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STUDNI KANALIZACJI KABLOWEJ
STOSOWANYCH W CI¥GACH DROGOWYCH

STRESZCZENIE. Przedmiotem artyku³u s¹ prefabrykowane betonowe pokrywy studni
kanalizacji kablowej, stosowane w ci¹gach dróg dla pieszych i pojazdów. Celem podjêtej pracy
by³o rozpoznanie stanu technicznego betonowych pokryw studni kanalizacji kablowej na
podstawie obserwacji prefabrykatów zabudowanych w ci¹gach drogowych oraz na podstawie
wyrywkowych analiz jakoœci betonu w pokrywach. Stwierdzono, ¿e przewa¿aj¹ca czêœæ
wbudowanych pokryw ma uszkodzenia i wady produkcyjne, ujawniaj¹ce siê ju¿ po jednym roku
eksploatacji. Stwierdzono te¿ czêste przekroczenie tolerancji wymiarowych pokryw, a tak¿e
ewidentne b³êdy instalacji pokryw i zwieñczeñ w jezdni, wystaj¹cych nawet do 60 mm powy¿ej
poziomu jezdni. Na podstawie przeprowadzonych analiz jakoœci betonu w pokrywach
stwierdzono du¿y rozrzut wytrzyma³oœci betonu na œciskanie, przy czym blisko 15 % próbek
wykaza³o wytrzyma³oœæ poni¿ej 25 MPa wymaganej dla najni¿szej klasy zwieñczeñ A-15.

1) in¿. – Zak³ad Doœwiadczalny Badañ £¹cznoœci w Warszawie
2) dr hab. in¿. – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie oraz

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
3) in¿. – Zak³ad Doœwiadczalny Badañ £¹cznoœci w Warszawie
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES PRACY

Przedmiotem artyku³u s¹ prefabrykowane betonowe pokrywy studni kanalizacji ka-
blowej, stosowane w ci¹gach dróg dla pieszych i pojazdów. Studnie kanalizacyjne
wraz z pokrywami stanowi¹ element konstrukcji dróg, zatem wp³ywaj¹ na bezpieczeñ-
stwo ich u¿ytkowania. Prefabrykowane pokrywy studni kablowych s¹ wyrobami bu-
dowlanymi o podstawowych wymiarach 485 � 485 � 60 mm i 997 � 597 � 80 mm; po-
krywy znajduj¹ce siê w pasie ruchu drogowego s¹ osadzone w prefabrykowanych
zwieñczeniach, zamykaj¹cych wejœcia do znajduj¹cych siê w ziemi prefabrykowa-
nych studni kanalizacji kablowej.

Celem pracy by³o rozpoznanie stanu technicznego betonowych pokryw studni kanali-
zacji kablowej stosowanych w ci¹gach drogowych. Motywacjê do podjêcia tej pracy
stanowi³y wyniki wstêpnych obserwacji przedwczesnych uszkodzeñ pokryw, wystê-
puj¹cych na chodnikach i jezdniach kilku miast w Polsce. Zakres pracy dotyczy po-
kryw studni kanalizacji kablowej, których konstrukcja i wykonanie s¹ odmienne od
czêsto spotykanych studni kanalizacji œciekowych.

2. BUDOWA STUDNI KABLOWYCH

2.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O KANALIZACJI KABLOWEJ

Kanalizacja kablowa, stanowi¹ca zespó³ podziemnych rur i studni kablowych, s³u¿y
do uk³adania kabli telekomunikacyjnych. W ostatnich latach ukszta³towa³ siê podzia³
na rodzaje kanalizacji kablowej uwzglêdniaj¹cy przede wszystkim, ¿e oprócz podsta-
wowej, tradycyjnej kanalizacji, nazwanej kanalizacj¹ pierwotn¹, zaczêto – wraz z
wprowadzaniem w kraju po 1990 roku kabli œwiat³owodowych – w coraz wiêkszym
stopniu stosowaæ kanalizacjê wtórn¹ (rury o mniejszej œrednicy umieszczone w kanale
pierwotnym) i ruroci¹gi kablowe (kana³y budowane z bardzo d³ugich odcinków rur).
Niezale¿nie od tego stosowano pewne szczególne odmiany kanalizacji pierwotnej, jak
kanalizacja zbli¿eñ i skrzy¿owañ na odcinkach przebiegu trasowego zagro¿onych
uszkodzeniami mechanicznymi oraz kanalizacja specjalna na terenach zagro¿onych
oddzia³ywaniem niebezpiecznym linii i urz¹dzeñ elektroenergetycznych wysokiego
napiêcia. Jako osobny rodzaj kanalizacji kablowej traktowana jest mikrokanalizacja
œwiat³owodowa, w której poszczególne mikrorury zostaj¹ wype³nione œwiat³owodami
w miarê narastaj¹cych potrzeb eksploatacyjnych.

We wszystkich rodzajach kanalizacji kablowej maj¹ zastosowania studnie kablowe.
S¹ to pomieszczenia podziemne wbudowane w ci¹gi kanalizacji kablowej, umo¿li-
wiaj¹ce zaci¹ganie, monta¿ i konserwacjê kabli lub przynajmniej jedno z tych zadañ.
Prefabrykowane pokrywy studni kablowych s¹ zbudowane z oprawy ¿eliwnej lub me-
talowej i wype³nione zbrojonym betonem. Podstawowe wymagania techniczno - eks-
ploatacyjne na kanalizacjê kablow¹ opieraj¹ siê na obowi¹zuj¹cych rozporz¹dzeniach,
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zarz¹dzeniach, Polskich Normach i – w zakresie dzia³ania poszczególnych operato-
rów – na Normach Zak³adowych tych operatorów. Zachodz¹ce w ostatnich kilkunastu
latach zmiany w stosunkach formalno - prawnych oraz w technice i technologii budo-
wy telekomunikacyjnych linii kablowych wywo³a³y potrzeby zmian i usprawnieñ
równie¿ w zakresie wytwarzania, budowy i wykorzystywania studni kablowych po-
przez dostosowanie do wymagañ Unii Europejskiej. Te nowe potrzeby i postulaty wy-
nikaj¹ z szybkiego rozwoju sieci kabli optotelekomunikacyjnych (œwiat³owodowych),
które s¹ budowane zarówno w liniach wyodrêbnionych, jak i w liniach wspólnych
z kablami miedzianymi, ze zwiêkszania siê liczby w³aœcicieli i operatorów linii teleko-
munikacyjnych oraz zagêszczania infrastruktury podziemnej w miastach. Nowe po-
stulaty dotycz¹, miêdzy innymi, zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkowników dróg i
ci¹gów pieszych, w których umiejscowione s¹ studnie kablowe.

