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1) DOSTAWA PRZEWODU – KONTROLA, PRZENOSZENIE I BADA NIA „OTDR” 
 
1.1 Oględziny 
Każdy bęben z przewodem OPGW powinien być poddany oględzinom zaraz po dostawie, w celu 
upewnienia się, że przewody nie uszkodziły się podczas transportu. Informacje na tabliczce 
znamionowej takie jak: numer bębna, długość, średnica zewnętrzna i inne szczegóły powinny być 
sprawdzone w celu upewnienia się, że dostawa odpowiada w pełni wymaganiom zawartym  
w zamówieniu.  
 
1.2 Transport (przenoszenie) 

 
a) Bębny powinny być przenoszone z ciężarówek lub innych środków transportu w sposób bezpieczny 

przy użyciu wózków widłowych, dźwigów lub wciągarek przeznaczonych do przenoszenia bębnów 
o wskazanej wadze i rozmiarze.  

b) W przypadku gdy wymagane jest aby przewody były magazynowane przez dłuższy czas przed 
rozpoczęciem instalacji, zaleca sie przechowywanie bębnów wewnątrz budynków (magazynów)  
w celu ochrony kabli, jak również bębnów. Końcówki przewodów OPGW muszą być uszczelnione 
przez cały czas. 

 
1.3  Badania reflektometrem przed instalacj ą przewodu  
Kopia zaświadczenia o przeprowadzeniu badań (Test Certificate) jest dołączona do każdego bębna.  
Po otrzymaniu materiału, zaleca się sprawdzenie tłumienia optycznego i ciągłości wszystkich włókien  
w każdym bębnie. Wewnętrzny koniec przewodu jest dostępny i umożliwia przeprowadzenie badania 
reflektometrem bez konieczności usuwania otuliny przewodu. W przypadku pojawienia się rozbieżności 
pomiędzy fabrycznym raportem badań, a raportem z odbioru na miejscu dostawy, należy natychmiast 
poinformować o tym SFPOC. Po ukończeniu testów kontrolno-odbiorczych na miejscu dostawy, koniec 
przewodu OPGW musi być ponownie uszczelniony.  
 
2) Sprzęt instalacyjny i narz ędzia 
Sprzęt instalacyjny wymagany do montażu OPGW jest w zasadzie taki sam jak używany do montażu 
tradycyjnych przewodów odgromowych. Lista podstawowych narzędzi jest następująca: 
Wciągarka silnikowa           Hamownik 
Szpula odbiorcza          Rolki montażowe z warstwą uretanową 
Uchwyty do rozwijania  przewodu    Urządzenie przeciwko skręcaniu się OPGW 
Odprężacz skrętu          Uchwyty typu Come Along 
Obcinarka do tub OPGW      Osprzęt liniowy 
 
Materiały 
Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie sprawdzić wygląd i stan techniczny wszystkich narzędzi 
do naciągania, całego wyposażenia i akcesoriów. Należy się upewnić, że maszyny, wyposażenie  
i narzędzia są odpowiednie do montażu dane przewodu OPGW, a ich sprawność i bezpieczeństwo 
użytkowania jest poparte odpowiednimi badaniami (certyfikatami). Cały sprzęt i przewody podczas 
montażu muszą być odpowiednio uziemione.  
 
2.1. Wciągarka z silnikiem spalinowym 
Wciągarka musi być dostosowana do pracy ciągłej o sile ciągnięcia większej niż dwukrotna wartość 
naciągu wymaganego przy rozwijaniu i powinna być wyposażona w dynamometr, wskaźnik prędkości 
rozwijania i hamulec dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas operacji rozwijania przewodu. 
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Wciągarka powinna pracować z bezpieczną prędkością przy ciągłym kontakcie ze wszystkimi 
obserwatorami wzdłuż linii. Lina ciągnąca powinna być cały czas monitorowana dla stwierdzenia 
ewentualnego zluźnienia. Jeżeli zaobserwowana zostanie jakakolwiek nieprawidłowość, proces 
rozwijania przewodu należy natychmiast zatrzymać. 
 
