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Od ponad 50 lat bacznie przyglądamy się potrzebom naszych klientów i poszukujemy 
dla nich optymalnych rozwiązań. Problemy właścicieli, eksploatatorów i użytkowników 
systemów kanalizacyjnych są naszymi problemami. Doskonale znamy wymagania 
stawiane nowoczesnym sieciom kanalizacyjnym a nasze prekursorskie rozwiązania 
pozwalają im sprostać. To my jako pierwsi, ponad 30 lat temu, zaproponowaliśmy 

studzienki niewłazowe Ø315 i Ø425, następnie tworzywowe 
studzienki włazowe o średnicy 1000 mm. Nieustannie 

poszerzamy możliwości w oparciu o opatentowane 
rozwiązania, które czynią naszą ofertę niepow- 

tarzalną i wyjątkową.

 Systemy kanalizacyjne z tworzyw 
termoplastycznych, które charakteryzuje 

 elastyczność w gruncie podczas eksploatacji, 
wykazują znacznie mniej usterek i awarii  
(ok. 20% ogólnego wskaźnika dla systemów

 z rur sztywnych [szt. uszkodzeń/km sieci]). 

 Występuje w  nich znacząco mniej uszkodzeń 
skutkujących nieszczelnością - infiltracją i eksfiltracją

 (ok. 15% ogólnego wskaźnika dla systemów z rur 
sztywnych [szt. uszkodzeń/km sieci]). 

Biorąc pod uwagę zachowanie gruntów wokół kanali-
zacji w czasie (na skutek przepływu wód gruntowych, 
opadowych) wskazane jest zastosowanie do wykonania 
kanalizacji elementów wykazujących elastyczność.  
Takie systemy wykazują znacząco mniej uszkodzeń  
i w mniejszym stopniu oddziałują na środowisko  
(mniejsze wskaźniki infiltracji i eksfiltracji).

* Wyniki badania na zlecenie Niemieckiego Ministerstwa Nauki i Badań 
przeprowadzone przez zespół badawczy 
pod kierownictwem Prof. D. Steina 
“European study of the performance of various pipe systems, respectively

 pipe materials for municipal sewage systems under special consideration  
of the ecological range of effects during the service life” -  Bochum 08’2005 

Czy wiesz że?*

 www.wavin.pl

systemy z rur
sztywnych

Średni wskaźnik ilości uszkodzeń
 na kilometr sieci [szt./km]

systemy z rur
elastycznych

Usterki ogółem:
E - 8 szt./km
S - 50 szt./km

Nieszczelności ogółem 
E - 6 szt./km
S - 41 szt./km

ilość
awarii
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Ważne aspekty użytkowania sieci kanalizacyjnych

 Zapobieganie awariom,
 nieplanowanym pracom
 konserwacyjnym.

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
osób zajmujących się konserwacją 
sieci kanalizacyjnych.

 Rozwiązanie najczęściej występujących problemów 
oraz błędów projektowych i wykonawczych  
(m.in. uszkodzeń nawierzchni, osiadania, przykrych 
zapachów) zapewniające wysoką jakość systemu.

 Minimalizacja negatywnego 
oddziaływania na środowisko 
i wypełnianie funkcji użytkowej 
zgodnie z aspektami 
zrównoważonego rozwoju.

 Redukcja kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
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Infiltracja = znaczne ilości wód  
przypadkowych w kanalizacji  
= zwiększanie obciążenia hydraulicznego 
systemu oczyszczania i wysokie koszty  
energii elektrycznej za eksploatację  
pompowni.
Nanoszenie piasku wraz z wodami  
przypadkowymi = duże ilości piasku w ka-
nalizacji, piaskownikach = wysokie koszty 
magazynowania osadów pościekowych, 
skrócenie żywotności pomp.
Eksfiltracja = wymywanie podłoża  
= zapadanie się jezdni, zapadanie się 
podłoża pod istniejącymi sieciami = awarie,  
nieplanowane prace konserwacyjne.
Korozja siarczanowa  
(tradycyjne materiały) = awarie,  
nieszczelność = nieplanowane prace  
konserwacyjne. 

Eliminowanie zjawiska infiltracji  
i eksfiltracji wspiera zrównoważony 
rozwój. 

Co wpływa na wysokie 
koszty eksploatacji?