2.2. RODZAJE STUDNI KABLOWYCH

Wœród stosowanych studni kablowych wyró¿nia siê studnie rozdzielcze SKR-1 i
SKR-2 oraz studnie magistralne SKM-3, SKM-4, SKM-6 i SKM-8, przy czym liczba
w oznaczeniu okreœla liczbê rur kana³owych mieszcz¹cych siê w jednej warstwie.
Charakterystyczne dla tych studni s¹ stosunkowo du¿e, przestronne komory o wyso-
koœci od 120 cm (SKR-2) do 165 cm (SKM-4) a nawet do 195 cm (SKM-8). Studnie te
stwarzaj¹ dobre warunki do prowadzenia nawet grubych kabli, a tak¿e do pracy mon-
terów z³¹czy kablowych. Równie¿ prawid³owo rozwi¹zuj¹ problemy zmiany kierun-
ku i odga³êzienia kanalizacji. Jednak jest to osi¹gane kosztem znacznych wymiarów,
ciê¿aru, a tak¿e ró¿norodnoœci prefabrykowanych czêœci korpusu studni. Klasyfikacjê
i wymiary studni podano w archiwalnej ju¿ normie BN-85/8984-01, wycofanej ze
zbioru Polskich Norm, ale nie zast¹pionej now¹ norm¹. W praktyce czêsto stosuje siê
tak¿e studnie typu „SK”, np. SK-2 i SK-6, a tak¿e SK-6/12, chocia¿ zdefiniowane zo-
sta³y w jeszcze bardziej archaicznym dokumencie odniesienia BN-73/8984-01.

We wszystkich przypadkach studni maj¹ zastosowanie ramy w³azowe z otworem o
wymiarach 92� 52 cm osadzonej w prefabrykowanym ¿elbetowym wieñcu. Wymiary
otworu ramy odpowiadaj¹ wymiarom ramy „ciê¿kiej” RC wg BN-73/3233-03 i umo-
¿liwiaj¹ dobry dostêp do wnêtrza studni. Ujednolicona wielkoœæ ramy, ¿elbetowego
wieñca i pokryw jest korzystna ze wzglêdu na ³atw¹ zamiennoœæ, a tak¿e uwalnia od
pojawiaj¹cych siê dotychczas problemów z dopasowaniem wymiarów otworu w stro-
pie studni do ró¿nych szerokoœci ram lekkich i ciê¿kich. Sprawa ta staje siê szczegól-
nie istotna wobec zwiêkszenia siê wymagañ wytrzyma³oœciowych dla zwieñczeñ
studni, wynikaj¹cych z normy PN-EN 124:2000.

2.3. ZWIEÑCZENIE STUDNI

W polskim budownictwie telekomunikacyjnym, wzorowanym pocz¹tkowo na bu-
downictwie niemieckim i szwedzkim, od ponad oœmiu dziesiêcioleci s¹ stosowane
prostok¹tne lub kwadratowe ramy w³azowe i oprawy pokryw wykonane jako odlewy
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z ¿eliwa, uzupe³nione betonow¹ obudow¹ i wype³nieniem. Od oko³o 40 lat s¹ równie¿
stosowane ramy i oprawy spawane z p³askowników stalowych, przeznaczone do
ma³ych studni kablowych. Po 2000 roku zosta³y opracowane i wesz³y do u¿ytku zwie-
ñczenia stalowo-betonowe i ¿eliwno-betonowe o zmienionych wymiarach, przewi-
dziane dla nowych typów studni kablowych zwi¹zanych z szybkim rozwojem
kanalizacji dla kabli œwiat³owodowych.

Kompletne zwieñczenie studni sk³ada siê z wieñca, ramy i pokrywy. Wieniec wyko-
nany z ¿elbetu umo¿liwia ³atwe i pewne po³¹czenie zwieñczenia z korpusem studni,
zapraw¹ cementow¹.

Rama powinna umo¿liwiaæ wykonanie jej obudowy ¿elbetowej oraz zawieszenie
œmietnika (kosza) pod wietrznikiem. Pokrywa ma oprawê wyposa¿on¹ w prêty zbro-
jenia i wype³niona jest betonem. Górna i dolna powierzchnia betonu powinna byæ
g³adka i równa z krawêdziami oprawy. Prêty zbrojeniowe powinny byæ ca³kowicie
ukryte w betonie. Otwór wentylacyjny powinien byæ zabezpieczony wietrznikiem.
Zwieñczenie zabezpieczone powinno byæ wyposa¿one w system zamkowy z³o¿ony z
uk³adu rygluj¹cego mechanicznie pokrywê w ramie oraz uk³adu zamykaj¹cego. Wy-
miary poszczególnych elementów zwieñczeñ podano w tablicy 1. Przyjêto tu nastê-
puj¹ce oznaczenia:
ZL1 – Zwieñczenie „lekkie” z jednoczêœciow¹ pokryw¹, zawieraj¹ce:

• ramê ¿eliwn¹ (RL1 wg BN-73/3233-03) lub stalow¹ spawan¹, z kwadratowym
otworem w³azowym o wymiarach 428 � 428 mm, osadzon¹ w ¿elbetowym wie-
ñcu, lub bez wieñca,

