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Pokryry studni kablowych typoszer€gu sK
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A. OPIS

l. Przedniot rprobaty

l.1 ogólD8cbarakterystykrtecbDiczna

1.1.1 Studnie kablowe
Sfudnie kablowe typoszęręgu SK (SKo-l; SKo-2p; SKo.2g; sKo-4p; sKo.4g;
SKO- 6p; SKO- 69; SKO- 12; SKO-16; SK-1, 1-cz.; SK-1, 2-cz.; SK-2, l-cz.; SK-2,
2-cz.; SK-6; SKR-1, l-cz.; SKR-1,2-cz.; SKR-2,2-cz.; SKMP-3; SKMR-3; SKMP-4;
SKMR.4) wykonane ze zbrojonego betonu zwykłego klasy co najrrrniej C25l35 - wg
PN-EN 206-1:2003' są stosowane w kanalizacji kablowej jako studnie rozdzielcze,
magistralne lub szafowe.

studnie kablowe typoszeregu sK są zgodne , pod względem wpriarów, konstrukcji i
mateńałów, z poniższymi Dormami:

ZN_96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. studnię kablowe.
Wymagania i badania.
NETIA _TDc-061-05l0-s Materiały stosowaoe do budowy sieci
DIALOG ZN-o0/TL S.A.- 03 Budowa kanalizacj i kablowej
wymialy i kształty sfudni są podane w załącmiku l załączonJn do Aprobaty.

1.1.2 Zwi€ńczelia studni kab|orych SK (pokĘYa+ betolotT wieniec z ramą)

zyięńczen]a studni kablowych typoszęIęgu sK (ZLI; zL2| ZCZ; ZCW; 206; ZI0;
Z|2; z18; Z2o; Z24; Z30-3: z30-5.' zs@6) wkonane ze zbrojonego betonu zwykłego
klasy co najmniej C.35/45 - wg PN.EN 206-l:2003' są slosowane w kanalizacji
kablowej jako w1posazeńe korpusów sfudni kablowych.
zwjeńczęnia studni kablowych są wykonane zgodnie z normą PN_EN 124:2000 z
uwzględnienięm $ 5 ust. ó i 7 Rozpolządfenia Ministra Inflastruktury w sprawie
warunków tęcbnicaych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjnę obiekty
budowlane i ich usyuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864).

Zw|eńczenla sfudni odpowiadają normie PN-EN |24:2ooo w zakresi€ obciążeńa w
klasach A-15 do D-400.

części żelbetowe zwieńczeń sfudnj kab|owycb powinno być wykonanę fgodnie z
dokumęntacj ą tecbniczi ą producenta.

Metalowe części zwieńczeńa studni kablowej i jej wyposażenia powinny być
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczrrą a także zgodne z w)alaganiami
wyszczęgólnion}ni poniżęj.
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l) Prcfabrykaty wykonane jako odlewy z żeliwa lub staliwa oraz elęmenty stalowe,
powinny być zgodne z w}.rnaganiami odnośnych norm, np. PN-EN l5ó3:2000, PN-EN
1561:2000, PN-EN 10017:2006, PN-EN 10025-l:2007. PN-EN 10025-2:200'1.
Prefabrykaty wykonane ze stali walcowanej zwykłej powinny mieć grubość co
najmniej 2'75 nm (2 mm dla małych elementów-, tlp. podkładek) i ochrcnnąwarstwę
cynku o grubości co najmniej 50 pm (350 g|trł) na|ożoną m go.ąco, np. wg Iso
1459:19'13.

2) W1toby ze stali nięrdzewnęj lub o podwyższonej odpomości na korozję mogą mieć
powięrzcbnię bez dodatkortego pokycia, albo z poĘciem wykonanym np' ze
względów estetycznych'

3) Każdy w1tób powinien ńięć krawędzie dostfl)rc podczas mon1ażu i uą^kowania
obrobione (stępionę, ścięte lub zaokrąglone) w stopniu zapewniającym
bezpieczeńśwo pracy.
wymiary zwieńczeń sąpodane w załączrrikach2.| i 2,2 załączorrych do Aprobaty.

