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mo\\agvmi lUD ot\\'icran~ Ini p l~ tami na a<;śei długo. ci
długość odcinka k,lna łu 7 płytami nil'
Itkjmowanymi lub nie lltwierany mi nic prtekrac7<l
1.5 m. a długość odcinka l pl~ tami zdl'jmowanymi łub
otwinan) mi nic .ic~t mniei~/a nil 1.5 lll.
Przykrycia nakiy \\ ykon,lć / pł~t Lelheto\\)'ch. gipso··
wych. stalowych luh z innych materialó\\ niL'f)aln~ch.
() wymiarach za l eżnych od ~/erokości kanału i () \\ ymagancj wytr7)małości mechanlc/nej.
Płyt y po\\inny b:ć zaopatrLOnc \\' ot\\on lub uch\\yty do zdejmowanIa lub ol \\ ierania. Płyt) puwinn y być
tak wykonane, ab) nie ulegały uszkodzeniom prty ich
Ltkjmowaniu. Górna powierlchnia płyt y powinna się
I.m:jdować na p07iomie podłogi pomieszClenia. Masa
jednej pł!t~· nIe PO\\ inna być wit;ksza niż ~O kg.
2.3. Przc",iet rzanil' kanału. Kuna!. jeż.e1i nil' jc~t \\ ypełniony pia~kil'm. powinien mld Zapl'\\ nlonl' prte\\ ietrzanie naturallIl' luh ~ztuczne, przerywan l' \\' prtYP:Jdku pożaru . Rod7aj i ~posób pr7ewi etrzania ()klc~la dokumentacja techniczna.
2.4. Zmiana kierunku trasy kanału powinni1 bYl wykonana \\ Jl'tro7ach. odf~ałę/icniach I fo/gałę/ieni:ich
kanatu\\'. które PO\\llllly zapewn i ać możli\\,,~ć Igrn.l'll:1
kabla o naJ'w iękslCJ średnicy. poe\\'ldzianq:o do ul OLenia w bnałe. Igodn ie 7 wymaganiami \i 1!. PN-76/
E-05125 P 2.5.3.
:!.5. Zmiana głębo koś ci kana łu pO\\'Jllna bIĆ \" "kUl .1na \\ kształcie pochylni. be7 mkok6\\ I pr'l~!!'l\\ .
2.6. Rezerwa miejsca w kanale po\', ;nn:J ~ t all(l\'\'ć cn
najmniej 20% miejsca pr7cI.n aC/nllego du układ l!.ia
kabli.
ka nału. jeśli

1.1. Przedmiot normy . Przedmiotem normy są ogólne
\\ymagania i badania dotyczące kanałó\\ kablowych
przezn:luonych do układania na stałe kabli elektroenergc lyunych na napięcie Lnamionowc nie przekra czające 30 kV oraz kLlbli sygnal izacyjnych na napięcie
znamionowe nie przekraczające I kV .
1.2. Zakres stosowania normy. Normę stosuje się przy
projek towaniu. budo wie i przebudO\vie kanałów kablo\\·ych wewnątrz pomieszczeń . w warunkach określonych
\\g PN-76/E-05125 .
1.3. Określenia
1.3.1. pMka kablowa - konstrukcja pozioma pr7eznac70na d,) układ ;~n i a kabłi .
1.3.2. wspornik ka bhmy - kons trukcja przezna cLO na
do moco wania półek kdblowych lub mocowania na
uch\\ ytach kabli.
1.3.3. naroże kanału - . . /ęŚĆ kanału ka blowego przeLnaczona do zmiany kierunku trasy kanału lub do jego
ro7galę/ienia.

kanał podłogowy

- kanał. w któ rym kable są
na półkach lub uc h \\ytach Lamocowa nych \\
jegu hounyc h ścianach za pomocą wsporników kablo\\ych lub/i na jego dnie.
1.3.5. kanał ścienny - kanał. w któr ym kable są
uk bdane na półkach lub uchw ytach zamocowanych do
Jcgo śc i a n.
1.3.6. Pozostałe określenia wg PN- 76/E-05 I 25.
PN -64/ B-02850 i Zar/.ądzenia nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r.

1.3.4.

układane

i stopień ochrony ka~;a!u. ~/Cldn()ść
wra7 z przykrycie m powinll'l oyć d()l,to~t)\\ana
do warunkó\\ mieJscowych w taki sposób, at)~ P' I.eil ikanie do jego wnętrza ciel'/y I LanieLI) ~JC/cr'l hyło
utrudnione . Kall ał po przy~ rycIu pł)'t'l l:owinicll mice
stopier'l ochrony określon~ \\ dOkumentacji tcchJ1Jclllej.
DOpuszcLa ~it; dla ka'1a!ó\\ ~cll'll n ych SIOS(WCllIll' przyk ryć o stopniu ochrony J P2X
2.7.

