INSTRUKCJA INSTALACJI

System studni szczelnych S16-3100-WT i S16-390-WT

FL90 lub FL100
Pokrywa szczelna płaska
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FL90 lub FL100
Rama

Osłona

Szczelna pokrywa wewnętrzna

Uchwyty (x 4)
Bloki dystansowe (x 4)
Pierścień ze stali nierdzewnej
(fabrycznie połączony z
kołnierzem)

Kołnierz

Studnia nazbiornikowa
Uszczelniacz
40FC, 6 x tuba

Uszczelka
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INSTRUKCJA INSTALACJI
( Instalacja studni )
1

Oczyść kołnierz na zbiorniku, upewnij się, że jest wolny
od zanieczyszczeń. Sprawdź, czy kołnierz jest płaski i nie
posiada żadnych deformacji, które mogą spowodować
nieszczelność połączenia ze studnią nazbiornikową.
W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym działem
technicznym (tel. 22 751 78 96)

2

Zdejmij osłonę zabezpieczającą z dolnej części studni.
Ustaw studnię na kołnierzu zbiornika, zgodnie z otworami.
Upewnij się, że uszczelka znajdująca się na spodzie studni
nie jest uszkodzona i wolna jest od zanieczyszczeń.

3

Włóż śruby i podkładki do każdego z 24 otworów. Dokręć
każdą śrubę momentem obrotowym 13.5 Nm, wg poniższej
kolejności aby uniknąć zniekształcenia studni.

7Nm/5lbft

GODZINY

13.5Nm/10lbft
4
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Rozpocznij dokręcanie dowolnej śruby z siłą 7 Nm (1).
Następnie przejdź do śruby położonej w stosunku do
poprzedniej pod kątem 180° (2) i dokręć z siłą 7 Nm.
Następnie dokręć śrubę położonej o kąt 180o plus jeden z
siłą 7 Nm (3). Powtórz powyższe czynności dla wszystkich
śrub dokręcając siłą 7 Nm. Następnie powtórz procedurę
dokręcania śrub z siłą 13.5 Nm.
Uwaga: Uszczelka wstępnie podda się ściśnięciu podczas
skręcania. Zaleca się aby dokręcenie śrub momentem o
sile 13.5 Nm odbyło się po czasie od 24 do 48 godzin po
uprzednim dokręceniu śrub momentem 7 Nm.

INSTRUKCJA INSTALACJI

( System rurowy i uszczelnienia przejścia )

Otwornica
(średnica
150 mm)

Wyrzynarka + ostrza
diamentowe

Rękawice ochronne

Gogle ochronne

Maska przeciwpyłowa

5

OSTRZEŻENIE: Należy zwrócić szczególną uwagę aby rury instalacji paliwowej były ustawione pod kątem 90° w
stosunku do ścianki studni. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się naprężenia, które w przyszłości mogą prowadzić
do powstawania nieszczelności.
6

Przed zainstalowaniem rur technologicznych rozciągnij nad studnią
sznurek na poziomie gruntu, aby sprawdzić, czy jest konieczność
dostosowania wysokości studni poprzez jej przycinanie. Jeśli
zachodzi taka konieczność zaznacz na studni linię cięcia. Sprawdź,
czy jest zapewniona wymagana minimalna odległość od górnej
krawędzi studni do środkowej części uszczelnienia przejścia.
Standardowe uszczelnienie przejścia = 145 mm
Duże uszczelnienie przejścia = 170 mm
W przypadku płytkiego posadowienia studni może istnieć
konieczność pozostawienia większej wysokości studni. Wtedy należy
dokonać odcięcia nadmiaru wysokości na kołnierzu lub osłonie.
DOKŁADNIE PLANUJ DZIAŁANIA
Zapoznaj się ze postępowania zawartym na stronie 9.
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Najpierw wywierć otwór w ściance co pozwoli na łatwe i
bezpieczne włożenie ostrza wyrzynarki.

1
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Zaznacz centralny punkt w środkowej części ścianki
studni. Wywierć otwór pilotujący, aby zapewnić prawidłowe
położenie ostrza do wywiercenia właściwego otworu na
uszczelnienie.

