1. Nazwa wyrobu:

SYSTEM KRAWĘŻNIKA DROGOWEGO ODWADNIAJĄCEGO KD01B
Z POLIMEROBETONU

2. Klasyfikacja wyrobu:
23.61.12.1
3. Dokumenty odniesienia:
Norma zharmonizowana PN-EN 1433:2005/A1:2007 „Kanały odwadniające nawierzchnie dla ruchu pieszego
i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności ”
4. Przeznaczenie wyrobu:

4.1 Informacja podstawowa:
Zebranie i odprowadzenie z powierzchni dróg, ulic, placów wód opadowych do studzienki
odpływowej oraz sieci kanalizacyjnej, deszczowej (ogólnospławnej) lub bezpośrednio do odbiornika
znajdującego się za studzienką odpływową.

4.2 Zakres stosowania:
Urządzenia typu „I” – grupy 1-4 obszarów zastosowania o obciążeniu zgodnym
z klasą A15-D400 wg. normy PN-EN 1433.

4.3 Szczególny obszar stosowania:
Krawężnik drogowy odwadniający jest jednoczęściowym (monolitycznym) prefabrykatem wykonanym z
polimerobetonu o wymiarach L=1000, S=200 i H=300mm. Wymiary krawężnika drogowego odwadniającego
ściśle odpowiadają wymiarom typowych krawężników drogowych betonowych lub kamiennych w celu
zapewnienia kompatybilności i możliwości włączenia krawężników drogowych odwadniających w ciąg
typowych krawężników betonowych lub kamiennych. Powtarzalność wymiarów umożliwia zabudowę
krawężników drogowych odwadniających nie tylko w noworealizowanych projektach, ale także podczas
remontów i przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej.
Istnieje możliwość wykonania krawężników w innych wersjach, np. o długości sprowadzonej do wymiaru
500mm lub wyposażenia urządzenia w elementy odpływowe z PVC, PE,PP,PEHD (w zależności od specyfikacji
projektowej) zlokalizowane w tylnej ścianie o średnicy Ø110 lub Ø160mm. Zewnętrzna, widoczna część
krawężnika może być barwiona zgodnie z paletą RAL , natomiast powierzchnia płaska zewnętrznej części
krawężnika może być wyposażona w powłokę antypoślizgową.
5. Charakterystyka wyrobu:

5.1 Parametry podstawowe:
Konstrukcja: Jednoczęściowa, lita, monolityczna
Wysokość: H=300mm (dostosowana do wysokości typowego krawężnika betonowego lub
kamiennego)
Materiał: Polimerobeton
Rewizja i czyszczenie: przez elementy rewizyjne i studzienki odpływowe
Ruszty w elementach rewizyjnych oraz studzienkach odpływowych: żeliwo sferoidalne
Max. klasa obciążeń: D400 (bez opaski betonowej)
Spadek wbudowany: 0,0% (elementy bezspadkowe).
Zabudowa elementów: musi uwzględniać min. spadek 0,2%. Zalecany spadek min. 0,5%.
Sposób zabudowy: zgodnie z instrukcją producenta
Typ I – elementy nie wymagające wykonania opaski betonowej
Współczynnik chropowatości polimerobetonu: n=0,011
Częstotliwość czyszczenia systemu: co 6 m-cy lub zgodnie z harmonogramem użytkownika
Remont, konserwacja: nie wymaga
Korozja elementów z polimerobetonu: brak korozji, nie zawiera stali zbrojeniowej
Korozja elementów żeliwnych: powierzchniowa, pasywacja żeliwa, nie wymaga malowania
Procesy starzenia: naturalne
Trwałość: min. 30 lat

5.2 Przepustowość hydrauliczna:
Typ

Spadek
podłużny [%]

Przepustowość
hydrauliczna [l/s]

KD01B

0,2

4,0

KD01B

0,5

6,3

5.3 Parametry hydrauliczne (przekrój czynny, przekrój otworów wlotowych rusztów):
Pole
Pole
Wysokość
przekroju
Szerokość
przekroju
zewnętrzna
otworów
Typ
krawężnika
czynnego
krawężnika
wlotowych
krawężnika
krawężnika
krawężnika

