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اﯾن دستورالعمل در رابطه با نحوه حفاری و کابلکشی خاکی فيبر نوری بين شھری تھيه شده و رعاﯾت کليه مفاد آن توسط پيمانکاران و
ناظرﯾن الزامی ميباشد .
 -١رعاﯾت نکات اﯾمنی :
-١-١در طول عمليات اجرائی رعاﯾت کليه نکات اﯾمنی در مورد پرسنل اجرائـی و محـيط کـار از جملـه اسـتفاده از کـاله  ،کفـش اﯾمنـی،
عينک و غيره برای پرسنل و نصب عالئم ھشداردھنده مناسب در روز و شب ) تابلو  ،چراغ چشمک زن و غيره ( بعھده پيمانکارميباشد.
 -١-٢در صورت لزوم ھداﯾت ترافيک  ،نصب عالم ھشداردھنده و استقرار نفـر در نقـاط حسـاس بعھـده پيمانکـار بـوده و در صـورت عـدم
رعاﯾت اﯾن موارد مسئوليت بروز ھر گونه حوادث احتمالی متوجه پيمانکار خواھد بود .
 -١-٣در مواردﯾـکـــه عمل ــيات اجـرائـــی در شــانه خاکـــی جــاده ھـــا انجــام ميشـــود نصــب تابلوھــای ھشــداردھنده باﯾســتی مطــابق
دستورالعمل ھای وزارت راه و ترابری صورت پذﯾرد.
 -١-۴نصب تابلوی حاوی نام کارفرما  ،نام پيمانکار و مشخصات پروژه حداقل در سه نقطه از مسير الزامی است .
 -١-۵مسئوليت پوشش بيمه حوادث مربوط به پرسنل اجرائی  ،اشخاص ثالث  ،تأسيسات موجود و کابل و لوازم تحوﯾلی جھـت اجـرای
طرح بعھده پيمانکار ميباشد .
 -٢بررسی و ھماھنگی ھای اوليه :
 -٢-١الزم است پيمانکار قبل از شروع عمليات اجرائی  ،طرحھا و نقشه ھای مسير را دقيقاً بررسی نموده و از نوع بافت زمـين بمنظـور
تأمين دستگاھھای حفاری مورد نياز اطالع کافی حاصل نماﯾد تا از وقفه در اجرای عمليات جلوگيری شود .
 -٢-٢شناسائـی تأسيسات منصوبه زﯾرزمينی در طول مسير با انجام سنداژ و ھماھنگی با سـازمانھای ذﯾـربط ) آب  ،فاضـالب  ،بـرق ،
گاز  ،نفت و  ( ....بمنظور جلوگيری از بروز خسارت از وظاﯾف پيمانکار بـوده و مسـئوليت جبـران خسـارات و صـدمات وارده بـر تأسيسـات
منصوبه بعھده پيمانکار ميباشد .
 -٢-٣شروع عمليات اجرائـی منـوط بـه اخـذ مجوزھـای الزم از وزارت راه و ترابـری  ،شـھردارﯾھا ،شـرکت راه آھـن جمھـوری اسـالمی ،
سازمان ميراث فرھنگی  ،سازمان مراتع و جنگلبانی و غيره توسط کارفرما بوده و پيمانکار نيز موظف بـه انجـام ھمـاھنگی ھـای الزم بـا
سازمانھای مذکور در طول عمليات اجرائی ميباشد.
 -٢-۴پيمانکار موظف است با ھماھنگی ناظر مقيم قبل از اقدام به حفاری حداقل  ٢٠کيلومتر از مسير را جھـت شناسـائی مشـکالت و
موانع اجرائی بررسی و در صورت لزوم نسبت به اخذ اصالحيه طرح از اداره کل طرح و مھندسی انتقال ) از طرﯾق واحد نظارت مربوطه (
اقدام نماﯾد تا وقفه ای در اجرای پروژه بوجود نياﯾد .
 -٢-۵خــط رﯾــزی بـمنـظـور انجام عمليات حفاری بر اساس طرحھا و اصالحيه ھای تأﯾيد شده اداره کل طرح و مھندسی انتقال می باﯾد
با ھماھنگی ناظر مقيم صورت پذﯾرد .
 -٢-۶چنانچه پيمانکار در اجـرای عمليـات حفـاری و کابلکشـی قصـد اسـتفاده از دسـتگاھھای کابـل گـذار را داشـته باشـد  ،الزم اسـت
مشخصات فنی و کاتالوگ دستگاه مربوطه را جھت تأﯾيد در اختيار کارفرما قرار دھد.
 -٣عمليات حفاری :
 -٣-١عمق حفاری بدون در نظر گرفتن بافت زمين  ١۵٠سانتی متر ميباشد و در صورت افزاﯾش عمق حفاری مطابق طرح ﯾا به تشخيص
ناظر مقيم مبنای محاسبه قيمت ھر متر حفاری و کابلکشی بصورت ذﯾل ميباشد :
)  ( Xعمق حفاری
١۵٠