2.2 Bęben wci ągarki lub hamownik 
Zaleca się stosowanie bębna wciągarki o średnicy 800 mm (32”) do przewodów OPGW z jedną warstwą 
drutów oplotu oraz 1000 mm (40”) dla przewodów z dwoma warstwami drutów. Rowki na bębnie 
wciągarki powinny być wykonane z neoprenu, uretanu lub gumy. Hamownik powinien być chroniony 
przed jakąkolwiek siłą podnoszącą spowodowaną przez naciąg w przewodzie OPGW. Hamownik 
powinien być usytuowany, podobnie jak wciągarka, w odległości równej, minimum, dwa razy, a zaleca 
się w odległości równej trzy razy, wysokość słupa przy którym jest zlokalizowany. Hamulec przy bębnie 
z przewodem OPGW musi być tak ustawiony, aby naciąg, wymagany, w przewodzie odwijanym  
z bębna utrzymany był na poziomie 20-50 kg (40-110 lb). Hamownik musi być bezwzględnie 
wyposażony w dynamometr.  
 
2.3 Rolki monta żowe lub układ rolek monta żowych 
Rolki są wykorzystywane na każdym słupie, aby umożliwić przeciągnięcie przewodu OPGW wzdłuż 
wyznaczonej trasy. Średnica rolki nigdy nie powinna być mniejsza niż 40 x d („d” jest średnicą OPGW) 
jednak nie mniejsza niż 400 mm (16”) lub 500 mm (20”) w zależności od kąta rolki podwójnej, 
stosowanej dla dużych kątów załomu linii. Rolki powinny być wykonane z aluminium i musza mieć rowki 
pokryte gumą uretanową w celu zapobiegania uszkodzeniom lub deformacji kabla. Wielokrążki dla 
pierwszego i ostatniego słupa obok bębna wciągarki i wciągarki mechanicznej powinny mięć średnice 
minimum 500 mm (20”), a najlepiej 600 mm (24”). Rolki powinny być zamocowane do konstrukcji słupa, 
pojazdu lub innych urządzeń w przypadku gdy odchylenie horyzontalne jest ≥ 100 . Rekomendowane 
wymiary rolek podano w instrukcji „ Kluczowe Parametry Instalacji”. Wysięgnik rolki linowej powinien 
posiadać odpowiednią wytrzymałość dla przeniesienia występujących obciążeń. 
 
 
2.4 „Po ńczochy” do rozwijania przewodów 
„Pończochy” stalowe mogą być stosowane do uchwycenia przewodu OPGW i połączenia go z linką 
wstępną. Należy zwrócić szczególną uwagę aby przewód OPGW włożyć do końca „pończochy”  
i zastosować jeden lub dwa zaciski do zabezpieczenia przewodu. 
 
 
2.5 Linka do rozwijania przewodu OPGW 
Linka do rozwijania przewodu OPGW (linka wstępna, stary przewód odgromowy wymieniany na 
OPGW) powinna być wysokiej jakości. Zaleca sie używać do tego celu linkę plecioną która nie podlega 
skręcaniu się przy rozwijaniu, o średnicy identycznej lub nieznacznie mniejszej od OPGW, o 
znamionowej wytrzymałości większej niż siła naciągu i o takim samym kierunku nawinięcia oplotu jak w 
OPGW.  
 
2.6 Urządzenie zapobiegaj ące obracaniu si ę przewodu  
Dla przewodów OPGW o konstrukcji luźnej tuby, a szczególnie dla konstrukcji z jednostką optyczną w 
oplocie (nie w centrum) i dla konstrukcji OPGW z tubą centralną z dwoma warstwami oplotu, stosowanie 
urządzeń zapobiegający obracaniu się przewodów jest rekomendowane, lecz niewymagane, 
koniecznie w zależności od lokalnych warunków, bez ostrych załomów linii. Obracanie się przewodu 
można ograniczyć poprzez zastosowanie specjalnych urządzeń oraz przez utrzymanie OPGW w 
środku rowka na każdej rolce, podczas rozwijania, przez dostosowanie kąta pochylenia rolki na słupach 
z poziomym odchyleniem. Jeżeli stosuje się urządzenie zapobiegające obracaniu się przewodu, może 
być ono połączone do pończochy jako typowy zestaw jak pokazano w Załączniku 1-2 lub zamocowane 
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do OPGW w zależności od typu zastosowanego urządzenia. Stosowanie urządzeń zapobiegających 
obracaniu lub skręcaniu się OPGW jest wymagane dla konstrukcji OPGW posiadających jedną warstwę 
drutów oplotu dokoła centralnej jednostki optycznej. 
 
