WSKAZÓWKI MONTAŻU /ZABUDOWY
DLA ROMOLD SYSTEMU STUDNI PP/PE DN 1000

Instrukcja montażu „to go”,
zeskanować kod QR

1. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Magazynowanie elem.studni na stojąco na płaskim podłożu.
Uszczelki międzyelementowe przechowywać w opakowaniu,
zabezpieczonym przed mrozem i promieniami słonecznymi.

Zakres podbudowy musi być wykonany jako trwały, i równy
na całej powierzchni. Podbudowę wykonać zgodnie z wymogami projektu (różnica dolnej krawędzi dna studni do podstawy kinety = 19 cm).

2. WSKAZANIA OGÓLNE
ROMOLD PP / PE studnie dostarczane gotowe do przyłączenia. Dostawę sprawdzić pod kątem kompletności. Elementy sprawdzić przed montażem i w razie potrzeby wyczyścić lub wymienić. Uszkodzonych elementów nie należy
instalować!

3.2 PODSTAWA STUDNI / PRZYŁĄCZENIE RUR
Podstawę umieścić na przygotowanym podłożu zgodnie z
kierunkiem przepływu i przyłączami rur. Sprawdzić: ułożenie,
poziom, wysokość, zagłębienie, kierunek przepływu.

3. MONTAŻ I INSTALACJA STUDNI
Należy na stałe zagwarantować wszystkie niżej wymienione
parametry montażu! Na przykład należy zapobiegać wypłukiwaniu drobnych frakcji stosując odpowiednie działania (zastosowanie włókniny, poprzeczna warstwa gliny itp.).
3.1 PODŁOŻE (WARSTWA NOŚNA)
minimalna grubość pod podstawą to 10 cm. Podłoże wykonać
zgodnie z PN-EN 1610. Grubość podłoża (podbudowa) zgodnie
z PN-EN 1610, rozdział 7.2 jako „podsypka Typ 1“ .

3.2.1 PP-PODSTAWA STUDNI Z MIUFAMI
Połączenia z rurami są wykonane, jako gniazda /mufy, z zaznaczeniem (strzałka na kielichu i kinecie) kierunku przepływu.
Mufy/gniazda przeznaczone są do bezpośredniego połączenia / montowania rur z PVC zgodnie z EN 1401, rur z PP zgodnie z EN1852 lub rurami z tworzywa (gładkie standard śred.
zew.). Do podłączenia rur z innych materiałów zastosować
adapter, krótkie rury lub złącza.

(Uwaga: zmiana materiału lub użycie specjalnych połączeń-adaptatorów może spowodować/wymagać obniżenie
podłoża).
Sprawdzić stan uszczelek prawidłowość ich ułożenia i w razie
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potrzeby usunąć zanieczyszczenia.Zastosuj środek ślizgowy
na wewnętrznej stronie mufy (uszczelka) i bosym końcu rury,
a następnie wsuń bosy koniec rury do oporu (lub znaku głębokości na rurze). W mufach pozioma tolerancja wlotu rury
to ± 3.75° a zmienne nachylenie do 6,5%. Zmiana kierunku i
nachylenia granicznych wartości może być odpowiednio zredukowana do żądanych wartości .

3.3 POŁĄCZENIE ELEMENTÓW STUDNI
Wykonując montaż ROMOLD studni zamontuj uszczelkę ES
na górną część podstawy lub pierścienia, sprawdzić dokładność miejsca osadzenia i czystość. Posmarować środkiem
ślizgowym ( np. pasta silikonowa). Wyczyścić gniazdo /szczelinę górnego elementu i połącz razem elementy z

Nie są wymagane żadne złączki (np. krótkie rury lub złącza )
do połączenia ROMOLD studni włazowej z rurami i kontrola
ułożenia uszczelnienia.
3.2.2 PODSTAWA STUDNI Z PE Z BOSYM KOŃCEM RURY PE

uszczelką zamontowaną na dolnym elemencie studni, bez
przechylania („bujania”) studni.
Elementy studni włazowej mają pionowe znaki pomocne w

