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• PRZYGOTOWANIE WYKOPU 

• Szerokość wykopu powinna być o min. 500 mm szersza z każdej strony studzienki. 

• Dno wykopu należy wypełnić warsztwą piasku zagęszczonego grubości 100 mm. 

• W przypadku montażu studzienki na autostradzie z intensywnym ruchem ciężkich pojazdów 

mechanicznych należy bezwzględnie używać rury teleskopowej o długości min. 50 cm 

(ryzyko deformacji obudowy studzienki!). 

• MONTAŻ STUDZIENKI 

• Studzienkę należy umieścić na zagęszczone dno wykopu oraz pilnować, aby studzienka znajdowała 

się na suchej, równej powierzchni w pozycji poziomej. 

• W celu połączenia ze studzienką rur ochraniających kable należy frezować w ścianie studzienki 

otwór odpowiedniej wielkości oraz zamontować uszczelkę prowadzącą. Następnie należy 

smarować uszczelkę substancją smarną oraz wsunąć końcówkę rury przez uszczelkę do studzienki 

aż do długości min. 50 mm. Uszczelki prowadzące (różne wymiary) można w razie konieczności 

dodatkowo zamawiać. Zestaw zawiera 2 uszczelki prowadzące. 

• Po montażu studzienki kablowej należy zagęścić grunt w okolicy studzienki warstwami o grubości 

max. 300 mm. Przy tym należy pilnować, aby w gruncie nie pozostały ostre przedmioty 

(kamienie) o wielkości powyżej 30 mm. Wymagane jest otaczanie całej obudowy studzienki 

miekkim gruntem (piaskem) oraz zasypanie takim gruntem aż do włazu żeliwnego w celu 

uniknięcia dalszych problemów z deformacją studzienki. Minimalna grubość warstwy piasku 

otaczającej obudowę studzienki wynosi 100 mm. W przypadku, gdy studzienka została o połowę 

zasypana gruntem, powstanie ryzyko deformacji ściany studzienki w razie bliskiego przejazdu 

ciężkich pojazdów mechanicznych. Należy bezwzględnie pilnować, aby zagęszczenie zostało 

wykonane z użyciem płyty wibracyjnej, a nie z użyciem sprzętu ciężkiego. Z użyciem sprzętu 

ciężkiego można jedynie wykonywać asfaltowanie. Wszystkie prace przygotowawcze z zakresu 

zagęszczenia podłoża należy wykonywać wyłącznie z użyciem płyty wibracyjnej! 

• W przypadku studzienki przeznaczonej do naprawy bardzo istotne są miejsca wprowadzenia. Każde 

miejsce wprowadzenia wykonane w niewłaściwym miejscu osłabia strukturę studzienki i jest 

zatem zabronione! Podczas zamówienia studzienki możliwe jest przedstawienie schematu i 

wysokości miejsc wprowadzenia, aby producent mógł wykonać wytrzymałą studzienkę 

odpowiadającą Państwa potrzebom. Również istotne jest, aby dno i wierzch studzienki były 

między sobą połączone za pomocą śrub o maksymalnej odległości nie przekraczającej 10 cm. Jeśli 

pragną Państwo, aby studzienka była odporna na działanie wody i gruntu, trzeba odpowiednie 

połączenie uszczelnić właściwym silikonem lub szczeliwem. 

• Studzienka nie wymaga kotwienia dodatkowego, bo jej płyta denna jest szersza od studzienki oraz 

zapobiega pojawieniu się studzienki na powierzchnię. 

 

MONTAŻ TELESKOPOWEGO WŁAZU ŻELIWNEGO 

• W celu montażu teleskopowego włazu żeliwnego należy pokryć uszczelkę zamocowaną do 

studzienki substancją smarną oraz wsunąć rurę teleskopową do wymaganej wysokości przez otwór 

w studzience. Należy bezwzględnie pilnować, aby długość odcinka rury teleskopowej 

przechodzącego przez uszczelkę wynosiła pomiędzy 5 cm a 15 cm. 

• Teleskopowy właz żeliwny o średnicy 630 mm zamykany jest za pomocą dwóch śrub mocujących 

oraz wyposażony jest w miejsce do instalacji czujnika sygnalizacji. W przypadku stosowania 



sygnalizacji potrzebne jest dodanie kłocków ze strony wprowadzenia rury teleskopowej do 

studzienki, które są przymocowane do teleskopu za pomocą śrub. 

• Pokrycie asfaltem można wykonać jedynie w okolicy włazów D400. W przypadku, gdy pragną 

Państwo asfaltować okolice włazów znajdujących się na terenie zielonym, należy na czas 

asfaltowania zamontować włazy typu D400. 

• WYPEŁNIENIE WYKOPU 

• Podczas wykonania obiektu zaleca się podnoszenie teleskopów na maksymalną wysokość oraz 

zasypać całą powierzchnię studzienki gruntem w celu zapobiegania deformacji studzienki. 

• KONSERWACJA STUDZIENKI 

• Dzięki dobrym właściwościom materiałów, z których zostały wykonane, plastikowe studzienki 

telekomunikacyjne nie wymagają konserwacji. 

 

1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 50 mm 
2. Fundament z betonu asfaltowego 60 mm 

3. Dwuwarstwowa nawierzchnia tłuczniowa (150 mm fr. 5–20 + 150 mm fr. 20–40) 

4. Podsypka z piasku 300 mm 

5. Istniejące podłoże 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI: 
1) Przy montażu studzienki na autostradzie o ruchu ciężkim należy bezwzględnie 
wykorzystać teleskop o długości co najmniej 50 cm (ryzyko deformacji obudowy studzienki!) 

2) Należy dopilnować, aby długość rury teleskopowej przechodzącej przez mankiet wynosiła 

co najmniej 5 cm i nie więcej niż 15 cm. 


