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Przebudowa telekomunikacyjnych

linii napowietrznych

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specjalistycznej specyfikacji technicznej (SST) s

wymagania dotycz ce wykonania i odbioru przebudowy napowietrznych linii

telekomunikacyjnych wraz z podbudow  w ramach przebudowy istniej cej

infrastruktury teletechnicznej koliduj cej z realizacj   zamierzenia inwestycyjnego

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1508O NIEMODLIN - LEWIN

BRZESKI OD KM 6+392 DO KM 7+392 W M. MAGNUSZOWICE”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  zasad prowadzenia robót przy

przebudowie telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych wraz z podbudow

upow  koliduj cych z  zamierzeniem inwestycyjnym  w pkt 1.1.

Przebudowa obejmuje, wymian , demonta  i monta  istniej cych konstrukcji

wsporczych drewnianych pojedynczych i bli niaczych na szczud ach

elbetonowych – s up przelotowy, przewieszenie istniej cych kabli napowietrznych

wraz ze zmontowaniem, prze czenie czy  i demonta  nieczynnej podbudowy

upowej i kabli napowietrznych.
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1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1 Napowietrzna  linia telekomunikacyjna - linia kablowa nadziemna

sk adaj ca si  z kabli nadziemnych , osprz tu, i podbudowy.

1.4.2 Kabel nadziemny - samono ny kabel telekomunikacyjny  w pow oce

polwinitowej

1.4.3 Osprz t - zestaw elementów (haki, poprzeczniki, uchwyty odci gowe) do

zawieszania przewodów.

1.4.4. Podbudowa linii - s upy do zamocowania osprz tu. Rozró nia si  s upy:

przelotowy - s up przeznaczony do podtrzymywania przewodów bez

przejmowania naci gu przewodów i ustawiony na trasie prostej lub na

za omie nie przekraczaj cym 5o,

naro ny - s up ustawiony na za omie trasy przekraczaj cym 5o,

odporowy - s up ustawiony na trasie prostej lub na za omie nie

przekraczaj cym 5o i przejmuj cy pe en naci g przewodów,

kablowy - s up, na który wprowadzany jest kabel,

odgromowy - s up z instalacj  odgromow ,

rozga ny - s up, na którym wykonuje si  odga zienie linii

1.4.5. Prz o - odcinek linii nadziemnej  pomi dzy osiami s siednich s upów.

1.4.6. Zwis f - odleg  pionowa mi dzy przewodem a prost cz  punkty

zawieszenia przewodu w rodku rozpi to ci prz a.

1.4.7. Skrzy owanie - wyst puje wtedy, gdy pokrywaj  si  lub przecinaj  cz ci

rzutów poziomych dwóch lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo

nadziemnej  linii telekomunikacyjnej i drogi komunikacyjnej lub budowli.
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1.4.8. Zbli enie - wyst puje wtedy, gdy odleg  rzutu poziomego linii

telekomunikacyjnej od rzutu poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny

kolejowej, budowli itp. jest mniejsza ni  po owa wysoko ci zawieszenia najwy ej

po onego przewodu zbli aj cej si  linii i nie zachodzi przy tym skrzy owanie.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST cz  drogowa

2. Materia y

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w specyfikacji drogowej

„Wymagania ogólne”. Materia y do budowy nadziemnych  linii

telekomunikacyjnych nabywane s  przez Wykonawc  u wytwórców. Ka dy

materia  musi mie  atest wytwórcy stwierdzaj cy zgodno  jego wykonania z

odpowiednimi normami.

2.2. Kable

Kable  istniej ce  przewidziane do prze enia nale y  zdemontowa  z podbudowy

likwidowanej  i ponownie  zamocowa  na wymienianej podbudowie, prze enie

kabli wykonywa  w taki sposób, aby nie zosta y zniszczone i znajdowa y si  w

stanie technicznym poprzedzaj cym prze enie.

2.4. Haki i poprzeczniki

Haki i poprzeczniki powinny spe nia  wymagania ZN-96 TP S.A.-010 i BN-

78/3231-13.
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2.8. S upy drewniane

Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinna by  wykonana ze s upów

elbetowych wg PN-83/B-03154 Drewniane konstrukcje wsporcze.

upy nale y przechowywa  na wolnym powietrzu, na wyrównanym terenie w

stosach z zastosowaniem przek adek i podk adek, np. drewnianych, o przekroju nie

mniejszym ni  2,5 x 5 cm. D ugo  przek adek i podk adek powinna by  wi ksza

od szeroko ci stosu co najmniej o 10 cm.

upy w warstwie nale y uk ada  równolegle osiami symetrii do siebie, rodnikami

pionowo, zbie no ciami w jednym kierunku. Warstw  s upów nale y uk ada  na

przemian zbie no ciami. Maksymalna wysoko  stosu na sk adowisku nie mo e

przekracza  2 m.