Dopływy i odpływy wykonane z przyspawanym bosym końcem rury PE (standard: PE SDR 17,6), połączenie z rurami PE
za pomocą elektromuf.

wyrównaniu elementów i ustawieniu pionowo stopni.
Elementy studni włazowej są razem łączone do momentu
oporu przy użyciu niewielkiej siły.
Bose sztucer PE oczyścić, sprawdzić ułożenie rury zachować
kąty, po cięciu usunąć zadziory, i wióry. Usunąć „wiórowo“
warstwę utlenioną ze sztucera i rury PE. Zaleca się stosowanie rotacyjnego urządzenia skrawającego. Końce rur oczyś-cić preparatem do PE, zaznaczyć głębokość wsunięcia,
nałożyć elektromufę i wykonać spawanie. Przestrzegać
wskazań producenta elektrokształtek.

39

Wskazówka dot. instalacji: by uniknąć powstania poduszki powietrznej między ROMOLD uszczelką (na dolnym elemencie) a
górną szczeliną (nakładanego elementu, zalecamy przełożenie
przez uszczelkę (nałożenie) linki z tworzywa lub sznurka.
Po zmontowaniu górnego elementu wyciągnij linkę (po
połączeniu dwóch elementów).

(ok. 50 kg). Wymagana ilość przejść każdej warstwy zależy
od materiału zastosowanego do wypełnienia, wagi oraz rodzaju
urządzenia / sprzętu użytego do zagęszczenia. I powinno to wynikać z tabeli 2 DWA-A 139 lub tabeli 6 EN 1046.
Minimalny przyjęty stopień zagęszczenia to Dpr > 97% min.
zgodnie z DWA-A 39, sekcja 11.1. W podbudowie drogi, na poziomie drogi moduł deformacji, EV2, co najmniej 100 MN / m2 zgodnie z ZTVE - StB 94 jest konieczny w celu ustabilizowania przykrycia włazu Klasy D 400 (zob.„instalacja przykrycia”)
3.4 MATERIAŁ DO ZASYPANIA WYKOPU
Do wypełnienia wokół studni użyć materiałów ( dających się
zagęścić) niewiążących i luźno wiążących, o rozmiarze cząstek
okrągłych (np. żwir) nie większych niż 32 mm i 16 mm dla materiału łamanego / mielonego.
Materiał wypełniający do zasypywania wykopu musi być

Instalacyjne wskazania:
Przed obsypaniem studni gruntem połącz podstawę lub pierścień ze stożkiem, na górnej części otworu włazowego (bez
uszczelki) zastosuj ROMOLD PE pokrywę (żółty dekiel) lub
płytę stalową. Syp grunt na pokrywę, a materiał będzie rozprowadzany dookoła studni, a studnia będzie zabezpieczona
przed zanieczyszczenie. Ponownie zdjąć stożek i zgodnie
z 3.3 zamontować następny element.

zgodny z klasyfikacją PN-EN 1610 sekcja 5.3,
ATV 127 sekcja 3.1 G1 lub G2, lub DWA-A 139, sekcja 7.1
3.5 ZASYPYWANIE I ZAGĘSZCZANIE
Szerokość podsypki i wypełnienia zgodna z PN-EN1610, Tabela 1, w każdym (na obwodzie studni) miejscu nie mniej jak 40
cm. Instalując studnie włazowe w wodzie gruntowej, aby zapobiec jej uniesieniu wymagane jest minimum 50 cm wokół.
Miejsce połączenia rury ze studnią musi być ostrożnie wypełniane / zasypywane a wypełnienie zagęszczone np. wąskim
ręcznym ubijakiem. Ważne by nanosić je warstwami ok. 20-40
cm i zagęszczać średniej wielkości zagęszczarką wibracyjną
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3.6 REGULACJA WYSOKOŚCI
Dopasowanie wysokości studni wykonać poprzez obcięcie
górnej części stożka studni ROMOLD, cięcie wzdłuż markerów
pierścieniowych (rozmieszczonych co 1 cm) na jego zewnętrznej stronie, skrócenie max. 25 cm. Cięcie można wykonać np.
piłą do drewna. Powierzchnia będzie chropowata.