1.1.3 Pokrywy studni kablowych
Pokrywy studni kablowych słuzą do przyĘcia włazu studni kablowej .

oprawa pokywy ( stalowa lub żeliwna) powinna posiadać zaczepy pokrywy (miejsce
przygotowanę do zaczepienia narzędziem do podnoszenia pokry y).

W1pełnieniem oprawy jest zbrojony beton zwykły klasy co oajmaiej C.35/45 - wg
PN-EN 206-1:2003 .

Kształt i wymiary pokryw są podane w załączltikach 2.| i 2'2 załączonych do
Aprobaty.

1.l.4 zssobnikizlączowe
Zasobniki złączowe ZZżb-l; Zfżb.2; zzżb-3l4' zzżb-5l1 wykonane ze zbrojonego
betonu zwykłego klasy co najmniej C-25l35 -wg PN-EN 206.1:2003' są przeznaczone
do ochrony złączy kablowych i zapasów kabli świadowodorzuych układanych w
rurociągach kablowych.

Zasobnik złączowy zzżb-| )es| prostopadłościarrem o w}miaBch wewnętraych
80x80x38 cm i składa się z następujących ęlęmęntów:
- płyty dęnnęj
- Iamy j ednoęlęmentowej
- płyty shopowej

2 sń',
I sd.,
2 s^.

Zasobnik ńryzowy ZZzb-2 jest prostopadłościanem o rłymiaEch wewnętr^ych
l10x80x40 cm i składa się z następujących elementów:
- korpus jednoelementowy
- pł}'ty stopowej

Zasobnk z}ączowy zzżb-3/4 ]est prostopadłościanem o w1mialach \łewnętrznych
l70x80x75 cm i składa się z naśępująlych elementów:
- korpusjednoczęściowy z dnem lszt.,
- pł}'ty stropowej 3 szt.

Zasobnk złączowy zzżb.sl1 ]ęst prostopadłościanem o wymiarach wewnętznych

2 sń',
2szt,
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l7ox8ox75 cm i składa się z nastwujących ęlementów:
- korpus jednoczęściowy z dnem 1 szt''
. pbrty stopowej 3 sń'

1.2 Oznaczenia

1.2.1 ozD&czenie typów
Ze względu naładycyjne okeślenie przeznaczęnia sfudni w sieci kanalizacji kablow€jI

SKR - studnia kablow a tozlzlelcza,
sKM shrdnia kablowa magistralną
SKM studnia kablowa szafowa.

1.2.2 Oznaczeniewie|kości
a) studni tnu SK, SKR, SKM:
|,,2,3' 4' 6,8 _ |lczbaru pierwotnych w jednej warstwie głównego ciągu'

b) studni typu SKO:
1'2, 4,6, |2 - liczba rur pielwobrych w głównym ciągu'
c) studni typu SKW:
1xs/n _ długość x szerokość komory w cm / liczba pokryw.

1.2.3 ozD8Metrieglębokości
bez oaBczenia -jedna glębokość
p _ płytka
g _ głęboka.

1.2.4 OznrczeniePrzeztraczenir
- ze względu na układ ciągów kanalizacji otaczających sfudnię:
P _ przelotową
o _ odgałęźna.

