
MULTIKANAŁY®

System Multikanałów  
do budowy kanalizacji kablowej



Sitel – spółka tworząca zintegrowane  
systemy telekomunikacyjne

Czeska spółka SITEL powstała i rozpoczęła swoją działalność 

na  rynku telekomunikacyjnym w 1991 roku. Od  samego 

początku zakres działalności firmy obejmował pełne spektrum 

technologii montażowych w branży telekomunikacyjnej 

ze szczególnym uwzględnieniem know-how technologii 

światłowodowych. Od  1991 roku do  dziś spółka SITEL 

posiada największy udział w budowie światłowodowych sieci 

telekomunikacyjnych na terenie Czech i Słowacji. Działalność 

firmy SITEL nie ogranicza się tylko do  obszaru Republiki 

Czeskiej, posiada ona swoje spółki-córki także na  Słowacji, 

Węgrzech, w Polsce, w Niemczech, na  Ukrainie, w Rosji 

i Kazachstanie. Od  roku 1998 firma SITEL jest posiadaczem 

certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001 i  14001 oraz 

certyfikatu OHSAS 18001.

Od  2001 roku na  obszarze Polski firmę SITEL reprezentuje 

jej spółka-córka, SITEL POLAND Sp. z  o.o. z  siedzibą  

w Warszawie.

Firma SITEL oferuje swoim klientom szeroki zakres produktów, 

usług oraz dostawy urządzeń szczególnie poszukiwanych 

przez dużych inwestorów, którzy realizują swoje inwestycje 

w zakresie transmisji danych i sieci światłowodowych. Firma 

SITEL zajmuje się także budową, konserwacją oraz stałym 

serwisem awaryjnym światłowodowych sieci szkieletowych 

i  sprzętu systemów transmisji danych (SDH, DWDM, IP) 

na obszarze Europy Środkowej. 

Oprócz tego firma SITEL projektuje i  oferuje szeroki 

asortyment kompletnych instalacji niskoprądowych, 

systemów okablowania strukturalnego typu LAN, MAN, 

WAN, ISDN, elektronicznych systemów przeciwpożarowych 

(EPS), elektronicznych systemów zabezpieczeniowych (EZS), 

systemów kamer (CCTV) itp. W ofercie firmy SITEL znajdują 

się także nowoczesne technologie mikrokanalizacji (FTTH), 

które otwierają nowe możliwości w zakresie projektowania, 

budowy i eksploatacji kanalizacji telekomunikacyjnej.

Spółka SITEL w swojej ofercie wykorzystuje technologie 

znanych na  świecie producentów techniki i  urządzeń 

telekomunikacyjnych takich jak INFINERA, CIENA, CISCO, 

JUNIPER, HUAWEI, ADVA, MOTOROLA, SIEMENS, ALCATEL 

LUCENT, NOKIA, PHILIPS, ERICSSON, NORTEL, AVAYA, 

i inne. 

Firma SITEL oferuje również szeroką gamę materiałów 

telekomunikacyjnych, które produkuje lub których jest 

wyłącznym dystrybutorem. W swojej ofercie posiada 

rury osłonowe RHDPE przeznaczone do  instalacji 

kabli światłowodowych, mikrorury do  instalacji do  rur 

osłonowych lub do  bezpośredniego układania w ziemi, 

prefabrykowane wiązki mikrorur SIDUCT, wytrzymałe rury 

dzielone SITEL, system plastikowych MULTIKANAŁÓW 

do  budowy tras kablowych, plastikowe studnie kablowe 

CARSON (CUBIS), system korytek siatkowych FLEXNET, 

przepusty przeciwpożarowe HAWKE, POLYWATER - systemy 

uszczelniające i  lubrykanty dla wdmuchania i  zaciągania 

kabli, tworzywowe pomosty pływające i inne.
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Układanie podziemnych tras telekomunikacyjnych i  elektroener-

getycznych kabli często wymaga, aby kable te posiadały 

kompleksowe zabezpieczenia na  wypadek niebezpieczeństwa 

uszkodzenia mechanicznego (w przypadku kabli światłowodowych 

jest to warunek niezbędny). Ochronę mechaniczną uzyskuje się 

dzięki układaniu kabli np. w korytach betonowych, w osłonach 

z tworzywowych rur karbowanych, w rurach osłonowych RHDPE 

itd. Atutem obecnie najpopularniejszego, mechanicznego 

zabezpieczania kabli przy pomocy osłonowych rur RHDPE jest to, 

że kable można w dowolnym momencie wciągnąć lub wtłoczyć już 

po ułożeniu rur. Kable można zawsze w razie potrzeby wyciągnąć 

lub ewentualnie zastąpić nowymi kablami.

Podczas prowadzenia tras kablowych bardzo często układane 

są w wykopie znaczne ilości tworzywowych rur ochronnych. 

Wiąże się to z  pewnymi problemami takimi jak konieczność 

pełnej identyfikacji poszczególnych rur, ich ułożenie przestrzenne  

w wykopie czy umiejscowienie względem pozostałych rur (rury 

podczas układania mają tendencję do  zapadania się z  wyższej 

warstwy do niższej oraz wzajemnego krzyżowania się).

Wszystkie te problemy można wyeliminować wykorzystując 

zaawansowaną technologię układania wysokopojemnościowych 

i  należycie rozmieszczonych kanałów kablowych tzn. dzięki 

zastosowaniu tworzywowych multikanałów SITEL oraz 

tworzywowych studni kablowych Carson. Studnie kablowe 

i multikanały są wykonane z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), 

a  ich zaletami są wysoka elastyczność, zmienność, łatwość  

w modyfikowaniu i prosty montaż.

