studnie kanalizacje
wpusty uliczne

najlepszy partner na budowie
postaw na jakoœæ

Oferujemy Pañstwu kompleksowe rozwi¹zania techniczne i dostawy w zakresie betonowych
i ¿elbetowych elementów kanalizacyjnych oraz na bazie betonów modyfikowanych polimerami.
Studnie „Prefabet E³k” Sp. z o.o. maj¹ zastosowanie w systemach kanalizacyjnych grawitacyjnych
lub pod niskim ciœnieniem, s³u¿¹cych do odprowadzania œcieków i wody powierzchniowej, jako:
· przelotowe
· po³¹czeniowe
· kaskadowe
· œlepe.
Wykonywane wed³ug indywidualnych rozwi¹zañ technologicznych i budowlano–
konstrukcyjnych.
Studnie kanalizacyjne „Prefabet E³k” Sp. z o.o. mo¿na stosowaæ do wbudowania w sieæ
kanalizacyjn¹ przeznaczon¹ do odwodnienia dróg, tras kanalizacyjnych i podziemnych elementów
konstrukcyjnych oraz na u¿ytek melioracji gruntów po³o¿onych w obrêbie pasa drogowego lub
poza nim.
Elementy wykonywanych studni kanalizacyjnych spe³niaj¹ wymagania normy PN-EN
1917:2004/AC:2009. Elementy studzienek kanalizacyjnych wykonywane s¹ z betonu C35/45
o nasi¹kliwoœci poni¿ej 5% lub betonu modyfikowanego polimerami o nasi¹kliwoœci poni¿ej 3 %.
Mog¹ byæ równie¿ stosowane do wykonywania studzienek przep³ywowych, pe³ni¹cych funkcjê
osadnika zanieczyszczeñ sta³ych i studzienek bezodp³ywowych, maj¹cych zastosowanie
wy³¹cznie w systemach odwadniaj¹cych i kanalizacji deszczowej, s³u¿¹cych do odprowadzenia
wód opadowych i wody powierzchniowej.
Elementy studzienek mog¹ byæ stosowane w warunkach oddzia³ywania œrodowiska
chemicznego ma³o agresywnego, to jest w normalnych warunkach dla œcieków domowych
i odczyszczonych œcieków przemys³owych (tzn. w przypadkach wiêkszoœci sieci kanalizacyjnych,
wód deszczowych i wód gruntowych). W przypadku, gdy elementy maj¹ byæ zastosowane
w œrodowiskach agresywnych nale¿y zastosowaæ odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne lub
studnie wykonywane z betonu modyfikowanego polimerami.
Do studzienek mog¹ byæ pod³¹czone przewody w zakresie wymiarowym od DN 150 do DN 600,
wykonywane z dowolnych materia³ów stosowanych przy budowie sieci kanalizacyjnych.
Studzienki kanalizacyjne wykonywane s¹ z nastêpuj¹cych elementów prefabrykowanych:
- dno studni,
- krêgi,
- zwê¿ki redukcyjne,
- p³yty redukcyjne,
- pierœcienie odci¹¿aj¹ce,
- p³yty pokrywowe pe³ne lub z otworem.
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Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym stanowi¹cym monolityczne po³¹czenie krêgu i p³yty
dennej. Produkowane jest w szerokim zakresie wymiarowym. Mo¿e posiadaæ profilowan¹ kinetê, otwory,
osadzone przejœcia szczelne (miêdzy innymi dla rur WIPRO, PCV, Precor, kamionka itp.), wed³ug wymagañ
stawionych przez klientów
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Krêgi to prefabrykaty przeznaczone do budowy komory roboczej i komina
w³azowego studzienki
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Zwê¿ka to jeden z najbardziej popularnych elementów zwieñczenia studni. W przypadku
zastosowania tego produktu, powstaje opcja bezpoœredniej instalacji w³azu ¿eliwnego lub
pierœcienia wyrównuj¹cego. Zwê¿ka mo¿e byæ posadowiona bezpoœrednio na dennicy lub na
krêgach.
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P³yta redukcyjna umo¿liwia zredukowanie œrednicy studzienki powy¿ej komory roboczej
w czêœci pionowej, do œrednicy komina w³azowego.
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P£YTY POKRYWOWE
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Podstawowy element wieñcz¹cy studnie. P³yty produkowane s¹ w dwóch wersjach bez
otworu lub z otworem pod w³az kana³owy

