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Projekt budowlany został wykonany zgodnie z Umową w trybie artykułu 29a Ustawy Prawo Budowlane, 
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
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         .................................... 
          podpis 
         Projekt wykonano w 5 egzemplarzach: 

  
       Nr arch:  PBW– 021/2012 –KB-4 

            Egz. nr:  1 
 



                                                         Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

                                                           "BESTEL" Sp. z o.o. 
                                                              85-087 Bydgoszcz 
                                                                 ul. Gajowa 4           ISO  9001 
         nr cert. FM 59229 

�: (52) 345 92 17 ,   �/ fax: (52) 345 95 71 ,  �: (52) 373-75-88 ,   e-mail:  pwbestel@wp.pl 
 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000091882 
kapitał zakładowy: 50.000,00 zł 

Nr k-ta: Bank Handlowy S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz: 11103010900000000056699201 
REGON 091225886 NIP 953-10-18-776 

Bestel 

ZAWARTO ŚĆ  OPRACOWANIA  
 
 

1. Uwagi ogólne. 
 1.1. Podstawa opracowania dokumentacji 

1.2.Zakres rzeczowy 
1.3.Inwestor 
 

2. Opis techniczny. 
 2.1. Budowa przyłącza światłowodowego. 
 2.2. Wciąganie i montaż kabla światłowodowego. 
 2.3. Obliczenie tłumienności linii 

 
3. Warunki techniczne i normy. 
  

4. Uwagi końcowe. 
  

5. Zestawienie materiałów podstawowych 
  

   6.  Załączniki 
  

7. Rysunki: 
  
 Rys.1  - Schemat poglądowy – Arkusz 1. 

Rys.2 – Schemat złożeniowy – Arkusz 1. 
 Rys.3 – Schemat trasowy przyłącza – Arkusze 1-11. 

Rys.4 – Schemat prowadzenia kabli w budynkach – Arkusze 1-3. 
Rys.5 – Schemat wyprostowany linii OTK – Arkusz 1. 
Rys.6 – Schemat optyczny linii OTK – Arkusz 1. 
Rys.7 – Widok zakończeń kablowych linii OTK – Arkusze 1-2.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

                                                           "BESTEL" Sp. z o.o. 
                                                              85-087 Bydgoszcz 
                                                                 ul. Gajowa 4           ISO  9001 
         nr cert. FM 59229 

�: (52) 345 92 17 ,   �/ fax: (52) 345 95 71 ,  �: (52) 373-75-88 ,   e-mail:  pwbestel@wp.pl 
 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000091882 
kapitał zakładowy: 50.000,00 zł 

Nr k-ta: Bank Handlowy S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz: 11103010900000000056699201 
REGON 091225886 NIP 953-10-18-776 

Bestel 

1.  UWAGI OGÓLNE 
 
 
1.1. Podstawa opracowania dokumentacji. 
 

Projekt został opracowany na podstawie: 
a) Umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, 
b) wytycznych Inwestora, 
c) danych zebranych przez projektanta w terenie, 
d) aktualnych podkładów geodezyjnych w skali 1:500. 
  
 
1.2. Zakres rzeczowy. 
 

Niniejszy projekt obejmuje: 
• budowę przyłącza teletechnicznego z rur HDPE 40mm – 1701,5m 
• budowę studni kablowych SKR-1 – 9szt.  
• budowę linii optotelekomunikacyjnej kablem Z-XOTKtsd 24J – 1960m 

 
 
 

1.3. Inwestor. 
 

Inwestorem prac objętych niniejszym projektem jest Komenda Wojewódzka Policji w 

Szczecinie ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin 
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2. OPIS TECHNICZNY 
 

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem dotyczy budowy przyłącza 
teletechnicznego: 

- z rur 2xHDPE 40mm od budynku Komedy Powiatowej Policji w Łobzie przy ul. 
Wojska Polskiego 2 do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Łobzie przy ul. Przemysłowej 2, 

- zaciągnięcia i montażu kabla optotelekomunikacyjnego typ Z-XOTKtsd 24J 
pomiędzy budynkiem Komedy Powiatowej Policji w Łobzie przy ul. Wojska Polskiego 2 a 
budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie przy ul. 
Przemysłowej 2. 

Planowana inwestycja nie pociąga za sobą zapotrzebowania na wodę, energię, nie 
powoduje powstawania odpadów i nie ma żadnego wpływu na środowisko i jego 
wykorzystanie.  
 Szczegółowy przebieg projektowanych przyłączy teletechnicznych pokazano na 
załączonym rysunku nr 3 ark.1-11.  
 