2.10. Elementy betonowe prefabrykowane

Szczud a s upów powinny by  wykonane zgodne z norm  PN-B-19501

Prefabrykaty elbetowe dla telekomunikacji.

Ustoje s upów powinny by  wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-

72/3231-20.

Elementy betonowe prefabrykowane nale y sk adowa  jak s upy wg opisu w

punkcie 2.8.

3. Sprz t

3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie

spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w

miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w

czasie transportu, za adunku  i wy adunku materia ów, sprz tu itp.
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Sprz t u ywany przez Wykonawc  powinien uzyska  akceptacj  In yniera.

Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie robót zgodnie z

zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, i  wskazaniach In yniera w

terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprz t do przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót telekomunikacyjnych powinien

wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu,

gwarantuj cych w ciw  jako  robót:

uraw samojezdny,

uraw samochodowy,

-pi a mechaniczna,

-ubijak.

4. Transport

Wykonawca przyst puj cy do przebudowy linii powinien wykaza  si  mo liwo ci

korzystania z nast puj cych  rodków transportu:

-samochodu skrzyniowego,

-przyczepy d ycowej.

Przewo one na rodkach transportu materia y i elementy powinny by

zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,  przemieszczeniem i w opakowaniach

zgodnych z wymaganiami odpowiednich norm podanych w punkcie 2.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Kolizyjne nadziemne  linie telekomunikacyjne nale y przebudowa  zachowuj c

nast puj  kolejno  robót:
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Wybudowa  nowy niekoliduj cy odcinek linii maj cy zbli one parametry

techniczne jak linia istniej ca

Przewiesi  istniej ce kable wykona  po czenie nowego odcinka linii z

istniej cym poza obszarem kolizji z drog , przy zachowaniu minimalnych przerw

ci ci pracy poszczególnych obwodów linii

Zdemontowa  kolizyjny odcinek linii.

Roboty nale y wykona  zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpiecze stwa i

higieny pracy [41].

Demonta  kolizyjnych odcinków napowietrznych linii telekomunikacyjnych

nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz zaleceniami u ytkownika

tych urz dze .

Wykopy powsta e po demonta u s upów powinny by  zasypane gruntem

zag szczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu terenu. Wska nik

zag szczenia powinien by  równy 0,85.

Wykonawca  zdemontowane materia y zutylizuje.

5.2. Trasowanie linii

Trasa projektowanych odcinków linii podlega wytyczeniu w terenie przez

uprawnione s by geodezyjne. Wytyczone miejsca ustawienia s upów nale y

oznaczy  za pomoc  numerowanych palików drewnianych d ugo ci 80 cm. W

czasie wytyczania nale y sporz dza  protokó  wytyczania linii, w którym nale y

poda  kolejno: numer palika, rozpi to  prz a, wysoko  s upa, rodzaj s upa,

wzmocnienia

5.3. Podbudowa linii

Do budowy stosowa   s upy  drewniane g boko impregnowane o d ugo ci  7,0

metra zgodnie z warunkami technicznymi
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boko  zakopania szczude elbetowych zale y od ich d ugo ci i kategorii

gruntu. G boko ci te podane s  w tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09.

Kolejno  robót przy ustawianiu s upów powinna by  nast puj ca:

- wykonanie wykopu,

- monta  szczud a na stanowisku,

- zasypanie wykopu z zag szczeniem gruntu warstwami grubo ci 20 cm, do

uzyskania  wska nika 0,85,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi.

- monta  s upa na stanowisku,

Podziemne cz ci szczude elbetonowych wraz ze stalowymi elementami

cz cymi powinny by  po ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-

78/6114-32 .

Po ustawieniu s upów powinna by  wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-

73/3238-08 .

5.4. Monta  osprz tu

Haki do s upów prefabrykowanych nale y wkr ci  do otworów przewidzianych do

tego celu.

Poprzeczniki powinny by  mocowane poziomo w sposób uniemo liwiaj cy

przechylanie si  i znajdowa  si  z jednej strony s upa.

Poprzeczniki powinny by  umieszczone z takiej strony s upa, aby przy naci ganiu

przewodów by y dociskane do s upa, a nie odrywane.

