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Wnętrze studni KaraPort DN 1000 

STEINZEUG-KERAMO 

LOKALIZACJE  Niemcy: Frechen i 
 Bad Schmiedeberg
 Belgia: Hasselt

PRACOWNICY  łącznie 530

PRODUKTY  rury, kształtki kamionkowe, 
 studnie i osprzęt   

RYNKI  Europa
 Środkowy i Daleki Wschód
 Kraje zamorskie
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Steinzeug-Keramo, przedsiębiorstwo spółki akcyjnej Wienerberger 
AG, jest największym w Europie producentem rur, kształtek oraz studni  
kamionkowych dla systemów kanalizacyjnych.  Nasze produkty, wytwa-
rzane w trzech zakładach w Niemczech i w Belgii, znajdują zastosowanie 
na całym świecie.  

Nasze studnie stanowią dopełnienie wysokiej jakości rozwiązań systemowych Steinzeug- 
Keramo. Mówiąc obrazowo: uzupełniają one w wymiarze pionowym system, który na płaszczyź-
nie poziomej tworzą rury i kształtki.

Bezpieczeństwo, niezawodność i ekonomiczność w dziedzinie odprowadzania ścieków – cały 
system oferuje znacznie więcej niż suma tych poszczególnych elmentów. Nasze rozwiązania  
systemowe spełniają najwyższe wymagania dotyczące odpowiedzialności za środowisko natu-
ralne, zrównoważonego rozwoju i okresu użytkowania, poczynając od wydobycia surowca, jakim 
jest glina, poprzez obróbkę w zaawansowanych technicznie zakładach produkcyjnych, fachową 
zabudowę oraz trwający ponad sto lat okres eksploatacji.   

NIEZAWODNE
KOMPLETNE ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE

 . Przedstawiciele regionalni
 . Osobiste doradztwo na budowie
 . Całodobowy system informacyjny

Problemy związane z budową  
kanalizacji? Zawsze wspomagamy 
klientów i partnerów w rozwiązywa-
niu tych trudności poprzez naszych 
współpracowników na całym świe-
cie.   

Serwis – bezpośrednio i online …

W celu skorzystania z powyższych usług serwisowych, prosimy o 
odwiedzenie naszej strony www.steinzeug-keramo.com

PRZYKŁADOWY  
PRZEDMIAR ROBÓT

MATERIAŁY  
INFORMACYJNE

SEMINARIA DOKUMENTACJA 
TECHNICZNA

– PROJEKTOWANIE  
– WYKONAWSTWO

INFOPOOL 
KALKULATOR  
HYDRAULIKI

INFOPOOL
KALKULATOR STATYKI

INFOPOOL 
KALKULATOR STUDNI

INFOPOOL 
KALKULATOR WYPORU
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KERAPORT  |  Program studni

Urządzeniom stosowanym przy budowie kanalizacji sanitarnej, stawiane są coraz to wyższe wymo-
gi. Ścieki są dziś znacznie bardziej agresywne aniżeli jeszcze kilka lat temu. Niezawodne systemy 
kanalizacyjne wymagają zatem najwyższej odporności na korozję i całkowitej szczelności.

Jako uzupełnienie systemu rur i kształtek, studnie kamionkowe wykorzystywane są do  
wentylacji i odpowietrzania kanałów, używane do konserwacji oraz czyszczenia. Umieszcza się 
je na połączeniach kolektorów, w punktach węzłowych, w miejscach przyłączy, lub jako studnie 
przelotowe.  

SZCZELNE I ODPORNE NA KOROZJĘ
SPROSTAJĄ NAJWYŻSZYM WYMOGOM

Wielopokoleniowa perspektywa  

Prawidłowa praca oczyszczalni ścieków zapewniona 
może być jedynie poprzez szczelnie pracujący system 
kanalizacyjny. Problem ten rozwiązuje kamionka, która 
jest wyjątkowo odporna na korozję i zapewnia wysoką 
szczelność podczas transportu ścieków
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IN ALLEN DIMENSIONEN:
HÖCHSTE STEINZEUG-QUALITÄT.