• pokrywê (PL1) z opraw¹ ¿eliwn¹ (OL1 wg BN-73/3233-03) lub stalow¹ spa-
wan¹, uzbrojon¹ prêtami stalowymi i wype³nion¹ betonem, o wymiarach
485 � 485 � 60 mm,

ZL2 – Zwieñczenie „lekkie” z dwuczêœciow¹ pokryw¹, zawieraj¹ce:
• ramê ¿eliwn¹ (RL2 wg BN-73/3233-03) lub stalow¹ spawan¹, z umieszczon¹ w

œrodku d³ugoœci w³azu poprzeczk¹ podporow¹ dla pokryw, z prostok¹tnym otwo-
rem w³azowym o wymiarach 915 � 428 mm osadzon¹ w ¿elbetowym wieñcu,

• dwie pokrywy (2 � PL1) kwadratowe wykonane jak dla zwieñczenia ZL1,

ZCZ – Zwieñczenie „ciê¿kie” zwyk³e, zawieraj¹ce:
• ramê ¿eliwn¹ (RCZ wg BN-73/3233-03) z prostok¹tnym otworem w³azowym o

wymiarach 914 � 514 mm, osadzon¹ w ¿elbetowym wieñcu,

• pokrywê (PCZ) z opraw¹ ¿eliwn¹ (OCZ wg BN-73/3233-03) uzbrojon¹ prêtami
stalowymi i wype³nion¹ betonem, o wymiarach 997 � 597 � 80 mm, przy czym
naro¿niki pokrywy i wnêki w ramie s¹ wykonane ³ukiem,

ZO06 – Zwieñczenie „optymalne” kwadratowe, zawieraj¹ce:
• ramê (RO06) ¿eliwn¹ z kwadratowym otworem w³azowym o wymiarach

520� 520 mm, osadzon¹ w ¿elbetowym wieñcu o wymiarach 740� 740� 130 mm,

• pokrywê (PO06) z opraw¹ ¿eliwn¹ w postaci ramy z ¿eliwnymi ¿ebrami,
wype³nion¹ betonem, o wymiarach 598 � 598 � 80 mm.,
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ZO10 – Zwieñczenie „optymalne” prostok¹tne zawieraj¹ce:
• ramê (R10) ¿eliwn¹ z prostok¹tnym otworem w³azowym o wymiarach

920� 520 mm osadzon¹ w ¿elbetowym wieñcu o wymiarach 1200� 800� 150 mm,

• pokrywê (P10) z opraw¹ ¿eliwn¹ w postaci ramy z ¿eliwnymi ¿ebrami,
wype³nion¹ betonem, o wymiarach 997 � 597 � 80 mm.

4. ANALIZA WYMAGAÑ WED£UG DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA

Z ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.
881) o wyrobach budowlanych wynika, ¿e oznakowanie wyrobu budowlanego zna-
kiem budowlanym jest dopuszczalne, je¿eli producent dokona³ oceny zgodnoœci wy-
robu z Polsk¹ Norm¹ albo aprobat¹ techniczn¹. Zgodnie z art. 2.4 krajowa deklaracja
zgodnoœci jest to oœwiadczenie producenta stwierdzaj¹ce na jego wy³¹czn¹ odpowie-
dzialnoœæ, ¿e wyrób budowlany jest zgodny z Polsk¹ Norm¹ albo aprobat¹ techniczn¹.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. w rozdziale 5 i 6 okreœla
postêpowanie administracyjne w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzanych
do obrotu (art. 28 do 36). Powo³uj¹c siê na ww. ustawê o wyrobach budowlanych Mi-
nister Infrastruktury wyda³ rozporz¹dzenie z dn. 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041) w sprawie sposobów deklarowania zgodnoœci wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. W przepisach ogólnych roz-
porz¹dzenie okreœla: sposób deklarowania, wymagane systemy oceny zgodnoœci dla
poszczególnych grup wyrobów budowlanych, sposób znakowania wyrobów budow-
lanych znakiem budowlanym, zawartoœæ i wzór krajowej deklaracji zgodnoœci, zakres
informacji do³¹czonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym.

W za³¹czniku Nr 1 do rozporz¹dzenia z dnia 11 sierpnia 2004 r. okreœlono „Wymaga-
ne systemy oceny zgodnoœci dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych”. Wy-
roby takie jak studzienki w³azowe i niew³azowe, w³azy kana³owe, stopnie, drabiny i
porêcze do studzienek w³azowych i niew³azowych, wpusty œciekowe stosowane w
jezdniach, na parkingach, utwardzonych poboczach i na zewn¹trz budynków s¹ objê-
te decyzj¹ Nr 97/464/WE Komisji z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie procedury

atestowania zgodnoœci wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy
Rady 89/106/EWG dotycz¹cym wyrobów do kanalizacji. Wyroby te s¹ oceniane wg
systemu zgodnoœci Nr 4. Zgodnie z § 4 ust. 3 producent dokonuje oceny zgodnoœci
wg systemu oceny zgodnoœci 4 na podstawie:

a) wstêpnego badania typu prowadzonego przez producenta,

b) zak³adowej kontroli produkcji.

