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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

OŚWIADCZAM, że projekt wykonawczy „Budowa światłowodowej linii telekomunikacyjnej do
farmy fotowoltaicznej w m.Rudna” w zakresie projektu telekomunikacyjnego został sporządzony zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest zgodny z umową i kompletne z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Funkcja
Projektant

Imię i Nazwisko
Paweł
Marcinkowski

Zakres i numer uprawnień
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności telekomunikacyjnej obiektu budowlanego w zakresie
telekomunikacji
nr ewid. 383/DOŚ/10

Podpis

II. Opis ogólny
1. Podstawa opracowania
-

Wytyczne projektowe PSP 1900256 z dnia 08.02.2019;

-

Umowa z inwestorem;

-

Uzgodnienia z Inwestorem;

-

Porozumienia z właścicielami działek;

-

Wizja lokalna;

-

Narady koordynacyjne;

-

Mapy do celów projektowych;

-

Obowiązujące przepisy i Polskie Normy:
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z późn. zm.)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 i
pozn. zm.)

•

Standard techniczny nr 31 /2019 TD dotyczący warunków budowy kanalizacji dla linii
światłowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN i SN (wersja pierwsza)

• Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r „Prawo Telekomunikacyjne” (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 171
poz.1800 ze zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 ze zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003)
• ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne
wymagania techniczne.
• ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne
wymagania techniczne.
• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. Wymagania i
badania

• ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. Wymagania i
badania.
• ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów
jednomodowych. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań
w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe.
Wymagania i badania.
• ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów jednomodowych.
Wymagania i badania.
• ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do zastosowań
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy światłowodowej linii
telekomunikacyjnej relacji GPZ Kalinówka – farma fotowoltaiczna JSP w miejscowości Rudna.
Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia:
•

Budowa linii telekomunikacyjnych 24j – 2 odcinki

•

Budowa zasobników kablowych – 5 szt.

•

Budowę studni kablowych – 1 szt.

•

Budowę złącz kablowych 24j – 1 szt.

III. Opis techniczny
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii telekomunikacyjnej pomiędzy GPZ Kalinówka
– farma fotowoltaiczna JSP w miejscowości Rudna. Projektowany kabel światłowodowy układany będzie
po trasie zaprojektowanego przyłącza elektroenergetycznego SN we wspólnym wykopie (na terenie GPZ
Kalinówka wejście do budynku po innej trasie niż kabel SN)
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji obejmuje obszar zabudowany oraz działki drogowe (drogi wojewódzkie, powiatowe i
gminne), które posiadają sieci energetyczne, gazowe, sanitarne i telekomunikacyjne.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Światłowodowa telekomunikacyjna linii kablowa projektowana jest po trasie zaprojektowanego
przyłącza elektroenergetycznego SN (we wspólnym wykopie).
Telekomunikacyjna linii kablowa, na całej długości należy zabezpieczyć rura osłonową fi40. Po
wybudowaniu rurociągu należy wykonać badanie szczelności rurociągu zgodnie z norma branżowa TPSA.
Na trasie linii kablowych, w miejscach lokalizacji zasobników kablowych, przepustem i zmianą kierunku
trasy należy zabudować przypowierzchniowy elektroniczny znacznik EMS na głębokości nie mniejszej niż
30cm (z uwagi na teren rolniczy zaleca się głębokość minimum 50cm).
Telekomunikacyjna linię kablową. układaną równolegle z linią kablowa SN, należy ułożyć w wykopie w
taki sposób, aby zachować minimalna odległość 0,25m, w sposób umożliwiający wykonywanie prac
naprawczych na linii SN. Przy układaniu rurociągu należy pamiętać o zachować minimalnego promienia gięcia
dla kabla światłowodowego w miejscach zmiany kierunków kanalizacji (minimalny promień gięcia wynosi
20cm).

Rurę osłonową należy zasypać warstwa piasku grubości minimum 10cm, następnie warstwa piasku lub
rodzimego gruntu (nie zawierających odłamków skalnych lub innych przedmiotów mogących uszkodzić
rurociąg. Ponad zaprojektowanym rurociągiem, należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z
napisem „UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”.
Znaczniki EMS umieścić w zasobnikach kablowych, zasobniki kablowe układana na głębokości ułożenia
rury osłonowej.
W zasobnikach kablowych wykonać spawy istniejącego kabla światłowodowego z projektowanym
pełnym profilem 24j.
Projektowane odcinki traktu światłowodowego, należy wykonać kablem 24j (włókna G.652D)
kanałowym, wzmocnionym, odpornym na gryzonie i całkowicie dielektrycznym.
Wprowadzenie traktu światłowodowego do kontenerowej stacji transformatorowej należy uszczelnić
przeciwwilgociowo. W pomieszczeniu stacji kable należy prowadzić w peszlu. Linie kablowa należy
wprowadzić do projektowanej szafy kablowej 42U i zakończyć na projektowanej przełącznicy.
W budynku GPZ Kalinówka, projektowany kabel wprowadzić bezpośrednio do pomieszczenia
telekomunikacji. Kabel układać w peszlu trudnopalnym w podłodze technicznej, do projektowanej szafy
telekomunikacyjnej.
W projektowanych szafach kable światłowodowe zakończyć na panelowych przełącznicach
światłowodowych 19”/1U/24/E2000/APC pełnym profilem kabla. Bezpośrednio pod przełącznicami należy
zabudować szuflady zapasów patchcordów.
Należy wykonać pomiary tłumienności włókien światłowodowych dla długości fali 1310nm i 1550 nmza
pomocą reflektometru o dużej rozdzielczości. W zestaw pomiarów powinny wchodzić: pomiary kabla na
bębnie, pomiary wybudowanego odcinka i pomiary końcowe wszystkich traktów zgodnie z normami
zakładowymi TPSA: ZN-93/TPSA-001 i ZN-93/TPSA-002
Przy projektowaniu uwzględniono wymagane uzgodnienia z właścicielami gruntów oraz
urzędami.

IV. Zestawienie materiałów
Lp. Materiał

Jednostka

Ilość

1

Rura RHDPE fi_40/3,7

m.

2259

2

Rura RHDPEk-F fi_110/94

m.

3

3

Rura RHDPEp fi_110/6,3

m.

474

4

Peszel trudnopalny fi_25

m.

25

5

Taśma ostrzegawcza „UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”

m.

3600

6

Podziemny zasobnik kablowy z kołnierzem na mufę światłowodową

kpl.

5

7

Studnia kablowa typu SKR-1

Kpl.

1

8

Mufa światłowodowa 24j (kanałowa)

kpl.

1

9

Znacznika elektromagnetyczny

szt.

55

10

Kabel światłowodowy 24j (kanałowy, wzmocniony, antygryzoniowy,

m

1640

m

910

dielektryczny)
11

Kabel światłowodowy 24j (kanałowy, wzmocniony, antygryzoniowy,
dielektryczny)

12

Skrzynia zapasów

szt.

2

13

Uszczelnienie do rur fi 40 Simplex

szt.

12

14

Uszczelnienie do rur fi 110

szt.

2

15

Osłonki spawów

szt.

72

16

Szafa telekomunikacyjna 19”/42U (S=600;G=600)

kpl.

2

17

Przełącznica światłowodowa 19”/1U/24/E2000/APC

kpl.

2

18

Szuflada zapasów patchcordów 19”/1U

kpl.

2

19

Pigtajl E2000/APC – 1,0m

szt.

48

20

Patchcord E2000/APC – 3,0m (Farma)

szt.

24

21

Patchcord E2000/APC – 5,0m (GPZ Kalinówka)

szt.

24
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