Studnia DN 1000



Konstrukcja studni:

INFORMACJE PODSTAWOWE

 . Studnie KeraPort – monolityczne
 . Kręgi wyposażone w uszczelki
 . Płyty pokrywowe tworzą zamknięcie: dla DN 1000, alternatywnie do dyspozycji jest stożek
 . Odporna na korozję wykładzina wewnętrzna kinety/pokrywy/zwężki wykonana z poliuretanu 
(PU) do DN 1000.  

Zgodnie z obliczeniami statyki, możliwa głębokość zabudowy do 8 metrów, 
przy obciążeniu transportem ciężkim. Studnie nasze zostały dopuszczone do 
zastosowania pod transportem kolejowym. 

Studnie są wykonane z nieodkształcającego się oraz odpornego na zginanie 
materiału.

Zakres średnic nominalnych  w ofercie standardowej z PU, obejmuje: DN 600, 
DN 800 i DN 1000.

DN 1200 i DN 1400 są dostępne z kinetą kamionkową.

Zakres dostawy obejmuje dolną część studni, kręgi i płytę pokrywową lub 
zwężkę.

Standardowe studnie są wyposażone 
w jednoczęściową kinetę wykonaną z 
PU (ze zintegrowanymi podłączenia-
mi do studni od DN 150 do DN 400) 
oraz w zintegrowane zabezpieczenie 
przed wyporem, umiejscowione we-
wnątrz. 

Wykończenie wnętrza może 
być wykonane zgodnie z ży-
czeniem klienta. 
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KERAPORT  |  Opis produktu

Kineta z PU:
DN 600
DN 800
DN 1000

Kineta z kamionki:
DN 1200
DN 1400
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KERAPORT  |  Eigenschaften

Studnia KeraPort DN 600
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Kamionka od lat z powodzeniem stosowana jest w kanali-
zacji. Trwałość materiału została określona w aktualnej nor-
mie EN 295-1, a wymogi dla elementów konstrukcyjnych 
dla studni włazowych i studni inspekcyjnych z kamionki – 
zawarte w normie EN 295-6. 

Właściwości produktu

 . Odporny na biogenną korozję pod wpływem oddziaływania kwasu  
siarkowego 
 . Odporny na płukanie pod wysokim ciśnieniem
 . Odporny na temperatury do 45°C
 . Przyjazny dla środowiska, długowieczny
 . Okres użytkowania > 100 lat
 . Wytrzymałość dzięki dużej grubości ścianek
 . Wysoka odporność na wypór ( kalkulator online zamieszczony w  
aplikacji infopool)
 . Możliwość późniejszego wykonania dodatkowych przyłączy
 . Do DN 1000 przyłącza są zintegrowane ze ścianą studni
 . Spadek kinety: 0% standard*
 . Przyłącza studni: możliwość zmiany kąta co 5 gonów, możliwe mniejsze  
stopniowanie
 . Dopływy licowane sklepieniem*
 . Kręgi kamionkowe ze zintegrowanymi elementami uszczelniającymi
 . Pokrywa/zwężka wykonana  z betonu z wewnętrzną wykładziną z PU
 . Górna krawędź zwężki/pokrywy  zgodna z DIN 4034

*możliwe indywidualne wykonanie

KERAPORT  |  Właściwości produktu

WIELE ZALET –
JEDYNE W SWOIM RODZAJU



10

KERAPORT  |  Elementy konstrukcyjne

TECHNOLOGIE CNC –  
WYTWARZANIE Z DOKŁADNOŚCIĄ CO DO MILIMETRA

STUDNIE KERAPORT
SKONSTRUOWANE DLA NAJTRUDNIEJSZYCH ZADAŃ

Dolna część studni przygotowana do osadzenia kinetyFrezowanie i przycinanie  z dokładnością co do milimetra

Standardowe studnie wytwarza się z rur kamionkowych, które – w zależności 
od potrzeb – są przycinane na wymaganą długość. W ramach kolejnego kro-
ku obróbki, elementy do osadzenia kinety i przyłącza wykonywane są przy 
pomocy robotów CNC do frezowania i nawiercania.   