1.2.5 Oznrczeniewykonania
a) ze względu na kształt stropu sfudni:
bez oznaczenia - bęz shopu,
A - strop płaski,
B _ strop ostrosłupowy'
c. stop łukowy'
b) ze względu na liczbę części tworzących korpus sfudnii
1.2....- liczba części korpusu sfudni'
c) ze względu na dno studrri:
d _ gdy dnojęst oddziehączęściąkorpusu studni.

l.2.6 oznaczenie studni sp€cjrlnych
oznaczenie sfu<lni specjalnych powinno być utwoŹone z:
- slmbolu SK
- iiczb okeślających qmiary komory( w cm) i/lub liczbę wprowadzanych rur

kanalizacji, i/lub inne cechy studni'
. oanaczęń wędług p. 1 .2. l do p. 1 .2.5 - w mialę potrzeb.

slJ.4l12
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1.2.1 PrzyHzdy ozlaueit

SKR-2-A2 Studnia kablowa rozdzielcza do kanalizacii 2- otwolowei
(SKR-2)' korpus ze stropem płaskim (Al, dwuczęsciowy.(2;,

sKo-6- Bld Sfudnia kablowa ,'optyrnalna'' do kanalizacji sfeściootworowej
(SKo-ó)' korpus ze stropem ostrosłupowym(B), jednoczęściowy(l)
oddzielnym dnem(d).

1.2.6 Znakowanie
Znakowanie powinno zawierać:
- nazwę ploducenta lub logo'
- q? sfudni /zasobniką
- datę plodukcji (rok),
- znak obudowy,
- klasę obcięalności wg PN.EN 124:2000 (jeśli Ęmagana).

1.3 Symbol k|asylikacji rryrobów
PKWiU - 26.61.12-50.3s

2. Przeznaczenie
Studnie kablowe są instalowane na trasach kabli telekoml'nikacy.jnycĘ jako studnie
rozgałęane, magistralne lub szafowe.
Zasobniki złączowe są instalowane na tasach kabli światłowodowych, jako
pomieszczenie zapasów i złączy kabli światłowodowych.

Wymagania

MateńaĘ
l. Mateńały użyto do w}'tworzęnia i montażu studni kablowei i zasobnika

złączowego powimy gwarantować co najmniej 30_letrLią rrwałość studni i jej
w5posażeńa w przeciętnych waluŃach eksploatacji.

2. Mateńały te pod względem rodzaju, gatuŃu i własności powinny być określone
w dokumentacji tęcbnicznej, z uwzględnieniem naĘpujących ogólnych zaleceń:
a) beton zwykły klasy co najoliejC25/35 _ wg PN-EN 206.1:2oo3,
b) plęty stalowe do zbrcjenia bętonu' o śrędnicacb 4,5 do 12 rnm, klasy A-0 do

A-tll wg PN-B-{3264:1999,
c) kruszy'wo mineralne do betonu, o ftakcji do ló mm lub do 25 mm wg

PN.8ó,ts-0ó7l2.
3. Uł'te tworz}'\ła szfucae powinny być samogasDące' Mómie przetwarzalne.

w}magania ogó|n€

l ) Zmontowana i odpowiednio wyposażona studnia kąblowa lub zasobnik złączowy
powinrry umożliwiać realizację nastfl)ujących funkcji (w zestawach zgodnych z
wielkością i z przęmaczeniem sfudni):
a) wprowadzanie kabli w rury kanalizacji kablowej (w ukladzie pŹelotow},m, lub

narotnym, Vlub odgałężnym),

3.r

3.2
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b) uporządkowane rozmieszczenie kabli i rur kanalizacji lłtómęj i tójnej na
wspomikach w komorze studni,

c) moriaż złączy kabli miedzianych wewnątrz sfudni sKo 2 lub większych,
d) umieszczenie zespołl złączy (muf) kabli świado\łodowycb w sfudni sKo 6

lub większej, wyją&owo 1 złącfa w studni sKo 4,
e) umieszczenie zapasów kabli światłowodorłych w liczbie zaleznej od wielkości

studni.
f) odsączanie samoczynne,
g) zabezpieczenie studni i rur przed zamuJeniem,
h) rozpraszanie szkodliwych gazów gromadzących się w komorze studni oraz

umożliwić sprawdzanie przez otwóI kontlolny ewenfualaej obecności gazów,
i) zabezpieczenle komory studrri kablowej ptzed dostą)em osób

nieuprawnionych (instalowanę na życzenie klienta).
2) Konstrukcja studni kablowej lub zasobnika kablowego powinny uwzględniać

wyaagania dotyczące tecbnologii jej produkcji i tlaosporfu, a także montażu i
uzytkowania.