Odleg  w linii pionowej od wierzcho ka s upa do pierwszego poprzecznika

powinna wynosi  od 15 do 20 cm, a odleg  mi dzy poprzecznikami 50 cm z

tolerancj  +2,0 cm.

Osprz t dostarczony przez wytwórc  powinien by  w czasie produkcji

zabezpieczony przed wp ywami atmosferycznymi po zamontowaniu na

podbudowie.
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5.5. Monta  kabli

Kable powinny mie  naci gi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczalne

odchy ki zwisów przewodów od obliczonych lub przyj tych z tablic nie powinny

przekracza  +3 cm.

Wysoko  zawieszenia przewodów powinna by  taka, aby przy najwi kszym

zwisie normalnym odleg  pionowa najni ej zawieszonego przewodu nie by a

mniejsza ni :

- 5 m od powierzchni drogi przy skrzy owaniu z drogami publicznymi ko owymi,

- 4 m od powierzchni wjazdów do posesji,

Podane powy ej odleg ci okre lone s  w normie BN-76/8984-09 .

Przy zbli eniu przewodów linii telekomunikacyjnej do budynków, powinny by

zachowane nast puj ce odleg ci:

- od ka dej trudno dost pnej cz ci budynku - co najmniej 1 m,

- od ka dej atwo dost pnej cz ci budynku, np. parapetu okna, pod ogi balkonu lub

tarasu, z

   wyj tkiem dachu nie s cego za taras - co najmniej 2,25 m,

- od kraw dzi dachu nie s cego za taras, je li przewód na odcinku zbli enia jest

na

  poziomie wy szym od tej kraw dzi - co najmniej 1 m.

Na skrzy owaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z lini

elektroenergetyczn , przewody linii telekomunikacyjnej powinny by  zawieszone

pod przewodami linii elektroenergetycznej.  a odleg  pionowa mi dzy dolnym

przewodem linii elektroenergetycznej a górnym przewodem linii telekomunikacyjnej

powinna wynosi :
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- 1,0 m je li linia elektroenergetyczna jest o napi ciu poni ej 1 kV,

- 2,1 m je li linia elektroenergetyczna jest o napi ciu powy ej 1 kV.

Skrzy owanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drog  powinno by

wykonane pod k tem zbli onym do 90o z odchy  do 45o.

5.6. Wykonanie instalacji uziemiaj cej  ochrony odgromowej

upy wskazane w dokumentacji projektowej  powinny mie  piorunochrony i

instalacj  uziemiaj . Uziemienie wykona  stosuj c zestawy uziomów pionowych

miedziowanych.  Rezystancja uziemie  nie mo e przekracza  10ohm.

Piorunochrony powinny by  wykonane zgodnie z PN-75/8984-03. Uziemienie

zgodnie z ZN 96 TP S.A.-037

6. Kontrola jako ci robót

6.1. Zasady wykonania kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w specyfikacji drogowej „Wymagania

ogólne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci wykonanych robót .

Wykonawca ma obowi zek wykonania pe nego zakresu bada  na budowie w celu

wskazania In ynierowi zgodno ci dostarczonych materia ów i realizowanych robót

z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami OST, ST

Przed przyst pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi  In yniera o

rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi mie wyniki bada  do

akceptacji In yniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie In yniera o zako czeniu ka dej roboty

zanikaj cej, któr  mo e kontynuowa  dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez

In yniera

6.2. Sprawdzenie zgodno ci trasy linii z dokumentacj  projektow



ST

Przebudowa teletechnicznych linii napowietrznych     str. 10

W celu stwierdzenia zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  nale y sprawdzi

pomiary poprzeczne i wzd ne linii do punktów pomiarowych ,

Odchy ki wymiarowe mo na uzna  za dopuszczalne, je eli nie b  mia y wp ywu

na prawid ow  eksploatacj   linii.

6.3. Sprawdzenie prawid owo ci monta u s upów

Sprawdzenie prawid owo ci monta u s upów polega na:

- sprawdzeniu wykonania i ustawienia s upów pojedynczych i bli niaczych na

zgodno  z pkt 5.2

   normy BN-76/8984-09 [1] i dokumentacj  projektow  oraz ogl dzinach w terenie,

- sprawdzeniu numeracji s upów, które polega na skontrolowaniu kolejno ci i

trwa ci na

  zgodno  z pkt 5.7 ww. normy,

- sprawdzeniu g boko ci zakopania s upów, które polega na pomiarze cz ci

nadziemnej s upa

- sprawdzeniu zag szczenia gruntu do wska nika 0,85.