Konstrukcja kanału kablowego jest dostosowana do układania bez 

konieczności użycia betonu, a  obciążenie tego systemu wynosi 

do  15  000 N (15 ton) na  1 m kanału kablowego. Właśnie w tym 

miejscu dochodzi do  największych oszczędności zarówno pod 

względem czasowym jak i w zużyciu materiałów (a więc i środków 

finansowych). 

Porównując tę metodę do  wykorzystania zwykłych betonowych 

koryt, czy układania kabli w tworzywowych osłonach, a następnie 

zalewaniu ich betonem, można bezsprzecznie stwierdzić, że 

wcześniej wspomniane oszczędności mogą wynieść nawet 

ponad 50%. Multikanały można również stosować do  układania 

na  powierzchni, w podkopach i  przekopach, na  konstrukcjach 

mostowych oraz wszędzie tam, gdzie pojawiają się wysokie 

wymagania co do  szybkości układania, rozmieszczenia 

i  czytelności systemu. Do  innych niezaprzeczalnych zalet tego 

produktu należy możliwość kompleksowego przystosowania 

systemu do  określonych potrzeb klienta. Możliwe jest tworzenie 

odcinków prostych, zgięć, zmian w poziomie wysokości, 

wykorzystanie bocznych rozgałęzień, przejść, redukcji przy 

przejściu na niezależne rury 

o średnicy 110 mm, a  także możliwość łączenia z  innymi typami 

ułożeń. Specjalny element zginany umożliwia odchylenie 

o  wielkości 3°, przy czym odchylenie o  wielkości 90° można 

uzyskać na długości 6,4 m.

Uszkodzony lub wadliwy kabel można naprawić bezpośrednio 

na  miejscu dzięki wykorzystaniu specjalnego segmentu 

dzielonego. Multikanały dostarczane są w trzech podstawowych 

rozmiarach (jako cztero-, sześcio- lub dziewięciootworowe) ze 

105 mm prześwitem w jednym otworze, co umożliwia wygodne 

wciągnięcie kabli, rur osłonowych RHDPE itd. Długość jednego 

elementu multikanału wynosi 1118 mm, a poszczególne elementy 

połączone są kielichowym łączem, które jest uszczelnione gumową 

uszczelką i zabezpieczone czterema giętkimi stalowymi klamrami.

Multikanały znajdują zastosowanie przy układaniu sieci 

metropolitalnych, gdzie w szczególności docenia się łatwość ich 

wprowadzenia do  już istniejących kanałów kablowych poprzez 

studnie kablowe. Tym samym znika konieczność prowadzenia 

innych prac ziemno-wykopowych. Dla tego typu aplikacji zawsze 

zalecamy takie skonfigurowanie kanału kablowego, aby niektóre 

z  jego otworów pozostawić otwarte w celu późniejszego 

wykorzystania. Praktyka pokazuje konieczność planowania tras 

kablowych z  pewną rezerwą pojemnościową, w szczególności 

wśród zabudowy miejskiej, ponieważ wraz ze wzrostem masy 

układanych kabli rosną też wymagania co do  ich ułożenia 

przestrzennego. Multikanały SITEL spełniają absolutnie wszystkie 

te wymagania i  można bezsprzecznie stwierdzić, że w chwili 

obecnej nie istnieje żaden porównywalny produkt, który byłby  

w stanie sprostać wszystkim zaletom tego systemu.

Multikanały Sitel – zaawansowana  
ochrona kabli



9-otworowy multikanał

Model 9W-42

Model 9W-SDA

Model 9W-SSModel 9W-BB

Podstawowy element 9-otworowy 385 x 385 x 1 118 mm

Całkowita długość wszystkich otworów: 9 603 mm

Realna długość elementu: 1 067 mm

Ciężar: 19,7 kg

Wielkość otworu Multikanału: 105 x 105 mm

Adapter 9-cio otworowy 367 x 367 x 203 mm

Wewnętrzna średnica rury PE: 110 mm

(odpowiednie także dla średnicy 100 mm)

Element kielichowy 9-cio otworowy 372 x 372 x 129 mm

Skrocóny element zginany 9-otworowy 385 x 385 x 356 mm

Możliwe odchylenie: 3o/300 mm

Realna długość elementu: 305 mm

Uniwersalna zaślepka do 9-cio otworowych Multikanałów

Uniwersalne wykorzystanie dla obydwu typów zakończeń

Rozmiar elementu: 368 x 368 x 124 mm

Element pośredni 9-cio otworowy 368 x 368 x 124 mm

Model 9W-M

Model 9W-UBS
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6-otworowy multikanał

Model 6W-42

Model 6W-BB

Model 6W-SDA

Model 6W-SS

Podstawowy element 6-otworowy 265 x 372 x 1 118 mm

Całkowita długość wszystkich otworów: 6 402 mm

Realna długość elementu: 1 067 mm

Ciężar: 9,9 kg

Wielkość otworu Multikanału: 105 x 105 mm

Adapter 6-cio otworowy 255 x 361 x 203 mm

Wewnętrzna średnica rury PE: 110 mm

(odpowiednie także dla średnicy 100 mm)

Element kielichowy 6-cio otworowy 257 x 363 x 114 mm

6W EM – Element: 9°zginany 6-otworowy pionowy

372 x 265 x 1 080 mm

6W FM – Element 9°zginany 6-otworowy poziomowy

372 x 265 x 1 080 mm

*skrocóny element zginany (FMK/EMK)

