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1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
 

 Przedmiotem projektu wykonawczego jest budowa telekomunikacyjnego kanału 
technologicznego o długości 648m w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1113 O  
w miejscowości Bukowa Śląska. Odcinek znajduje się na drodze prowadzącej ruch pojazdów  
z miejscowości Bukowa Śląska w kierunku miejscowości Strzelce.  Odcinek drogi znajduje się  
w sąsiedztwie terenów  gospodarskich w m. Bukowa Śląska oraz pól uprawnych. Projektowany 
odcinek przebudowywanej drogi  o długości 658,58 mb, jest odcinkiem prowadzącym głównie ruch 
pojazdów rolniczych a ruch pojazdów samochodowych ogranicza się do ruchu mieszkańców 
sąsiednich miejscowości.  
 

1.2. Inwestor. 
 

Inwestorem niniejszego zadania jest: 

Powiat Namysłowski,  

Plac Wolności 12A,  

46-100 Namysłów 

1.3. Podstawa opracowania. 
 

 Projekt wykonawczy opracowano na podstawie: 

a) Zaktualizowanej mapy do celów projektowych, 

b) Materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, 

c) Inwentaryzacji istniejącej sieci w terenie, 

d) Przepisów prawa budowlanego, 
e) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21.04.2015r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, 

f) Norm technicznych: 

 
• PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  

• Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: 
Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 

• PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 22: 
Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych giętkich. 

• PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 23: 
Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych. 
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• PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 24: 
Wymagania szczegółowe -Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

• PN-EN 61386-25:2012 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 25: 
Wymagania szczegółowe. Osprzęt do mocowania rur instalacyjnych. 

 

 

1.4. Zakres opracowania. 
 

 Zakres opracowania obejmuje: 
- budowę telekomunikacyjnego kanału technologicznego. 
 

 

1.5. Zakres rzeczowy.  
       

 W zakres rzeczowy opracowania wchodzi:  
• budowa telekomunikacyjnego kanału kablowego - 648m, 
• budowa studni kablowych - 12 szt. 
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2. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

2.1. Kopia uprawnień budowlanych. 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Stan istniejący. 
 

W stanie istniejącym w zakresie opracowania występuje sieć telekomunikacyjna Orange 
Polska S.A. w postaci: 

- kanalizacji kablowej wraz ze studniami a w niej biegnącymi kablami 
telekomunikacyjnymi. 

 

3.2. Opis projektowanej budowy telekomunikacyjnego kanału technologicznego.  
 
Początek przebudowywanego odcinka znajduje się w przyjętym do projektu km 0+000 

(skrzyżowanie z drogą krajową 39 w m. Bukowa Śląska). Koniec przebudowywanego odcinka 
drogi znajduje się w km 0+658,58 (skrzyżowanie z linią kolejową w kierunku m. Strzelce).  
W pasie  drogowym  przebudowywanego odcinka drogi projektuje się telekomunikacyjny kanał 
kablowy (TKK) o długości 648m w postaci rurociągu kablowego układanego bezpośrednio  
w ziemi o profilu: 

a) Rura RHDPEk-S110mm  lub  rura RHDPEp110/6,3mm (RK), 
b) Rura mikrokanalizacji o średnicy zewnętrznej 40mm wraz z zabudowanymi  

7 mikrorurami o średnicy wewnętrznej 8mm (RM), 
c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm (RS). 

W przypadku przepustów pod drogami lub przejść pod wjazdami rurociąg projektuje się  
o profilu: 

a) Rura RHDPEp110/6,3 (RK), 
b) Rura mikrokanalizacji o średnicy zewnętrznej 40mm wraz z zabudowanymi  

7 mikrorurami o średnicy wewnętrznej 8mm (RM), 
c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm (RS). 
d) Rura osłonowa RHDPEp 125/7,1mm do zabezpieczenia rur wymienionych  

w punktach b) i c) (RO). 

Na trasie kanału projektuje się dwanaście studni kablowe typu SK-2 oraz SKR-1  
z ramami i pokrywami typu ciężkiego. Należy stosować jako zabezpieczenie antywłamaniowe 
pokrywy ryglowane. 

Kanał przeznaczony będzie do zabudowy kabli teletechnicznych światłowodowych 
i miedzianych, umożliwiających budowę i rozbudowę sieci szerokopasmowych poprzez jednostki 
administracji publicznej oraz operatorów telekomunikacyjnych.  

Kanał zabudować zgodnie z załącznikiem graficznym. 
 

 W połowie głębokości ułożenia ciągu TKK należy umieścić taśmę ostrzegawczą  
w kolorze pomarańczowym o szerokości minimum 10 cm i z napisem "UWAGA KANAŁ 
TECHNOLOGICZNY". Na całej trasie rurociągu TKK należy umieścić kabel sygnalizacyjny 
XzTKMXpw 2x2x0,8. 