Stosując systemy Wavin:

 Wysoka jakość naszych produktów,  
ich powtarzalność, zgodność z normą  
PN-EN 13598-2 na najwyższym poziomie 
oraz rozwiązania, które zaprojektowane  
są w sposób pozwalający uniknąć błędów  
na etapie budowy,znacząco redukują awarie  
i pozwalają na prowadzenie planowego  
systemu konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

 Nie musisz wzmacniać podłoża, wymieniać gruntu 
 w celu posadowienia studzienek i mimo tego unikniesz 
 osiadania pod wpływem sił ciężkości.

 Możesz ograniczyć stosowanie włazów 
 wentylowanych redukując znacząco 
 wydzielanie przykrych zapachów 
 kanalizacyjnych. 

  Otrzymujesz w 100% szczelny system kanalizacyjny (brak infiltracji 
i eksfiltracji oraz wszelkich negatywnych konsekwencji  

kosztowych i ekologicznych z tym związanych).

  Otrzymujesz system odporny na korozję 
siarczanową, która może być przyczyną  

nie tylko awarii, ale również zagrożeniem 
dla zdrowia i życia osób wykonujących  

naprawy czy prace konserwacyjne. 

 Kupujesz studzienki spełniające 
najwyższe parametry jakościowe, 
przebadane pod kątem zgodności  
z normą PN-EN 13598-2 
w sposób kompletny.

  Ograniczasz ilość przyszłych awarii wybierając 
studzienki, które dzięki przemyślanej konstrukcji, 

wysokiej jakości i użytym materiałom są elastyczne, 
mają kielichy połączeniowe regulowane (nastawne), 

współpracują z gruntem i mają zwieńczenia powiązane 
konstrukcyjnie z nawierzchnią (ogranicza to 

do minimum pękanie nawierzchni drogi).
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Bezpieczeństwo i higiena 
pracy podczas konserwacji

 Projektując studzienki włazowe wzięliśmy 
pod uwagę każdy element mający  
wpływ na bezpieczeństwo personelu  
– ergonomię, stopnie i ich widoczność.

 Wszędzie, gdzie jest to możliwe, zalecamy 
stosowanie studzienek inspekcyjnych  
dostosowanych do nowoczesnego sprzętu 
eksploatacyjnego – ograniczenie wchodze-
nia personelu do kanalizacji eliminuje 
niebezpieczeństwa z tym związane.

 Proponujemy ograniczenie wchodzenia  
do kanalizacji i rezygnację z montażu  
drabinek we wszystkich studzienkach 
włazowych Tegra 1000.  
Komplet drabinek radzimy przekazać  
do dyspozycji służb eksploatacyjnych.

 Wysoka jakość naszych produktów,  
ich powtarzalność, zgodność z normą  
PN-EN 13598-2 na najwyższym poziomie 
oraz rozwiązania, które zaprojektowane  
są w sposób pozwalający uniknąć błędów  
na etapie budowy,znacząco redukują awarie  
i pozwalają na prowadzenie planowego  
systemu konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

NAJWYŻSZA 
JAKOŚĆ

NAJWYŻSZA 
JAKOŚĆ

SATYSFAKCJA 
GWARANTOWANA
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Rodzaje studzienek Wavin 
ze względu na zaawansowanie 
techniczne 

 5 m H2O – 100% szczelność studzienek – spełnienie wymogu
 szczelności nawet w warunkach D badania.
 (Warunek D badania symuluje zachowanie rur tworzywowych w gruncie i czyni badania rzetelnymi
 – odpowiadającymi rzeczywistości. Rury podczas badania są odchylone i ugięte, tak jak w gruncie.)

 5 m H2O – zdolność do przezwyciężenia sił wyporu przy standardowych 
warunkach montażu.

 5 m H2O – zweryfikowana badaniami starzeniowymi wg normy PN-EN 
13598-2 trwałość na poziomie minimum 50 lat i spójność konstrukcyjna. 

 (Odporność na stały napór 5 m słupa wody powodujący stałe obciążenie dla studzienki tworzywowej, 
oznaczająca brak odkształceń/deformacji dyskwalifikujących dalsze użytkowanie, bezpieczeństwo użytkowania  
i bezawaryjność na długie lata.)
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Co oznacza 3 x 5 m H2O?

5 m max.