قيمت ﯾک متر حفاری و کابلکشی مطابق قرارداد

=

قيمت ﯾک متر حفاری و کابلکشی با عمق)  ( Xسانتيمتر
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تبصره  : ١در زمين ھای کامال ً سنگی با نظر واحد نظارت مربوطه و تأﯾيد کارفرما عمق حفاری به  ٩٠ cmسانتيمتر کاھش می ﯾابد و با
ھمان قيمت حفاری  ١۵٠ cmوجه پرداخت ميگردد.
تبصره  : ٢عمق حفاری در زمينھای خيلی سخت  ۶٠سانتيمتر ھمراه با لوله و بتن با نظر ناظر و تأﯾيد کارفرما و بدون وجه اضافی برای
لوله و بتن و با ھمان قيمت حفاری برای  ١۵٠ cmمی باشد .
تبصره  : ٣ھرگونه تسطيح و ترانشه برداری چنانچه در مسير طرح اوليه باشد،تعھد پيمانکار است زﯾرا که مجری مسير را دﯾده و پـس
از بررسی قيمت داده است و لذا ھزﯾنه جداگانه ای تعلق نمی گيرد ولی چنانچه در مسيری که طرح تغيير کرده نياز به تسطيح باشد و
درصورتيکه پيمانکار ،پس از انجام مراحل ذﯾل آنرا اجرا نماﯾد،ھزﯾنه ھای مربوط توسط اداره خرﯾد و قراردادھـای مخـابرات تعيـين قيمـت و
پس از تصوﯾب کميسيون به مجری طرح قابل پرداخت خواھد بود.
 -١اخذ دستور کار کتبی تغيير طرح از واحد طراحی
 -٢اخذ دستور کار کتبی ناظر درخصوص ضرورت اجرای تسطيح )عدم امکان توقف بيل مکانيکی برای حفاری (
 -٣اجراء تسطيح در حضور ناظر و تنظيم صورتجلسه در ھمانروز ﯾاذکر طول ،عرض و ارتفـاع،نوع بافـت زمين،نـوع دسـتگاه مـود اسـتفاده
ودرخواست وجه و تحوﯾل صورتجلسه مذکور به اداره نظارت در فاصله زمانی حداکثر سه روز پس از اجرا.
 -٣-٢عرض ترانشه مورد قبول در عمليات حفاری  ۴٠سانتيمتر در نظر گرفته شده است و به افزاﯾش عرض ترانشه بر اثر نـوع دسـتگاه
حفار و ﯾا رﯾزشی بودن محل حفاری ھزﯾنه اضافی تعلق نمی گيرد.
 -٣-٣در ناھـمـوارﯾـھـای متـنـاوب ) مـنـاطـق تـپـه ماھـور ( بـا ارتـفــاع کـمتــر از  ١/۵متـــر از ســطح  00.00بــاﯾستی عــمق ترانشـه از
سطح  00.00مطابق بقيه مسير )  ١/۵متر از سطح  ( 00.00باشد  .در موارد خاص با ارتفـاع بـيش از  ١/۵متـر اخـذ تأﯾيدﯾـه از اداره کـل
طرح و مھندسی انتقال ضرورﯾست .
 -٣-۴حفاری با بيش از طول  ٢قرقره ) حدود  ٩کيلومتر ( بدون درﯾافت مجوز از کارفرما مجـاز نبـوده و ھزﯾنـه کليـه خسـارات احتمـالی از