2.7 Odpr ężacz skr ętu 
Pomiędzy pończochą i linką naciągową powinien być zastosowany odprężacz skrętu (lub urządzenie 
zapobiegające skręcaniu, jeżeli jest zastosowane pomiędzy uchwytem a linką) o wysokiej jakości  
i wystarczającej wytrzymałości dla przeniesienia siły naciągu oraz umożliwiający łagodne przejście 
przez rolki montażowe. 
 
2.8 Osprzęt liniowy 
Cały zastosowany osprzęt do montażu musi być dostosowany do średnicy przewodu OPGW  
z uwzględnieniem kierunku lub ułożenia drutów oplotu. Zastosowany oprzęt musi posiadać 
wytrzymałość większą niż przewód OPGW. 
 
 
3) ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I PARAMETRY INSTALACYJNE  
Czynniki, które mogą spowodować uszkodzenie włókien, jeżeli dopuszczalne wartości zostaną 
przekroczone : 
a) naciąg 
b) zginanie 
c) nacisk (zgniatanie) / skręcanie 
d) drgania 
Patrz instrukcja „Kluczowe Parametry Instalacji”. 
 
3.1 Zalecenia 
a) Naciąg – Mimo że przewód OPGW jest zaprojektowany w taki sposób, aby wytrzymał najbardziej 
surowe warunki środowiskowe bez wydłużenia włókien światłowodowych, zaleca sie utrzymywać 
naciąg o odpowiedniej wartości w OPGW. Podczas instalacji OPGW maksymalny dopuszczalny naciąg 
w przewodzie jest ograniczony do 15% UTS. Jednak zaleca się wykonywanie montażu przy naciągu 
wynoszącym 5 do 6% UTS lub przy 50% naciągu występującego podczas regulacji zwisów lub przy 
naciągu, w kg, równym ciężarowi jednostkowemu jednego kilometra przewodu. Ważne jest, aby naciąg 
zadawany był płynie i był utrzymywany w jednej wartości podczas montażu.  
b) Zginanie  – Zginanie może również spowodować uszkodzenie przewodu, jeżeli średnica zginania jest 
zbyt mała. Może to uszkodzić metalowe komponenty, w szczególności tubę światłowodową co skutkuje 
obniżoną ochroną lub wzrostem tłumienia optycznego włókien. Zalecane w zakresie rekomendowanych 
parametrów promienie gięcia można znaleźć w instrukcji „Kluczowe Parametry Instalacji”. 
c) Nacisk (zgniatanie)/skr ęcanie  – Nacisk (zgniatanie)/skręcanie może również uszkodzić 
metalowe/metaliczne komponenty przewodu. Przy wyborze rolek montażowych należy się upewnić, że 
są one odpowiednie do średnicy instalowanego przewodu OPGW, a ich powierzchnia jest pokryta 
neoprenem, uretanem lub gumą. Skręcanie można ograniczyć dzięki zastosowaniu urządzeń 
zapobiegających skręcaniu i utrzymaniu przewodów OPGW na dnie każdej rolki podczas rozwijania 
przewodu, poprzez dostosowanie ich kąta wychylenia na słupie z odchyleniem ≥ 100 . Bardzo ważne 
jest, aby osprzęt współpracujący w polaczeniu z OPGW był odpowiedni do danej konstrukcji OPGW.  
d) Drgania  – Nadmierne drgania mogą spowodować w dłuższym okresie czasu uszkodzenia 
metalowych komponentów OPGW. Drgania są ograniczane poprzez stosowanie tłumików drgań, a ich 
odpowiednie typy mogą zostać zaproponowane klientowi na życzenie. Ważne jest, aby drgania i inne 
ruchy OPGW były eliminowane natychmiast po zainstalowaniu przewodu. Z tego powodu zaleca się aby 
ostateczny montaż OPGW nastąpił krótko po rozwinięciu przewodu w linii (w ciągu 24 godzin jeśli to 
możliwe lub najdalej w ciągu 48 godzin). W przeciwnym wypadku, wiatr może wzbudzić drgania lub 
przemieszczenia wzdłużne, które mogą uszkodzić tubę światłowodową, która stanowi ważny element 
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ochrony włókien światłowodowych.  
 