6.4. Sprawdzenie prawid owo ci monta u osprz tu i przewodów

Sprawdzenie monta u osprz tu i kabli polega na zbadaniu: zastosowania osprz tu i

kabli na zgodno  z  dokumentacj  projektow . Pomiary odleg ci przewodów od

krzy owanych obiektów w pionie i w poziomie nale y wykona  za pomoc at

mierniczych, ta my mierniczej i przyrz dów optycznych.

6.5. Pomiary parametrów elektrycznych

Nale y przeprowadzi  nast puj ce pomiary parametrów elektrycznych linii:

- rezystancji uziemie   ochronnych - dowoln  metod  zapewniaj  dok adno

pomiarów ± 10%.

- pomiar kabli na przerwy i zwarcia mi dzy ami,

- pomiar rezystancji izolacji  i os on ochronnych,
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6.6. Uwagi wynikaj ce z kontroli jako ci robót

Przedstawion  do odbioru nadziemn   lini  telekomunikacyjn  nale y uzna  za

wykonan  zgodnie z wymaganiami normy, je eli sprawdzenia i pomiary podane w

rozdziale 6 ST da y dodatni wynik.

Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych bada  otrzyma y ocen  ujemn ,

powinny by  wymienione lub poprawione i ponownie zg oszone do odbioru.

Istniej ce odcinki linii nale y zdemontowa  dopiero po spe nieniu powy szych

uwag.

Ocena jako ci robót powinna by  wykonana przy udziale przedstawiciela

ciciela i u ytkownika przebudowywanej sieci TP S.A. .

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w specyfikacji drogowej

„Wymagania ogólne”.

Obmiaru robót dokona  nale y w oparciu o dokumentacj  projektow  i ewentualnie

dodatkowe ustalenia, wynik e w czasie budowy, akceptowane przez In yniera.

Jednostk  obmiarow  nadziemnych  linii telekomunikacyjnych jest 1 km.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w specyfikacji drogowej

„Wymagania ogólne”.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowi zany jest

dostarczy  Zamawiaj cemu i U ytkownikowi Sieci nast puj ce dokumenty:

- aktualn  powykonawcz  dokumentacj  projektow ,

- geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz ,

- protokó y pomiarów elektrycznych,

- atesty wbudowanych materia ów
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- protokó y odbioru robót zanikaj cych podpisany przez In yniera,

9. Podstawa p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w specyfikacji drogowej

”Wymagania ogólne”.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa przebudowy kablowej miejscowej linii telekomunikacyjnej

obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup , dostarczenie, przygotowanie materia ów

-  zmontowanie elementów  linii telekomunikacyjnej,

- zdemontowanie kolizyjnych elementów  linii telekomunikacyjnej,

- transport i utylizacja zdemontowanych materia ów ,

- wykonanie pomiarów elektrycznych,

- przeprowadzenie prób i uruchomienie przebudowanych linii,

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu linii

kablowych.

10. Przepisy zwi zane

10.1. Normy



ST

Przebudowa teletechnicznych linii napowietrznych     str. 13

1. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogólne

i badania.

2. BN-80/8984-16 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Zwisy i naci gi

przewodów go ych.

3. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urz dzenia

zabezpieczaj ce. Ogólne wymagania.

4. BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. S upy elbetowe.

5. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane

belki ustojowe elbetowe.

6 ZN-96 TP S.A.-

010

Osprz t do instalacji kabli telekomunikacyjnych na

podbudowie s upowej telekomunikacyjnej i energetycznej.

Wymagania i badania

7. ZN-96 TP S.A.-

027

 Linie kablowe o ach metalowych . Wymagania i

badania

8. ZN-96 TP S.A.-

029

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i pow oce

polietylenowej, wype nione. Wymagania i badania

9. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci

miejscowe. Szablony do znakowania.

10. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urz dzenia ochrony

odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.

11. BN-63/3225-01 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Znakowanie

konstrukcji wsporczych.

12 ZN-96 TP S.A.-

037

Systemy uziemiaj ce obiektów telekomunikacyjnych.

Wymagania i badania

13. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej,

szybkoschn cy, czarny.
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10.2. Inne dokumenty

Zarz dzenie Ministra czno ci Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. Za cznik pn.

„Wytyczne o ochronie linii i urz dze  telekomunikacyjnych przed szkodliwym

oddzia ywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pr du sta ego”

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa dziernik w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiada  telekomunikacyjne obiekty budowlane i

ich usytuowanie.

Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych w

sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

monta owych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.