3) Zwieńczenie studni kablowej powinno być oddzieJaą częścią składową
Dopuszcfa się trwałę połąpzenie zlvieńLczenta f kolpusem sfudni tylko w
najnniejszej studni kablowej (SK -,.

4) Zaleca się stosowanie możiwie małej liczby części składowych korpusu sfudni
otaz zwtócęn]ę szczęgólne.j uwagi na skócenie czasu i ułatwienie montażu studni
kablowej na budowie.

5) Wykonanię normalne (standardowe) sfudni kablowej powinno być odpowiednie
do twowych' przecięhyc}! środowiskowych warunków instalowania i
uż}.t-kowania studni, to znaczy:
a) w pasach zieleni, w chodnikach ulic i ęwęntualnie na terenach palkingowych

dla samochodów osobowych,
b) w grrmtach lękkich (piaski) i średnich (piaski gliniaste) o małej aglesywności

środowiskowej ,
c) powyżej maksymalnego rocznego poziomrr wód gruntowych.

6) Dla rozszerzonych lub innych warunków nalezy projel1ować i instalować studnię
kablowe w wykonaniu specjalnym.

Koryusy sfudni kablowych powinny spełniać wymagania w zakesię kształtów i
w1miarów, okeślonych w załącaniku nr 1 natomiast zwieńczęnia studai kablowych
powinny spehiac wymagania w zakesie kształtów i wymiarów, okeślonych w
załączniku nr 2, z uściśleniami określonymi poniżej .
l ) Komora studni powirma mieó wyrriary zgodne z podanymi w załączniku 1 .
2) Dopuszcza się odchylenia ścian od pionu, ze względów tecbno|ogicznych, do 2%o,

alę wtędy wymiary wg zał. l sąwymiarami iniń;mFlnymi.
3) Komora studni kablowej powinna mieć ksńńt zbltzony do prostopadłościanu o

ścianach pionowych a stropie i dnie poziomym, płaskim.
Dopuszcza się strop w fomie ściętęgo ostrosłupa, albo fuku, jeżeli nie powoduje
istotrego ogmriczenia funkcji studDr.

4) otwór włazowy w stropię sfudni powinien mieć wymiary zgodne z wymiarami
otworu w zwieńczeńu studni, albo ńększe w granicach do 2 %.
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5) otwory w ścianach' dla rur kanałowych, powimy mieć qtniary uwzględniające
średnicę, liczbę i wzajemny układ rur wprowadzanych do sfudni, a także sposób
ich uszczehiania.

6) Dla powszechnie stosowanych rul Ż 1 l0 mm uszczehianych zaprawą cementową
zaleca się:
a) pojed}ncze otwoly oktę]e a |2'5 cmz odstępami 3 cm' albo
b) zespolone otwory prcstoĘtne o szerokości 13 n (cm) i wysokości 14 n (cm),

gdzien:liczbarur.
7) otwóI odsączający (eden lub kilka) w dnie studni l--otwolowych oraz studni

SK 2 powinien mieć średnicę lub bok kwadratu |2 (xf) cm,
8) osadnik w rlnie sfudni powinien mieć w1mriary wevnętrzne (l x s x h):

co najmniej: 290 x 350 x 300 mm
9) Wieniec żelbetowy wokoł ramy włazowej powinien mieć wysokośó 12 cm (rama

lekła) lub14 cm (rama cięzka), a szerokość na gómej powierzchni co najmliej 10
(t2) cm.

l0) Dopuszcza się inne wydary ńeńca, albo rezygnację z wieńcą jeżeli w pĄekcie
sfudni albo w pĄekcie budowy kanalizacji przewidziano inne rozwiązanie.