قبيل تغيير طرح  ،پرشدن ترانشه و صدمات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث بعھده پيمانکار ميباشد .
 -٣-۵عمق حفاری در مناطق شھری  ١٢٠سانتی متر ميباشد .
 -٣-۶در حاشيه جاده ھای کوھستانی که وزارت راه و ترابری جھت ھداﯾت آب ھای فصلی مبادرت به اﯾجاد قنوی خاکی ﯾا بتنی نمـوده
است  .چنانچه اجرای حفاری در داخل قنو پيش بينی شده باشد پس از اخذ مجوز از وزارت راه و ترابری اقدام به حفاری از کـف قنـو بـه
عمـق تعيين شـده از طـرف وزارت راه و ترابـری خواھـد شـد  .در صـورتيکه وزارت راه و ترابـری اجـازه حفـاری بـا عمـق اسـتاندارد ) ١۵٠
سانتی متر ( را صادر ننماﯾد برای عمق ھای کمتر از ﯾک متر نصب حفاظ مکانيکی ) لوله و بتن ( مطابق بند  ٣-١الزامـی و ھزﯾنـه ھـای
مربوطه به عھده پيمانکار ميباشد .
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تبصره  :پس از انجام عمليات حفاری و کابلکشی باﯾستی قنوھای تخرﯾب شده بر اساس استاندارد ھای وزارت راه و ترابری بازسازی
شود  .در اﯾنصورت ھزﯾنه ھای اضافی باﯾستی قبل از اجرا مورد توافق کارفرما و پيمانکار قرار گيرد .
 -٣-٧چنانچه عمليات کابلکشی در شانه خاکی جاده ھا انجام پذﯾرد باﯾستی کليـه دسـتورالعملھای وزارت راه و ترابـری جھـت پرکـاری
مجدد و بازسازی شانه خاکی رعاﯾت شود  .بدﯾھی است ھزﯾنه ھای اضـافی ناشـی از رعاﯾـت دسـتورالعمل ھـای وزارت راه و ترابـری
باﯾستی قبل از اجرا مورد توافق پيمانکار و کارفرما قرار گيرد .
 -٣-٨در مواردی که زمين رانشی بوده و در طرح پيش بينی نشده باشد پيمانکار باﯾستی مطابق دستورالعمل ارائه شده توسط کارفرما
نسبت به جلوگيری از رانش زمين اقدام نماﯾد .
در اﯾنصورت ھزﯾنه ھای مربوطه باﯾستی قبل از اجرا مورد توافق پيمانکار و کارفرما قرار گيرد .
 -٣-٩چنانچه در مسيری وزارت راه و ترابری طرح تعرﯾض جاده را در دستور کـار خـود داشـته باشـد بـا اسـتعالم از وزارت راه و ترابـری در
مورد ميزان خاکبرداری و در نظر گرفتن شيب گرﯾز از مرکز در پيچ ھا عمق حفاری طوری تعيين خواھد شد که پـس از خـاکبرداری عمـق
استاندارد )  ١۵٠سانتی متر از سطح جاده جدﯾد ( حفظ گردد.
 -٣-١٠ابعاد چاله مفصل بطول  ٢متر و عرض  ١/۵و عمق  ١/۵متر ميباشد که باﯾستی پس از کابلکشـی و قبـل از مفصـلبندی بـا خـاک
سرندی کامال ً پر شود .