4) PROCEDURA INSTALACJI 
 
4.1 Prędko ść rozwijania 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas instalacji należy szybko przerwać 
cały proces. Jest to łatwiejsze i bezpieczniejsze do wykonania, jeżeli szybkość naciągu jest mała i pod 
kontrolą. W tym celu zaleca sie utrzymywanie szybkości rozwijania max. 75 metrów/minutę (3 
mile/godzinę). Prędkość ta powinna być zmniejszona do minimum przy każdym słupie, aby odprężacz 
skrętu i urządzenie zapobiegające obracaniu się przewodu przeszły płynnie przez rolki montażowe.  
 
4.2 Tymczasowe uchwycenie przewodu 
Po rozwinięciu przewodu OPGW musi on być zabezpieczony w ustalonym położeniu. Na słupach 
przelotowych OPGW będzie podtrzymywane w kierunku pionowym na rolkach, ale stosunkowo 
swobodnie może przemieszczać się w poziomie. Jeżeli czas od wyregulowania zwisów do momentu 
zamocowania OPGW na stałe jest znaczący , istnieje niebezpieczeństwo, że siła wiatru spowoduje 
wzdłużne wibracje, które mogą być szkodliwe dla przewodu. Zaleca sie, aby kompletny montaż OPGW 
był zakończony w ciągu 48 godzin co zapobiegnie uszkodzeniom.  
W przypadku wystąpienia w/w okoliczności, zaleca sie użycie tymczasowych łączników/wiązadeł, które 
zapobiegają ruchom w poziomie. Mogą mięć formę linki zamocowanej z każdej strony konstrukcji/słupa. 
 
4.3 Regulacja zwisów i ostateczny monta ż osprz ętu  
Normalna procedura regulacji zwisów OPGW (patrz zał ącznik 1-6)  powinna być wykonana z 
wykorzystaniem uchwytów typu Come-Along . Należy zwrócić uwagę aby narzędzia stosowane jako 
come–along nie powodowały nadmiernych sił ściskających przewód OPGW (patrz zał ącznik 1-3).   
Zaleca się aby regulację zwisów wykonać w ciągu 12 godzin od rozwinięcia przewodu OPGW. 
Regulację zwisów można wykonać poprzez pomiar zwisu w przęśle równoważnym lub przy 
zastosowaniu dynamometru, na podstawie opracowanych tabel zwisów i naciągów. Wstępny naciąg 
może być zadany przy pomocy urządzeń do rozwijania, a ostateczny, wymagany naciąg, przy pomocy 
came-long i wciągarek przy słupach mocnych kończących sekcję światłowodową. Łatwiejsze jest 
wykonanie regulacji zwisów dla mniejszej ilości przęseł ze względu na mniejszą długość przewodu do 
„wybrania”.   
 
5) BADANIA PO REGULACJI ZWISÓW 
Zaleca sie sprawdzenie tłumienności optycznej wszystkich włókien po rozwinięciu i ostatecznym 
zamocowaniu osprzętu. Zaleca się, aby tłumienność wszystkich włókien sprawdzić po wykonaniu 
spawania. Badania powinny być przeprowadzane sukcesywnie, w miarę jak kolejny bęben przewodu 
OPGW został zamocowany w linii, a włókna zostały połączone. Jakiekolwiek problemy powinny być 
natychmiast zidentyfikowane. Jak wspomniano w punkcie 1.3 Sugeruje sie, aby używać ten sam sprzęt 
pomiarowy do badań tłumienia OPGW jaki stosowano do pomiarów po dostawie przewodów. Dane 
dotyczące tłumienia optycznego włókien z trzech serii pomiarów powinny być porównane dla 
upewnienia się, że nie występują żadne problemy.  
 
6) SPAWANIE WŁÓKIEN 
Producent skrzynek połączeniowych światłowodów powinien dostarczyć szczegółową instrukcję, w 
której zostanie pokazane w jaki sposób jak przewód OPGW ma być zamocowany w skrzynce oraz w jaki 
sposób włókna są zabezpieczone i chronione na tackach ze spoinami. Dodatkowo informacje zawarte 
są w instrukcji „ Procedura przygotowania kabli do zamocowania i spawania”, (patrz załącznik nr 2).  
 
6.1 Umiejscowienie skrzynek poł ączeniowych 
Połaczenia spawane OPGW są zawsze umiejscowione na słupach, ponieważ połaczenia 
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sródprzęsłowe są nie możliwe do zrealizowania. Praktycznie, połączenia powinny być umiejscowione 
na konstrukcjach slupów mocnych, gdzie zastosowane są uchwyty odciągowe. Należy pamiętać, że 
przed wejściem do skrzynki połączeniowej powinien być utworzony zapas przewodu OPGW w postaci 
kilku kręgów przewodu, nawiniętych na odpowiedniej konstrukcji.  
 