Ciągi rur TKK powinny być układane tak aby zapewnić ich przykrycie nie mniejsze niż 0,8 
m a pod drogami min. 1,0m. Przepusty pod drogami wykonać metodą bezwykopową, np. przecisku. 
Połączenia rur RK mogą być wykonywane w studniach jak i zakopywane w ziemi. Połączenia rur 
RM i RS należy wykonywać w studniach kablowych. 
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Dno wykopu - przed ułożeniem rurociągu kablowego - musi być wolne od kamieni, gruzu  
i innych zanieczyszczeń. Na tak przygotowane dno należy nasypać warstwę piasku  
o grubości 10 cm. Po ułożeniu rurociągu należy go zasypać 10 cm warstwą piasku. 

Dalej wykopy zasypywać warstwami po 20 cm, z ubijaniem każdej warstwy.  

Warstwa zasypowa powinna wynosić minimum 80cm od górnej rzędnej ciągu TKK. 

W pasie drogowym grunt powinien być zagęszczony zgodnie z wymaganiami Zarządcy drogi. 

 
 

3.3. Podstawowe zasady budowy telekomunikacyjnego kanału technologicznego.  
 
Wytyczenie w terenie trasy budowy rurociągu kablowego należy wykonać w oparciu  

o domiary graficzne z mapy geodezyjnej lub przy użyciu podanych współrzędnych geodezyjnych. 
Telekomunikacyjny kanał kablowy należy ułożyć zapewniając jego przykrycie nie mniejsze 

niż 0,8 m a pod drogami nie mniejsze niż 1,0 m. 
Projektowany rurociąg należy ułożyć na 5 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej, bez 

naprężeń, z falowaniem w płaszczyźnie poziomej wynoszącym 0,3%. Przed całkowitym zakryciem 
należy na nim ułożyć 10 centymetrową warstwę piasku, a użyta ziemia do całkowitego zasypania 
nie powinna zawierać kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Przebudowę należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż -10˚ C. 

Do oznaczenia trasy kabla należy użyć taśmy o treści „"UWAGA KANAŁ 
TECHNOLOGICZNY" ułożonej w połowie głębokości ich ułożenia. 

 
 Wytyczenie w terenie miejsca budowy słupów linii napowietrznych należy wykonać  
w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjnej. Szczeliny między rurami kanalizacji  
w studniach powinny być wypełnione przy użyciu zaprawy cementowej.  
Rury w studniach nie mogą posiadać ostrych wewnętrznych krawędzi. Ściana z osadzonymi rurami 
powinna tworzyć płaszczyznę, bez wystających końców rur, a otwory rur powinny tworzyć 
regularne, poziome warstwy.  
 Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur 
kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody 
powierzchniowej ani zamulanie komory studni.  
 Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć uszczelniające i ochronne pokrycie lakierem 
bitumicznym. Elementy metalowe studni należy pomalować lakierem asfaltowym – jako 
zabezpieczenie antykorozyjne. Na rurach wspornikowych zamontować wsporniki dwukablowe.  
 Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki 
sposób, aby nie mogło nastąpić zamulanie rur ani przenikanie gazu. Środki użyte do zaślepienia 
końców rur powinny być zaakceptowane przez odbiorcę - właściciela kanalizacji kablowej (np. 
zapiankowane).   
Rama włazu powinna być stabilnie połączona z korpusem włazu i otoczona betonowym 
obramowaniem.  
 Osadniki w studniach powinny znajdować się na osi otworu włazowego, a ich głębokość 
zapewnić zakrycie kosza węża pompy. Dno osadnika powinno być wykonane  
z warstwy grubego żwiru.  
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3.4. Zestawienie podstawowych materiałów. 
 
 
L.p. Materiał Jedn. Ilość 

1 Rura RHDPEp 125/7,1mm m 137 

2 Rura RHDPEp 110/6,3mm m 137 

3 Rura RHDPEk-S110mm   m 511 

4 Rura RHDPE 40/3,7mm m 648 

5 Multirura 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka m 648 

6 Studnia SKR-1 klasy B-125 kpl. 4 

7 Studnia SK-2 klasy B-125 kpl. 8 

8 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 szt 648 

9 Złączka do rury 40/3,7 szt. 3 

10 Złączka do rury 110 szt. 108 

11 Złączka do rury 125 szt. 22 

12 Taśma ostrzegawcza szt 648 

13 Puszka hermetyczna szt 12 

 

 

 

3.5. Uwagi końcowe. 
• Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany zgodnie  

z projektem, przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących norm, wytycznych  
i przepisów BHP oraz PPOŻ. 

• Wszelkie roboty w pobliżu urządzeń obcych zlokalizowanych w obrębie pasa drogi należy 
prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem  instytucji sprawującej nadzór nad danym 
urządzeniem. W przypadku stwierdzenia występowania  urządzenia nie 
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym należy bezwzględnie przerwać roboty, 
powiadomić właściwą instytucję, a dalsze prace kontynuować w sposób przedstawiony 
wyżej.  

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się  
z usytuowaniem urządzeń podziemnych na zaopiniowanych podkładach geodezyjnych. 

• Po zakończeniu prac należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze. 
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4. RYSUNKI  

4.1. Plan sytuacyjny budowy kanału technologicznego. 