 -٣-١١محل استقرار مفصل باﯾستی طوری انتخاب شود که داخل مناطق باتالقی و جاده ھای انشـعابی و محـل تـردد وسـائل نقليـه ،
کنار دکلھای برق فشار قوی  ،نزدﯾک پل ھا و آبروھا  ،داخل تونل ھا  ،مناطق صعب العبور  ،پيچ ھای تند و در مناطق با شيب تنـد قـرار
نگيرد و حداقل  ٢٠متر از موانع مذکور فاصله داشته باشد .ضمناً باﯾستی حتی االمکان مفصل در جائی قرار گيرد که دسترسی ماشين
مفصلبندی به آن بسھولت انجام شود .
تبصره  :چنانچه در مسيری بيش از ﯾک رشته کابل کشيده ميشود باﯾستی چاله مفصل ھای مربوط به ھر کابل حداقل  ١٠٠متر با ھـم
فاصله داشته باشد .
 -۴عبور از عرض جاده ھا و رﯾل راه آھن
جھت عبور از عرض جاده ھا ) در صورت عدم امکان حفاری باز ( و ﯾا جھت عبور از زﯾر رﯾل راه آھن ميتوان به چھار طرﯾق اقدام نمود :
الف -استفاده از پرس افقی
ب  -اﯾجاد نقب
ج  -اﯾجاد نقب ھمراه با کول گذاری
د -عبور از زﯾر گذرھا
 -۴-١درصورت استفاده از پرس افقی حداقل عمق عبور پرس افقی  ٣متر از سطح جاده و ﯾا رﯾل ميباشد  .بابت حفاری چاله ھای پرس
و لوله  PVCفشار ضعيف مورد استفاده ھزﯾنه اضافی تعلق نمگيرد و جزء ماھيت کار محسوب ميشود  .توضيح اﯾنکـه جھـت عبـور کابـل
لوله  PEنمره  ۶٣فشار قوی  ١٠اتمسفر درون لوله  PVCمربوط به پرس نصب خواھد شد بطورﯾکه از ھر طرف حداقل  ٣متر طـول اضـافه
داشته باشد .
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 -۴-٢در مواردﯾکه استفاده از پرس افقی مقدور نمی باشد و ﯾا بر اساس طرح احداث نقب پـيش بينـی شـده اسـت بـا توجـه بـه مجـوز
وزارت راه و ترابری کول گذاری ھمراه با تزرﯾق بتن انجام پذﯾرد  .نصب لوله  PEمطابق مشخصات مندرج در بند )  ( ۴ -١جھت عبور کابـل
الزامی است .
 -۴-٣در عبور از عرض جاده ھا و رﯾل راه آھن که از زﯾر گذر ھای موجود استفاده ميگردد به طرق ذﯾل اقدام خواھد شد :
الف  :حفاری و لوله گذاری  PEنمره  ۶٣فشار قوی  ١٠اتمسفر از کف زﯾرگذر به عمق  ۶٠سانتيمتر و بتن رﯾزی  B -٢۵٠تا کف زﯾر گذر .
در اﯾن حالت چنانچه عبور از کف آبرو در طرح دﯾده شده باشد پيمانکار باﯾستی برای اﯾن مورد قيمت مستقل پيشـنھاد نماﯾـد و چنانچـه
عبور از کف آبرو در طرح دﯾده نشده باشد الزم است قبل از اجرا پيمانکار و کارفرما در مورد قيمت عمليات توافق نماﯾند.