Uniwersalna zaślepka do 6-cio otworowych Multikanałów

Uniwersalne wykorzystanie dla obydwu typów zakończeń

Rozmiar elementu: 257 x 360 x 118 mm

Element pośredni 6-cio otworowy 254 x 360 x 121 mm

Model 6W-UBS

Model 6W-FM/EM | Model 6W-FMK/EMK*
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Model 4W-42

Model 4W-BB

Model 4W-SDA

Model 4W-M | Model 4W-MK*

Model 4W-SS

Adapter 4-otworowy 255 x 255 x 203 mm

Wewnętrzna średnica rury PE: 110 mm

(odpowiednie także dla średnicy 100 mm)

4W M - Element: 9°zginany 4-otworowy 265 x 265 x 1 080 mm

*skrocóny element zginany (MK)

Element pośredni 4-otworowy 255 x 255 x 375 mm

Realna długość elementu: 305 mm

Element kielichowy 4-otworowy 265 x 265 x 406 mm

Realna długość elementu: 305 mm

Podstawowy element 4-otworowy 265 x 265 x 1 118 mm

Całkowita długość wszystkich otworów: 4 268 mm

Realna długość elementu: 1 067 mm

Ciężar: 6,8 kg

Wielkość otworu Multikanału: 105 x 105 mm

4-otworowy multikanał

Model 4W-UBS

Uniwersalna zaślepka do 4-otworowych Multikanałów

Uniwersalne wykorzystanie dla obydwu typów zakończeń

Rozmiar elementu: 265 x 265 x 67 mm
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Model 4W XL

Model 4W XL-BB

Element zginany 4-otworowy 4W XL

Model 4W XL-SS

Adapter 4-otworowy 340 x 340 x 245 mm

Wewnętrzna średnica rury PE: 160 mm

Podstawowy element zginany 4W XL

Ciężar: 13 kg

Element pośredni 4-otworowy 385 x 385 x 140 mmElement kielichowy 4-otworowy 385 x 385 x 140 mm

Podstawowy element 4-otworowy 4W XL 385 x 385 x 1 117 mm

Realna długość elementu: 1 067 mm

Ciężar: 13,5 kg

Wielkość otworu Multikanału: 160 x 160 mm

Model 4W XL-UBS

Uniwersalna zaślepka do 4-otworowych Multikanałów 4W XL

Uniwersalne wykorzystanie dla obydwu typów zakończeń

Rozmiar elementu: 385 x 385 x 80 mm

Model 4W XL-SDA

4-otworowy multikanał 4W XL 
o rozmiarze otworów 160 mm
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Akcesoria

Model G-9W, G-6W i G-4W

Model 9W-PRO, 6W-PRO i 4W-PRO

Model S-0100

Model 9W-D, 6W-D i 4W-D

Element odgałęziający (centralny, krańcowy)

Przejście na rurkę ∅ 110/97 mm

Inne warianty dostarczamy na zamówienie

Element do ekspansji 

Giętkie klamry stalowe

Klamry z giętkiej ciągliwej stali 68 x 25 mm

Uszczelnienie

Do elementów 9-cio otworowych (G-9W)

Do elementów 6-cio otworowych (G-6W)

Do elementów 4-otworowych (G-4W)

MULTIKANAŁY W WYKONANIU TRUDNOPALNYM

Model 9W-NH/CZ Model 9W-MNH/CZ

Podstawowy element 9-otworowy Skrocóny element zginany 9-otworowy

8 |  M u l t i k a n a ł y



Dzielone multikanały naprawcze

Multikanał naprawczy 9-cio otworowy 385 x 385 x 1 118 mm

Liczba elementów: 4 ks

Model 6W-42RK

Pionowy multikanał naprawczy 6-cio otworowy

265 x 372 x 1 118 mm

Liczba elementów: 4 szt.

Realna długość elementu: 1 067mm

Poziomy element naprawczy 6-cio otworowy

372 x 265 x 1 118 mm

Liczba elementów: 3 szt.

Realna długość elementu: 1 067 mm

Model 4W-42RK

Multikanał naprawczy 4-otworowy 265 x 265 x 1 118 mm

Liczba elementów: 3 szt.

Realna długość elementu: 1 067 mm 

Model 9W-42RK
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Polityka i procedury firmy

Przed rozpoczęciem inwestycji układania konieczne jest 

kompleksowe wykonanie administracyjnego postępowania 

przestrzennego odnoszącego się do  danej lokalizacji, a  w czasie 

instalacji należy zapewnić wszystkie niezbędne środki 

bezpieczeństwa łącznie z  wykorzystaniem całego sprzętu 

ochronnego. Układanie instalacji powinno być nadzorowane przez 

odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do  nadzoru 

montażu, wykorzystywanych materiałów oraz procedur 

produkcyjnych.

Łatwość manipulacji 

Fakt, że poszczególne sekcje podstawowe systemu Multikanałów są 

wykonane z spienionego poliolefinowego plastiku, niesie za sobą takie 

zalety jak mały ciężar oraz niepodatność i  odporność mechaniczna. 

Właściwości te umożliwiają łatwiejsze rozwiązanie problemów 

związanych z manipulacją i przewozem. Podczas manipulowania, co 

zrozumiałe, nie jest dozwolone upuszczanie, rzucanie czy ciągnięcie 

Multikanałów, gdyż może to spowodować uszkodzenie ich zakończeń, 

a  tym samym uniemożliwienie wykonania szczelnego połączenia. 