6.2 Metody spawania (ł ączenia) włókien światłowodowych 
Akceptowana jest metoda spawania pojedynczych włókien światłowodowych. Jest to metoda 
najbardziej trwała i powoduje najmniejsze straty optyczne. System centrowania włókien przed 
spawaniem (PAS) jest bardzo efektywny. Spawanie powinno być wykonane w takich warunkach, aby 
włókna były chronione przed kurzem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.  
 
6.3 Skrzynki poł ączeniowe 
Włókna muszą być podtrzymane i chronione odpowiednio dobranymi, plastikowymi tubami osłonowymi, 
które nasuwa się na włókna od punktu wejścia włókien do skrzynki połączeniowej, aż do wejścia włókien 
na tacki. System mocowania powinien zapewniać utrzymanie przewodu OPGW na zewnątrz i wewnątrz 
portu wejściowego do skrzynki, w celu zapobiegnięcia skręcania tub optycznych wewnątrz skrzynki i ich 
uszkodzenia. Uchwyty mocujące nie mogą powodować nadmiernego ściskania, a jednocześnie 
zapewnić wytrzymałość przed wyciągnięciem OPGW z uchwytu.  
 
7.0 BADANIA KO ŃCOWE 
Po ukończeniu montażu wszystkich sekcji linii, a przed oddaniem do użytkowania, należy sprawdzić 
tłumienie optyczne, aby upewnić się, że instalacja została wykonana właściwie. Dane z tych badań 
należy zachować, jako cześć procedury eksploatacji, dla sprawdzenia osłabienia sygnału.  
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Załącznik 1-1: Typowy uchwyt do ci ągniecia 

 
 
Załącznik 1-2: Typowy zestaw z odpr ężaczem skr ętu 

 
Załącznik 1-3: Typowy zestaw z uchwytem typu come -alon g  
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Załącznik 1-4: K ąt zejścia na słupie ko ńcowym sekcji  

 
Załącznik 1-5: Zestaw do rozwijania przewodu  

 
Załącznik 1-6: Zestaw do regulacji zwisów  
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ZAŁĄCZNIK 2: Procedura przygotowania przewodu i identyf ikacja włókien 
 

Włókna 
Jednostki optyczne 

 
Kolor włókien 

Czarne znaczniki  ( W regularnych odst ępach ) 
0 1 2 3 

Niebieski  V V V V 
Pomarańczowy  V V V V 

Zielony  V V V V 
Brązowy  V V V V 

Szary V V V V 
Biały  V V V V 

Czerwony  V V V V 
Natural  V V V V 
Zółty  V V V V 

Fioletowy  V V V V 
Różowy  V V V V 
Morski  V V V V 

 
ZALECA SIĘ PRZETESTOWANIE TEJ PROCEDURY NA RESZTCE PRZEWODU PRZED 
ZASTOSOWANIEM JEJ NA WŁAŚCIWYM PRZEWODZIE. DOTYCZY TO ZWŁASZCZA 
PROCEDURY CIĘCIA I USUWANIA TUBY, GDYŻ WYMAGA TO PEWNEGO DOŚWIADCZENIA 
 

Tuby nawijane wraz z drutami: 

1. Zaznacz przewód owijając go od 4 do 5 razy taśmą lub użyj opaski w miejscu które będzie się 
znajdowało przy wejściu do skrzynki połączeniowej. W celu określenia wymaganej długości 
włókien w skrzynce połączeniowej, patrz instrukcja producenta skrzynki. Znak „Mark 1” na 
rysunku 1. 

 

 
2. Od „Mark 1” odmierz odpowiednią długość w kierunku końca przewodu i zaznacz ten punkt. 

Długość ta powinna być wystarczająca do wykonania zapasu w skrzynce i na tackach. Znak 
Mark 2 na rysunku 1. 