PIERŒCIENIE I P£YTY ODCI¥¯AJ¥CE
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Pierœcieñ odci¹¿aj¹cy przenosi obci¹¿enia zewnêtrzne bezpoœrednio na grunt, zapobiegaj¹c w ten
sposób uszkodzeniom przy³¹czy kanalizacyjnych, zapadaniu siê studni i wpustów ulicznych.
¯elbetowa p³yta odci¹¿aj¹ca przenosi obci¹¿enia z nawierzchni drogowej na pierœcieñ
odci¹¿aj¹cy, dziêki czemu studzienka kanalizacyjna podczas eksploatacji nie jest na nie
bezpoœrednio nara¿ona.
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PIERŒCIENIE WYRÓWNAWCZE
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Pierœcieñ wyrównawczy s³u¿y do regulacji wysokoœci osadzenia w³azu kana³owego wzglêdem
nawierzchni jezdni lub poziomu gruntu.
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STOPNIE W£AZOWE
W prefabrykowanych elementach studzienek osadzane s¹ fabrycznie stopnie w³azowe.
Zamocowane drabinkowo, w odleg³oœci pionowej 250 + 5 mm. Górna powierzchnia stopnia jest
pozioma.
Na indywidualne zamówienie mog¹ byæ wykonane stopnie w³azowe innych typów, a tak¿e
w ró¿nych rozwi¹zaniach materia³owych.

W£AZY KANA£OWE
Otwory w³azowe umieszczane s¹ osiowo nad stopniami w³azowymi. W szczególnych przypadkach
stosuje siê p³yty pokrywowe z otworem w³azowym umieszczonym centralnie. Wybór
odpowiedniego typu w³azu zale¿y od warunków lokalizacyjnych studzienki.

PO£¥CZENIA ELEMENTÓW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Prefabrykowane elementy studzienek ³¹czone s¹ za pomoc¹:
- uszczelki zintegrowanej
- uszczelki klinowej
- na zaprawê
Do monta¿u uszczelki klinowej (nak³adanej) nale¿y u¿yæ smarów poœlizgowych.

SK£ADOWANIE
Sk³adowanie elementów studzienek powinno odbywaæ siê na terenie utwardzonym, z mo¿liwoœci¹
odprowadzenia wód opadowych. Podstawy studzienek mog¹ byæ sk³adowane w pozycji pionowej,
jednowarstwowo w pozycji wbudowania.
Krêgi mog¹ byæ sk³adowane w pozycji wbudowania (wielowarstwowo), lub prostopadle do pozycji
wbudowania (jednowarstwowo) i zabezpieczone przed przesuniêciem oraz zabezpieczyæ
fragmenty z³¹cza przed uszkodzeniem. Zaleca siê, sk³adowanie elementów w sposób
umo¿liwiaj¹cy dostêp do poszczególnych stosów lub pojedynczych krêgów.
Pozosta³e elementy powinny byæ sk³adowane wielowarstwowo w pozycji poziomej. Przy
sk³adowaniu wielowarstwowym pomiêdzy p³ytami, pierœcieniami wyrównuj¹cymi powinny byæ
umieszczone przek³adki drewniane oraz zapewniona statecznoœæ stosu. Wysokoœæ sk³adowania
nie powinna przekraczaæ 2,00 m w przypadku krêgów, a w przypadku p³yt pokrywowych i pierœcieni
wyrównuj¹cych 1,0m. Przy sk³adowaniu nale¿y zwróciæ uwagê na zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