2

(Włókno szklane tępi ostrze noża bardzo szybko zatem
zalecamy stosowanie ostrza diamentowego lub ostrza
przeznaczonego do cięcia ceramiki).

UWAGA: Podczas zasypywania upewnij się, że instalacja rurowa nie jest uszkodzona.
OSTRZEŻENIE: Nie zasypuj studni zanim nie zostanie przeprowadzona próba jej szczelności.

INSTRUKCJA INSTALACJI

( Instalacja uszczelnień rurowych )

UWAGA: Tam, gdzie jest to możliwe zaleca
się wiercenie otworu pilotującego w celu

wykonywania właściwego otworu na
uszczelnienie rurowe/kablowe.
Kąt pomiędzy osią osłony gumowej i ścianki
studzienki nie powinien być większy niż 12°.

ŚCIANA
STUDNI

9a

OSŁONA GUMOWA
PSB-125
PSB-140
PSB-160

WEWNĘTRZNY
KOŁNIERZ
MOCUJĄCY
GUMOWA
USZCZELKA
KOŁNIERZOWA

OPASKA ZACISKAJĄCA/
STAL NIERDZEWNA

ZEWNĘTRZNY
KOŁNIERZ
MOCUJĄCY

ZESTAW ŚRUB M6

OSŁONA GUMOWA
PSB-75, PSB-90
& PSB-110

OSŁONA GUMOWA
PSB-50, PSB-63
& PDB-63-75

OSŁONA GUMOWA
PSB-63-VT

Uwaga: Opaski zaciskowe powinny być zaciskane z
siłą zalecaną przez producenta rur technologicznych.

WIERTARKA DO OTWORÓW
LUB WYRZYNARKA

OPASKA ZACISKAJĄCA
OSŁONA GUMOWA
OPASKA ZACISKAJĄCA
USZCZELKA

ZESTAWY USZCZELNIEŃ PRZEJŚĆ: PSB-125, PSB-140 & PSB-160

ŚREDNICA OTWORU
150 mm

WNĘTRZE
STUDNI

110mm

ŚREDNICA OTWORU
190 mm

WNĘTRZE
STUDNI

OPASKA ZACISKAJĄCA
OSŁONA GUMOWA
OPASKA ZACISKAJĄCA
USZCZELKA

ZESTAWY USZCZELNIEŃ PRZEJŚĆ: PSB-50, PSB-63, PSB-63-VT, PSB-75
PSB-90, PSB-110, PDB-63-75

Kąt przejścia instalacji rurowej w stosunku do ścianki studni powinien być możliwie bliski 90o. Zestaw uszczelnienia przejścia powinien
być tak zainstalowany aby rura przechodząca przez nie była ułożona centralnie. Podczas zasypywania instalacji upewnij się, że rura w
uszczelnieniu nie uległa przemieszczeniu.

4 - 16

INSTRUKCJA INSTALACJI

( Instrukcja montażu uszczelnienia kablowego )
9b

ZESTAW USZCZELNIAJĄCY
Zapoznaj się z instrukcją ustalania otworów uszczelnienia
przejścia.
Rura osłonowa musi być zainstalowana pod kątem 90° w
stosunku do ścianki studni.
Zastosuj zestaw uszczelnienia przejścia Fibrelite typu
PEC-32 w celu dopasowania rur UPP + NUPI 32 mm.
Uszczelnienia typu PEC-27, PEC-33, PEC-50 aby
dopasować rury osłonowe metalowe o odpowiednio o
wymiarach ¾”, 1”, 1” oraz 1 1/2 ”.

KOŁNIERZ

USZCZELKA
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ŚRUBA BLOKUJĄCA (M6)
Z
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NAKRĘTKA USZCZELNIAJĄCA

NAKRĘTKA USTALAJĄCA

ŚREDNICA OTWORU

USZCZELKA O-RING

UWAGA: Użyj odpowiedniej średnicy ostrza z wiertłem
pilotującym dla każdego zestawu uszczelnienia. Zestaw
uszczelnienia kablowego musi być wprowadzony prostopadle
do ścianki studni, zaś rura osłonowa musi być dokładnie w
nim osadzona. Podczas zasypywania upewnij się, że rura
osłonowa nie jest przesunięta.
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USZCZELNIENIE
PRZEJŚCIA		
PEC-27		
PEC-32		
PEC-33		
PEC-50		

ŚREDNICA
OTWORU
Ø51mm
Ø51mm
Ø60mm
Ø73mm

INSTRUKCJA INSTALACJI

( Instrukcja montażu uszczelnienia kablowego )
9c

PCE-1-KIT
Zestaw uszczelnienia musi być zainstalowany pod kątem
90° w stosunku do ściany studni.