ب  :نصـب لولـه گالـوانـيــزه  ٢اﯾــنـچ بـه فـاصـلـه  ١٠سانتيمــتـر از سقـف زﯾـر گـذر با استفـاده از بست فلـزی بـا مشخصـات منـدرج در
بند ) ب  ( ۶ -به فواصل ﯾک متر از ﯾکدﯾگر .
 -۵عبور از بستر رودخانه ھا و آبروھا :
جھت عبور از عرض رودخانه ھا و آبروھا نصب لوله  PEنمره  ۶٣فشار قوی  ١٠اتمسفر در بستر رودخانه و آبرو به طول دھانه رودخانـه و
آبرو به عالوه  ٣متر از ھر طرف ضرورﯾست  ) .بدون بتن رﯾزی ( در اﯾنصورت عمق حفاری در باال دست جـاده  ٢/۵متـر و در پـائين دسـت
جاده  ٣متر خواھد بود .
تبصره  :در بسترھای سنگی عمق حفاری حداقل  ١/۵متر خواھد بود .
 -۶نصب لوله بر روی بدنه پل ھا :
در مواردﯾکه طبق طرح و مجوزھای صادره جھت عبور کابل از عرض رودخانه ھا و آبروھا نصب لوله بر بدنه پل ھا پيش بينی شده اسـت
مطابق ﯾکی از روشھای ذﯾل اقدام خواھد شد :
الف  :در پل ھائی که اجازه حفاری بر روی سطح پل داده ميشود با توجه به عمق کم حفاری باﯾستی از لوله  PEنمـره  ۶٣فشـار قـوی
 ١٠اتمسفر و بتن رﯾزی  B-250تا سطح  00٠00پل استفاده نمود .
ب  :در مواردﯾکه مجوز نصب لوله بر روی دﯾواره پل داده شده باشد از لوله گالوانيزه درزدار  ٢اﯾنچ ) مطابق استاندارد  ( DIN2440دو سر
رزوه که وزن ھر متر آن  ۵/۴کيلو گرم ميباشد اسـتفاده خواھـد شـد کـه جھـت اتصـال آنھـا در مسـير راسـته از بوشـن و در دو انــتھا از
زانـوئـی  ١٣۵درجـه استـفـاده خواھد شد بطورﯾکه انتھای لوله در دو طرف پل درون خاک قرار گيرد  .ضمناً از سطح  00٠00تا ارتفاع ﯾک
مـتر روی لولـه بتن رﯾزی با عيار  B250انجام پذﯾرد  .جھت اتصال لولـه ھـا بـه بدنـه پـل از بسـت تسـمه ای فـوالدی  ) ST37بـا پوشـش
حداقل  ١٢٠ميـکـرون گالـوانيزه گرم ( به ضخامت  ۵ميليمتر و عرض  ٣سانتيمتر که لوله ھـا را کـامال ً در برگرفتـه و بوسـيله دو عـدد رول
بولت نمره  ١۴به دﯾواره پل نصب ميشود استفاده خواھد شد .
فاصله بست ھا ﯾک متر از ﯾکدﯾگر خواھد بود  .درون لوله ھای گالوانيزه منصوبه لوله  PEنمره  ۴٠فشار قـوی  ١٠اتمسـفر کـه از طـرفين
لوله گالوانيزه حداقل به ميزان  ٣متر بيرون آمده باشد  ،نصب ميشود .
تبصره  : ١برای پل ھای طوﯾل در ھر  ١٠٠متر جھت اتصال لوله ھای گالوانيزه از دو عدد مھره ماسوره استفاده شود .