KERAPORT  |  Elementy konstrukcyjne
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SZCZELNE W 100%
USZCZELNIENIE KINETY Z PU

Przyłącza studni są zintegrowane ze ścianką; w przypadku standardowych 
studni do DN 1000 – połączone na stałe z kinetą. Od spodu klei się je przy 
pomocy PU z dokladnością co do milimetra (patrz szkic) – uzyskująć idealną 
szczelność.

W przypadku większego obciążenia gruntem lub wodą gruntową na dolnej 
części może zostać naniesiona opcjonalna warstwa ochronna z PU.

1 Ścianka rury
2 Kineta z PU
3 Wykonana fabrycznie uszczelka kinety (PU)
4 Zabezpieczenie przed wyporem z betonu
5 Opcjonalna warstwa ochronna

1

2

3

4

5
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Wewnętrzne, zintegrowane zabezpieczenie przed wyporem

Jakie czynniki zabezpieczają przed wyporem? Po pierwsze ciężar własny materiału, jakim jest 
kamionka oraz wypełnienie dna betonem pod kinetą z PU (patrz rysunek na stronie 11). 

Warstwa ożwirowania oraz pręty stalowe, zintegrowane z kinetą z PU, zapewniają przyczepność 
betonu do kinety z PU. Pręty zbrojeniowe zakotwione w ściance studni gwarantują niezawodne 
połączenie ścianki rury oraz zabezpieczają przed wyporem.  

Przyłącza studni

Każde przyłącze studni jest całkowicie zintegrowane z jej ścianką. Nie wysta-
je żaden kielich, wszystko leży w jednej linii z zewnętrzną ścianką rury. 100% 
jakość, jaka jest oferowana tylko przez Steinzeug-Keramo.

DO DN 1000 –  
IDEALNA GŁADKOŚĆ 

Przyłącza studni 

KERAPORT  |  Elementy konstrukcyjne



Standardowa studnia i kręgi kamionkowe

Wysokość użytkowa standardowej studni jako monolitu wynosi 1,7 metra. 
Poszczególne kręgi kamionkowe mogą być dostarczane do wysokości kon-
strukcyjnej wynoszącej 2,5 metra. 

Kręgi kamionkowe w studni DN 1000 łączone są na kielich z uszczelnieniem 
PU w systemie C.

Nasz system pozwala na zredukowanie liczby poszczególnych elemen-
tów (standardowej studni i kręgów). Upraszcza to zabudowę, a tak-
że czyszczenie i konserwację. Im mniej części, tym mniej połączeń –  
korzystacie Państwo z maksymalnego zabezpieczenia systemu.   
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MONOLITYCZNE 
DO WYSOKOŚCI TRANSPORTOWEJ

KERAPORT  |  Elementy konstrukcyjne



Uszczelka dolnej części studni/ 
krąg kamionkowy DN 1200 do DN 14000
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SZCZELNE POŁĄCZENIA

Uszczelka dolnej części studni/ 
krąg kamionkowy DN 600 do DN 1000

WSZYSTKO BEZPIECZNE: OD TRANSPORTU,  
DO KONSERWACJI
Wewnętrzna ścianka studni wyposażona jest w otwory umożliwające montaż drabinki oraz innych elementów 
potrzebnych podczas montażu. Wewnętrzne trzpienie i kotwy transportowe, osadzone przy pomocy kołków, 
mogą być ponownie zdjęte.  

Dzieki tym rozwiązaniom  zapewniamy Państwu bezpieczny transport, montaż,  konserwację oraz niezawodne
użytkowanie.

Wewnętrzna kotwa transportowa

KERAPORT  |  Elementy konstrukcyjne



XXX  |  xxx

15

Wygląd kinety z PU

OFERTA

Dolne części studni DN 600 - DN 1000
wyposażone są w jednoczęściową kinetę z PU, 
umożliwiającą wykonanie przyłącza od średnicy 
DN 150. Kręgi wyposażone są w sprawdzony 
system uszczelnień, zgodnie z normą EN 295 
oraz charakteryzują się wysoką nośnością. 

Dla średnic od DN 800 pokrywy studni wypo-
sażone są w zabezpieczenie antykorozyjne  
poprzez wykładzinę z PU. 