OSŁONA GUMOWA
110 mm (średnica zewnętrzna)

OPASKA ZACISKAJĄCA/STAL
NIERDZEWNA

ZESTAW
ŚRUB M6 (4 szt.)
WEWNĘTRZNY
KOŁNIERZ
MOCUJĄCY
ZEWNĘTRZNY
KOŁNIERZ
MOCUJĄCY

ŚCIANKA
STUDNI

GUMOWA
USZCZELKA
KOŁNIERZOWA

RURA OSŁONOWA
100 mm

OTWÓR 150mm

CYLINDER USZCZELNIAJĄCY
PCE-1

UWAGA: Użyj odpowiedniej średnicy ostrza z wiertłem pilotującym dla
każdego zestawu uszczelnienia. Zestaw uszczelnienia kablowego musi
być wprowadzony prostopadle do ścianki studni, zaś rura osłonowa musi
być dokładnie w nim osadzona. Podczas zasypywania upewnij się, że
rura osłonowa nie jest przesunięta.
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INSTRUKCJA INSTALACJI

( Ustalanie prawidłowej wysokości)
10

Po wykonaniu instalacji upewnij się, że wszystkie
połączenia na włazie zbiornika są uszczelnione.
Zapoznaj się z instrukcją wykonania testu szczelności.
Następnie wykonaj test szczelności.
Nie zasypuj studni oraz nie przycinaj krawędzi
studni do momentu wykonania prawidłowego testu
szczelności.
UWAGA: Badanie szczelności studni wykonuje się na
ustawieniu głębokości 1,2 metra (12 kPa).

11

Ustaw sznurek poziomujący nad studniami na wysokości 10 mm powyżej poziomu “zero”.
12
10mm

Poziom odniesienia

Największa i
najmniejsza odległość

325mm
225mm

325mm
225mm

Załóż kołnierz na studnię (na tym etapie montaż “na sucho” bez zastosowania kleju). Sprawdź wymiar od górnej krawędzi
kołnierza do linii sznurka, który ustalony jest 10 mm powyżej poziomu gruntu.
Sprawdź wszystkie płaszczyzny studni i wybierz największą i najmniejszą zmierzoną wartość w celu ustalenia spadków
poziomu gruntu.
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INSTRUKCJA INSTALACJI

( Ustalanie prawidłowej wysokości)
System studnie szczelnej S16-390-WT
13a

Działanie

Max. 325mm
Min. 225mm

Nie ma konieczności przycinania, kołnierz
może zostać połączony ze studnią. Ustaw
wysokość położenia ramy przy użyciu
haków.

(do poziomu odniesienia)

47

90
Obsadzenie

10
MIN 225

MAX 325

MAX 677
MIN 577

Pomiar

Jeśli mniej niż 225 Usuń naddatek ze studni wymaganego
mm
zakresu od 325 do 225 mm.

450

MAX 1539
MIN 989

Uwaga: Maksymalna wysokość naddatku
studni, jaka może być usunięta wynosi 450
mm.

862

Więcej niż 325
mm

Głębokość zadołowania studni jest większa
niż standardowa wysokość studni S16-390WT lub S16-3100-WT. Zamocuj do studni
przedłużkę o wysokości 300 mm wg opisu
ze strony następnej. Następnie postępuj wg
powyższych wytycznych.

System studnie szczelnej S16-3100-WT
13b

Działanie

Max. 325mm
Min. 225mm

Nie ma konieczności przycinania, kołnierz
może zostać połączony ze studnią. Ustaw
wysokość położenia ramy przy użyciu
haków.

