Kompletní
řešení
pro kabelovou trasu

Kabelový žlab LEHKÝ
Železnice

Lehká váha

mezi betonovými

žlaby

Kabelový žlab LEHKÝ
Dobrý nápad to nejsou žádná přání, ale nová perspektiva.
Nízká hmotnost, vysoká stabilita a hladký povrch FILCOTEN® kabelový betonový
žlab LEHKÝ jako něco EXTRA pro nejen kabelové trasy u železnice.
Tento moderní betonový systém pro ochranu kabelů umožňuje velmi rychlou a precizní
stavbu kompletní kabelové trasy. Pokládka a manipulace je na základě nízké hmotnosti
mnohonásobně ulehčena. Betonový kabelový žlab vyztužený vlákny FILCOTEN® šetří
díky inovativnímu výrobnímu procesu a použití pouze 100% recyklovatelných surovin
také naše životní prostředí.

Oblasti použití

Železniční tratě ale také např. metro, nádraží nebo
podél tramvajové trati. K napájení elektrických zařízení,
telekomunikačních vedení a k zásobování signálem
a energií. Díky masivnímu vyztuženému deklu
lze použít jako chodník.

Hladký povrch

velmi hladký povrch kabelového
žlabu FILCOTEN® umožňuje
snadnější natažení
kabelových linii.

Pojistná drážka mezi spoji

Pomoci systému drážka -pero se kabelové žlaby pokládají
ze shora dolů. Bočnímu posunutí nebo vychýlení tlakem
štěrku je tak zabráněno.

Kabelový dekl

Kabelový dekl slouží k přikrytí kabelového žlabu a chrání
uložené kabely před poškozením a jinými vnějšími vlivy.
Kabelové dekly se vyrábí s vyztuží nebo bez výztuže vlákny.

Těsnící provazec

Do hrany žlabu může být při potřebě
vložena páska, která slouží k
bezchybnému položení krytu a utěsnění.

Vnější členitá hrana

Vnější členitá hrana slouží jako
pomocná linie pro vyplnění boční
vrstvy, obsypu.

Výhody na první pohled:

• výrazně nízká hmotnost, přesto stabilní stavební prvek
• velmi rychlá pokládka (ruční pokládka též možná) díky tomu menší časová nutnost omezení kolejové
dopravy na stavbě

• velmi vysoká rozměrová přesnost a přímost linie díky
systému pero-drážka, pokládáno shora

• FILCOTEN

kabelový žlab je užší a šetří místo,
může být tak lépe uložen též kolem stožárů
®

Nejvyšší možná
stabilita stěny

Staticky optimalizovaná
výztužná žebra žlabu zajišťují
vysokou stabilitu v provozu.

• jednoduché, rychlé řezy pro časově úspornou,
ale přesnou pokládku kolem stožárů

Forma pro lepší ukotvení

S FILCOTEN® je již možné při moderní technologii výroby
dosáhnout u betonového kabelového žlabu formy, která se
speciálními kapsami pro ukotvení umožňuje lepší a stabilnější
uložení prvku do štěrkového lože.
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Kabelový žlab LEHKÝ

FILCOTEN® Kabelové žlaby
Artikl

FCT Kabelové žlaby Gr. 1
LEHKÝ
250
38

176

d/š/v
d/š/v
kusů/paleta hmotnost
vnitřní rozměry vnější rozměry

FILCOTEN kabelové žlaby

14001000 Kabelové žlaby Gr. 1 LEHKÝ s vloženým deklem 1000/175/210 1000/250/290

12

42 kg

14001050 Kabelové žlaby Gr. 1 MINI - návrh

1000/175/120 1000/240/200

15

34 kg

14001001 Kabelové žlaby Gr. 2 LEHKÝ

1000/265/185 1000/345/290

12

55 kg

14001003 Kabelové žlaby Gr. 4 RW 600 LEHKÝ

1000/465/185 1000/600/290

8

90 kg

FCT Kabelové žlaby
Gr. 1 MINI koncept

FCT Kabelové žlaby Gr. 4

FCT Kabelové žlaby Gr. 2

600

38

68

465

17

68
46

PT

CE

N
KO

Kabelové dekly
Artikl
41046

BG-TK Kabelový dekl Gr. 1-I pro Kabelové žlaby Gr. I a 1 MINI

500/210/40

100

9,4 kg

Kabelový dekl Gr. 1 pro Kabelové žlaby Gr. 2

500/300/65

48

21 kg

41132

Kabelový dekl Gr. 2 pro Kabelové žlaby Gr. 3

500/400/65

36

28 kg

41123

Kabelový dekl Gr. 3 vyztužený vlákny pro Kabelové žlaby Gr. 4

500/500/65

24

36 kg

b
60

210
65

40

65

kusů/paleta hmotnost

41131

210

Příslušenství
Artikl

Příslušenství

d/š/v

41024

Dělící stěna

495/35/150

41183

Těsnící provazec TB 12 z PP, dutý pletený, 100bm na jedné cívce

kusů/paleta hmotnost
120

5,6 kg

100

0,05 kg

Dělící stěna

150

495
200

60

d/š/v

40

Kabelový dekl

Kabelový dekl

55

BG pokládací kleště

70

1)