3. Umieść opaskę lub od 4 do 5 razy owiń taśmą przewód blisko znaku „Mark 2”, owijając w stronę 
znaku „Mark 1”. 
 

4. Utnij kabel przy znaku „Mark 2” i powtórz kroki od 1 do 4 dla pozostałych kabli, które będą 
łączone. 

 
5. Umieść oba przewody na stole warsztatowym i zabezpiecz uchwytami tak aby były dobrze 

przymocowane do stołu. 
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6. Przy znaczniku „Mark 1” natnij do połowy grubości, przy pomocy brzeszczota, każdy z drutów 
zewnętrznej warstwy. 
**Przy nacinaniu drutów zewn ętrznej warstwy zale ży zachowa ć szczególn ą uwag ę by nie 
przeci ąć lub naci ąć tub z włóknami, które znajduj ą się w wewn ętrznej warstwie**. 

 
7. Usuń taśmę z pozycji „Mark 2”, odwiń druty i przełam je w miejscu nacięcia (rys.2). 

 
Rys.2 

 
8. Po usunięciu wszystkich drutów, usunąć szmatką smar z wewnętrznej warstwy. 

 
9. Wewnętrzna warstwa zawierająca druty i stalowe tuby jest już dostępna. 

 
10. Rozpleść bardzo ostrożnie stalowe tuby oraz pozostałe druty z wewnętrznej warstwy. 

 
11. Usunąć szmatką resztki smaru z wewnętrznej warstwy. 

 
12. Odetnij pozostałe druty wewnętrznej warstwy blisko końca znacznika „Mark 1” 

 
13. Zaznacz centralny drut w odległości 30 cm (12 cali) od znacznika „Mark 1”w kierunku końca 

przewodu i utnij go w tym punkcie. 
 

14. Owiń taśmą tuby i drut centralny każdego przewodu w celu łatwiejszego włożenia do skrzynki. 
 

15. Wsuń tuby do odpowiednich wejść w skrzynce. Szczegóły w instrukcji producenta skrzynki.  
 

16. Po zabezpieczeniu tub przy wejściu do skrzynki rozdziel i ułóż je po kolei. 
 

17. Tuby są teraz gotowe do ucięcia. Powinno to być wykonywane pojedynczo, każda tuba osobno, 
jednorazowo w odcinkach maksymalnie 60 do 75 cm od wolnego końca, w przeciwnym razie 
istnieje ryzyko uszkodzenia włókien. 
 

18. Zaznacz na wybranej tubie miejsce obcięcia w odległości 60 do 75 cm od wolnego końca. W 
miejscu przecinania umieść obcinak uważając żeby nie zmiażdżyć tuby. Obracając obcinak 
delikatnie nacinaj tubę. 
 
NIE NACINAJ TUBY ZBYT GŁ ĘBOKO, TUBA NIE MO ŻE BYĆ CAŁKOWICIE PRZECIĘTA. 
 
Powtórz obrót 3 do 4 razy. Usuń obcinak. Tuba powinna być na tyle nacięta, żeby pęknąć przy 
delikatnym zginaniu, maksymalnie 2 razy o kąt 15° 
 

19. Tuba może być teraz delikatnie usunięta. Należy zachować ostrożność, aby przy usuwaniu 
brzeg tuby nie ocierał się o włókna, w przeciwnym razie włókna mogą zostać uszkodzone przez 
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ostre krawędzie lub przez ocieranie. Dotyczy to obu końców usuwanej tuby. Zaleca się, aby po 
wysunięciu tuby na około 2 -3 cm, odsłonięte włókna były delikatnie uchwycone palcami, w celu 
zapobiegnięcia wyciągnięcia włókien z przewodu OPGW podczas usuwania tuby. Czynność ta 
powinna być powtórzona odcinkami od 60 do 75 cm, aż do uzyskania odpowiedniej długości 
odsłoniętych włókien. 
 

20. Następnie na włókna nasuwana jest 4 cm tuba ochronna, jednostronnie zwężona, aż do 
wsunięcia jej na około 1, 5 cm do stalowej tuby. 
 

21. Po nasunięciu tuby ochronnej, na nią i na włókna nasuwamy tubę przejściową. 
 

22. Odsłonięte końce włókien , znajdujące się poza tubą przejściową, muszą być wyczyszczone 
szmatką lub, o ile zajdzie taka potrzeba, isopropylenowym alkoholem, w celu usunięcia żelu 
znajdującego się na włóknach. 

 

 
 

 
23. Upewnij się, że nie ma żadnych zanieczyszczeń na uciętych końcach włókien optycznych oraz 

na tackach w skrzynce optycznej. Wewnątrz skrzynki nie powinno być ostrych zgięć włókien 
optycznych. Minimalna średnica gięcia włókien wynosi 50 mm. 

