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BUDOWLANYCH

OCENA MoZLIwoŚcI I wARUNKow STosowANIA NA TERENACH cÓnNtczYCH
PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH
w ZAKRESIE ŚREDNIC 1000-2000
mm PRODUKoWANYCHPRZEZKAPRIN Sp.z o.o.
( SkIótpracynr 58226415.132)

l.

Zleceniodawca:
KAPRIN Sp. z o.o.,ul. WaleregoSławka7,30-633 KRAKOW.

2.

Cel opinii:
ocena mozliwoŚci i warunków stosowania na terenach górniczych prefabrykowanych
betonowych studni kana|izacyjnych typu U o średnicachnominalnych od 1000 mm do
2000 mm, produkowanych z betonu co najmniej klasy B40 ptzez fi.-ę KAPRIN Sp. z o.o.
d|aprzypadku ujawniania się na powierzchni wpływów eksploatacjio charakterzeciągłym.
Wykorzystanemateriały:

a
J.

_ Katalog wyrobów fi.'''y KAPRIN Sp. z o.o.
- AprobataTechniczna COBRTI ,,INSTAL" o numerze ATl200I-02-lII2.
- Protokół badaniakręgów DNl000, marzec-kwiecień 2005 r,
_ Protokółjakości
betonunr 05/kaprin/05,
lipiec 2005 r.
4.

ZaJ<r
es wykonanych prac:
Badania szczelności studni kanalizacyjnej DNl000 typu U otaz analtza statycznowytrzy małościowa
z uwzględnieniem wpłyr'vóweksploatacji gómi czej.

5.

Wnioski:

5 . 1 . Prefabrykowane bętonowe studnie kana|izacyjne typu U o Średnicach nominalnych
l000 mm, 1200mm i 1500mm mogą byó stosowanena terenachgomiczych I kategorii do
posadowienia równej 6,0 m.
maksymalnej głębokości

5 . f.

Studnie kana|tzacyjnetypu U o średnicachnominalnych 1000 mm wykonane z kręgów Ku
o minimalnej grubościścian120 mm oIaZ podstaw Ps o minimalnej grubościścian120 mm
mogąbyó stosowanedo maksymalnejgłębokoŚciposadowieniarównej:
t rla terenach gomiczych II kategorii - 6,0 m,
! na terenach gómiczych III kategorii - 5,0 m,
' flćlterenach gomiczych IV kategorii- 4,5 m.
W przypadku stosowania podstaw Ps o minimalnej grubościścianwynoszącej 150 mm
głębokoŚćposadowieniastudni DNl000 na terenachgómiczych III i IV kategorii mozna
zwiększyco wysokośćtych podstaw,głębokość
ta nie moze byó jednak większa od 6,0 m.

ZINTEG ROWANY INSTYTUT NAU KOWO.TEC H NOLOG ICZNY
.. * j!.,.,,;
: - ii l..; l.:...;:':,1.;
1...ł
i.'";-ł.$ r o d o rł i s k o

5 . 3 . Studnie kana|tzacyjnetypu U o średnicachnominalnych 1200 mm wykonane z kręgów Ku

o minimalnej grubościścian135 mm oraz podstawPs o minimalnej grubościścian135 mm
posadowieniarównej:
mogąbyć stosowanedo maksymalnejgłębokości
. naterenach gómiczych II kategorii - 6,0 m,
, na terenachgorniczych III kategorii - 4,5 m,
r na terenachgórniczych IV kategorii - 4,0 m.
W przypadku stosowarriapodstaw Ps o minimalnej grubościścianwynoszącej 150 mm
głębokość
posadowienia studni DN1200 na terenach gómtczych III i IV kategorii moŻna
ta nie możebyćjednak większa od 6,0 m.
o
zwiększyó wysokośótych podstaw,głębokośó

5 . 4 . Studnie kana|tzacyjnetypu U o Średnicach nominalnych 1500 mm wykonane z kręgów Ku

o minimalnej grubościŚcian 150 mm oraz podstaw Ps o minimalnej gruboŚci ścian150 mm
posadowieniarównej:
mogąbyć stosowanedo maksymalnejgłębokości
r na terenachgórniczych II kategorii - 5,3 m,
r na terenach gornrczychIII kategorii - 3,5 m,
! na terenachgómiczych IV kategorii- 3,0 m.
W przypadku stosowania podstaw Ps o minimalnej gruboŚci ścianwynoszącej 170 mm
głębokość
posadowieniastudni DN1500 na terenachgomiczych II, III i IV kategoriimozna
ta nie moze być jednak większa od 6,0 m.
zwiększyc o wysokośćtych podstaw, głębokość

5 . 5 . Studnie kanalizacyjne Ępu U o średnicachnomina]nych 2000 mm wykonarrez kręgów Ku

o minimalnej grubościścian150 mm oraz podstaw Ps o minimalnej grubościścian150 mm
posadowieniarownej:
mogąbyć stosowanedo maksymalnejgłębokości
r na terenach gomiczych I kategorii - 5,0 m,
r na terenach gomiczychll kategorii - 3,2 m,
, na terenachgomiczych III kategorit-2,2 m,
I na terenachgómiczych IV kategorit- f ,0 m.
W przypadku stosowania podstaw Ps o wysokości wynoszącej 2,0 m głębokość
posadowienia studni DN2000 na terenach górniczych I, II, m i IV kategorii moŻna
zwiększyćo 0'5 m.

5 . 6 . W ztączach prefabrykowanych elementów studni kana|tzacyjnych typu U na terenach
gomtczych naleŻystosować uszczelki samosmarujące SDV fi r-y Steinhoff'

5 . t. W przypadku koniecznościposadowierriaprefabrykowanych studni kana|izacyjnychtypu U

z betonu co najmniej klasy B40 na większych głębokościach
od podanych we wnioskach
jest
5.1+5.5 niezbędne
wykonanie sprawdzających obliczeń ich konstrukcji
z uwzględnieniem występujących na danym terenie gomiczym warunków gruntowowodnych oraz wpĘ^wóweksploatacji gómiczej.
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