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1. Nazwa wyrobu: 

SYSTEM ODWODNIENIA TUNELOWEGO Z POLIMEROBETONU 

 

 

 

2. Klasyfikacja wyrobu: 

26.61.11-00.00 

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”. 
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4. Gwarancja jakości: 

Gwarancją najwyższej jakości jest Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie produkcji oraz handlu kanałów 

tunelowych.  

 

5. Przeznaczenie wyrobu: 

a. Informacja podstawowa: 

Odwodnienia tunelowe są specjalistyczną grupą produktów służącą do zebrania i odprowadzenia wody 

powierzchniowej w tunelach i drogach prowadzonych w głębokim wykopie. Łączy w sobie krawężnik z 

odwodnieniem liniowym. Montowane jest wzdłuż jezdni w strefie przykrawężnikowej, spełnia klasę 

wytrzymałości D400.  

 

b. Zakres stosowania: 

Urządzenia typu „I” –  grupy 1-6 obszarów zastosowania o obciążeniu zgodnym z klasą A15-F900 wg. 

normy PN-EN 1433. 

 

c. Szczególny obszar stosowania: 

Korytka tunelowe tworzą spójny system odwodnienia liniowego, który ma głównie zastosowanie 

w tunelach drogowych w strefie przykrawężnikowej. Liniowa konstrukcja złożona z prefabrykowanych 

elementów ma za zadanie zbierać i odprowadzać wodę z powierzchni jezdni a także łatwopalne ciecze 

i inne chemikalia, które grożą wybuchem pożaru, co jest szczególnie niebezpieczne w tunelu. System 

składa się z kilku elementów a wszystkie elementy występują w wersji prawej i lewej w zależności od 

strony montażu. 

Poszczególne elementy systemu tworzą spójny ciąg odwodnienia liniowego, którego optymalna długość 

to ok. 50m. Na jeden ciąg składa się studnia odpływowa, jedno- lub dwusyfonowa, do której ciecze 

prowadzone są przez system korytek. Najczęściej bezpośrednio przed studnią stosuje się dwa-trzy 

elementy bezszczelinowe, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się ewentualnego pożaru poprzez 

zamknięcie dopływu tlenu. Następnie montowane są kanały szczelinowe w takiej ilości aby cały ciąg miał 

około 50m długości. Ostatni element w ciągu jest zaślepiony. W ciągu mogą występować elementy 

przejazdowe, gdy jest konieczność umożliwienia ruchu kołowego np. na zatoczkach bezpieczeństwa.  

W systemie korytek tunelowych występuje pokrywa rewizyjna, montowana na kanałach szczelinowych, 

dzięki której jest możliwość okresowego czyszczenia ciągu liniowego. Pokrywa rewizyjna ma szerokość 

450mm.  
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6. Charakterystyka wyrobu: 

a. Parametry podstawowe: 

 Konstrukcja: Jednoczęściowa, lita, monolityczna 

 Wysokość: H=600mm 

 Materiał: Polimerobeton 

 Rewizja i czyszczenie: na całej długości systemu oraz przez studzienkę odpływową 

 Max. klasa obciążeń: D400 

 Klasa palności: A2-s1,d0 materiał niepalny 

 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  

 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 

 Procesy starzenia: naturalne 

 Trwałość: min. 30 lat 

 Typ I – elementy nie wymagające wykonania opaski betonowej 

b. Parametry hydrauliczne (przekrój czynny, obwód zwilżony): 

Typ kanału 

Szerokość 
zewnętrzna 

kanału  

Wysokość 
zewnętrzna 

kanału 

Pole 
przekroju 
czynnego 

kanału 

Obwód 
zwilżony 
kanału 

[cm] [cm] [cm2] [cm] 

KST01 37,0 60,0 548,8 724,5 

c. Przepustowość hydrauliczna kanału: 

Typ 
Spadek 

podłużny [%] 
Przepustowość 

hydrauliczna [l/s] 

KST01 0,2 31,5 

KST01 0,5 49,8 
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d. Przepustowość hydrauliczna rury (przykładowa): 

Typ 
Spadek rury 

[%] 
Przepustowość 

hydrauliczna [l/s] 

PVC-U 315/9,2 
(DN300) 

1,5 127,93 

 

7. Montaż: 

a. Charakterystyka: 

 Powierzchnie stykowe: wyposażone w zamki (wklęsłe i wypukłe), które zapobiegają 

poziomym oraz pionowym przemieszczeniom elementów, co gwarantuje stabilność systemu 

 Szczelność systemu: umożliwia zamontowanie uszczelki gumowej  

 WAŻNE: w każdym przypadku zabudowę systemu odwodnienia tunelowego należy wykonać  

wg instrukcji zabudowy producenta. 

b. Przykład zabudowy korytka tunelowego w klasie obciążeń D400: 

JEZDNIA       
Wkladka         

antyadhezyjna 2mm                 

CHODNIK

Beton klasy           
min.C20/25 (B25)                

Podlewka uniwersalna                    
beton klasy min.                  

C16/20 (B20)            

Dylatacja           
termiczna         
10 mm     
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8. Materiał: 

Wytrzymałość mechaniczna: 

 
Trwałość: 
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Odporność chemiczna: 

 

 

Właściwości materiału: 
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9. Elementy systemu odwodnienia tunelowego: 

a. Korytko szczelinowe - 3m:  

 

b. Korytko bezszczelinowe - 2,5m: 

 

 

W1

W1

W2

W2

W1

W1

W2

W3

W2 W3

A - A

A 

A 

Uszczelka         
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c. Korytko szczelinowe przejazdowe – 2,5m: 

 
d. Korytko zejściowe bezszczelinowe 
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e. Wpust szczelinowy – 3m: 

 

f. Studnia rewizyjna: 

W1

W2

W1
W2

A - A
A 

A 
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g. Zaślepki z polimerobetonu:  
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