2. WYMAGANIA
2.1. Odporność ogniowa kanału kablowego. Elementy
obu d owy i konstrukcji kan a łów powinny mie ć kłasę
odporności ogniowej odpowiadającą kl asie odporności
ogl1l0 Wl' 1 ekmentów konstrukcyjnych butiynku. w króJ"\ 111 ~'f Olll' Ilokil li70w<Jne. ni c nii'7::} jed nak niż klasę l.
2.2 . Przykrycia kanału należy wykonać płytami zdejllllma ny mi lub otwieran) mi na całej długości kan ału.
DopU~./U:l ~ i t; wykonywanie ka nałów przykrytyeh zdej-

SLczelność

kanału

2.8. Odwodnienie kanału podłogowego. Spadek dlla
kierunku p"przecmym powiJ'ien wynpsić co

kanału""

Zgłoszo n a przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwo)owy El f:KT8CMONI "'Ż
UstanowIOna przez M inis tra Budownictwa i P rzemysłu Materiałów Budowlanycr dnia 15 sler~nld 1933
jak O norma obowiązuJącil Od dnia 1 stycznia 1984 r.
( Dl Norm . i M ia r nr 13/1983 poz . 24)
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najmniej 20/(. a spadek dna kanalu i 1.'\\ k;> 0dwadn iaw kierunku podłużnym - nie mlllej nil O.5o/c .
Odwodnienie kanału należ y wykona ć prze/ zastosowanie np. rowków odwadniających. Silczków. studt. ienek lub rur itp. Rod7aj i sposób odv.od!1 i ''1ia określa
dokumentacj D techniClna .
2.9. Rozmje ~;zczc nie grodzi przeciwpożarowych. Grod7ie przeciwpolarowc należ y stosować" ocj<;tę pach nic
mniejszych niż 50 m o raz na końcach kapału pr/ y Jego
przejściach :, jednego pomieSl.C/C nl3 do ,;, ,·:.-it'go . Ille
przegrodzonych ścianami. Grod/ie te nie mogą :.Jtrudniać odwodnienia kanału . Matt:riał y i' sposób W) konania grodzi określa dokumentac ja tcchniClna.
2.10. Wymiary kanału. W ymi:H~ kanał li kabk.\vego
powinny być takie. aby uk lad a lli .: i \1 \ njana w nich
kabli nic były ulrudni one.
Gkbokość kanału nie powinn a być mniej"": niż :
- 20 cm - dla kanału podłogo \\-cgo.
10 cm - dla kanału ściennego.
W kanale pr/ystosowallym do układallia h;lbli IV I\ arslw;! c h bez k(lr'ieczi1osci wchodzenia d o ;llCgO. szerokość p .-zestrzeni wolnej dla dostęp:.. do kabli ni e powinna być mlliej s/a niż 15 cm. a w pr7 ypadku k o!:icC1. n oś ci
wchodl.enia do kanału szer okość ta ni t" pc ,\-Inna być
mniejsza niż 60 cm.
2.11. Rozmieszczenie pó~ek lub uchwytów: \tsporników w kanale. Odległość pionowa w świetle Il1Il;dzy pół
kami lub uchwytami nic powinna byt: mni'.:jsza niż po dwójna średnica ka bla , nie mniejsza j!.:c!na k niż 15 en",.
Prz.y określaniu odległości należ y brać pod u\· .. ;'- 1.. '1"
bel o llajwi~kSlej średnicy. przewidziali)" I,; l !ło7.;:llIa
\\ danym ka nale .
Odległość pOlloma l1li~dzy w~pllr;'lk . :, ni powt;",lla
być tak dobra n. : ab~ powłoka kabl.1 nIc dO/!lala irw;!łych odk!.7tałceń wynikającycn 7 jednostko"" ,g\l o bci<lżenia. Zaleca sit;. aby odległości te nic przckr,lual)
wymiarów podanych w PN -7 6/ [ -():: i? S P LI.5.