90
Obsadzenie

47

MIN 225

MAX 325

MAX 677
MIN 577

10

(do poziomu odniesienia)

Jeśli mniej niż 225 Usuń naddatek ze studni wymaganego
mm
zakresu od 325 do 225 mm.
Uwaga: Maksymalna wysokość naddatku
studni, jaka może być usunięta wynosi 450
mm.

862

450

MAX 1539
MIN 989
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Pomiar

Więcej niż 325
mm

Głębokość zadołowania studni jest większa
niż standardowa wysokość studni S16-390WT lub S16-3100-WT. Zamocuj do studni
przedłużkę o wysokości 300 mm wg opisu
ze strony następnej. Następnie postępuj wg
powyższych wytycznych.

INSTRUKCJA INSTALACJI
( Montaż przedlużka/studnie )
14

15

ø8mm

Zmatowiej i odtłuść górną krawędź studni oraz
przedłużki na powierzchniach ich łączenia.

Przytnij dyszę końcówki uszczelniacza, na średnicy
dyszy ok. 8 mm

16

1

2

3

4

W celu stałego połączenia przedłużki ze studnią, odwróć ją o 180o i nałóż uszczelniacz na powierzchnię styku
przedłużki ze studnią.
Ustaw przedłużkę (przedłużki) na studnię, upewnij się, że przedłużka jest w pionie, następie dociśnij ją do studni.
17

Usuń nadmiar
uszczelniacza
z wewnętrznej
powierzchni studni
i oczyść ją.
Nałóż dodatkową
warstwę
uszczelniacza na
zewnątrz studni i
wygładź ją palcem.
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INSTRUKCJA INSTALACJI
( Łączenie kołnierza )
18
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Zmatowiej i odtłuść górną krawędź studni oraz
szczelinę kołnierza na powierzchniach ich łączenia.
20

1520mm

Nałóż „na sucho” kołnierz na studnię, dociśnij i sprawdź
czy połączenie jest prawidłowe. Jeśli połączenie
jest nieprawidłowe może to oznaczać, że instalacja
technologiczna powoduje naprężenia.
21

mm

20

15

Zmierz odległość pomiędzy naprzeciwległymi
ściankami studni. Wymiar ten powinien wynosić 1520
mm. Jeśli wymiar ten jest mniejszy konieczne
1520mm będzie
wycentrowanie studni.
Przy użyciu drewnianych desek (o długości 1520 mm
+/- 5 mm) oraz
15 zastosowaniu płytek (150 x 150 mm)
20 studni do osiągnięcia prawidłowych
rozeprzyj ścianki
m
m
wymiarów. Powtórz
te czynności na wszystkich
ściankach studni, gdzie wymagane jest uzyskanie
prawidłowego kształtu.
22
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Nałóż zawartość dwóch tub uszczelniacza soudafex
FC40 do szczeliny w kołnierzu.
Uszczelniacz powinien wypełnić ½ głębokości
szczeliny.
23

Nałóż uszczelniacz na
połączenie kołnierz/
studnia wewnątrz
studni. Wygładź
uszczelnianą
powierzchnię palcem
przy użyciu.
Użyj zawartość 1.5 tuby
uszczelniacza 40 FC
.

24

Nałóż uszczelniacz
wokół zewnętrznej
części połączenia,
wygładź uszczelnianą
powierzchnię. Użyj
zawartość 1,5 tuby
uszczelniacza 40 FC.

Umieść kołnierz
na studni i dociśnij
do siebie (2
pracowników).

INSTRUKCJA INSTALACJI

( Wykonanie testu szczelności kołnierza )
25

26

12

MINIMUM
GODZIN

Upewnij się, że instalacja paliwowa oraz elektryczna
została zakończona przed wykonaniem testów
szczelności. Jest to końcowy test szczelności studni.
Odczekaj minimum 12 godzin przed wykonaniem testu
szczelności. Zaleca się aby odczekać jedną noc zanim
klej zwiąże.

Ostrzeżenie: Test szczelności studni wykonuj na
nastawach głębokości 0,6 m. Na innych Nastawach
studnia może ulec uszkodzeniu.

Podczas wiązania kleju nie należy dokonywać żadnych
prac na studni.