Wg § 6 w ocenie zgodnoœci wyrobów budowlanych uczestnicz¹ akredytowane, zgod-
nie z przepisami o systemie oceny zgodnoœci, jednostki certyfikuj¹ce oraz laboratoria.
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Tablica 1. Wymiary i tolerancje poszczególnych elementów zwieñczeñ
studni kablowych
Table 1. Dimensions and tolerances of elements of the top of cable manhole

Typ
pokrywy

Wymiar i tolerancje [mm]
Objaœnienia

L S H� n

PL1 485-2 485-2 60-1,6 5+2

PCZ 977-3,5 597-2,5 80-1,6 7+3

PO6 597-2 597-2 80±1 7+3

P10 997-2 597-2 80±1 7+3

Typ
ramy

Wymiar i tolerancje (mm)

Objaœnieniagniazda otworu

L S H� a b

RL1 488+2 488+2 60+1,6 428+2 428+2

RL2 975+3,5 488+2 60+1,6 915+3,5 428+2

RCZ 1000+3,5 600+2,5 80+1,6 914+3,5 514+2,5

R06 600+2 600+2 80±1 520+2 520+2

R10 1000+3 600+2 80±1 920+3 520+2

Typ
zwieñczenia

Zestawienia

Luz ca³kowity [mm]

obliczony dopuszczalny
wg PN-EN 124:2000minimalny maksymalny

ZL1 RL1 + PL1 3 7

� 9

ZL2 RL2 + 2 � PL1 5 12,5

ZCZ RCZ + PCZ 3 9

ZO06 R06 + P06 3 7

ZO10 R10 + P10 3 8

W rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 paŸdziernika 2005 r. (Dz.U. Nr
219, poz.1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ tele-
komunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie w § 6 p. 6 i 7 okreœlono, ¿e
zwieñczenia studni kablowych oraz zasobników kablowych przykrytych warstw¹ zie-
mi o gruboœci 0,7 m, powinny odznaczaæ siê odpornoœci¹ na nacisk z góry o wartoœci
minimalnej wyra¿onej w kiloniutonach:

• 15 dla powierzchni przeznaczonych wy³¹cznie dla pieszych
i rowerzystów,
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• 125 dla dróg i obszarów dla pieszych, powierzchni równorzêdnych,
parkingów lub terenów parkowania samochodów osobowych

• 250 dla zwieñczeñ usytuowanych przy krawê¿nikach w obszarze, który
mierzony od œciany krawê¿nika mo¿e siêgaæ w tor ruchu maksimum
0,5 m i w drogê dla pieszych 0,2 m,

• 400 dla jezdni i dróg (równie¿ ci¹gów pieszo - jezdnych), utwardzonych
poboczy oraz obszarów parkingowych dla wszelkich rodzajów
pojazdów drogowych,

wyznaczonych w próbie obci¹¿enia zgodnie z pkt. 8.1 - 3 normy PN-EN 124:2000.

Zwieñczenia studni powinny posiadaæ otwór do kontroli ewentualnej obecnoœci w
studni gazu palnego.

Dokumenty normatywne, którymi pos³uguj¹ siê producenci wyrobów betonowych
dla kanalizacji kablowej to: PN-EN 124:2000, EN300 019-1-8, PN-EN 1563:2000,
PN-EN 1561:2000, PN-EN 13043:2004, PN-B-03264:1999, PN-EN 10017:2006,
PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007. Ponadto, normy wycofane ze zbioru
Polskich Norm, tj. BN-85/8984-01, BN-73/8984-01, BN-73/3233-02,
BN-73/3233-03 oraz zak³adowa ZN-96/TP S.A.-023. Na wniosek Zak³adu Doœwiad-
czalnego Budownictwa £¹cznoœci Sp. z o.o. w roku 2004 Polski Komitet Normaliza-
cyjny wyda³ opiniê, ¿e opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 77 norma
„Urz¹dzenia do odprowadzania œcieków” dotycz¹ca studni kanalizacji œciekowej
mo¿e siê odnosiæ równie¿ do zwieñczeñ telekomunikacyjnych studzienek kanalizacji
kablowej. W ten sposób uzyskano podstawê do oceny zgodnoœci wyrobu budowlane-
go, jakim jest zwieñczenie studni kablowej, z dokumentem odniesienia w postaci nor-
my PN-EN 124:2000. Wed³ug tej normy definiuje siê klasy obci¹¿enia dla
poszczególnych warunków eksploatacyjnych w sposób nastêpuj¹cy:

• A-15 dla ci¹gów i obszarów komunikacyjnych dla pieszych,
rowerzystów, wózków inwalidzkich oraz terenów zielonych,

• B-125 dla ci¹gów komunikacyjnych o du¿ym natê¿eniu ruchu pieszego,
ci¹gów komunikacyjnych i parkingów przeznaczonych tylko dla
samochodów osobowych i furgonetek,

• C-250 dla dróg, ulic i parkingów, z wy³¹czeniem autostrad,
dla wszystkich rodzajów samochodów,

• D-400 dla dróg, ulic, parkingów i autostrad dla wszystkich rodzajów
samochodów,

• E-600 dla obszarów i ci¹gów komunikacyjnych niepublicznych dla
pojazdów ko³owych o du¿ym nacisku na oœ, np. wózki
magazynowe, pojazdy przemys³owe i wojskowe,

• F-900 dla lotnisk – dróg startowych i ko³owania dla lotnictwa cywilnego
i wojskowego.
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W kraju nie s¹ dotychczas produkowane zwieñczenia studni kablowych dla budow-
nictwa telekomunikacyjnego, komunikacyjnego i energetycznego spe³niaj¹ce wyma-
gania normy PN-EN 124:2000 w klasach powy¿ej A-15 i B-125. Importowane
zwieñczenia niemieckie i francuskie maj¹ nietypowe wymiary w odniesieniu do wy-
magañ krajowych i s¹ ponad 3-krotnie dro¿sze od dotychczasowych produkowanych
zwieñczeñ krajowych. Wprowadzenie do krajowej produkcji zwieñczeñ studni kablo-
wych o wy¿szych klasach obci¹¿enia wymaga opracowania dodatkowych wytycz-
nych technicznych. W sieciach telekomunikacyjnych jest zabudowanych ponad 1 mln
studni kablowych. W najbli¿szych latach przewiduje siê instalowanie co roku po
oko³o 50 000 studni oraz wymianê po kilkadziesi¹t tysiêcy uszkodzonych, jak i skra-
dzionych pokryw i zwieñczeñ. St¹d wynika uzasadnienie uruchomienia w kraju pro-
dukcji zwieñczeñ o podwy¿szonej niezawodnoœci do nowej generacji studni
kanalizacji kablowej oraz koniecznoœci opracowania szczegó³owych dokumentów
odniesienia.