 

2.1 Budowa przyłącza światłowodowego. 
 

 
Należy wybudować przyłącze teletechniczne z rur 2xHDPE 40mm od budynku 

Komedy Powiatowej Policji w Łobzie przy ul. Wojska Polskiego 2 do budynku Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie przy ul. Przemysłowej 2 o długości 
1701,5mb, 

Do wybudowanego rurociągu kablowego należy zaciągnąć kabel 
optotelekomunikacyjny typu Z-XOTKtsd 24J. Kabel należy zakończyć z jednej strony na 
panelowej przełącznicy światłowodowej typu 19’’/1U/24xE2000/APC w pomieszczeniu 
serwerowni w budynku Komedy Powiatowej Policji w Łobzie przy ul. Wojska Polskiego 2, 
natomiast z drugiej strony na panelowej przełącznicy światłowodowej typu 
19’’/1U/24xE2000/APC w pomieszczeniu serwerowni w budynku Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie przy ul. Przemysłowej 2. 

Wprowadzenia rurociągu do budynków należy uszczelnić ogniotrwałą masą HILTI. 
Kabel w budynkach należy prowadzić w listwach instalacyjnych i układać na 

drabinkach kablowych w trudnopalnej rurze karbowanej typu Peschel. 
Na trasie przyłącza zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1 w celu umożliwienia 

dostępu do wybudowanego przyłącza przy zaciąganiu kabla światłowodowego oraz 
zlokalizowania zapasów technologicznych kabla światłowodowego. 

Rury HDPE należy układać na głębokości 1,0m i zasypać gruntem niewysadzinowym 
do głębokości 0,8m.  
Prace ziemne ze względu na występujące uzbrojenie podziemne należy wykonywać 
ręcznie na całej długości przyłącza z wyłączeniem przepustów i przewiertów pod 
drogami o nawierzchniach bitumicznych. 
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Wszystkie przejścia pod drogami o nawierzchniach bitumicznych należy wykonać 
metodą bezrozkopową. 

Prace związane z odtworzeniem nawierzchni chodników i terenów zielonych wykonać 
zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzjach na zajęcie pasa drogowego, które zostaną 
wydane na etapie realizacji inwestycji. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią gazową przyłącze należy zabezpieczyć rurą 
stalową RS 133mm wystającą 1,0m poza oś gazociągu. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią ciepłowniczą przyłącze należy 
zabezpieczyć rurą stalową RS 133mm wystającą 1,0m poza oś gazociągu. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią energetyczną przyłącze należy 
zabezpieczyć grubościenną rurą ochronną HDPE 110mm natomiast linie energetyczne w 
miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy zabezpieczyć rurą dwudzielną typu A110. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią wodno-kanalizacyjną i telekomunikacyjną 
przyłącze należy zabezpieczyć grubościenną rurą ochronną HDPE 110mm. 

Lokalizacje i długości rur osłonowych pokazano na załączonym rysunku nr 3 ark.1-3. 
 

Wszystkie prace ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących elementów 
uzbrojenia podziemnego prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem służb technicznych 

Właścicieli uzbrojenia. 
 

Planowana inwestycja nie pociąga za sobą zapotrzebowania na wodę, energię, nie 
powoduje powstawania odpadów i nie ma żadnego wpływu na środowisko i jego 
wykorzystanie.  

Szczegółowy przebieg projektowanych przyłączy teletechnicznych pokazano na 
załączonym rysunku nr 3 ark.1-11. 
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2.2 Wciąganie i montaż kabli światłowodowych 
 
Kabel należy instalować metodą zaciągania kabla. Należy obliczyć wielkość naprężeń 

rozciągających pojawiających się na kablu w czasie jego wciągania – siła ciągnienia nie może 
przekroczyć: dynamiczna – 2000N, statyczna – 1000N. W przypadku powstania siły 
zbliżającej się do wartości dopuszczalnej można wykorzystać metodę ósemkowania kabla w 
celu obniżenia wartości siły. Należy zwrócić uwagę również na zachowanie dopuszczalnych 
promieni gięcia kabla. 

Włókna światłowodowe kabla OTK należy połączyć metodą „spawania” ze sznurami 
zakończeniowymi (pigtail) typu E2000/APC o dł. 1,0m. 