TRANSPORT
Studzienkê lub jej elementy mo¿na przewoziæ po osi¹gniêciu przez beton 0,7 wytrzyma³oœci
gwarantowanej (klasy betonu). Elementy studzienek powinny byæ transportowane w pozycji
wbudowania. Sposób za³adunku powinien zabezpieczaæ przed przesuwaniem i uszkodzeniem.
Przy wielowarstwowym ustawieniu wyrobów górna warstwa nie mo¿e przewy¿szaæ œcian œrodka
transportowego o wiêcej ni¿ 1/3 œrednicy zewnêtrznej krêgu lub 1/3 jego wysokoœci.
W celu usztywnienia u³o¿onych elementów oraz zabezpieczenia styku ze œcianami œrodka
transportowego nale¿y stosowaæ przek³adki, rozpory i kliny z drewna lub z innych materia³ów
o odpowiednich cechach u¿ytkowych (np. z gumy), mocowane do podk³adów lub zaczepów na
œrodkach transportowych

ZA£ADUNEK I ROZ£ADUNEK
Krêgi nale¿y podnosiæ za pomoc¹ odpowiednich chwytaków transportowych z zawiesiem linowym
sk³adaj¹cych siê z trzech lin lub za pomoc¹ specjalnych chwytaków dostosowanych do œrednicy
krêgów.
P³yty pokrywowe i redukcyjne nale¿y podnosiæ za uchwyty transportowe wbetonowane w zbrojenie
elementu za pomoc¹ zawiesi linowych sk³adaj¹cych siê z dwóch lub trzech lin. W przypadku
stosowania tulei transportowych podnoszenie elementu mo¿e nast¹piæ po wkrêceniu w tulejê
odpowiedniego trzpienia.

MONTA¯
Studzienki kanalizacyjne wykonane s¹ jako wyroby do zamontowania w odpowiednio
przygotowanym i odwodnionym wykopie, spe³niaj¹cym okreœlone w odrêbnych przepisach
warunki tj,:
- bezpieczeñstwa konstrukcji,
- bezpieczeñstwa u¿ytkowania
- odpowiednich warunków bhp oraz ochrony œrodowiska.
Posadowienie i monta¿ studzienek nale¿y zaprojektowaæ indywidualnie w dostosowaniu do
miejscowych warunków gruntowo-wodnych oraz mo¿liwoœci wykonawczych i uzgodnieñ
z inwestorem
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnêtrznych powierzchniach studzienek nie jest
wymagane, w agresywnym œrodowisku gruntowo-wodnym nale¿y wykonaæ izolacjê antykorozyjn¹
zewnêtrznych powierzchni studzienek zaprojektowan¹ indywidualnie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
normami.
Sposób posadowienia studzienki oraz jej monta¿ powinien byæ okreœlony w projekcie budowlanokonstrukcyjnym.
WPUSTY ULICZNE
Wpusty uliczne s³u¿¹ do wychwytywania i odprowadzania wód deszczowych z ci¹gów
komunikacyjnych takich jak: ulice, chodniki, place parkingowe i zabawowe. Œrednica wewnêtrzna
wynosi 500mm. Doboru elementów nale¿y dokonaæ w sposób zapewniaj¹cy uzyskanie
odpowiedniej wysokoœci wpustu oraz odpowiedniego, co najmniej 0,5m osadnika, tj. przestañ
miêdzy œlizgiem rury a dnem wpustu. Wysokoœæ wpustu regulowana jest krêgami poœrednimi, które
produkowane s¹ o wysokoœci – 250, 500, 750, 1000mm.
Po³¹czenie wpustu z kanalizacj¹ wykonuje siê za pomoc¹ przykanalika z rur betonowych,
kamionkowych lub z tworzyw sztucznych o œrednicy od 150 do 250 mm. Po³¹czenie powinno byæ
wykonane szczelnie.
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