<

WŁAZOWE

1200 i 
więcej 1000

Tegra 1000 NG Tegra 600 Tegra 425

monolityczne dn 1000 PE

studzienki z rur strukturalnych 
(produkowane na indywidualne zamówienie)

inspekcyjne

inspekcyjneinspekcyjne

600 425 400 315
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H=D

Wyjątkowość studzienek  Tegra

 Przemyślane w szczegółach rozwiązania 
 wynikające z wieloletnich doświadczeń 
 i know-how ujawniają swoje walory 
 w sytuacjach trudnych do przewidzenia.  

 Zgodność z normą 
 na najwyższym 
 poziomie parametrów 

potwierdzona cechowaniem. 

 Dostosowanie do trudnych 
 warunków gruntowych, 
 specjalnych aplikacji. 

 Kompletne badania studzienek 
 oraz jej komponentów  

(drabinek, uszczelek). 

 Specjalnie dedykowane  
karbowane rury trzonowe  
współpracujące z gruntem  
i ułatwiające zagęszczenie  
obsypki w wykopie.

 Opcjonalne wyposażenie
 w drabinki w studzienkach
 włazowych  

(aspekt ekonomiczny  
i bezpieczeństwa).

 Kinety kątowe i nastawne kielichy 
 umożliwiające podłączenie pod każdym 
 kątem, eliminujące naprężenia 
 i zapobiegające uszkodzeniom 
 oraz nieszczelnościom.

 Bezpieczne wejście 
 do studzienki.

 Płaskie dno  
ułatwiające montaż.
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 Łączyć studzienki włazowe ze studzienkami niewłazowymi.

 Wybierać średnicę studzienek niewłazowych w oparciu o dostosowanie 
 do posiadanego sprzętu eksploatacyjnego (dopuszczać mniejsze średnice studzienek).

 W miejscach, gdzie pozwalają na to warunki gruntowe stosować studzienki 
 mniej zaawansowane technicznie.

 W miejscach o dużych zagęszczeniach przyłączy kanalizacyjnych część studzienek 
połączeniowych zastępować odgałęzieniami nasadowymi.

 Na prostych i długich odcinkach sieci kanalizacyjnej stosować studzienki 
 przelotowe, o małych średnicach, wyłącznie do celów wentylacyjnych.

 Nie wyposażać wszystkich studzienek włazowych Tegra 1000 w drabinki. 
 Ze względów ekonomicznych i bezpieczeństwa komplet drabinek przekazać  

na wyposażenie służb eksploatacyjnych.

Jak wyposażać sieć kanalizacyjną w studzienki 
optymalizując koszty inwestycyjne i nie tracąc 
na jakości rozwiązania?

KONFIGURACJE KINET POSZCZEGÓLNYCH STUDZIENEK 

dn 110 SW
dn 100 XS

dn 160 SW
dn 150 XS

dn 200 SW
dn 200 XS

dn 250 SW
dn 250 XS

dn 315 SW
dn 300 XS

dn 400 SW
dn 400 XS

dn 500 SW
dn 500 XS

Tegra 425
400, 425

Tegra 1000 NG
Tegra 600
Tegra 425

315, 400, 425

Tegra 1000 NG
Tegra 600 
Tegra 425

315, 400, 425

Tegra 1000 NG
Tegra 600 
Tegra 425

315, 400, 425

Tegra 1000 NG
Tegra 600 
Tegra 425

315, 400, 425
studzienka mono-
lityczna dn 1000

Tegra 1000 NG
Tegra 600 

425

Tegra 1000 NG

studzienka monolityczna dn 1000

Tegra 600
Tegra 425

Tegra 1000 NG
Tegra 600
Tegra 425

Tegra 1000 NG
Tegra 600

Tegra 1000 NG
Tegra 600

Tegra 600
Tegra 425

Tegra 1000 NG
Tegra 600
Tegra 425

Tegra 1000 NG
Tegra 600

Tegra 1000 NG
Tegra 600

Tegra 600
Tegra 425

Tegra 1000 NG
Tegra 600
Tegra 425

Tegra 1000 NG
Tegra 600

Tegra 1000 NG
Tegra 600

Tegra 600
Tegra 425

Tegra 1000 NG
Tegra 600
Tegra 425

Tegra 1000 NG
Tegra 600

Tegra 1000 NG
Tegra 600

Tegra 425
Tegra 600
Tegra 425

Tegra 1000 NG
Tegra 600
Tegra 425

Tegra 1000 NG
Tegra 600

Tegra 1000 NG
Tegra 600

400, 425
Tegra 1000 NG 
315, 400, 425

Tegra 1000 NG 
315, 400, 425 Tegra 1000 NG 

315, 425

Tegra 1000 NG 
315, 425

studzienka mono-
lityczna dn 1000

425

studzienka monolityczna dn 1000

Tegra 600 Tegra 600 Tegra 600

Kinety ślepe lub denka do rur trzonowych Tegra 1000 NG, Tegra 600, Tegra 425, studzienki 315, 400, 425