5. WYNIKI OBSERWACJI POKRYW WBUDOWANYCH
W CI¥GI DROGOWE

Obserwacje stanu technicznego prefabrykowanych pokryw studni kanalizacji kablo-
wych przeprowadzono wyrywkowo m.in. w Warszawie i w kilku okolicznych miej-
scowoœciach, w Krakowie i w Lublinie. Dokumentacjê fotograficzn¹ wyników
obserwacji przedstawiono w Za³¹czniku. Stwierdzono wystêpowanie licznych wad i
uszkodzeñ w postaci:

– spêkania powierzchni betonu w pokrywach ju¿ po niepe³nym roku eksploatacji,
wystêpowanie siatek mikrorys, z³uszczenia betonu, ubytki betonu na ca³ej
gruboœci pokryw, odkryte fragmenty zbrojenia, miejscami brak otulenia
betonem prêtów zbrojeniowych,

– pêkniêcia opraw ¿eliwnych i ubytki ¿eliwa w wietrznikach,

– ¿eliwne wietrzniki luŸno le¿¹ce w pokrywie bez po³¹czenia z betonem i
zbrojeniem pokryw,

– brak wietrzników w pokrywach, z pozostawieniem niezabezpieczonych
otworów o œrednicy � 270 mm i � 180 mm w eksploatowanych pokrywach w
pasach ruchu drogowego i pieszego,

– wystêpuj¹ce „klawiszowania” pokryw w ramach tworz¹cych zwieñczenie, luzy
pomiêdzy opraw¹ pokrywy a ram¹ zwieñczenia wiêksze od dopuszczalnych,

– wystaj¹ce oprawy ¿eliwne pokryw z ram zwieñczeñ do wysokoœci 20 mm
powy¿ej poziomu jezdni, chodników dla pieszych i pasów ruchu dla rowerów,
stwarzaj¹ce bezpoœrednie zagro¿enie dla u¿ytkowników,

– wieñce zwieñczeñ zainstalowane powy¿ej poziomu jezdni, chodników dla
pieszych i pasów ruchu dla rowerów.
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Pokrywy bez zwieñczenia lub znacznie uszkodzone wystêpuj¹ nawet w centrum stoli-
cy i stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie bezpieczeñstwa pieszych i pojazdów (rys. 1).
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Rys. 1. Widok prefabrykowanej betonowej pokrywy studni kablowej zainstalowanej w jezdni
kategorii ruchu KR4 w œródmieœciu Warszawy – widoczny brak wietrznika

oraz du¿e ubytki betonu (fot. Z. Czagowiec)
Fig. 1. View of precast concrete cover of cable manhole installed in road of KR4 traffic

category in the center of Warsaw – the ventilation cover is missing
and extensive concrete damage is seen (photo Z. Czagowiec)



W wyniku wczeœniejszych obserwacji i przegl¹dów eksploatacyjnych pokryw studni
kablowych w budownictwie telekomunikacyjnym, energetycznym i komunikacyj-
nym w ró¿nych regionach kraju stwierdzono, ¿e oko³o 70 % pokryw ma uszkodzenia i
wady produkcyjne, ujawniaj¹ce siê ju¿ po jednym roku eksploatacji i stwarzaj¹ce za-
gro¿enie bezpieczeñstwa u¿ytkowników dróg. Pokrywy bêd¹ce w wieloletniej eks-
ploatacji nie s¹ w ogóle trwale oznakowane wg wymagañ, nie maj¹ nazwy producenta
ani daty produkcji, nie s¹ oznakowane znakiem budowlanym B, nie s¹ mo¿liwe do
identyfikacji.

Ogólne przyczyny wystêpowania wad i uszkodzeñ w eksploatowanych pokrywach s¹
nastêpuj¹ce:

• brak sprecyzowania wymagañ przez operatorów i zamawiaj¹cych,
okreœlaj¹cych klasy pokryw, klasy betonu oraz miejsc lokalizacji,

• brak dokumentacji technicznej dla poszczególnych klas pokryw i zwieñczeñ
wg PN-EN 124:2000,

• brak badañ podstawowych betonu, stali, ¿eliwa u producentów studni,

• ma³a iloœæ badañ gotowych pokryw i zwieñczeñ w stosunku do skali produkcji,

• wady konstrukcji elementów (np. odlewów ¿eliwnych, zbrojeñ, spawanych ram
lub mis stalowych) u¿ytych do produkcji prefabrykatów,

• wady gatunkowe u¿ytych materia³ów (¿eliwa, stali, sk³adników betonu),

• przekroczenia tolerancji wymiarowych,

• niedostateczna kontrola jakoœci czêœci sk³adowych i materia³ów dostarczanych
producentowi prefabrykatów zwieñczeñ,

• niedostateczna kontrola technologii i jakoœci wykonania g³ównych
prefabrykatów (obramowania w³azu i pokrywy studni) w zak³adzie producenta,

• nara¿enia i szkodliwe dzia³ania powodowane w okresie eksploatacji zwieñczeñ
przez czynniki klimatyczne, œrodowiskowe i przez ludzi.