OFERTA
NIEZAWODNOŚĆ NA CAŁEJ WYSOKOŚCI

* nie są dostarczane przez Steinzeug-Keramo

KERAPORT  |  Oferta
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Studnia włazowa DN 800 -  
DN 1000 z płytą pokrywową

Studnia DN 600 z płytą  
pokrywową

a Przykrycie studni i pierścienie   
 wyrównawcze* 
b Wewnętrzna wykładzina płyta   
 pokrywowa (PU) jako  
 ochrona antykorozyjna
c Płyta pokrywowa
1 Wykonany fabrycznie element 
 uszczelniający (PU)
2 Studnia kamionkowa
3 Prefabrykowana kineta z  
 poliuretanu
4 Zabezpieczenie przed  
 wyporem z betonu
5 Wysokość studni 
 (górna krawędź terenu do  
 dna rury)

a Przykrycie studni i pierścienie  
 wyrównawcze* 
c Płyta pokrywowa
2 Studnia kamionkowa
3 Prefabrykowana kineta z  
 poliuretanu
4 Zabezpieczenie przed  
 wyporem z betonu
5 Wysokość studni 
 (górna krawędź terenu do  
 dna rury)

a Przykrycie studni i pierścienie   
 wyrównawcze* 
b Wewnętrzna wykładzina płyta   
 pokrywowa (PU) jako  
 ochrona antykorozyjna
c Zwężka
1 Wykonany fabrycznie element  
 uszczelniający (PU)
2 Studnia kamionkowa
3 Prefabrykowana kineta z  
 poliuretanu
4 Zabezpieczenie przed  
 wyporem z betonu
5 Wysokość studni  
 (górna krawędź terenu do dna  
 rury)

Studnia włazowa DN 1000 z 
konusem 

a

c c

1 1

22 2

a

a

c

b b

4 4

3 3

5 55

4

3
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PŁYTA POKRYWOWA / ZWĘŻKA
MAJĄ PAŃSTWO WYBÓR

Dla średnic nominalnych DN 800 do DN 1400 płyty pokrywowe są produko-
wane z betonu. Dla średnic do DN 1000, płyta pokrywowa posiada dodatkowe 
zabezpieczenie przed przesunięciem.

Wewnętrzna strona płyty pokrywowej oraz wewnętna strona konusu zabezpie-
czone są wykladziną anytkorozyjną wykonaną z PU.

Strona zewnętrzna  płyty pokrywowej wyposażona jest w dodatkowe wgłębie-
nia umożliwiające osadzenie dowolnych włazów.  Regulacja wysokości płyty 
pokrywowej odbywa się przy pomocy pierścieni wyrównawczych. Wymiary 
włazów są wymiarami orientacyjnymi, średnica otworów w płytach pokrywo-
wych jest wykonywana pod zamówienie.  

KERAPORT  |  Oferta
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KeraPort zwężka dla studni DN 1000
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KERAPORT  |  Oferta

Studnia DN a = otwór (właz) b c d = średnica zewnętrzna e

mm mm mm mm mm mm

800 625 805 1001 1240 105

800 625 625 1001 1240 188

800 700 775 1001 1180 105

1000 625 805 1303 1470 133

1000 625 625 1303 1470 338

1000 700 775 1303 1460 133

1000 800 970 1303 1470 133

1000 800 800 1303 1470 251

1200 625 805 1652 1800 190

1200 700 880 1652 1800 190

1200 800 970 1652 1800 190

1400 625 805 1652 1800 190

1400 700 880 1652 1800 190

1400 800 970 1652 1800 190

Studnia DN a = otwór (właz) b c d = średnica zewnętrzna

mm mm mm mm mm

1000 625 805 1303 1543

KeraPort Płyty pokrywowe dla studni DN 800 - DN 1000 z powłoką z PU

DN 600 na zamówienie

KeraPort zwężka dla studni DN 1000 z powłoką
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DN kN/m mm mm mm DN mm