Zamontowane przełącznice światłowodowe należy wyposażyć w łączniki centrujące 
typu E2000/APC po 24 szt. każda. 

Na trasie zaciąganego kabla należy zamontować w miejscach wskazanych na 
schemacie trasowym (Rys.3) stelaże zapasu SZ-2.  

W budynkach KPP i KP PSP należy w miejscach wskazanych na schemacie 
prowadzenia kabli w budynkach (Rys.4) zamocować skrzynie zapasu typu SZ-4. 

W zamontowanych skrzyniach zapasu oraz na stelażach zapasu należy pozostawić 
zapasy technologiczne kabla Z-XOTKtsd 24J o dł. 30mb każdy. 

W miejscach wyprowadzenia kabla OTK z rur rurociągu optotelekomunikacyjnego 
należy końcówki rur zabezpieczyć uszczelnieniami typu Jackmoon simplex 40mm. Końcówki 
rury rezerwowej należy zabezpieczyć uszczelnieniami typu Jackmoon balnk 40mm. 

Do projektowanego kabla należy przymocować przywieszki identyfikacyjne 
wykonane w sposób trwały i odporne na zawilgocenie. (po 1 przywieszce w przy każdym 
przejściu przez ścianę, wyjściu z kanału kablowego i przy przełącznicy światłowodowej). 

 Po zaciągnięciu i zmontowaniu kabla optotelekomunikacyjnego należy wykonać 
pomiary reflektometryczne (dwustronnie) i tłumienności skutecznej wybudowanej linii OTK. 
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2.3 Obliczenie tłumienności linii. 

Parametr Symbol 24J
2 3 4

Tłumienność półzłączki przy nadawaniu i odbiorze apr 0,5
Tłumienność kabli stacyjnych as1+as2 0,1
Tłumienność złączy rozłącznych na ODF az 0,5
Tłumienność jednostkowa włókien dla l =1300 nm ak 1310 0,4
Tłumienność jednostkowa włókien dla l =1500 nm ak 1550 0,25
Długość optyczna odcinka w km l 1,9600
Tłumienność jednego złącza spajanego aw 0,15
Ilość złączy spajanych n 2
Ilość półzłączek przy nadawaniu i odbiorze n1 2
Ilość złączy rozłącznych na ODF n2 2
Tłumienność dod. złączy przy usuwaniu uszk. kabli at 0,23
Rezerwa na starzenie się włókien as 0,02
Tłumienność dla l = 1310 nm  A l=1310 3,434
Tłumienność dla l = 1550 nm A l=1550 3,140
Bilans mocy optycznej dla l = 1310 nm  Ps-Pr > [dB] 8,777
Bilans mocy optycznej dla l = 1550 nm Ps-Pr > [dB] 8,454

Bilans mocy wyraża się wzorem:

Ps - Pr = 1,1xAl[dB]+5[dB]

Ps - poziom mocy optycznej nadajnika urządzenia teletransmisyjnego [dB
Pr - czułość odbiornika [dB]

Tłumienność Al wyraża się wzorem: 

Al=2apr+as1+as2+2az+ak * l+aw * n+at+as [dB]
at =0,1(apr * n1+az * n2+aw * n)

powstających przy usuwaniu uszkodzeń kabli.
as - rezerwa tłumienności na starzenie włókien , połączeń stałych i złączek 
l - długość optyczna linii.

n2 - ilość złączy rozłącznych na ODF-ie.
at - tłumienność dodatkowych złączy i wstawek kablowych

as1 i as2 - tłumienność kabli stacyjnych
az - tłumienność złączy rozłącznych na ODF
ak - tłumienność jednostkowa światłowodu.
aw - tłumienność jednego złącza spajanego

Al - tłumienność całkowita linii po 25 latach
apr - tłumienność półzłączek przy nadajniku i odbiorniku

n - ilość złączy spajanych
n1 - ilość półzłączek przy nadajniku i odbiorniku
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3. WARUNKI TECHNICZNE I NORMY 
 
Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami. 
• ZN-96/TPSA –002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne, 
• ZN 96/TPSA –004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi  urządzeniami  uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i 

badania, 
• ZN 96/TPSA –007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i 

badania, 
• ZN 96/TPSA –012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego. Wymagania i 

badania, 
• ZN 96/TPSA –020 Złączki rur. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –023 Studnie kablowe. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –025 Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania, 
• ZN 96/TPSA –041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i 

badania, 
Urządzenia, osprzęt oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mieć 

certyfikat ze znakiem B lub CE. Wszystkie materiały muszą być dostarczane na plac wraz 
z dokumentem potwierdzającym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. 
certyfikatem zgodności, aprobatą techniczną.  