Zdarzaj¹ce siê kradzie¿e metalowych elementów infrastruktury komunalnej w przy-
padku pokryw kanalizacji kablowej dotycz¹ ¿eliwnych wietrzników. Doœæ czêsto na-
stêpuje wysuniêcie elementów prefabrykowanych z gniazd, wystêpuj¹ce uskoki
pomiêdzy pokryw¹ a ram¹, trwa³e lub chwilowe, po³¹czone z charakterystycznym
ha³asem („klawiszowanie”), wywo³ane ruchem drogowym. Obok oddzia³ywania
podciœnienia powstaj¹cego pod poruszaj¹cym siê pojazdem mamy do czynienia z nie-
równomiernym naciskiem kó³, co mo¿e powodowaæ wybicie elementu. Taki przypa-
dek w odniesieniu do ¿eliwnej pokrywy kanalizacji œciekowej by³ powodem
informacji w dzienniku ogólnopolskim po tytu³em „Œmiertelna pu³apka na kierow-
ców” (w dniu 20 grudnia 2006 r.). Dodatkowo obserwuje siê zbyt nisk¹ jakoœæ cegla-
nych podmurówek, a nawet przypadki klinicznego zaniedbania polegaj¹cego na
zalaniu asfaltobetonem wnêtrza studzienki rewizyjnej. Wystêpowanie zaobserwowa-
nych wad pokryw studni kablowych mo¿e wywo³aæ zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia, a
tak¿e spowodowaæ znaczne szkody materialne.
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6. WYNIKI BADAÑ PREFABRYKATÓW

Przeprowadzono wyrywkowe badania wyrobów prefabrykowanych, wykonanych
w wytypowanych zak³adach produkcji studni kablowych. Do badañ pobrano wyroby
z 10 nastêpuj¹cych firm: Matuszczyk, Butrans, Do¿a, 3T, HandBruk, Cis-Bet,
Stud-Bet, Telwolt Beton, Wabet i Fabtel. Pobrane do badañ w zak³adzie produkcyj-
nym pokrywy studni kablowych wykonane by³y z opraw stalowych i ¿eliwnych,
wype³nione betonem i zbrojone prêtami stalowymi. Wybrano pokrywy w wersji
pe³nej i z wietrznikiem.

Badania wytrzyma³oœci betonu na œciskanie przeprowadzono na 58 próbkach – kost-
kach betonowych o wymiarach 150 � 150 � 150 mm. Próbki zosta³y pobrane z mie-
szanki betonowej podczas produkcji pokryw. Uzyskane wyniki badania
wytrzyma³oœci mieœci³y siê w granicach od 7,3 MPa do 76,7 MPa. Histogram
rozk³adu wytrzyma³oœci na œciskanie w poszczególnych klasach wytrzyma³oœci
przedstawiono na rysunku 2. Wed³ug normy PN-EN 124:2000 wytrzyma³oœæ betonu
na œciskanie po 28 dniach powinna wynosiæ dla klas obci¹¿enia od B 125 do F 900 co
najmniej 45 MPa, a dla klasy A 15 – co najmniej 25 MPa. Spoœród wszystkich zbada-
nych próbek betonu powy¿sze wymagania dla klas zwieñczeñ od B-125 do D-400
spe³nia 26 próbek (45 %), zaœ dla klasy zwieñczeñ A-15 spe³nia 50 próbek (86 %).
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Rys. 2. Histogram rozk³adu wytrzyma³oœci na œciskanie w poszczególnych klasach
wytrzyma³oœci betonu

Fig. 2. Histogram of distribution of compressive strength of concrete in strength classes



Omawiaj¹c wyniki badañ wytrzyma³oœci betonu na œciskanie dla klas pokryw A-15,
B-125, C-250, D-400 nale¿y stwierdziæ, ¿e:

– dla klasy zwieñczeñ A-15

• 86 % tj. 50 próbek betonu osi¹gnê³o wytrzyma³oœæ na œciskanie dla klasy
C20/25, co odpowiada wymaganiom PN-EN 124:2000 dla klasy A-15,

• 14 % tj. 8 próbek uzyska³o wytrzyma³oœæ na œciskanie w klasie betonu C 8/10,
C 12/15, C 16/20, co nie odpowiada za³o¿onej klasie A-15,

– dla klasy zwieñczeñ B-125, C-250 i D-400

• 45 % tj. 26 zbadanych próbek osi¹gnê³o wytrzyma³oœæ na œciskanie dla klasy
betonu C 35/45, C 40/50, C 50/60, C 55/67 i C 60/75, co odpowiada
wymaganiom PN-EN 124:2000 dla za³o¿onych klas zwieñczeñ.

Badaniom odpornoœci na nacisk wed³ug normy PN-EN 124:2000 poddano ogó³em
106 pokryw betonowych. Liczbê pokryw spe³niaj¹cych wymagania klasy odpornoœci
na nacisk z góry podano w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy odpornoœci na nacisk z góry pokryw studni kablowych
Table 2. Classes of resistance to vertical loads of cable manhole covers

Klasa

Pokrywa PL1
485 � 485 � 60

Pokrywa PL1
495 � 495 � 50

Pokrywa PL06
597 � 597 � 80

Pokrywa P10
997 � 597 � 80

a b c d a b c d a b c d a b c d

A 15 20 19 6 5 6 – 6 – – – – 1 – – 5 5

B 125 5 3 – – – – – – 1 1 1 1 1 1 4 15

Objaœnienia:

a – pokrywa pe³na, z opraw¹ stalow¹

b – pokrywa z wietrznikiem, z opraw¹ stalow¹

c – pokrywa pe³na, z opraw¹ ¿eliwn¹

d – pokrywa z wietrznikiem, z opraw¹ ¿eliwn¹
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Na rysunkach 3a-d pokazano rozk³ad odpornoœci na nacisk z góry w poszczególnych
grupach pokryw. Wed³ug normy PN-EN 124:2000 wyroby klasy A-15 maj¹ zastoso-
wanie w miejscach przewidzianych wy³¹cznie dla pieszych i rowerzystów, a klasy
B-125 w drogach i obszarach dla pieszych, powierzchniach równorzêdnych, parkin-
gach lub terenach parkowania samochodów osobowych.