600/
TKL 95

0,5 0,73 0,23 0,30 - 57 597 45 687
150- 250/
TKL 160

860

800 1,02 1,57 0,55
0,3(B)*/

0,6
- 128 792 83 958

150- 300/
TKL 240

1209

1000 1,88 2,78 0,90
0,48(B)*/

0,85
0,71 120 1056 102 1260

150- 500/
TKL 160

1500

1200* 2,43 3,42 0,99 1,27 - 114 1249 104 1457
150- 500/
TKL 160

1400* 3,61 3,99 1,25 1,27 - 90 1400 100 1600
150- 800/
TKL 160

ELEMENTY ZŁAZOWE  
ZGODNIE Z PAŃSTWA POTRZEBAMI

Standardowo studnie nie są wyposażone w elementy złazowe. Na życzenie 
mogą być jednak zamontowane: stopnie złazowe ze stali szlachetnej – wska-
zane jest ich przytwierdzanie do trzpieni ze stali szlachetnej, osadzonych we-
wnątrz . Na żądanie są możliwe także inne wersje tych elementów. 

KERAPORT  |  Oferta

KeraPort Wymiary studni/klasa wytrzymałości DN 600 do DN 1400

Uwaga: ciężary elementów konstrukcyjnych to wartości orientacyjne; wahają się w zależności od wariantu wykonania i są podawane  
bezpośrednio na studniach przy dostawie, lub w liście przewozowym wraz z dokumentami towarzyszącymi.

*Wyjaśnienie: wartości oznaczone (B) są certyfikowane przez Benor
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PRZYŁĄCZA
NAJWYŻSZA PRECYZJA

Podczas projektowania wlotów dostudziennych należy 
uwzględnić minimalne dopuszczalne  odchylenia kątowe 
pomiędzy wlotami. W przypadku przyłączy studni należy 
uwzględniać minimalne odległości w gon między odpły-
wem i przyłączami.  Wartości dopuszczalnych kątów po-
między poszczególnymi wlotami dostępne są  na naszej 
stronie  Infopool.

Studnie od DN 600 do DN 1000 zawierają kinetę z PU, bez spadku, ze zin-
tegrowanymi ze ścianką rury elementami przyłączeniowymi studni z PU. Wlo-
ty oraz wyloty dostudzienne wykonywane są standardowo na identycznych 
rzędnych, z odchyleniem co 5 gonów. Zmniejszanie kąta pomiędzy wlotami/
wylotami możliwe w zależności od średnicy studni. 

Elementy przyłączeniowe, wlot i wylot

KERAPORT  |  Oferta

STUDNIA »
DN 800 DO DN 1000 
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ROZWIĄZANIA SPECJALNE
JESTEŚMY ELASTYCZNI

Szczególne wymagania? Możliwe są indywidualne  
rozwiązania, jak np. wbudowywanie przyłączy z zasuwami, 
instalowanie urządzeń do odzyskiwania energii oraz pomp. 
Studnie mogą być również stosowane w układzie szerego-
wym w procesach oczyszczania ścieków lub jako seperato-
ry. 

Studnia specjalna DN 1200 z przyłączami 
dla przewodów ciśnieniowych w kręgu 
kamionkowym.

Wbudowanie zasuwy płytowejStudnia na rurze głównej

KERAPORT  |  Rozwiązania specjalne

Prosimy o przedstawienie Państwa 
oczekiwań. Znajdziemy rozwiązanie.
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Przyłącza dodatkowe

Możliwe jest dodatkowe wykonywanie przyłączy przez wywiercenie otworu 
z użyciem koronki diamentowej. Dla średnic  DN 125 do DN 200 oferujemy  
siodła dla różnych grubości ścianek.

Większe średnice nominalne mogą być przyłączane przy pomocy krótkich 
rur.

Przykład dodatkowego przyłącza,  
wykonanego poprzez śodło typu C.

Studnia rozprężna

W przypadku studni rozprężnych dla przewodów ci-
śnieniowych, w ścianie studni montowane są przejścia  
szczelne  dla przewodów ciśnieniowych ( np.: Doyma lub 
Link Seal). Istnieje również możliwość zabudowy wylotu 
przewodu ciśnieniowego w króćcu kamionkowym. 

Studnie z kinetą kamionkową

Krąg denny wyłożony jest okładziną 
kamiokową, stanowiącą zabezpie-
czenie przed korozją. 

Zakres średnic nominalnych: DN 
800, DN 1000, DN 1200 i DN 1400. 