Pole przekroju
otworów wlotowych
Typ rusztu rusztów w studzience
z żeliwa
odpływowej
sferoidalnego
rewizyjnej

[cm]

[cm]

[cm2]

[cm2]

[cm2]

KD01B

20,0

30,0

119,33

249,20

COC15.02

351,23

KD01B

20,0

30,0

119,33

249,20

COC15.03

351,23

6. Montaż:

6.1 Charakterystyka:
Powierzchnie stykowe: wyposażone w zamki (wklęsłe i wypukłe), które zapobiegają poziomym
oraz pionowym przemieszczeniom elementów
Szczelność systemu: gniazdo na obwodzie wokół kanału wewnętrznego umożliwia
zamontowanie uszczelki gumowej za pomocą kitu trwale elastycznego, mrozoodpornego.
WAŻNE: w każdym przypadku zabudowę systemu krawężnika odwadniającego KD01B należy
wykonać wg instrukcji zabudowy producenta.

6.2 Przykład zabudowy krawężnika drogowego odwadniającego KD01B:
Zabudowa dla nawierzchni z asfaltu lub kostki brukowej
klasa obciazen A15-D400 zgodnie z PN-EN 1433:2005

Pobocze, Chodnik
Sciezka rowerowa

Zabudowa dla nawierzchni betonowej
klasa obciazen A15-D400 zgodnie z PN-EN 1433:2005
Pobocze, Chodnik
Sciezka rowerowa

Nawierzchnia

Nawierzchnia
Dylatacja termiczna

Kraweznik drogowy KD01B

Lawa betonowa
z oporem
Beton klasy C12/15

Kraweznik drogowy KD01B

Lawa betonowa
z oporem
Beton klasy C12/15
Beton klasy C12/15

Beton klasy C12/15

7. Materiał:

7.1 Wytrzymałość

7.2 Trwałość:

7.3 Odporność eksploatacyjna:

8. Elementy systemu krawężnika drogowego odwadniającego:

8.1 Krawężnik KD01B z polimerobetonu:

W1

A

A

W2

A-A

W1
W2

8.2 Krawężnik zejściowy KD02B z polimerobetonu lewy:

W1
W2

8.3 Krawężnik zejściowy KD03B z polimerobetonu prawy:

W1
W2

8.4 Krawężnik przejazdowy KD04B z polimerobetonu:
W1

W2

W1

W2

8.5 Studnia 3-segmentowa KDS-01B.3 z polimerobetonu:
W2

W1
A

W1
W2

A

Uwaga: Istnie możliwość wykonania studni 1-segmentowej KDS-01B.1 lub 2-segmentowej KDS-01B.2

8.6 Zaślepka KD05B-E z polimerobetonu:

W1

W2

W2

W1

Uwaga: Istnie możliwość wykonania zaślepki z króćcem KD05B-O

9. Przykładowe konfiguracje elementów systemu krawężnika drogowego odwadniającego

do punktowego odbioru wody:
9.1 Zaślepiony krawężnik z króćcem KD01B.2Z.K160
W1

B-B

A-A

A

B

A

B

ZASLEPKI PELNE
2xKD05B-E

W3

W2
W3

W1
W2

9.2 Studnia 1-segmentowa KDS-01B.1 z polimerobetonu:
W2

W1
A

W3

A

W3

W1
W2

9.3 Studnia 3-segmentowa z zaślepionymi krawężnikami KDS-01B.3.Z

W1

KD01B

KD01B

KD05B-E

KD05B-E

KDS-01B.3

W1

10. Akcesoria do systemu krawężnika drogowego odwadniającego KD01B.

10.1

Ruszty do elementów rewizyjnych i studni z polimerobetonu:
Ruszt

Materiał

Klasa obciążenia

Długość [mm]

COC15.02

Żeliwo sferoidalne

C250

500

Powierzchnia
wlotu wody
[cm2/szt]
351

COC15.03

Żeliwo sferoidalne

D400

500

351