Omawiaj¹c wyniki badañ 106 szt. betonowych prefabrykowanych studni kanalizacji
kablowej w odniesieniu do wymagañ PN-EN 124:2000 w zakresie badañ odpornoœci
na nacisk z góry nale¿y stwierdziæ, ¿e:

– 100 % pokryw uzyska³o klasê odpornoœci A-15,

– 31 % pokryw uzyska³o klasê odpornoœci B-125,

– ¿adna z pokryw nie uzyska³a klasy odpornoœci C-250 i D-400.

Analizuj¹c wyniki badania ró¿nych pokryw na nacisk z góry mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
obecnoœæ w pokrywie otworu z osadzonym w betonie ¿eliwnym wietrznikiem nie
mia³a dostrzegalnego wp³ywu na wynik badania, w porównaniu z podobn¹ pokryw¹
bez wietrznika (pe³n¹). Uszkodzeñ wietrzników w tych próbach nie stwierdzono. Na-
tomiast ujawni³a siê s³aboœæ niektórych ¿eliwnych opraw pokryw, które czêsto naj-
wczeœniej ulega³y uszkodzeniu. Równie¿ da³o siê zauwa¿yæ du¿e znaczenie dla
obci¹¿alnoœci pokryw sposobu wykonania zbrojenia (liczba prêtów, ich œrednice,
³¹czenie lub nie z opraw¹ pokrywy).

Niszcz¹ce badania pokryw studni kanalizacji kablowej wykaza³y m.in., ¿e:

• prefabrykowane ¿elbetowe pokrywy posiadaj¹ zbrojenia z prêtów � 6 mm,
� 8 mm ze stali g³adkiej lub ¿ebrowanej, rozmieszczanych symetrycznie
w liczbie od 2 do 4 szt. krzy¿uj¹cych siê ze sob¹ (bez spawania),

• otulina prêtów zbrojeniowych rozci¹ganych betonem w pokrywach wynosi
od 8 do 40 mm, co nie zabezpiecza w³aœciwej wspó³pracy pomiêdzy zbrojeniem
a betonem i wp³ywa na obni¿enie wytrzyma³oœci na obci¹¿enia niszcz¹ce
i skraca trwa³oœæ eksploatowanych pokryw,

• w pokrywach z opraw¹ ¿eliwn¹ brak jest wspó³pracy pomiêdzy
prêtami zbrojenia, opraw¹ ¿eliwn¹ i betonem,

• pokrywy po badaniach niszcz¹cych wykaza³y nierównomierne rozmieszczenie
kruszywa ró¿nych frakcji w betonie,

• wystêpuj¹ zró¿nicowane gruboœci od 6 do 20 mm œcianek opraw ¿eliwnych
w p³ytach prefabrykowanych,

• przy badaniach niszcz¹cych pokryw o wymiarach 997 � 597 � 80 mm
z ram¹ ¿eliwn¹ we wszystkich pokrywach wystêpowa³y pêkniêcia
opraw ¿eliwnych ju¿ przy klasie pokryw A-15,

• mocowanie ¿eliwnych wietrzników w pokrywach jest niewystarczaj¹ce
(brak wspó³pracy ze zbrojeniem i betonem) i wymaga dodatkowych
prac badawczych.
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Rys. 3. Rozk³ad odpornoœci na nacisk z góry w poszczególnych grupach pokryw:
a) pokrywy pe³ne, z opraw¹ stalow¹; b) pokrywy z wietrznikiem, z oprawa stalow¹;
c) pokrywy pe³ne, z opraw¹ ¿eliwn¹; d) pokrywy z wietrznikiem, z opraw¹ ¿eliwn¹

Fig. 3. Distribution of resistance to vertical loads for selected groups of covers:
a) full element, steel frame; b) element with ventilation, steel frame;

c) full element, cast iron frame; d) element with ventilation, cast iron frame

c)

d)



7. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych analiz jakoœci betonu w pokrywach stwierdzono
du¿y rozrzut wytrzyma³oœci betonu na œciskanie, przy czym blisko 15 % próbek wy-
kaza³o wytrzyma³oœæ poni¿ej 25 MPa wymaganej dla najni¿szej klasy zwieñczeñ
A-15. Obserwacje prefabrykatów zabudowanych w ci¹gach drogowych wykaza³y, ¿e
przewa¿aj¹ca czêœæ wbudowanych pokryw ma uszkodzenia i wady produkcyjne,
ujawniaj¹ce siê ju¿ po jednym roku eksploatacji i stwarzaj¹ce zagro¿enie bezpiecze-
ñstwa u¿ytkowników dróg. Pokrywy bêd¹ce w wieloletniej eksploatacji na ogó³ nie s¹
trwale oznakowane wg wymagañ, nie maj¹ nazwy producenta ani daty produkcji, nie
s¹ oznakowane znakiem budowlanym B, nie s¹ mo¿liwe do identyfikacji. Stwierdzo-
no czêste przekroczenie tolerancji wymiarowych pokryw, a tak¿e ewidentne b³êdy in-
stalacji pokryw i zwieñczeñ w jezdni, wystaj¹cych nawet do 60 mm powy¿ej poziomu
jezdni.

Niezbêdne s¹ zdecydowane dzia³ania w celu powstrzymania produkcji i stosowania
wadliwych pokryw studni, zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu u¿ytkowników dróg.

WYKAZ DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

Ze zbioru Polskich Norm

• PN-EN 124:2000 Zwieñczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i ko³owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakoœci

• PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo - ¯eliwo sferoidalne

• PN-EN 1561:2000 Odlewnictwo - ¯eliwo szare

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleñ stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. Obliczenia statyczne i
projektowanie

• PN-EN 10017:2006 (oryg.) Walcówka stalowa do ci¹gnienia i/lub walcowania na
zimno. Wymiary i tolerancje

• PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gor¹co ze stali konstrukcyjnych - Czêœæ 1
Ogólne warunki techniczne dostawy

• PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gor¹co ze stali konstrukcyjnych - Czêœæ 2
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
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Rozporz¹dzenia i inne dokumenty nie wystêpuj¹ce
w zbiorze Polskich Norm

– Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodnoœci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

– Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paŸdziernika 2005 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz.1864)

– EN300 019-1-8 “Equipment Enginering (EE); Environmetal conditions and
environmetal tests for telecommunications equipment; Part 1-8: Classification of
environmetal conditions. Stationary use at undergroung locations” dotycz¹ca warunków
œrodowiskowych dla urz¹dzeñ telekomunikacyjnych instalowanych pod ziemi¹

– BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary

– BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary

– BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw

– BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw

– ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania

Uwaga

Normy BN maj¹ charakter archiwalny, normy ZN maj¹ charakter dokumentu wewnêtrzne-
go danej firmy – nie wystêpuj¹ w zbiorach PN.

