rowy  i  wykopy
powinny  być  w  sposób  widoczny  zabezpieczone  i  oznakowane.  Wykopy  przebiegające
wzdłuż budynków wykonywać odcinkami  nie  dłuższymi  niż  3m. Stosowane materiały muszą
posiadać   odpowiednie   świadectwa   dopuszczenia   do   stosowania   w   budownictwie
telekomunikacyjnym.  Rozbiórkę  nawierzchni  prowadzić  w  taki  sposób,  aby  maksymalnie
wykorzystać uzyskane materiały do odbudowy po zakończeniu robót.  Po  wykonaniu  inwestycji
należy  dokonać  inwentaryzacji  powykonawczej  przez uprawnionego geodetę i przekazać ją
do  właściwego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjno  –  Kartograficznej   oraz   właściciela
wybudowanej   infrastruktury.   Ewentualne,   uzasadnione  zmiany wprowadzone do projektu,
wynikłe w trakcie wykonawstwa, powinny być uzgodnione z Inwestorem i Użytkownikiem oraz
naniesione do projektu powykonawczego tak, by mogły stanowić  materiał  inwentaryzacyjny.
Wszystkie  prace  objęte  niniejszym  projektem  należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
normami i uzgodnieniami.  Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanych
stron  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót,  celem  przejęcia  placu  budowy  oraz  wystąpić  o
ustanowienie ciągłego nadzoru na czas budowy. 
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