Załadunkiem i wyładunkiem może zająć się dwóch pracowników bez 

potrzeby korzystania ze specjalistycznego wyposażenia. 

Prace ziemno-wykopowe

Razem z  wykorzystaniem układarek i  innych mechanicznych 

technologii ziemno-wykopowych Multikanały przyspieszają 

i ułatwiają wszystkie procesy dotyczące układania sieci kablowych.

Szerokość wykopu

W celu zapewnienia minimalnego obciążenia Multikanału przez 

otaczającą ziemię oraz zminimalizowania kosztów budowy trasy 

kanału kablowego, szerokość wykopu nie powinna być większa niż 

wymaga tego stosowna i  bezpieczna przestrzeń podczas 

właściwego umocnienia zasypką. Szerokość ta wynosi  

w przybliżeniu 0,3 m więcej niż korpus własny kanału kablowego.

Głębokość wykopu

Głębokość wykopu może być różna w zależności od kształtu kanału 

kablowego, wymagań co do ziemnej warstwy kryjącej i jakichkolwiek 

innych ograniczeń krajowych lub regionalnych. Tabela 1 (patrz 

załącznik) przedstawia wymagania dla różnych zestawów kanałów 

kablowych przy warstwie kryjącej 610, 760 ew. 910 mm.

ok. 150 mm Według 
potrzeby

 

Podstawowe przygotowanie dna wykopu  

do ułożenia multikanałów

Multikanały należy instalować na  równym, trwałym i  stabilnym 

podłożu. Wszelkiego rodzaju nierówności na  dnie wykopu muszą 

być usunięte poprzez nałożenie sypkiego granulowanego materiału, 

który następnie zgęstnieje. W celu zapewnienia równomiernego 

rozkładu obciążenia górna warstwa podłoża powinna zawierać 

od 50 do 80 mm podatnego nieubitego wypełnienia z granulowanego 

materiału o różnej ziarnistości. W celu zapobieżenia ewentualnemu 

punktowemu obciążeniu Mutlikanału, warstwa ta nie może zawierać 

kamieni oraz innych twardych cząstek większych niż 20 mm. Dla 

zapewnienia wymaganej jakości podłoża w większości przypadków 

zaleca się końcowe ręczne wyrównanie dna wykopu. Dalej podane 

są wskazówki, które pomogą w dobraniu odpowiedniego podłoża 

i ułożeniu Multikanałów.

Instalacja na stabilnym, ziarnistym gruncie

Drążenie może być kontynuowane aż do  poziomu końcowego, 

następnie konieczne jest dostosowanie głębokości, usunięcie 

powstałych nierówności na dnie wykopu oraz ręczne wyrównanie 

dna, dzięki czemu zostanie osiągnięta wymagana ostateczna 

głębokość i jakość ułożenia.

ok. 150 mm
Ręcznie 
wyrównane 
podłoże

Instalacja na gruncie skalistym lub na innym  

niepodatnym materiale

Wykonany wykop powinien być o  ok. 80 mm głębszy niż było to 

pierwotnie zakładane, a  po  niezbędnym lekkim wyrównaniu dna 

można przystąpić do  uzupełnienia granulowanym materiałem w 

celu otrzymania wymaganego poziomu. Następnie należy ręcznie 

wyrównać podłoże, w większości przypadków używając w tym celu 

materiału z wykopanego gruntu. W przypadku, gdy taki materiał nie 

jest dostępy, lub takie rozwiązanie jest ekonomicznie niekorzystne, 

powinno użyć się materiału sprowadzonego.

ok. 150 mm

Układanie kanałów kablowych  
z wykorzystaniem systemu multikanałów

Zwykła konfiguracja 

pokazująca rozmiary 

wykopu konieczne 

do instalacji 

Multikanałów

Zwykła konfiguracja 

pokazująca rozmiary 

wykopu konieczne 

do instalacji 

Multikanałów

Właściwe podłoże 

dla kanału kablowego 

kładzionego 

na stabilnym 

ziarnistym gruncie 

można osiągnąć dzięki 

końcowemu ręcznemu 

wyrównaniu dna. 
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Instalacja na niestabilnym i sypkim gruncie

W celu wybrania właściwych metod stabilizacji podłoża oraz  

w przypadku konieczności użycia podłoża zastępczego, należy 

skonsultować się z  inżynierem projektowym, inżynierem 

konstrukcyjnym, ew. z innym specjalistą. Najczęstszym rozwiązaniem 

jest pozbycie się niestabilnego gruntu do  odpowiedniej głębokości 

i zastąpienie go przetworzonym materiałem o wielkości, która umożliwi 

niezbędną stabilizację podłoża. Materiał ten jest potem odpowiednio 

przygotowywany w taki sposób, aby zapewnić wymaganą głębokość 

i wytrzymałość wykopu. W celu zapobieżenia możliwemu osuwaniu się 

zasypki wokół Multikanału i wykonanego podłoża w szpary kamiennego 

gruntu, powinien być on pokryty warstwą innego drobnego materiału. 

Osunięcie się zasypki i  wykonanego podłoża w porowaty kamienny 

grunt mogłoby w konsekwencji spowodować zapadnięcie się wykopu 

i nadmierne obciążenie Multikanału.