1l) odległości w anontowanej sfudni;
a) od rur kanalizacji do porłięrzcbni terenu co najmliej:

50 cm dla kanalizacji 1 rurowej, 60 cm dla 2 rurowej, 70 cm dla
wielorurowej;

b) 6 cm _ od osi kolumny wsporczej z rury o średnicy 34 (14) mm do ściany w
komorze studni.

12) wszystkie w,miary sfudni kablowej istotne ze względów konstrukcyjnych,
technologicznych i uz1tkowych powimy być zgodne z podanymi w dokumentacji
technicznej .

4. Pakowanie, przechow}ryanie i transpoń

4.1 Pakowanie
Studnie kablowe i zasobniki złączowe nie w1mragająopakowania.

4,2 Przechowjryanie
Studnie kablowe i zasobniki z]Lączowe mogą być przechow1rłane na woln}m
powletrzu.

4.3 Transpoń
studnie kablowe i zasobniki złąęzowę rl;roin]a przewozió dowolnymi środkami
transportu.

5. System oceDy wyrobu

W1tób podlega systęmowi oceny zgodności polegając).n na deklarowaniu przez
ploducenta zgod]rości z Aprobaą Tecbnicaą IŁ AT/20 l 1 -01 -00 l .
(Jstawa o wyobach budowlanych Dz. U. Nt 92 z 2004 r., poz.887).
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6. Ustale!ia form&lnoprrwre

Aprobata Techniczna IŁ nie narusza uplawnień wyikających z przepisów ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 I' Plawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 z dnta 27
maja 2001 r.' poz. 508). Zapewnienie tych uprawnięń należry do obowią7ków
przedsiębiorców sHadających wniosek o wydanie Aprobaty Techliczrej lŁ'

Aprobata Techlicm^ IŁ AT/2o1'|-o|-o01 jest dokumęntem świerdzającym
przydatność sfudni kablovych t1poszeregu SK ' zwieńczeń sfudni SK, poĘrł studni
oraz zasobnikórł złączovych' w inżynierii telekomunikacyjnej w zakęsię
wynikaj ącyn z postanowień AprobaĘ Tecbrricmej'

Aplobata Tęchdcaa IŁ AT/201l.0l-001 nie jest dokumentem dopuszczającym
w}tób: sfudnie kablowe typoszeregu SK' zwieńczenia sfudni SK' pokywy studni oraz
zasobniki złączowe, do obrotu i stosowania w budownictwię tęlękomunikacyjn}m.
Zgodnie z aat. l0 ustawy Prawo Budowlane @2. U. Nr 20'1 z 2003 t., poz. 2016)
w1roby, którego dotyczy niniejsza Aprobala Tęchniczna IŁ ATl201l-01-001, mozlla
stosować przy r,vykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli w}aób ten został
wprowadzony do obrofu zgodnie z odrębnymi przepisami.

zgodfię f af;t. 5.1, poz. 3 ustawy o w}tobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 20o4 t',
poz. 88l) w1toby: sfu&Iię kablowę t}poszeregu SK, zwieńczenia studni sĘ pokrywy
sfudni olaz zasobniki złączowe, nadają się do stosowania pEy wykonywaniu robót
budowlanych, jeżeli są ozlakowane aakiem budowlanym. oznakowanie w),robu
budowlanego znakiem budowlan}m jest dopuszczalne' jeżeli ploducęnt dokonał
oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedziahość, krajową deklarację
zgodności z Aprobalą Tecbniczną

LrsĘ.tut Łączności - PIB rł Warszawię wydając Aprobatę Techniczną nie bierzę
odpowiedzialności za ewenfualne naluszenie praw wyłącznych i nab}tych.

wszęlkię odstfl)stwa od postanowień Aprcbaty Tecbdcaej IŁ 1ł}Tlagają piseEmej
7gody Inst}.tufu Lączltości PIB w walszawie.