3.7 PODŁĄCZENIE DO PIERŚCIENIA, ELEMENTU STUDNI
Wywiercić otwór na pełną głębokość w wymaganym miejscu wiertarką elektryczną z ROMOLD wiertłem koronkowym. Niedopuszczalne jest nawiercanie elementów w msc. połączenia (uszczelka ES) .
Oczyść wywiercony otwór, włóż uszczelkę bez środka ślizgowego od
strony zewnętrznej (z żebrami). Posmaruj środkiem ślizgowym ( np.
smar silikonowy) uszczelkę od strony wewnętrznej i bosy koniec rury,
następnie wsuń bosy koniec rury na wymaganą głębokość.

4. INSTALACJA PRZYKRYCIA WŁAZU
4.1 BETONOWY PIERŚCIEŃ Z WŁAZEM STANDARDOWYM
Betonowy pierścień odciążający ROMOLD przenosi obciążenia
na podbudowę i zabezpiecza studnię przed uszkodzeniem.
Studnia nie może mieć bezpoś. kontaktu z betonowym pierścieniem odciążającym, (bet. pierścień odciąż. około 4 cm ponad górną krawędź studni). Zagęszczenie pod betonowym
pierścieniem poparcia EV2 co najmniej 100 MN / m2. Podłoże
pod bet.pier. odciążenia płaskie i wolne od obciążeń punktowych, ewentualnie żwir, piasek, chudy beton).

Jeżeli wymagane to uszczelkę ES 63 montuje się w górnym elemencie stożka (i smaruje środkiem ślizgowym) przed nałożeniem
betonowego pierścienia odciążającego / podparcia, pierścień musi
być zamontowany centralnie bez naruszania podłoża / podbudowy). Do czasu montażu włazu betonowy pierścień powinien być
przykryty stalową płytą (zabezpieczony otwór włazowy). Całkowita wysokość betonowego pierścienia odciążającego dla dostęp-

nego w handlu włazu Klasy D 400 to ok.19 cm od górnej krawędzi stożka PP / PE (bez pierścienia wyrównawczego
AR-V 625 x 60 mm)
4.2 Samopoziomujące przykrycia-włazy
W przypadku zastosowania przykryć samopoziomujących,
jako podparcia dla betonowych lub stalowych adapterów
pierścieniowych stosuje się betonowe pierścienie odciążające typu BARD (np. BARB 67 VS.).
Instrukcja montażu, instalacji oraz wysokość - zob. dokumentację producenta.
4.3 PRZYKRYCIE Z PŁYTY BETONOWEJ.
Instalacja studni włazowej analogicznie, jak pkt. 3.1 do 3.5
Na górnej części elementu zamontuj uszczelkę elementu
ES 100 IM, następnie posmaruj środkiem ślizgowym. Nałóż
betonową płytę poziomo i centrycznie na podbudowę.
Ważne by betonowa płyta nie przenosiła żadnego obciążenia na studnię. W gnieździe betonowej płyty zamontuj
właz dostępny w handlu do Kl. 400.

4.4 FILTR PRZECIW ODOROWI
Jeżeli jest problem z zapachem (odorem) zainstaluj
ROMOLD Filtr z Aktywnym węglem, montaż filtra w ramie
włazu pod deklem. Przykrycie - właz w wersji z wentylacją .

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
Odpowiedzialność za wady produktu jest wyłączona, jeśli
którykolwiek z powyższych punktów /wskazań nie jest spełniony w trakcie montażu, oraz nie są dotrzymane warunki
posadowienia studni zgodnie z instrukcję montażu. Chyba,
że nabywca wykaże, że wada nie wynika z tego. Dotyczy to
także parametrów montażu, gdy nie są spełnione warunki/
parametry (zgodnie z instrukcją) w późniejszym czasie. Realizacja, parametry techniczne (np. stopień zagęszczenia
gruntu) instalacji muszą być trwałe, gwarantowane (bez
względu na okres i warunki techniczne eksploatacji).
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SCHEMAT ZABUDOWY
DLA ROMOLD I PP & I PE SYSTEMU STUDNI DN 1000

PE/PPStudnia DN 1000, z betonowym pierścieniem odciążającym
i z przykryciem / włazem typu BEGU.