Zapoznaj się z instrukcją prawidłowego wykonania
testu szczelności.
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INSTRUKCJA INSTALACJI

( Instalacja szczelnej pokrywy wewnętrznej )
27
Po prawidłowej instalacji
studni i wykonaniu testów
szczelności należy
założyć szczelną pokrywę
wewnętrzną. Upewnij się,
że jest ona prawidłowo
osadzona na pierścieniu ze
stali nierdzewnej.

28

Rygiel w pozycji otwartej

90°
Uchwyt zamka w pozycji
“otwartej”

29

Obróć uchwyt zamka maksymalnie w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara. Rygiel zamka znajdujący się
pod pokrywą powinien być ustawiony pod kątem 90° do
krawędzi pokrywy.
Nałóż szczelną pokrywę wewnętrzną na
stalowy pierścień. Obróć uchwyt zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, tak aby rygiel
zamka znalazł się pod stalowym pierścieniem.
Podczas obrotu uchwytu do pozycji
zamkniętej rygiel zamka powinien szczelnie
zablokować połączenie. Być może będzie
istniała konieczność dostosowania wysokości
rygla. Zapoznaj się z instrukcjami na
następnej stronie.

Uchwyt zamka w pozycji
“zablokowany”

Jeśli stwierdzisz, że platforma jest prawidłowo
osadzona na pierścieniu stalowym oznacza
to, że studnia jest całkowicie szczelna.

UWAGA : Jeśli po obróceniu uchwyt nie znajdzie się w swojej końcowej pozycji lub połączenie pokrywy
wewnętrznej i pierścienia stalowego nie jest szczelne należy dokonać ustawienia śrub rygla.
W tym przypadku skontaktuj się z naszym działem technicznym tel. 22 751 78 96.
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INSTRUKCJA INSTALACJI
( Ustawianie wysokości rygla )
30

31
Uchwyt
Szczelna pokrywa
wewnętrzna.

Nakrętka ustalająca

Nakrętka Dolna

Podkładka blokująca
Rygiel

32a

Podkładka blokująca
Nakrętka dolna

Jeśli pojawi się problem
z prawidłowym obrotem
rączki oznacza to, konieczne
jest prawidłowe ustawienie
rygla. Poluzuj nakrętkę
dolną do niższej pozycji i
przejdź do kroku 32a.
Jeśli uszczelka pokrywy
wewnętrznej nie przylega
odpowiednio do pierścienia
stalowego oznacza to, że
koniecznej jest przesunięcie
rygla zamka w górę.
Poluzuj nakrętkę dolną i
przejdź do kroku 32b.

Przesuń rygiel do pozycji
niższej w kierunku nakrętki
dolnej. Obniż i dokręć
nakrętkę ustalającą do
momentu uzyskania
odpowiedniej wysokości
jak pokazano w kroku 33.

Mechanizm zamykający składa się z powyższych
elementów.
33

32b

Po prawidłowym ustaleniu wysokości rygla i jego
zabezpieczeniu nałóż pokrywę wewnętrzną jak
pokazano we wcześniejszych krokach.
Uwaga: Istnieje możliwość, iż pojawi się
konieczność dodatkowego ustawienia wysokości
rygla.
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Przesuń rygiel do
górnej pozycji. Dokręć
nakrętkę dolną ustalając
odpowiednią wysokość
rygla, jak pokazano w
kroku 33.

INSTRUKCJA INSTALACJI
( Zasypywanie )
34

Po wykonaniu testu szczelności kołnierza i jego POZYTYWNYM wyniku, przestrzeń wokół studni może być ostrożnie
zasypywana żwirkiem lub piaskiem. Zasypuj równomiernie wokół studni aby uniknąć uszkodzeń lub deformacji.

( Ustawiane wysokości osłony ramy do poziomu gruntu )
35

36
Osłona

Poziom gruntu

Kołnierz

Załóż osłonę z ramą na haki.
Wsuń dostarczone 4 bloki dystansowe pomiędzy
osłonę, a zwężenie kołnierza w celu wycentrowania
położenia.
Ustal sznurek na wysokości 10 mm powyżej poziomu
gruntu ponad studnią, załóż na kołnierzu 4 haki z
punktem ich regulacji skierowanym na zewnątrz.