INFORMACJE DODATKOWE

Praca zosta³a wykonana w ramach Projektu Rozwojowego nr N R04 0007 04.

EVALUATION OF TECHNICAL CONDITION OF CONCRETE COVERS
OF CABLE MANHOLE USED IN ROADS

Abstract

The subject of the paper is the technical condition of precast concrete covers of cable manhole
used on roads for pedestrians and vehicles. The purpose of performed investigation was the
evaluation of the technical condition of concrete covers on the basis of visual inspection of
existing precast covers and analysis of quality of concrete used for precasting. Multiple covers
were observed to be defective already after one year of exploitation. Frequent mistakes of
installation of corers were also found. A large scatter of compressive strength of concrete was
found and the strength of concrete in about 15 % of specimens was found to be lower than
25 MPa required for the lowest class of A-15 covers.
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Dokumentacja fotograficzna uszkodzeñ pokryw studni kanalizacji
kablowej (fot. Z. Czagowiec)
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Fot. 1. Zniszczona pokrywa i fragment zwieñczenia – widoczne znaczne ubytki betonu,
odkryte zbrojenie, pêkniêta oprawa ¿eliwna pokrywy

Fot. 2. Uszkodzone ¿elbetowe pokrywy,
brak zwieñczenia, popêkana powierzchnia
betonu, brak nazwy producenta, brak daty
produkcji, brak znaku budowlanego „B”,
brak oznaczenia klasy wytrzyma³oœci
(ulica Marsza³kowska w Warszawie)
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Fot. 3. ¯elbetowa pokrywa z opraw¹ ¿eliwn¹
w zwieñczeniu studni w pasie jezdni

o kategorii ruchu KR2 – widoczne pêkniêcia,
zarwania fragmentu pasa jezdni oraz du¿e

luzy od 15 do 20 mm pomiêdzy ram¹
¿eliwn¹ zwieñczenia i opraw¹ ¿eliwn¹
pokrywy; brak jakichkolwiek oznaczeñ

pokrywy oraz znaku budowlanego

Fot. 4. ¯elbetowa pokrywa pe³na z opraw¹
¿eliwn¹ wystaje ponad 10 mm nad ram¹

¿eliwn¹ zwieñczenia;
w zbli¿eniu widoczne spêkania na
powierzchni oraz ubytki betonu na

g³êbokoœci do 25 mm,
brak jakiegokolwiek oznakowania pokrywy

(pas jezdni kategorii ruchu KR2)
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Fot. 5. Uszkodzona ¿elbetowa pokrywa
z wietrznikiem � 330 mm;
widoczne pêkniêcia i ubytki betonu
na ca³ej gruboœci pokrywy

Fot. 6. Uszkodzona pokrywa
z wietrznikiem w zwieñczeniu ¿eliwnym
wystaje ponad 60 mm z ramy ¿eliwnej
zwieñczenia;
widoczne rysy na powierzchni i ubytki
betonu
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Fot. 7. Uszkodzone spêkane
pokrywy w oprawie

w uszkodzonym zwieñczeniu

Fot. 8. Uszkodzona pokrywa
ciê¿ka; widoczne wyraŸne

ubytki betonu, pêkniêcia
betonu przez ca³¹ gruboœæ

pokrywy, brak przyczepnoœci
betonu do ¿eliwnego

wietrznika,
brak identyfikatora

producenta oraz klasy
wytrzyma³oœci i innych

Fot. 9. Pokrywa ¿elbetowa
o wym. 997 � 597 � 80 mm;

widoczny brak wietrznika,
pokrywa zlokalizowana

w pasie jezdni o kategorii
ruchu KR1
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Fot. 10. Pokrywa ¿elbetowa o wym. 997 � 597 � 80 mm – widoczny wietrznik luŸno osadzony
w otworze

Fot. 11. Pokrywa ¿elbetowa o wym. 997 � 597 � 80 mm – widoczny wietrznik obok otworu
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Fot. 12. Pokrywa ¿elbetowa zainstalowana w pasie ruchu ko³owego kategorii KR2;
widoczne bardzo du¿e ubytki betonu

Fot. 13. Pokrywa ¿elbetowa zainstalowana pasie ruchu ko³owego kategorii KR2;
widoczny du¿y luz ca³kowity
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Fot. 14. Nieprawid³owy typ wietrznika
i brak umocowania do pokrywy

Fot. 15. Pokrywy ¿elbetowe o wym. 485 � 485 � 60 mm; widoczne nieprawid³owoœci monta¿u
i zniszczenia betonu w stopniu dyskwalifikuj¹cym pokrywy
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Fot. 16. Bardzo du¿e ubytki betonu w pokrywie i uszkodzenia ¿eliwnej oprawy

Fot. 17. B³êdna instalacja zwieñczenia
powy¿ej poziomu chodnika;

na skutek potkniêcia
zosta³ poszkodowany pieszy,

widoczne œlady krwi
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Fot. 18. Widoczne pêkniêcie oprawy ¿eliwnej oraz spêkanie betonu w pokrywie

Rys. 19. Pokrywa zainstalowana w pasie zieleni, wielkoœæ pokrywy niedostosowana
do zwieñczenia
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