KERAPORT  |  Rozwiązania specjalne



KERAPORT  |  Infopool

TRZY KROKI OBLICZENIOWE
PRZY POMOCY KALKULATORA STEINZEUG-KERAMO

Przy pomocy kalkulatora studni online mogą Państwo w każdej chwili, w ciągu kilku minut obliczyć Państwa studnię 
Steinzeug-Keramo  

Można to zrobić szybko i łatwo: 

1 | Zgłoszenie  2 | Wypełnienie  3 | Wydruk

Kalkulator studni jest jedyny w swoim rodzaju.
Szybko i łatwo – przy pomocy kilku kliknięć mogą Państwo zaprojektować 
oraz obliczyć studnię.

W ciągu 5 minut można wykonać 
kalkulację pod adresem  
www.steinzeug-keramo.com

Prosimy skorzystać z innych naszych kalkulatorów  
online znajdujących się w Infopool, lub znaleźć informa-
cję w oparciu o liczne dokumenty dotyczące naszego  
asortymentu.

INFOPOOL

KALKULATOR STUDNI

MANSZETY »
POŁĄCZENIE BOSYCH KOŃCÓW

HYDRAULIKA »
WYPEŁNIENIE PEŁNE/WYPEŁ-
NIENIE  CZĘŚCIOWE
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OBLICZENIA STATYKI/ZABEZPIECZENIA PRZED WYPOREM
PROSIMY SKORZYSTAĆ Z NASZEGO KALKULATORA SIŁY 
WYPORU

Nasze studnie konstruowane są w oparciu o obliczenia statyki dla zagłębień do 8 me-
trów przy obciążeniu ciężkim. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z nami 
celem podania rodzaju obciążeń. 

Studnie są wyposażone fabrycznie w zabezpieczenie przed wyporem. Z uwagi na kon-
strukcję studni istnieje możliwość montażu studni w miejscach trudno dostępnych.

Szczególny przypadek? Można sprawdzić go przy pomocy naszego „Kalkulatora wy-
poru dla studni”, dla najbardziej niekorzystnych warunków zabudowy przy wysokim po-
ziomie wody gruntowej.

KERAPORT  |  Infopool

Poziom  wody gruntowej

YSTZ = ciężar właściwy kamionki
YB = ciężar właściwy betonu
YW = ciężar właściwy wody
PA = wypór studni
H = wysokość studni
HW = poziom wody gruntowej
GR = ciężar studni

GR

PA

S H

WYPÓR »
STUDNIA/RURY

HW



XXX  |  xxx
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ZABUDOWA
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ZABUDOWA
KRÓTKA INSTRUKCJA

Podczas zabudowy należy uwzględniać wymogi normy  EN 1610 oraz 
przepisy krajowe. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy elementy 
konstrukcyjne nie uległy uszkodzeniu. Elementy studni są dostarczane ze 
zintegrowanymi elementami odbojowymi, które pozwalają na bezpieczne 
manewrowanie nimi na placu budowy.   

Należy zapobiegać osiadaniu

Fundamenty studni winny być wykonane zgodnie z normą EN 1610 tak, 
aby w znacznym stopniu ograniczyć osiadanie. W przypadku podatnego 
na osiadanie gruntu budowlanego studnie mogą być osadzane na dobrze  
zagęszczonym i wyrównanym podłożu z piasku i żwiru. Zalecana jest dodat-
kowa warstwa wyrównawcza z chudego betonu.

Działania w przypadku gruntu podatnego na osiadanie 

Dla gruntu podatnego na osiadanie należy opcjonalnie, zgodnie z warunkami 
określonymi przez projektanta, przewidzieć żelbetową płytę fundamentową. 
Ustawienie studni powinno być w tym przypadku dokonane zawsze na rów-
nej powierzchni.    

Dolna część studni winna być ustawiona na podporze i wyrównana zgodnie z 
warunkami określonymi w projekcie. Dla przeniesienia elementów konstruk-
cyjnych studni należy użyć podnośnika i haków odpowiadających ciężarom 
elementów konstrukcyjnych.  

INFOPOOL
Szczegółową instrukcję  
zabudowy naszych studni  
znajdą Państwo w naszym Infopool.