Aprobata Tecbniczna IŁ nie zwalrria produceDta sfudni kablowych qposzeręgu sK,
zv'łięi|częf| sfudni sK' pokryw sfudni oraz zasobników złączovych, od
odpowiedziahości za właściwą jakość qtobu omz rrvykonawców robót
telekomunikacyjnych za właściwe jego zastosowanie.

Inś}.tut Łącaości - PIB w walszawie może uchylić Aprobatę Techniczną z
uzasadnionych przyczyn.

Aprobata Techniczna nie zastępuje pozwoleń władz budowlanych niezbędnych do
prcwadzenia rcbót w zakesie inzynierii komunikacyj nej.

Wnioskodawca niniejszej Aprobaty Tecbnicznej IŁ jest zobońą?any do przękazania
odbiorcom studni kablowych t}?oszelegu sK zwieńczeń sfudni sK' pokryw studni
oraz zasobników złączowych, firmowej instrukcji tecbnicznej w języku polskim'
okeślającej szczegółowe zasady oraz waruDki stosowanią skladowania i transpolfu

o.t
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7. Termin ważności
Aplobata Tęcbnicaa IŁ AT/2011-0l-001 jest ważna do dnia 19 styczn]a20|6 t.

B. AKCEPTACJA

Na podstawie rczpotządzenia Ministra Infiastruktury f dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat techniczrych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich rłydawarria
(Dz. U. Nr 249 z 2004 t., poz. 2491)' w wyniku postępowaria aprobacyjnego
pŹeplowadzonęgo na vniosek firmy:

Zaklad Produkcyjno _ Usługowo _ Handlory
..MATUSZCZYK''
ul. Przemyslowa 5
28-400 Pińczów

Inst}tut Łqlzności - PIB w warszawie pozytywnie ocenia przydatność do stosowania
iM}.nierii telekomunikacyjnej wyobów budowlanych pn:.

Studnie kablowe typoszeregu SK
SKO-I; SKO-2p; SKO-2g; SKO-4p; SKO-4g; SKO-6p; SKO-6g; SKO-12;

sKo-16; sK-l' l-cz'; sK-l' 2-cz.; sK-2' l-cz.; SK-2' 2-cz.; SK-ó; SKR-I' l-cz.;
SKR-I, 2-cz.; SKR-2, 2-cz,; SKMP-3; SKMR-3 ; SKMP-4; SI&IR-4.

Zwieńczenia studni kablowych typoszeregu SK
ZLli ZL2 i ZCZi ZCWI 7,n6i 210,212; Z18i 720i 224; Z3n-3;230-5; Z306.

Pokrywy studni kablowych typoszeregu SK
PLlt PL2i PCZ; PCW; P06; P10; P12.

zasobniki zIączowe
zzżb-l, zzż'b-2' zzżb.3l4; ZZżb- 5l1

w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Aprobacie Tecbnicaej IŁ.

DYREKTOR

za-?

Warszawa, 2011-01-19

Wojciech Hałka
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za|ącznik1

Kształty i rymiary studDi kablowych ĘToszeregu sK

Ksaah komory stuallli
(widok z góry)

oznacz€nie studni Wyaiary komory Liczba rur
0<110 mm

p€h€ L s

n.r
L ]

SK I, l  cz.
SK 1,2{2.

sK-t otd
SK1P2

480 480 ó30

t l
sKo l sKo-t-ot 640 640 750 1

a=--l :
I

sKR 1, 1 €z.
SKR 1, 2 cz.

sKR t ol
SKR I 02

1020
1000

550
520

700
720 I

" !
sK 2; 1 €z-
SK);2a2.

sK-2-O I
SK 2 PB2

1080
1390

700
'720

'790

820 2 2T I
.