Wykopy prowadzące do studni kablowych i budynków

Podłoże korpusu kanału kablowego powinno być ostatecznie 

wzmocnione i ustabilizowane w taki sposób, aby zapobiec obsunięciu 

się kanału kablowego względem studni kablowej lub innej konstrukcji 

wejściowej. Niedostateczne czy niewłaściwe przygotowanie podłoża 

kanału kablowego mogłoby w następstwie wystawić kanał kablowy 

na nadmierne obciążenia. Jeżeli do stabilizowania kanału kablowego 

zostanie użyta świeża ziemia, musi ona zawierać sypki ziarnisty 

materiał, który należy ustabilizować poprzez mechaniczne lub 

pneumatyczne ubicie w końcowej głębokości wykopu. Jeżeli 

odpowiednie podłoże nie może zostać wykonane zgodnie z  wyżej 

opisaną procedurą, rozwiązaniem zastępczym jest wykorzystanie 

elementu podstawowego Multikanału o długości ok. 1100 mm (typowe 

oznaczenie 4W-42, W-42, ew. 9W-42) lub specjalnego elementu 

zakończeniowego o  długości ok. 2100 mm (np. typowe oznaczenie 

9W-42-MTC) zainstalowanego na betonową podstawę o grubości 100 

mm zawierającą 2 pręty usztywniające. Płyta ta powinna sięgać aż 

do nienaruszonej strefy podłoża.

Metody montażu kanału kablowego 

Multikanały są wzajemnie połączone za  pomocą uszczelnionego 

złącza kielichowego, które jest zabezpieczone czterema giętkimi 

stalowymi klamrami – po  jednej na  każdej stronie złącza dwóch 

Multikanałów. Klamry umożliwiają półmontaż kilku sekcji w dłuższą 

całość, a  także trzymają łącza w całości podczas manipulowania 

i  następnego utwardzania gruntu. Zazwyczaj montaż rozpoczyna 

się od krańcowego punktu takiego jak np. studnia kablowa, przez 

ułożenie kielichowej końcówki Multikanału w kierunku układania. 

Alternatywna metoda instalacji polega na  rozpoczęciu układania 

w środkowej części trasy z  podwójnym elementem kielichowym 

(typowe oznaczenie 4W-BB, 6W-BB, ew. 9W-BB) oraz następnym 

kontynuowaniu układania w obydwu kierunkach kanału kablowego. 

Przed rozpoczęciem montażu powinno się skontrolować obydwie 

końcówki Multikanału w celu sprawdzenia, czy są one właściwie 

oczyszczone oraz czy wkładki uszczelniające są właściwie założone.

Procedura montażowa wewnątrz wykopu 

Krok 1: Umieścić drewniany słupek o rozmiarach ok. 100 x 100 mm 

pod kielichową końcówkę ostatniego z instalowanych Multikanałów.

Krok 2: W uniesioną końcówkę kielichową wsunąć końcówkę 

kolejnego elementu podstawowego Multikanału upewniając się, że 

wkładka uszczelniająca znajduje się na właściwym miejscu.

Krok 3: Unieść swobodnie leżącą końcówkę Multikanału, co 

spowoduje domknięcie górnej części złącza, następnie umieścić 

na niej giętką stalową klamrę.

Krok 4: Ze stosowną siłą pchnąć w dół wolną końcówkę, aż 

do całkowitego osadzenia dolnej części złącza kielichowego. Teraz 

używając stosownej siły skierowanej na  swobodnie leżącą 

końcówkę Multikanału należy po  obu stronach umieścić klamry 

skierowane w odpowiednie strony. W ten sam sposób, a więc przez 

przyciśnięcie swobodnej końcówki w dół lub przesunięciem klamry 

z boku do dolnej części, należy umieścić dolną klamrę.

Krok 5: Spod Multikanału wyciągnąć drewniany słupek 

i kontynuować montaż kolejnego elementu.

Układanie kanałów kablowych  
z wykorzystaniem systemu multikanałów

Na skalistym gruncie 

należy wykonać 

wykop o 80 mm 

głębszy niż w 

pierwotnych 

założeniach projektu, 

następnie uzupełnić 

granulowanym 

materiałem.

Alternatywne wzmocnienie 
podłoża

Ściana studni kablowej

Wzmocniona  
betonowa podstawa

Nienaruszone 
podłoże

Naruszone podłoże

ok. 150 mm
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Procedura montażowa poza wykopem

Multikanały mogą być półmontowane w dłuższe sekcje poza 

właściwym wykopem o  ile umożliwiają to warunki konstrukcyjne. 

Półmontaż przeprowadza się poprzez pionowe postawienie 

Multikanału końcówką kielichową skierowaną ku górze oraz 

następne wsunięcie drugiego Multikanału. Należy przy tym zwrócić 

uwagę na  to czy wkładka uszczelniająca jest właściwie nałożona. 

Następnie należy nałożyć klamrę po każdej stronie złącza.

Sposoby układania

Multikanały można instalować w prostym układzie 4-otworowym, 

6-cio otworowym lub 9-cio otworowym, ew. mogą być układane 

w wielokrotnych układach równoległych (4, 6, 8, 12, 15, 16, 18 itd. 

otworów na  trasie kanału kablowego). Niezależnie od  tego, czy 

chodzi o  układ pojedynczy czy o  wielokrotny układ równoległy 

połączony w wykopie, zawsze powinno się zapewnić właściwie 

wyrównanie i  jak najdokładniejsze utrzymanie kierunku bez 

niepotrzebnych pofalowań. Zarówno odcinki proste, jak i  odcinki, 

na których dochodzi do zmiany kierunku powinny być sprawdzone, 

aby mieć pewność, że na żadnym złączu nie dochodzi do odchyleń 

większych niż 2° od  podłużnej osi trasy. Jeżeli zajdzie potrzeba 

zapewnienia zgięć przekraczających limit 2° na  złącze, należy 

użyć skróconych elementów zginanych Multikanałów. Końcowe 

zasypywanie powinno zawsze poprzedzać ostateczne sprawdzenie 

ułożonej trasy kanału kablowego.