Podczas  przechowywania,  transportu  i  układania  końce  kabli  należy  chronić  przed  
zawilgoceniem  i zanieczyszczeniem  ich  ośrodków  przy  pomocy  kapturków  
termokurczliwych.  Kapturki  winny  być  zdejmowane  tuż  przed  montażem  złączy  lub  
przed  pomiarami  kabli. Rury i kable dostarczać na plac budowy nawinięte na bębny. 
Bębny w trakcie transportu muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem i uderzaniem w 
zwoje rur i kabli. Bębny muszą być transportowane w pozycji pionowej. Załadunek 
i rozładunek należy przeprowadzić z użyciem dźwigów lub wózków widłowych. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie na ziemię bębnów z rurami lub kablami. Miejsce 
składowania rur i kabli powinno być tak dobrane aby nie były one narażone na opady 
atmosferyczne, bezpośrednie działanie promieni słonecznych i osób postronnych. 
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4. UWAGI KO ŃCOWE 

Przed przystąpieniem do robót, należy zapoznać się i postępować zgodnie z uzgodnieniami 

zawartymi w projekcie. 

Trasę rurociągu oraz wszystkie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem powinien 

wytyczyć uprawniony geodeta. Inwentaryzacje geodezyjną należy przeprowadzić, zanim 

elementy linii światłowodowej ulegną zakryciu. 

Po zakończeniu prac ziemnych naruszone nawierzchnie terenu należy doprowadzić, co 

najmniej, do stanu poprzedniego. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przestrzegając norm, 

przepisów, uzgodnień i zasad BHP. 
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5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

    

Kabel Z-XOTKtsd 24J  m 1 960 
Kanał elektroinstalacyjny PVC KI 6040.1 nascienny  m 16,64 
Łącznik centrujący E-2000/APC  szt  48 
Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC  szt  10,88 
Masa uszczelniająca HILTI  kg 2 
Osłonka spoiny światłowodu  szt  48 
Patchcord E-2000/APC - E 2000/APC 2m  szt  48 
Pianka poliuretanowa  kg 10,79 
Pigtail - sznur optyczny zakończeniowy E2000/APC  kpl 48 
Pokrywa studni kablowej (kompletna, pokrywa z logo KPP)  szt  4 
Półka zapasu 19"  szt  2 
Przełącznica światłowodowa panelowa 19"/24 E 2000/APC  kpl 2 
Przywieszka identyfikacyjna  szt  58 
Rura A 110 PS dwudzielna  m 26 
Rura HDPE 40/3,7mm z wyróżnikiem czerwonym  m 1808,4 
Rura HDPE 40/3,7mm z wyróżnikiem zielonym m 1808,4 
Rura RHDPEp 110/6,3 m 726,48 
Rura stalowa bez szwu czarna, 133,0/4,0mm m 18,5 
Rura trudnopalna HDPEt 25/2,0mm  m 15 
Skrzynka zapasu kabla liniowego SZ-4  kpl 2 
Stelaż zapasu kabla Sz-2  kpl 2 
Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 (kompletna, pokrywa z logo KPP)  kpl 9 
Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych  m 1071,7 
Uszczelki Jackmoon blanc fi 40  szt  6 
Uszczelki Jackmoon simplex fi 40 z jednym kablem  szt  6 
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej  kpl 3 
Wspornik 2-kablowy  szt  9 
Zamek Abloy  szt  9 
Złączki skręcane rur HDPE 40 mm  szt  14 
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6. ZAŁ ĄCZNIKI 
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7. RYSUNKI: 
 

 Rys.1  - Schemat poglądowy – Arkusz 1. 
 Rys.2 – Schemat złożeniowy – Arkusz 1. 
 Rys.3 – Schemat trasowy przyłącza – Arkusze 1-11. 

Rys.4 – Schemat prowadzenia kabli w budynkach – Arkusze 1-3. 
Rys.5 – Schemat wyprostowany linii OTK – Arkusz 1. 
Rys.6 – Schemat optyczny linii OTK – Arkusz 1. 
Rys.7 – Widok zakończeń kablowych linii OTK – Arkusze 1-2.  

  
  

 










