SKO 29
SKO 2p

SKO 2g OAld
SKO 2p OAId

1220
1220

800
800

900
100 2 4

SKHg
SKHp

SKHg OAId
SKO-4p OAld

1500
1480

900
1180

955'755 6

SKR 2,2{2. SKR 2 {42 1490 890 1100 2 4

l ( N

SK ó SK-6-PB2 2820 l ] ] 0 1140 6 9

al

SKHg
SKO 6p

SKO-69-OAtd
SKG-6P-OCld

1800
1800

1070
1070

1200
tr25 ó 9

sKo,t2
sKo.1ó

sKo l2 0B1d
sKo-16-oB1d

2100
2200

1250
1250

1350
1350

9
12

l 2
16

25

s
t

SKMP-3
SKMR.3

SKMP3.PA2
SKMR3.PA2

2260 1200 1530 9 t2

SKMP-4
SKMR-4

SKMP4.PA2
SKMR4-PA2 f800 80 l 5 t 0 16 24

. 
wysokość od dna do stroPu' a gdy nie ma stropu to do zwencfenia
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Za|ąctlik2lI

KsztaĘ i wymiary zwieńczeó studDi kab|orycb

slaócorc schemat kształtu
i układu pokryw

Rnmy Pokryvy

T}? otwóI

LS

Gniardo dla polayw

LSH

TW Lic^a wyniary (mn)

L S H

zLl ! RLI 428 428 488 488 ó0 PLI 1 48s 485 60

212-2 c2. E RI2 915 428 915 488 60 PLI 2 485 485 60

ZI2 laz. RI2 915 428 915 488 ó0 PLz I 9',72 485 60

zcz
ZCW

KCZ

RCW
930 530 1000 600 80

PCZ

PCW

I

1

997 597

997 59'1

80
80+
30

206 I R06 520 520 ó00 ó00 80 P06 I 591 597 80

zt2 Rl2 1120 520 1200 ó00 80 P12 2 597 597 80

z t8 Rl8 1',720 520 1800 600 80 P06 3 591 59',7 80

zsa6 o 4600 O ok.650 I O ok.6s0



Aprobata T€chliczDa IŁ ATl201 1-0 1 .00 1 s1J.12/12

Za|ączlik2l2

KsztaĘ i wymiary zwieńczeń studni kablowych

. 
wysokość (H) gEiazda i poĘwy może ul€c zmiani€ w wyniku badań opt,Ta]izacinych

Tablica 1
T)? Wwiar i tolerancie (mm)

objaśnieniaL s
PLl 485 , 485 , 60 r,o

PCZ 971 t.s 59',7 ,.5 80 ' .u

PO6 59',7 2 597 , 80+1

P t0 997 , 597 , 80+1

Tablica 2

Tlp
mmv

wlmiar i tolerancje (mm)
objatuienia

gnlazda

L s b
RLI 488" 488" ó0"j 428- 428"
RL2 97 5- ' 488" 60- ' 915 - ' Ą28 "
RCZ 1000-r 600'4' 80-ł. 9r4-', 514-.'
R06 600 ' 600 ' 8}}1 520' 520-
R10 1000" 600 80+1 920'3 520
Rl2 1200 " 600- 80+t 1 t 20 . 520
R l 8 1800-: 600-' 80+1 t'720.3 520
R20 ż000 l ó00 80+l l 9 ż 0 l 520-
R24 f400, 600- 80l l 2320, 520
RJO 3000-5 600*ż 80J l 2920.5 520*'ż

Tablica 3

TW
zwieńczenia Zestawi€nia

Luz całkowi|y (mro)
obliczony

dopuszczalny wg
PN EN 124:2000minimalny makslmalny

z-l RLl + PLI .l 1

<9

zl,2 RL2 + 2xPLl 5 12.5
zcz Rcz+ PCZ 3 9
206 R0ó + P06 3 7
z l0 R l0+P10 3 8
212 Rl2 + 2xP06 3 l 0
220 R20 +2xP10 3 t0
z t8 Rl8 + 3xP06 6 15

< 15zz4 R24 + 4xP06 7 )o
z3u5 Rlo + 5xP06 l 0 25
z3u3 Rlo + 3xPl0 4 t 5