Zgięcia i zmiany poziomu wysokości 

Elastyczność złącz Multikanałów umożliwia niewielkie zmiany w 

poziomie wysokości i kierunku bez konieczności użycia skróconych 

elementów zginanych. Przy zmianach kierunku większych niż 2° 

na złącze, należy użyć wyżej wymienionych skróconych elementów 

zginanych, niezależnie od tego czy chodzi o prosty odcinek kanału 

kablowego czy jego wygięcie. Każdy taki element umożliwia zmianę 

kierunku o 3° na ok. 300 mm długości trasy i umożliwia wykonanie 

90° zgięcia na odcinku 6,4 m (patrz tabela nr 3). 

Instalacje równoległe 

W przypadku równoległych instalacji poziomych nie ma potrzeby 

przestrzennego oddzielania odcinków Multikanałów, niemniej 

zachowanie pewnych odstępów może się przydać przy instalowaniu 

klamer do  zabezpieczania złączy podczas początkowej fazy 

instalacji, jak również zapewni odpowiednie przenikanie zasypki 

pomiędzy poziomo ułożone trasy Multikanałów..

Instalacje równoległe pionowe

Multikanały mogą być instalowanie równolegle przy sobie bez 

konieczności oddzielania materiałem granulowanym, przy czym 

poszczególne elementy Multikanału powinny być ułożone 

naprzemiennie w taki sposób, aby umożliwić rozszerzonym 

końcówkom złączy na  każdej z  wierzchnich tras osadzenie się 

pomiędzy poprzecznymi żebrami spodniej trasy kanału kablowego. 

Spiętrzenie tego typu może zostać wykonane dzięki wykorzystaniu 

różnej długości elementów budowy Multikanałów. Spiętrzana forma 

instalacji równoległych może zostać przeprowadzona w wykopie aż 

do osiągnięcia wymaganej wysokości, natomiast w czasie umieszczania 

zasypki po  bokach kanału kablowego musi zostać zwrócona 

szczególna uwaga na to, by zostało zapewnione właściwe wzmocnienie 

gleby oraz podparcie obydwu stron trasy kanału kablowego.

Podczas bezpośredniej instalacji bez oddzielania materiałem 

granulowanym poszczególne trasy należy układać naprzemiennie, 

nie dopuszczając do nadmiernego obciążenia punktowego.

Alternatywne rozwiązanie dla naprzemiennie układanych 

instalacji pionowych

Każda kolejna nowo spiętrzona trasa Multikanałowego kanału 

kablowego może oprzeć się na  wypełnieniu w postaci 50 mm 

materiału granulowanego ułożonego na  niższej trasie kanału 

kablowego, dostosowanego do  odpowiedniej wysokości. 

Jednocześnie pożądana ilość tras może być nawarstwiana bez 

konieczności układania naprzemiennego.

Zakończenia w studniach kablowych i w innych miejscach 

budowy 

Zakończenie bezpośrednie

Instalację przeprowadza się przy użyciu Multikanału o standardowej 

długości, którego końcówka w studni kablowej jest zabezpieczana 

betonem, ew. zaprawą. Nadmiar w długości Multikanału sięgający 

w studnię kablową może być odcięty przy użyciu odpowiedniego 

typu piły. 
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Minimum wg 
potrzeby ok. 50 mm

ok. 150 mm

Poszczególne trasy 

kanału kablowego 

mogą być układane 

bez potrzeby układania 

naprzemiennego, przy 

założeniu, że warstwa 

gruntu oddzielającego 

wynosi 50 mm. Przy 

kierunku poziomym to 

oddzielenie nie jest 

niezbędne, natomiast 

uwagę należy 

przywiązać 

do końcowej fazy 

zasypywania ziemią.

Przy równoległej instalacji 

pionowej Multikanałów 

nie zachodzi potrzeba 

oddzielania materiałem 

granulowanym.

Układanie kanałów kablowych  
z wykorzystaniem systemu multikanałów



Zabezpieczenie wejść tras Multikanałów w poszczególne ściany 

studni kablowej można zrealizować wykorzystując prosty adapter 

rurkowy (typowe oznaczenie 4W-SDA, 6W-SDA, ew. 9W-SDA), 

który umożliwia przejście z Multikanału na proste osłony plastikowe. 

Przejście to powinno zostać wykonane w odpowiedniej odległości 

od studni kablowej. Przy używaniu wyżej wymienionego adaptera 

konieczne jest respektowanie wymogów ograniczających użycie 

prostych plastikowych osłonek. Adaptera można użyć również w 

przypadku, kiedy przejście na  rury jest konieczne ze względu 

na przeszkody istniejące w sieciach lokalnych.

Techniki zasypywania

Po końcowej kontroli prawidłowego ułożenia trasy kanału kablowego 

powinno dojść do właściwie przeprowadzonego ręcznego zasypania 

obydwu stron instalowanej trasy, w odległościach co ok. 10 metrów. 

Zapobiegnie to przemieszczeniu się zainstalowanych Multikanałów 

podczas zasypywania ziemią przy użyciu ciężkiego sprzętu.