 
24. Powtórz kroki 17, 18, 19, 20, 21 i 22 dla pozostałych tub i kabli  

 
25. Włókna są teraz gotowe do łączenia. Powinno się to odbywać w miejscu osłoniętym. 
 

 
Przewód z centralna tub ą: 
 

1. Zaznacz przewód owijając go od 4 do 5 razy taśmą lub użyj opaski w miejscu które będzie się 
znajdowało przy wejściu do skrzynki połączeniowej. W celu określenia wymaganej długości 
włókien w skrzynce połączeniowej, patrz instrukcja producenta skrzynki. 
 

2. Natnij brzeszczotem do połowy głębokości każdy drut zewnętrznej warstwy.  
 

3. Rozdziel druty i ułam je osobno w miejscu nacięcia. 
 

4. Smar na tubie lub wewnętrznej warstwie powinien być usunięty szmatką. Następny krok dotyczy 
przewodów posiadających więcej niż jedną zewnętrzną warstwę. W przeciwnym razie przejdź 
do kroku 7. 
 

5. Rozpleć drut wewnętrznej warstwy do miejsca zaznaczonego taśma lub opaską i utnij go 
brzeszczotem w odległości około 5 cm od tego miejsca.  
 

6. Powtórz tą czynność dla wszystkich drutów wewnętrznej warstwy. 
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7. Tuba, standardowo ze stali nierdzewnej, jest teraz gotowa do obcięcia. Powinno być to 

wykonywane odcinkami wynoszącymi od 60 do 75 cm, w przeciwnym razie istnieje ryzyko 
uszkodzenia włókien. Ostateczny punk ucięcia tuby powinien kończyć się około 4 cm przed 
uciętymi drutami. 
 

8. W miejscu przecinania umieść obcinak uważając żeby nie zmiażdżyć tuby. Obracając obcinak 
delikatnie nacinaj tubę. 
 
NIE NACINAJ TUBY ZBYT GŁ ĘBOKO, TUBA NIE MO ŻE BYĆ CAŁKOWICIE PRZECIĘTA. 
Powtórz obrót 3 do 4 razy. Usuń obcinak. Tuba powinna być na tyle nacięta żeby pęknąć przy 
delikatnym zginaniu, maksymalnie 2 razy, o kąt 15° 
 

9. Tuba może być teraz delikatnie usunięta. Należy zachować ostrożność, aby przy usuwaniu 
brzeg tuby nie ocierał się o włókna, w przeciwnym razie włókna mogą zostać uszkodzone przez 
ostre krawędzie lub przez ocieranie. Dotyczy to obu końców usuwanej tuby. Zaleca się, aby po 
wysunięciu tuby na około 2 -3 cm, odsłonięte włókna były delikatnie uchwycone palcami, w celu 
zapobiegnięcia wyciągnięcia włókien z przewodu OPGW podczas usuwania tuby. Czynność ta 
powinna być powtórzona odcinkami od 60 do 75 cm, aż do uzyskania odpowiedniej długości 
odsłoniętych włókien. 
 

10. Następnie na włókna nasuwana jest 4 cm tuba ochronna, jednostronnie zwężona, aż do 
wsunięcia jej na około 1, 5 cm do stalowej tuby. 
 

11. Po nasunięciu tuby ochronnej, na nią i na włókna nasuwamy tubę przejściową. 
 

12. Odsłonięte końce włókien , znajdujące się poza tubą przejściową, muszą być wyczyszczone 
szmatką lub, o ile zajdzie taka potrzeba, isopropylenowym alkoholem, w celu usunięcia żelu 
znajdującego się na włóknach. 

 
13. Upewnij się, że nie ma żadnych zanieczyszczeń na uciętych końcach włókien optycznych oraz 

na tackach w skrzynce optycznej. Wewnątrz skrzynki nie powinno być ostrych zgięć włókien 
optycznych. Minimalna średnica gięcia włókien wynosi 50 mm. 
 

14. Upewnij się, że włókna które mają być łączone ze sobą maja odpowiedni kolor i znaczniki, na 
długości włókna około 25 cm 

15. Włókna są teraz gotowe do łączenia. Powinno się to odbywać w miejscu osłoniętym. 
 
 
UWAGA  
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych pierwszeństwo ma zawsze instrukcja oryginalna w języku 
angielskim. 