3.3. S pnmdzenie trasy kanału polega na stwierdzeniu
ich zgodności 7 dokumentacją lechniczną i 7 2..1.
304. Sprawdzenie przykryć kanału należy wykonaĆ"
pr/el oglt;d/lny . na ZgOtl lh )SĆ I 2.2 i dokumentacją
teehn iCll1<I·
3.5. Spra wdzenie /.lniany głębokości kanału na lez)
wykonać pU Cl oglę dzin~ na .:g u dlWŚć , 2.5.
3.6. Spnmdzcnie rezerwy miejsca w kanale nalt:Ży wykonać prlCl oglę d z lll) . na zgodn ość z 2.6 i dokumentaej" leellni( lIlą.
3.7. ~r-~'H\'dzenit' ~rzewietrzania kanału polega na
st \\-icrdze niu zgodnośc i wy kona nia z 2.3 i dokumentaCH
kchnic/ n'l .
3.8 . Spra\\dzenie szczelnośc i i stolmia ochrony kanału
nal eży wykonać p rzCl og lęd l. iny i wg PN-79/E-08lO6.
lU 7god n ość 7 2.7 i dok umentacją techniczną.
3.9. Sprawdzenie odwodnienia kanału należy wykonać
;', rlC L ogl<;d/in) i przyr7<jdami pomiarowymi o odpowledniei c1oklddności , na 7godność z 2.8 i dokumenta -

jącego

3. BADANIA

3.1. Postanowienia ngólne. Bad a ;!". ·. l.
kaLdy

nale~ ) puddać

kunał

kablowy.
3.2. Sprawdzenie odporności ogP.i:h' '-1 kanału polega
na stwierd .·..: niu ich zgodp . ,ści 7 ::.1 i .. dol:umcll!:,cją
technicl.f1(! .
K () r-..;

I

cją t echniczną·
§ ~!mwdzenie rozmieszczenia grodzi przeciwpoża
llalei) \\ykonać przez pomiar taśm ą mierniel4
i oglęJ llny . f:J 19f)dność z 2.9 i z dokumentacją techn i..
ezn;l·
Dopu~zcza ~Ię nicy. ykonywanie pomiarów. jeżeli odsi<; py mi~(7 ) grodziil;~ , i nie wzbudzają zastrzeżell.
3.11 , Sprawdzenie w ,' miarów kanału nałeży wykonać
Lyrz;")d ami pom ia rs -/ ymi o odpowiedniej dokładnośc i, n<.: zt!odnoś(' "J :.. 10.
i l. -;lllS / cza SIę ~lJrawdzcnie tylk o tych 1.\'\ ll1iaró\\- .
kt()r~' bu dl ~ i';: ' j),:' '.lsci.

J. HI.

n}\\"~ch

fi.

3.12. Sprawdzenie rozmiesza: .!la p:>łek lub uchwytów
wSllflrnik{l\\ " kanale nakż) wykonać p(7)'17qda mi pomialowymi o Odpt)\\idniej dokładności. na zgodność
z ~.Il . [) OpLl~l,'" .. :,i~ sporządzenie tylko tych v.ymiarów . które bud,:ą wątpliwości.

3.13. Ocena "yników badalI. Przcdsta wi l' ny do od bioru kan al na!·.'i~ uznać za wykonany zgodnie 7 wyl1ld ga niami norm ). jeżel i bad:l.nia daclZ<j wynik dodatni .
Ele men ty l..:'Il'i'łu, które \\ \\ vniku prl.cplowadzon)ch
badar"1 nie spełnił) w) magar'l normy. powinny być wymIenione lub popra\\ione i ponov.nie zgło~zone do odbiort,
I

I C

li'I}"OR\1ACJE DODATKOWE

I. ln,tytucja opraco,\Ująt"a lIormę .- (""Ir: I, \ U" ,,~,'~ 8;lda .... oo-Ro/ .... C'j" ,, ) LL EKTROMONTAZ . War,m ,,,,
2. Istotne zmian~' w stosunku do BN .. 63/ 8878-(} I
a) lIIgodniono . "yl1lagania 7
po,lan O";"I i. ,llu "!! PN-ó-l l
B-02X50 pl.: Ochrnna prlcCiwpni;\r(l\\a " bud"\\I1:cll\ic KI ,,)ltl.a·
(ja poia ro \\i.I mall' naló\\ i c!cnll'nt ó v. . :\!('rm~ I l)ło.l~!'-I~l1 la pll,J..;t:l"O\\l' ~ d(ll ~dl<" /a!"l ob()""i,)/lIJ~)ca n OIm~1 niL' Pt)/\',;'!d lupdnJc 1l.J id,,'Ill~ łikaq\ \\ yrnagilu":J odporności ogn io \\ cJ ..:km':llit\\\ h lld ll \\ lany tli
l."n"I':>I\ l.ab!O\\ ~ch ;
O) \\p rOW adLono p()d~la\\t ;\\t· \\~nli.l~anlil v ,\1 ;":i.l.II,.. ...· Il' \'·'~;l'j)
\\ck Jabl'/plcc/cll prll'C I\\<pPl;ll t)\\ :vdl aj . . J....~lll. H\ ~dl \.\ l,!. ladalh
pucm y,lowych (oplaC()\\anl'c BS,Pl'l ' l I!ł
r!·(IPRC.,tKJ
197('\ r.), kló rl' . . lano \\ ... "IHel,,' "r;~I O\\\'..:h lh'>\\\I:H.\. .':n 1\\.I~J/:li)\d-,
I