شرکت مخابرات استان سمنان

موضوع  :شرح عمليات

صفحه  ۶از

نام مـدرک :دستورالعـمـل حفاری و کابلکشی خاکی
فيبر نوری بين شھری
شماره FD-٠٠٢-١١ :

وﯾراﯾش  :دو

 ٧صفحه

تارﯾخ وﯾراﯾش ١٣٩٣/٠٣/٢٠ :

تبصره  : ٢چنانچه در محل ورود لوله گالوانيزه به درون خاک ) در دو انتھای پل ( لوله قابل فيکس کردن به بدنه پل نباشد باﯾستی دﯾوار
چينی و بتن رﯾزی با عيار  B250روی لوله انجام شود .
تبصره  : ٣چنانچه نصب لوله گالوانيزه بصورت مستقيم به دﯾواره پل مقدور نباشد ) دﯾواره پل مسطح و ﯾـا مقـاوم نباشـد ( طـرح نصـب
دستک توسط پيمانکار تھيه و پس از تصوﯾب کارفرما اجرا خواھد شد .
تبصره  : ۴در مواردﯾکه توسط سازنده بر روی پل داکت تعبيه شده است  ،در صورت اخذ مجوز ميتوان با نصب لولـه  PEنمـره  ۶٣فشـار
قــوی  ١٠اتـمــسفـر کابـل را درون داکـت نصـب نمود  .ضمناً باﯾسـتی لولـه  PEاز دو طـرف درون خـاک قـرار گرفتـه و روی آن بـتن رﯾـزی
 B-٢۵٠با ابعاد مناسب انجام پذﯾرد .
تبصره  : ۵چنانـچـه حفـاری در بـسـتـر رودخـانـه و آبـرو و ﯾـا نـصـب لولــه به بدنـه پـل ھـا امـکانـپذﯾر نباشد باﯾستی طرح نصب پـاراوان
) خرپا ( توسط پيمانکار که به تأﯾيد مھندس سازه ﯾا پل سازی رسيده باشد ارائه و پس از تصوﯾب نھـائی کارفرمـا نسـبت بـه اجـرای آن
اقدام نماﯾد .
 -٧نصب لوله بر روی دﯾواره تونل ھا :
 – ٧-١جھت عبور کابل در داخل تونل ھا باﯾستی لوله گالوانيزه نمره  ۶٣مطابق موارد مندرج در بند ) ب  ( ۶ -به دﯾواره تونل نصب شود.
 -٧-٢حداقل ارتفاع لوله ھا از سطح زمين دو متر و فاصله بست ھا از ﯾکدﯾگر ﯾک متر ميباشد .
 -٨کابلکشی و پرکاری :
 -٨-١پس از آماده شدن ترانشه و کنترل عمق آن توسط ناظر مقيم پيمانکار باﯾستی نسبت به رگالژ کف ترانشه اقدام نماﯾد  ،بطورﯾکـه
در زمان کابلکشی و پس از عمليات کابلکشی خراش و صدمه بـه کابـل وارد نشـود  .توضـيح اﯾنکـه باﯾسـتی قبـل از عمليـات رگالژکـف
ترانشه و کابلکشی  ،ماسه و خاک سرندی مورد نياز جھت پرکاری در طول مسير دپو شود .
 -٨-٢پس از انتخاب قرقره با طول مناسب و اطمينان از سالمت ظاھری کابل و قرقره و کنترل مشخصات کابـل اقـدام بـه حمـل کابـل بـا
جرثقيل  ،ليفت تراک  ،ﯾونيماک  ،کاﯾلبر و ﯾا وانت مجھز به جک کابلکشی خواھد شد .
 -٨-٣در ھنگام حمل و کابلکشی از خوابانيدن قرقره کابل به پھلو جداً خودداری گردد.
 -٨-۴در ھنگام کابلکشی قرقره کابل باﯾستی به شکلی مستقر گردد ) بر روی جک  ،ﯾونيمـاک  ،کـابلبر ( کـه کابـل از بـاالی قرقـره بـاز
شود .
 -٨-۵جھت کشيدن ھر قرقره کابل درون ترانشه با توجه به طول قرقره باﯾستی به تعداد کافی کارگر در مسير گمارده شـود بطورﯾکـه از
کـشيــده شـدن کابـل بر روی زميـن و ھمـچـنيـن خـمـش غـيـر مــجـاز کـابــل جـلـوگيــری بـعـمــل آﯾـد و در محل خــمش ھـا و ابتـدای
لوله گذاری ھا حتماً کارگر مستقر شود .
 -٨-۶رعاﯾت حداقل شعاع خمش )  ٢٠برابر قطر خارجی کابل ( الزامی است .
 -٨-٧در صورتيکه در ترانشه ﯾک رشته کابل کشيده ميشـود باﯾسـتی کابـل در وسـط ترانشـه قـرار گيـرد و در مواردﯾکـه دو رشـته کابـل
بصورت ھم مسير در ترانشه کشيده خواھند شد رعاﯾت فاصله حداقل  ٣٠سانتی بين دو کابـل الزامـی اسـت  .در مواردﯾکـه کابـل دوم
کابل استانی باشد باﯾستی کابل مربوط به شبکه اصلی در سمت جاده قرار گيرد .