Początkowa faza zasypywanie ziemią

Początkowa faza zasypywania ziemią powinna zostać 

przeprowadzona z  użyciem sypkiego materiału granulowanego, 

który pozbawiony jest dużych kamieni, miału, grud i  dużych 

kawałków gliny. W fazie początkowego zasypywania nie powinno 

się używać takich materiałów jak błoto, muł, gleby organiczne, 

zmrożona ziemia ani żadnych innych obcych materiałów. W celu 

zabezpieczenia właściwego oparcia bez niepożądanych przestrzeni 

w wypełnieniu materiał należy układać warstwowo po  obydwu 

stronach korpusu kanału kablowego. Jeżeli użyty zostanie sypki 

materiał granulowany, pożądane byłoby następne mechaniczne lub 

inne ubicie w celu osiągnięcia dostatecznego zagęszczenia gruntu 

w zależności od miejsca prac, lokalizacji, konstrukcji drogowej czy 

innych wymogów. Początkowa faza zasypywania materiałem 

powinna być przeprowadzona do poziomu przekraczającego górną 

krawędź korpusu kanału kablowego przynajmniej o  80 mm, co 

zabezpieczy właściwy kanał kablowy przed większymi przedmiotami, 

które mogą się pojawić w końcowej fazie zasypywania. Wymagania 

dla projektowanych wielkości wykopów są podane w załączonej 

Tabelce nr 1.

Końcowa faza zasypywania ziemią

Do końcowej fazy zasypywania można użyć pozostałej wykopanej 

ziemi przy założeniu, że użyty materiał oraz stopień jego 

zagęszczenia będzie odpowiadał wymaganiom dla budowy dróg, 

ograniczeniom miejscowym oraz innym wymogom. Należy zwrócić 

uwagę, aby w końcowej fazie zasypywania nie pojawiły się duże 

kamienie, głazy, gleby organiczne, zmrożona glina, korzenie czy 

inne kruszywa. Zapobiegnie to ewentualnemu mechanicznemu 

przeciążeniu Multikanału oraz zapewni stabilne warunki w końcowej 

fazie zasypywania.
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Końcowa kontrola instalacji

Kalibracja

W zależności od  wymogów lokalnych, przed wciągnięciem kabli, 

osłon lub innych sieci, można przeprowadzić kalibrację ułożonej 

trasy, kontrolując jednocześnie jej ułożenie. Klasyczny sposób 

opiera się na założeniu, że kaliber testujący swobodnie przechodzi 

przez dowolne dwa naprzeciwległe otwory narożne na  każdej 

z równolegle instalowanych tras.

Naprawa uszkodzonego kabla

Jeżeli wystąpi konieczność naprawienia uszkodzonego lub wadliwego 

kabla znajdującego się w już położonej trasie, odcinek, na  którym 

doszło do uszkodzenia musi być ostrożnie wykopany aż do miejsca, w 

którym znajduje się kilka sekcji Multikanałów, po  obydwu stronach 

uszkodzonego miejsca. Multikanał, w którym znajduje się uszkodzony 

kabel, powinien być usunięty w sposób, który nie pozwoli na kolejne 

mechaniczne uszkodzenie innych wciągniętych kabli. Zaraz 

po  zakończeniu naprawy należy użyć specjalnego dzielonego 

Multikanału, w pierwszym kroku należy włożyć poziome płaszczyzny 

rozdzielające a następnie nałożyć sekcję wewnętrzną i prowizorycznie 

zabezpieczyć obwodową taśmą. Pojedyncze złącza muszą następnie 

zostać zabezpieczone wytrzymałą taśmą, a całość mocno ściągnięta 

i  zalana przynajmniej 0,6-metrowym odcinkiem betonu na  każdym 

końcu naprawianej sekcji. Cztero-, sześcio- lub dziewięcio- otworowe 

dzielone Multikanały naprawcze (typowe oznaczenie 4W-42RK, 

6W-42RK, 9W-42RK) mogą być dostarczone przez firmę, ew. można 

je wykonać bezpośrednio na  miejscu poprzez podłużne przecięcie 

sekcji standardowej, zapewniając tym niezbędną naprawę kabli..

Wodoszczelne kanały kablowe z multikanałów

Jeżeli wymagane jest użycie wodoszczelnego kanału kablowego 

możemy zaproponować Państwu rozwiązanie przy wykorzystaniu 

specjalnego wodoszczelnego systemu Multikanałów, który jest w stanie 

wytrzymać ciśnienie wody do  0,3 barów (3 m słupa wodnego). 

Obiektywną ocenę skuteczności tej technologii uszczelniającej wykonało 

akredytowane laboratorium badawcze nr 1004 – Instytut Testowania 

i  Certyfikacji w Zlínie. Potwierdzeniem skuteczności uszczelnień są 

protokoły badawcze nr. 412200893 „Określenie szczelności przy stałym 

ciśnieniu wewnętrznym według normy ČSN EN 921-AC oraz nr. 

412200894 „Określenie szczelności pod hydrostatycznym ciśnieniem 

zewnętrznym według normy ČSN EN 911”. Montaż tych technologii 

wymaga ścisłego przestrzegania metodyki pracy, a  gwarancję 

na  wodoszczelność wydaje się jedynie w wypadkach instalacji kabla 

przez spółkę SITEL POLAND Sp. z  o.o., lub inną, specjalistycznie 

przeszkoloną firmę. W celu uzyskania bardziej szczegółowy W ofercie 

znajduje się także MULTIKANAŁ o  klasie niepalności B (9W-

NH/CZ) a  także MULTIKANAŁ stabilizowany UV przeznaczony 

do wykorzystania na powierzchni.  