Nieprawidłowe wykonanie tej czynności może
skutkować brakiem możliwości osadzenia pokrywy
wewnętrznej.

37

38

10mm
Poziom gruntu

90mm

Upewnij się, że przestrzeń pomiędzy kołnierzem i
osłoną jest wolna od betonu i jej głębokość jest większa
niż 90 mm (lub 120 mm dla wysokiego poziomu wody
gruntowej)
Ustaw wysokość haków w taki sposób aby zapewnić
wymagane spadki wokół ramy. Ustaw ramę na
wysokości 10mm powyżej poziomu gruntu.
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Upewnij się, że bloki dystansowe znajdują się
w odpowiednich pozycjach w celu dokonania
prawidłowego wycentrowania kołnierza.

INSTRUKCJA INSTALACJI
( Betonowanie )
39

Specyfikacja betonu C40/45, nasiąkliwość do 5 %. F150. Obejma
betonowa wzmocniona dwoma warstwami siatki zbrojeniowej.
ŻWIR

BETON

"A"
10mm

300mm

BARDZO WAŻNE

ZEWNĘTRZNĄ KRAWĘDŹ “A” RAMY USTALIĆ NA
WYSOKOŚCI 10 MM POWYŻEJ POWIERZCHNI
POZIOMU ZERO ZE SPADKIEM NA ZEWNĄTRZ
RAMY NA DŁUGOŚCI POWYŻEJ 300 MM

BARDZO WAŻNE
Dolna część ramy musi być
odpowiednio wzmocniona
przez beton.

FL100: Ø1140mm / FL90: Ø1020

Szczelina dylatacyjna
wypełniona masą
odporną na paliwa.
Min. 450mm

Pokrywa szczelna płaska

Minimum
200mm
Maksimum
350mm

FL100: Ø1150mm / FL90: Ø1030

Szczelna pokrywa wewnętrzna

Przestrzeń pomiędzy
kołnierzem i osłoną
należy wypełnić
żwirem lub piaskiem.

Beton zbrojony
A193 z podwójną
siatką.

Kołnierz

Uwaga: Przestrzeni
nie wypełniać
betonem

Połączenie wzmocnione
prętami o długości
600mm i średnicy
12 mm w siatce
co 300mm.

WIDOK
IN

FL100: 2050 Min. / FL90: 1930 Min.

10

0

M

S15CR CHAMBER
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FL100: 2050 Min. / FL90: 1930 Min.

Pręty zbrojeniowe
umieścić jak na
szkicu

Połączenie wzmocnione
prętami o długości
600mm i średnicy
12 mm w siatce
co 300mm.

Beton zbrojony
A193 z podwójną
siatką.

Szczelina dylatacyjna
wypełniona masą
odporną na paliwa.

Kontynuuj zasypywanie do odpowiedniej wysokości. Rama musi być osadzona na minimum 200 mm wysokości betonu.
Wzmocnienie stalowe umieścić jak najbliżej ramy. Minimalny wymiar betonu wokół ramy wynosi 500 mm. Połączenie
wykonać zgodnie ze schematem. Zaleca się ciągłe zalewanie betonem.
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INSTRUKCJA INSTALACJI
( Testowanie )
40

41

Po minimalnym czasie wiązania betonu haki mogą
zostać zdemontowane. Zwolnij gałkę „T”, przesuń ku
dołowi, następnie obróć pręt o 90° i wyjmij ze studni.
Zakończ instalację pozostałych elementów w studni.

Upewnij się, że przestrzeń pomiędzy kołnierzem/
osłoną jest wolna od betonu na głębokości 90 mm (120
mm dla wysokiego poziomu wody gruntowej).

42

43

Uwaga: przestrzeni NIE wypełniać betonem

Wykonaj próbę końcową szczelności studni.

Przestrzeń pomiędzy kołnierzem I osłoną wypełnić
żwirem lub piaskiem.

Ostrzeżenie: Testuj kołnierz przy ustawieniu 0,6 m
głębokości. W innym przypadku może dojść do jego
uszkodzenia
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Załóż pokrywę wewnętrzną.

Nałóż pokrywę najazdową. Upewnij się, że kropki
ustalające na ramie i pokrywie są w osi.
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