Artikl

Pokládací kleště

80018

BG Pokládací kleště pro kabelové žlaby 1)

uchopení kleštěmi

nosnost

šířka rozpětí

hmotnost

ca. 250 kg

150-600 mm

ca. 18 kg

Reference
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Návod na pokládku
Návod pro správné uložení
FILCOTEN® Kabelových žlabů.
1

Vytvořte trvale nosnou podkladovou vrstvu podle železničních
předpisů a všeobecně známých technických postupů.
2

Příklad zabudování A:
FILCOTEN kabelový žlab
Spodní štěrková
vrstva II odpov.
požadavkům
železnic 16/32

Vrstva
proti
posuvu

Dělící vložka
např. geotextilie

Příklad zabudování A:
FILCOTEN kabelový žlab

Drenážní beton 8/16
nebo štěrkolůžko 4/8
(min. 5 cm)

2:3

3
5%

vrchní a spodní
Kabrlový žlab č.1
Štěrková vrstva/
FILCOTEN LEHKÝ nosná vrstva
kamenivo
odpov. pož. železnic
včetně deklu TK2

2:3

2:3

300

Dělící vložka
např. geotextilie

Vrstva
proti
posuvu

vrchní a spodní
Kabrlový žlab č.1
Štěrková vrstva/
FILCOTEN LEHKÝ nosná vrstva
kamenivo
odpov. pož. železnic
včetně deklu TK2

100

Spodní štěrková
vrstva II odpov.
požadavkům
železnic 16/32

Drenážní beton 8/16
nebo štěrkolůžko 4/8
(min. 5 cm)

5%

aspoň 50

100

Základ

300

2:3

aspoň 50

Dělící vložka Drenážní beton 8/16 Kabrlový žlab č.1
vrchní a spodní
Štěrková vrstva/
Základ kamenivo
např.
nebo štěrkolůžko 4/8 FILCOTEN LEHKÝ nosná vrstva
geotextilie
(min. 5 cm)
včetně deklu TK2 odpov. pož. železnic

Příklad zabudování A-1:
FILCOTEN kabelový žlab

2:3

5%

100

2:3

300
100
300

aspoň 50

Základ

Základ

Při budování - zhutnění bočních vrstev a bočního obsypu
dbáme na to, aby se kabelové žlaby nepoškodily, neposunuly
z původního uložení. Proto by měly býti kabelové žlaby co
nejrovnoměrněji obsypány, jak je to jen možné na obou
stranách až k ca. vnější hraně žlabu.
Po obsypu provést hutnění k vnějším hranám kabelového
žlabu po obou stranách (není nutné měření).
7

2:3

5%

2:3

4

Při usazení deklu je třeba dbát, aby hrany žlabu byly čisté
(případně je možné použít těsnící provazec). Položený dekl
zabraňuje znečištění nebo poškození kabelů v dalším
pracovním sledu.

6

Dělící vložka Drenážní beton 8/16 Kabrlový žlab č.1
vrchní a spodní
Štěrková vrstva/
např.
nebo štěrkolůžko 4/8 FILCOTEN LEHKÝ nosná vrstva
kamenivo
geotextilie
(min. 5 cm)
včetně deklu TK2 odpov. pož. železnic

aspoň 50

Spodní štěrková
vrstva II odpov.
požadavkům
železnic 16/32

Doporučuje se kabely položit před nasazením deklů,
aby již nebylo nutné dekly později otvírat.

5

Příklad zabudování A-1:
FILCOTEN kabelový žlab
Spodní štěrková
vrstva II odpov.
požadavkům
železnic 16/32

Kabelový žlab FILCOTEN® klademe na štěrkové lůžko (frakce 4/8)
nebo na drenážní beton X0 (A) s hroubkou zrna 16 mm. Při
pokládce dbejte na to, aby byly žlaby stále v rovině a též na
fakt, že základní rovinu bude vytvářet vrchní hrana betonové
krycí desky.FILCOTEN® betonové kabelové žlaby se pokládájí
shora, proto se nedostane mezi spoje jednotlivých dílů štěrk.

Obsypanou vrtsvu až ca. 2 cm přes úroveň deklu zhutnit
vibrační deskou (max. 90 kg) do úrovně deklu. Dekl nesmí
být vibrační deskou pojížděn.
Alternativa:
Pokud mají býti kabely položeny později, doporučujeme na
prázdné žlaby umístit dekly, nebo jinou ochranu, aby byl žlab
chráněn před znečištěním.
Instrukce:
FILCOTEN® Kabelové žlaby musí býti zabudovány tak, aby
nebyly zatěžovány vyskytujícími se horizontálními silami.
Kabelové žlaby jsou pochozí, ale nejsou určené pro pojezd
osobními vozy. Betonový dekl může být poničen vyšším
zatížením, nebo nárazem.
Pro pokládku FILCOTEN® Kabelových žlabů je třeba používat
vhodná zdvíhací zařízení jako např. Autojeřáb, nebo bagr, či BG
osazovací kleště. Kabelový žlab č.1 je možné díky nižší hmotnosti
(ca. 42 kg) pokládat též ručně dvěma osobami, což může šetřit
čas a zkrátit omezení na trati, případně není omezení na trati nutné.

Reference
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Hydro BG CZ s.r.o.
K Vodojemu 140
252 19 Chrášťany Praha-západ
Česká Republika
Tel.: +420 257 950 853
E-Mail: office-cz@bg-company.com
Web: www.hydrobg.cz

Váš prodejce kabelových žlabů BG-Graspointner