Zaprawa ew. Beton

Nienaruszone 
podłoże

Naruszone podłoże

Ściana studni kablowej

Wejścia 

do prefabrykowanych 

otworów studni 

kablowej.

Układanie kanałów kablowych  
z wykorzystaniem systemu multikanałów



Typ obciążenia Obciążenie ciężarem gruntu

Wysokość warstwy wierzchniej [m] 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

Obciążenie całkowite [kPa] 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

Typ obciążenia Obciążenie drogowe klasa A

Wysokość warstwy wierzchniej [m] 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

Obciążenie całkowite [kPa] 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 117,1 103,3 93,9

Typ obciążenia Obciążenie drogowe klasa B

Wysokość warstwy wierzchniej [m] 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

Obciążenie całkowite [kPa] 604,7 340,2 221, 2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

Typ obciążenia Obciążenie wjazdów

Wysokość warstwy wierzchniej [m] 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

Obciążenie całkowite [kPa] 297,4 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

Typ obciążenia Obciążenie chodników i ścieżek rowerowych

Wysokość warstwy wierzchniej [m] 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

Obciążenie całkowite [kPa] 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

Typ obciążenia Obciążenie transportem tramwajowym

Wysokość warstwy wierzchniej [m] 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

Obciążenie całkowite [kPa] 365,6 211,1 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

Typ obciążenia Obciążenie koleją jednotorową – pociąg UIC 71 

Wysokość warstwy wierzchniej [m] 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Obciążenie całkowite [kPa] 137,0 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4 153,7

Typ obciążenia Obciążenie koleją dwutorową – pociąg UIC 72 

Wysokość warstwy wierzchniej [m] 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Obciążenie całkowite [kPa] 137,4 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8 122,4 133,5 145,1 157,2

Multikanałów nie można stosować wówczas, gdy zakładane obciążenie przekracza wartość obciążenia dopuszczalnego.

Tego rodzaju przypadki zaznaczono w tabeli grubymi literami.

Tabela – wysokość warstwy wierzchniej z uwzględnieniem obciążenia multikanału

Maksymalne obciążenie Multikanałów przy 3% deformacji wynosi Q = 439 kPa

Specyfikacja techniczna multikanałów

Specyfikacja techniczna multikanałów

Wszystkie komponenty i  akcesoria Multikanałów są wykonane 

w procesie prasowania, które jest technologicznie zbliżone 

do  prasowania wtryskowego. Różnica polega na  użyciu gazu 

obojętnego, np. azotu, w celu wytworzenia piany w środku ścianek 

obudowy, przy jednoczesnym zachowaniu gładkiej powierzchni 

zewnętrznej. Metoda ta ma następujące zalety: 

• wysoki współczynnik wytrzymałości do masy

• wysoki współczynnik sztywności do masy

• brak naprężeń wewnętrznych obniża ryzyko wypaczania się

• technologią tą można przetwarzać większość termoplastów

•  wybór materiałów zapewnia szeroką gamę dobrych właściwości 

mechanicznych i chemicznych

• gładka zewnętrzna powierzchnia wytłoczek

• porowata powierzchnia nie pochłania wilgoci i zanieczyszczeń

•  przy produkcji nie używa się chlorofluorowęglowodorów, np. freonu

Material: HDPE (polietylen o dużej gęstości)

Warunki eksploatacyjne: 

Temperatura eksploatacyjna:  – 30 °C + 60 °C

Temperatura składowania:  – 25 °C + 55 °C 

Temperatura montażu:  – 5 °C + 40 °C

Zakres zastosowania: Budowa kanalizacji kablowej, przewierty, 

budowa sieci szkieletowych.

Sposób składowania: Multikanały można składować zarówno 

w pomieszczeniach, jak i  na  przestrzeniach otwartych, przez 

dowolny okres czasu. Podczas składowania szczególnie 

zabezpieczone przed obciążeniami mechanicznymi powinny być 

końcówki Multkikanałów.

Jeżeli Multikanał jest składowany w temperaturze powyżej 30 °C 

przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych, w późniejszym 

montażu może dojść do  utrudnień spowodowanych deformacją 

materiału

Pakowanie: 9W – 24 szt. na  palecie, 6W – 32 szt. na  palecie, 

4W – 40 szt. na palecie

Konstrukcja ściany wewnętrznej i  zewnętrznej: Ściana 

zewnętrzna żebrowana, ściana wewnętrzna gładka.

Kolor: Czarny. Inne kolory na zamówienie.

Gwarantowana trwałość materiału: 50 lat

Kalibracja: W zależności od  wymogów lokalnych, przed 

wciągnięciem kabli, osłon lub innych sieci, można przeprowadzić 

kalibrację ułożonej trasy, kontrolując jednocześnie jej ułożenie.

Materiały specjalne: Do  montażu Multikanałów zalecamy użycie 

oleju silikonowego.

Likwidacja ekologiczna: Recykling

Układanie kanałów kablowych  
z wykorzystaniem systemu multikanałów
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Energetyka

Budowy ekologiczne

Budowy transportu drogowego 

Przebudowa tras kablowych w miastach 

Miejske budowy tras kablowych

Budowy transportu kolejowego Tunele

Budowy tras kablowych w zakladach 
produkcyjnych

Kanalizacja kablowa

Obiekty zabytkowe

Przykłady wykorzystania  
multikanałów i studni w praktyce

Sitel – spółka tworząca zintegrowane  
systemy telekomunikacyjne
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