25cm (a)

(A) 3RáąF]HQLHHOHPHQWyZ
Uszczelka elementu DN 1000
ES 100 IM

(c)
uszczelka

IPP UE 100.63/75 S

ca. 4cm (b)
DN 625

50-75cm

SáDVNLHSRGáRĪHSRGSLHUĞFLHQLHP
ĪZLUSLDVHNFKXG\EHWRQ
EV0RGXá: min.100 MN/m2

VWRĪHN JyUQDF]ĊĞü

EHWRQRZ\SLHUĞFLHĔRGFLąĪDMąF\
(BARD 67 VS)

SLHUĞFLHĔ QLH)

5cm

AR-V 625 MHĞOLZ\PDJDQ\

IPP E 100/xxx S

ca. 25cm

Handlowy ZáD] D 400

ZáD]

333(VWXGQLD'1EHWRQRZ\SLHUĞFLHĔRGFLąĪDMąF\]KDQGORZ\PZáD]HP

(a) V]\MNDVWRĪND
FLĊFLHZ]DJáĊELHQLXĪHEUD
RGOHJáRĞüPLĊG]\ĪHEUDPLFP 
(b) RGOHJáRĞüJyUQHMNUDZĊG]L
VWRĪNDGRGROQHMNUDZĊG]L
$59OXEZáD]X
(c) XV]F]HONDVWRĪND(6
]DPRQWRZDQDQDVWRĪNX
(opcja)

25 / 50 / 75 / 100cm

0DWHULDá]DV\SRZ\
nie spójny,sortowany
RNUĊJáR]LDUQLVW\GRPP
áDPDQ\GRPP
V]HURNRĞüPLQFP
w wodach gruntowych
PLQFPQDNáDGDQ\
ZDUVWZDPLL]DJĊV]F]DQ\
]DJĊV]F]HQLH'3U 97%
DN 1000
(w GW min 50cm)
min. 40cm

wys.instalacji

A

50cm

A

max. 6,5%

max. 6,5%
19cm

podstawa
IPP 1 B(B) 100.xx/50(-yyy°)

Ø113cm

3RGáRĪH ]LDUQLVWDZDUVWZD
zgodnie z EN 1610 (min.10cm)

90°

± 3,75°
180°

0°

± 3,75°
SURMHNW\GODVSDZDQ\FKSRáDF]HĔUXU3(
dostawa podstaw z przyspawanymi PE
sztucerami
270°
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ROMOLD

:áD]NODV\%'
[MHĞOLZ\PDJDQ\

XV]F]HONDHOHPHQWX(6,0
SáDVNLHSRGáRĪHGODEHWRQRZHMSá\W\
ĪZLUSLDVHNFKXG\EHWRQ

EHWRQRZDSá\WD

PE/PPStudnia DN 1000, przykrycie z płyty betonowej
]DJĊV]F]RQ\PDWHULDáQDV\SRZ\
UR]G]LHOHQLHSá\W\LVWXGQL

z przykryciem / włazem typu: BEGU

1
2
DN 625

3
4

150 net Z\VRNRĞü
SU]\NU\FLDSá\Wą

5
H=40

6

DN 1000

1 Przykrycie /właz dostępny w handlu Kl. B/D, z pierścieniem dystansowym AR-V 60x62
2 ROMOLD Betonowa płyta przykrycie
3 Przestrzeń, oddzielenie przykrycia od studni
4 Uszczelka elementu ES
5 Zastabilizowane podłoże bez obciążeń punktowych, płaskie, (ewentualnie chudy beton)
6 Materiał wypełnienia, zagęszczony
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