KERAPORT  |  Zabudowa
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Reguły montażu
 
Nasadzanie kręgów i elementów przykrywających winno być wykonywane w 
ten sposób, aby wykluczyć powstanie uszkodzeń. Elementy uszczelniające 
powinny zostać przed montażem pokryte z obydwu stron smarem KeraMat. 
W przypadku zintegrowanych elementów złazowych, należy podczas mon-
tażu uwzględniać ich rozmieszczenie.

Pierścienie wyrównawcze oraz elementy przykrycia studni nie należą do pod-
stawowej oferty i powinny zostać założone na budowie zgodnie ze wskazów-
kami producenta w celu osiągnięcia wymaganej końcowej wysokości.

Połączenia i elementy przegubowe

Funkcjonowanie przegubów przy różnych stanach ruchów.

Celem kompensacji nierównomier-
nego osiadania kanału względem 
studni, na wlotach i wylotach ze 
studni należy zabudować króćce 
dostudzienne GA i GZ.

KERAPORT  |  Zabudowa

Przygotowanie podbudowy
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Wykop budowlany dookoła studni KeraPort winien być zasypywany  
warstwami zgodnie z normą EN 1610/DWA-A 139. Zalecamy, aby do zasy-
pania użyć (jeśli to możliwe) gruntu rodzimego. Uziarnienie obsypki studni nie 
powinno przekraczać 40 mm. Do zagęszczania należy użyć odpowiednich 
urządzeń.   

Osadzanie studni

PRÓBA SZCZELNOŚCI STUDNI
Z KANAŁEM LUB BEZ

Konstrukcja studni zapewnia szczelność w stosunku do wewnętrznego oraz zwenętrznego ci-
śnienia wody. Próba szczelności jest uregulowana normą EN 1610 i DWA-A 139. Studnie mogą 
być poddawane próbie z kanałem lub bez. 

Steinzeug-Keramo zaleca dla studni próbę z użyciem wody zgodnie z normą EN 1610. Zgodnie z 
zapisami normy,  dla studni jako elementu konstrukcyjnego, wartość wody dodanej w czasie pro-
wadzenia próby wynoszącego 30 minut, nie może przekroczyć wartości  0,4 l/m2 zwilżanej po-
wierzchni.   Kontrola odbywa się drogą napełnienia wodą do dolnej krawędzi płyty pokrywowej/
zwężki. Jeżeli próba szczelności studni odbywa się razem z kanałem, to wartość wody dodanej 
wynosi maks. 0,2/lm2 zwilżanej powierzchni.    

KERAPORT  |  Zabudowa
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STEINZEUG KOMPAKT  |  Certyfikaty

Wszystkie nasze produkty cechuje wysoka jakość. Jakość oznacza bezpie-
czeństwo i niezawodność. Bezpieczeństwo i niezawodność budują zaufanie 
- zaufanie do naszych produktów. Produkcja naszych wyrobów odbywa się 
na najwyższym poziomie technologicznym, gwarantująym najwyższą jakość. 
Wymogi techniczne dla rur  i kształtek kamionkowych zostały okreśklone w 
normie EN 295, części 1 do 7. Ponadto nasze produkty są kontrolowane 
pod kątem zgodności z wymogami  programu certyfikacji ZP WN 295, który 
definiuje parametry wyższe  niż norma EN 295.

Nasz wewnętrzny system kontroli jakości, dobrowolna kontrola zewnętrzna 
oraz prawa do użytkowania różnych znaków jakości, w tym między innymi 
MPA, NRW, Benor, NF, Grisk, IKOBKB i Qplus,stanowią gwarancje jakości  
całej naszej oferty oraz spełninia wysokich standardów, które przekraczają 
prawne oraz normatywne wymogi Normy Europejskiej EN 295.

Co najważniejsze, wymienione znaki jakości budują zaufanie naszych klien-
tów, którzy mogą całkowicie polegać na gwarantowanych cechach jakościo-
wych naszych produktów. Jednocześnie, potwierdzają one wdrożenie i wy-
korzystywanie przez naszą firmę systemu zarządzania jakością zgodnego z 
normą ISO 9001:2015.

CERTYFIKACJA.
JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTOW.