شرکت مخابرات استان سمنان

موضوع  :شرح عمليات

صفحه  ٧از  ٧صفحه

نام مـدرک :دستورالعـمـل حفاری و کابلکشی خاکی
فيبر نوری بين شھری
شماره FD-٠٠٢-١١ :

وﯾراﯾش  :دو
تارﯾخ وﯾراﯾش ١٣٩٣/٠٣/٢٠ :

 -٨-٨مقدار کابل دست پيچ در محل مفصل ھا حداقل  ١۵متر از ھر طرف در نظر گرفته شود اﯾن مقدار با توجه به محل استقرار اتومبيـل
مفصلبندی قابل افزاﯾش ميباشد  .در ھر صورت متراژ دست پيچ از ھر دو قرقره باﯾستی ﯾکسان باشد .
 -٨-٩پـس از انـجـام عـمليـات کابلـکشی باﯾستی ترانشه تا ارتفاع  ٣٠ cmسانتی متر از روی کابل با ماسه و با خاک سرندی پر گـردد.
) ١٠سانتی متر زﯾر کابل و  ٢٠سانتی متر روی کابل (
تبصره  :بمنظور جلوگيری از خسارات وارده به کابل منصوبه و نقش پيشگيرانه آن  ،نوار اخطار بـه فاصـله  ۶٠سـانتی متـر از روی کابـل
باﯾد اجرا شود .
 -٨-١٠در مواردی که کابل ھم مسير در ترانشه وجود داشته باشد بر روی ھر کابل نوار اخطاری جداگانه کشيده شود .
 -٨-١١نوار اخطاری مورد استفاده از جنس پلی اتيلن زرد رنگ با عرض  ٢٠سانتی متر و ضخامت  ٠/١۵ + %٣ميلی متر ميباشد که بـر
روی آن جمله ) توجه  -کابل فيبر نوری شرکت ارتباطات زﯾرساخت ( با رنگ مشکی بصـورت الکترواسـتاتيک حـک شـده اسـت ) ارتفـاع
حروف  ٨سانتيمتر و عرض آنھا  ٢/۴سانتی متر (
تبصره  :در مورد کابلھای استانی بر روی نوار اخطاری مربوطه جمله ) توجه  -کابل فيبر نوری  -شرکت مخابرات استان  ( ...........حک
ميگردد.
 -٨-١٢پـرکـاری بـقيـه تـرانشـه با استفـاده از خـاک و سنگ حاصـل از حـفـاری انجام خواھد شد و بر روی مسير کابلکشـی حـداقل ٣٠
سانتيمتر گرده ماھی انجام پذﯾرد  .در اﯾن مرحله از رﯾختن سنگھای درشت با قطـر بـيش از  ٣٠سـانتی متـر در داخـل ترانشـه اجتنـاب
گردد.
تبصره  :در مناطق کوھستانی و داخل زمينھای کشاورزی و کنار شانه ھای خاکی جاده ھا نياز به گرده ماھی نميباشد .
 -٨-١٣در قسمتھائی از مسير که دارای شيب تند ميباشد و امکان شسته شدن روی کابل وجـود دارد  ،الزم اسـت بـتن رﯾـزی بصـورت
پله ای و در فواصل  ١٠تا  ٢٠متر عمود بر مسير انجام پذﯾرد  .بطورﯾکه طول و عرض بتن رﯾزی به ترتيب  ١٢٠سانتی متر و  ٣٠سانتی و
ارتفاع آن از روی کابل تا سطح  00٠00ترانشه باشد.
 -٨-١۴در تقاطع با لوله ھای نفت و گاز اصلی و کابل برق فشار قوی باالتر از  ٢٠کيلو ولت  ،کابلکشی حداقل در ﯾک متری زﯾر آنھا و در
تقاطع با لوله ھای آب و فاضالب و کابل برق فشار قوی  ٢٠کيلـو ولـت و کابـل مخـابرات  ،کابلکشـی از زﯾـر آنھـا و بـا فاصـله حـداقل ۵٠
سانتی متر انجام پذﯾرد .
تبصره  :در تقاطـع بـا لـولـه ھــای گـاز و نـفـت اصـلـی و کابـلـھــای فــشــار قــــوی بــاالی  ٢٠کـيلــو ولــت نــصب لـولــه  PEنمـره ۶٣
فشار قوی  ١٠اتمسفر ضرورﯾست .