la h l'/ rll'l'/ ...' IlIl '1l1

p l/l' l'I\~p();ia ro\\ ~m tra . . k~lbl d \\ "'_II.

.

c} lI !'1L1ni~tCJ \"}Illagatli~ \\) "onani~l ŚCian I o n :l ktIJl:"IF),
abh.•
I ~krll~nl(~)\\ prdabr~ko\\all ydl ~ JC:-..t to \\ ~n'L!g anll
\\ /a"ad/i .... nlc ... łu~/nt:: POV" It1Il :l być pO/O\l" " lona rd:1:\ q\\Jbllda
\\~hl'rll lllatl'nJłó\\. uITIDżll\\iajqca !'-tO~O\\'I ·I.·: 'IPt\'n .. lll1\ ch d!.1

\\ych \\ ) I'łl' 1I1 \l.:

okn.>\ hlll) ch \\a ru llk ó\\ r07\\'iqlall:

dJ

lI\Unlt;lO P~) lano\\ lenia dot ~CJ(iCL' ~IP'uv. : II. l

i.,lna ÓW

\\Óp1\cl1. ~to . . () v..·a nit.' lakll.'h ro/ \\-i4 /aó P(J\\ illno b\',~ Pd/c..,~ta\\
... \\obodncg.o \\\ho ru rrllJt'klant~1 I ill\\L',tora .

eJ \\ pnn\:.Id/tH10 \\ ~ 1il;1~' ..!lIio dO l yl"/ ~~Cl:" .., t n .... u n I-. LI do . . /Cld"O~ l'l
\\lllnego od,t q )l! Il1I~d/\ p':)!kami lub pół ~aml , 'lIJnam, . LapC\\ n, ,,J'lc: pra\\"idh\q i I up,co n,! cl.'p lo :llacjO; ~ a blo .... kanalach ..... p" \\::!/ó lnlU / 1l1lnll11all h il i: 'AlIcg łościal11l ml~d 7y pó H.anl1: q~nl1Vd lu
h ()lll p k '( \\ ~ 1ll:1g.1I1 1<.1 .."'(\\ nłJJ'-IC)"Ch i\lOIl,; c dL)\\ ()~CI IlUrlll~ , Un, nu(.h\\ ', \ i";!1 !l\I1::k\l'h k..!:I:tl("l\\

t ,,- ,-nil:. i drll"unćnt ~ l\\iąl;lI1C
p "- .(,-l. H-('c\"J Ocloro ,,,, PUc'U \\PO" il ll\'" '.1 hud,l\\ n, cI,"c K b,~"
~.lCp pl)Lal<l\\.1 m.ll c'ri:l h'l\\ I .,mcntó·.\ budo\\l i Nal\\~ i ()kr~, 
h-nla

Lo "-

pt)lhli.ł'.\ n'\

76/ L-051

1,.'

~5 1 ·1·:~ 1I·0,·"" gl"IJc/IlC

PrOIL'I\hl\\drllt' I hllll~;\\,1
1'~-7'lh· P\I()(, Ohud ",, ] 1Ir14d/l'ń

ochron\, Pt)(j,ial.

\\\magall li.l

,)gna ll/ac )j nc

Illlic kab lol".'.

ckl.ln>lcchnIClI1]ch .
had~! nia

~'l\pl1ll'

Zilu'ld/L'ili..: n i ~9 ~1illl~tr;j CiÓltli,,:t\\3 i Enl"ll!d\ \.. 1 I dplt1 17 I lpC;1
197·1 r. " ,pla\\i,' d"b,'ru prLc wodó \\ i I."h l, clcht""''',·I!,.: t\"
mcll d o ohc"II\"l p"ldcon l'Ick l r\'l"IlI \ :11

r)od-

!tlnL'

i

I

~.

do
111/

\utor l) prujd.. ltJ normy

LJHglll .... V.

~.

::Il

':

"ki,