BENOR

CSTB
Centre Scientifique et Tech-
nique du  Bâtiment,  
Marne-la-Vallée/Frankreich

IKOBKB
NL-BSB – Nederlands  
Bouwstoffenbesluit,  
Niederlande

Copro
COPRO is recognized by the 
Belgian Government as  
organism of control,  
1731 Zellik (Asse)

Gris
Güteschutzverband Rohre im 
Siedlungs wasserbau, Wien/
Österreich 

Swiss Quality
Qplus Zertifizierungen, 
Zürich/Schweiz 

MPA NRW
Materialprüfungsamt
Nordrhein-Westfalen
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Nasze zakłady wytwarzają segmenty rur wykorzystywanych do produkcji 
studni zgodnie z wymogami ZP WN 295. Wszyskie produkty poddostaw-
ców posiadają odpowiednie certyfikaty, które pozwalają na stosowanie tych 
materiałów w studniach. Złącza śrubowe są generalnie wytwarzane ze stali 
szlachetnej, zgodnie z EN 295. 

Certyfikaty, zarówno dla osprzętu studni jak i wbudowywanych elementów, 
są do pobrania na naszej stronie internetowej.  Dotyczy to na przykład certyfi-
katów dla płyt pokrywowych, kinet z PU, elementów złazowych i odbojników.

Ciężar właściwy ........................................................................... 22 kN/m3

Wytrzymałość na ściskanie ........................................... 100 do 200 N/mm2

Moduł elastyczności ......................................................... ~ 50.000 N/mm2

Współczynnik Poissona ....................................................................... 0,25
Wytrzymałość na zgniatanie, 
w zależności od średnicy nominalnej.............................od 32 do 160 kN/m
Odporność na korozję .........................................................spełnia wymogi
Wytrzymałość na oddziaływanie środków chemicznych .............pH 0 do 14
Odporność na mróz .............................................................spełnia wymogi 
Odporność biologiczna ........................................................spełnia wymogi
Odporność na ozon .............................................................spełnia wymogi
Twardość  według Mohsa ...................................................................... ~ 7
Odporność na drgania .........................................................spełnia wymogi
Odporność na ogień .......................................................................niepalne
Obciążenia dynamiczne/Odporność na drgania ....................spełnia wymogi

WYBITNE
WŁAŚCIWOŚCI NASZEGO MATERIAŁU

STEINZEUG KOMPAKT  |  Właściwości materiału
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Czy znają Państwo Cradle to Cradle®?

Obieg produktów powiązany z długowiecznością – czyli koncepcja, co do 

której jesteśmy całkowicie przekonani i którą konsekwentnie stosujemy od 

momentu rozpoczęcia produkcji rur i kształtek. Dzięki temu Steinzeug-Ke-

ramo stało się pionierem działań, których praktyczna realizacja została teraz 

potwierdzona certyfikatem. 

Cradle to Cradle®: W oparciu o tą myśl wytwarzamy zgodnie z europejskimi 

standardami produkty, które są pożądane na całym świecie i tym samym 

zapewniamy działanie zakładów przemysłowych i miejsca pracy w Europie. 

Steinzeug-Keramo. Inspired by Nature.

NASZE RURY KAMIONKOWE I KSZTAŁTKI SĄ  
CERTYFIKOWANE.

100 PROCENT NATURY
ZERO ODPADÓW 
CRADLE TO CRADLE® 

CRADLE TO CRADLE® 

Inne informacje znajdą Państwo w internecie pod adresem www.steinzeug-keramo.com
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Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36 | B-3500 Hasselt

Telefon +32 11 21 02 32
Faks +32 11 21 09 44

E-Mail  info@steinzeug-keramo.com
Internet  www.steinzeug-keramo.com

Steinzeug-Keramo GmbH
Alfred-Nobel-Straße 17 | D-50226 Frechen

Telefon +49 2234 507-0
Faks +49 2234 507-207

E-Mail  info@steinzeug-keramo.com
Internet  www.steinzeug-keramo.com

STEINZEUG-KERAMO Sp. z o.o.
41-940 Piekary Śląskie | ul. K. Miarki 20

Telefon +48 32 76 744-12 /-13
Faks +48 32 76 744-14

E-mail  keramopl@steinzeug-keramo.com
Internet  www.steinzeug-keramo.com