Inne konfiguracje wykonane jako studzienki z rur strukturalnych z dowolnymi konfiguracjami kinet (dostępne na indywidualne zamówienie)
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 Kinety zbiorcze pod kątem 
 90o są idealne dla terenów 
 zurbanizowanych  i do 

umieszczania w drogach,
 umożliwiają przejście kanałów 

pod drogami w najkrótszy 
sposób.

 Najszersza oferta konfiguracji na rynku 
 – najwięcej możliwości poprawnego rozwiązania 
 węzłów na kanalizacji. 

 W kinetach Tegra nastawne kielichy czynią z kinet 
 kątowych kinety do dowolnego kształtowania 
 załamań sieci – wszystkie zmiany kątów na 
 kanalizacji są możliwe w świetle studzienki 
 (bez kolanek).

 Doskonała hydraulika i ograniczenie niekorzystnych 
 zjawisk w kanalizacji – ukształtowanie kinet sprzyjające 
 poprawnej hydraulice – bezproblemowe łączenie strug, 
 brak utrudnień w przypadku łączenia, hydraulika 
 spełniająca unikalne testy według normy duńskiej DS 2379.

 Nastawne kielichy połączeniowe w króćcach są dobrym 
 rozwiązaniem newralgicznych punktów kanalizacji 
 – miejsc połączenia rurociągów poziomych 
 z konstrukcją pionową, jaką są studzienki. Eliminują 
 naprężenia w przyłączanych do studzienek rurach, 
 a tym samym nieszczelności oraz typowe w rurociągach 
 sztywnych zniszczenia (pęknięcia i wykruszenia). 

 Wiele konfiguracji może mieć dodatkowe zastosowania:

 - kinety zbiorcze mogą być stosowane również jako z jednym bocznym dopływem,
 - kinety kątowe oraz z jednym dopływem bocznym mogą być zastosowane jako 
 rozwiązanie prawe lub lewe,

 - kinety ślepe mogą być zastosowane jako dna osadników, szczelnych zbiorników 
 dla podziemnych urządzeń pomiarowych lub armatury,

 - kinety zbiorcze (przy studzienkach monolitycznych) mogą służyć jako kinety 
 rozdziału w systemach rozsączania.

 Konfiguracje wpływają również na cykl organizacji budowy. Kinety dostępne są od ręki 
 a możliwości kinet są szerokie, dzięki czemu na budowie potrzebne są mniejsze zapasy.

Korzyści z konfiguracji kinet
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 Szerokie możliwości zastosowań ze względu 
 na różnorakie obciążenia.

 Konstrukcje studzienek dostosowane do charakteru
 naszego klimatu (duże głębokości zamarzania, 

zmienność temperatury i opadów, duża częstotliwość 
przekraczania temperatury 0oC). 

 Konstrukcje studzienek dostosowane do różnego  
rodzaju gruntów i ich zmian w czasie (grunty 
słabonośne, nawodnione, o zmiennym poziomie wody 
gruntowej).

Korzyści z obszarów zastosowań

OBSZARY ZASTOSOWANIA (*)

*Bez specjalnych zabiegów montażowych (wzmacnianie podłoża, betonowe obsypki, kotowienie, dociążenie).
**Przy zachowaniu maksymalnego dopuszczalnego poziomu wody gruntowej możliwe większe głębokości.

Dopuszczalne
obciążenie ruchem

Dopuszczalne
głębokości montażu

Dopuszczalny
poziom

wody gruntowej
GIG CNTK

Rodzina studzienek
Tegra

SLW 60
klasa D400

6 m (**) 5 m

Obszary trudne

do IV kat. v

Studzienki
inspekcyjne

425, 315

SLW 60
klasa D400

6 m 5 m
do IV kat. 

z obetonowaniem.
v

Studzienki
inspekcyjne

400

SLW 60
klasa D400

6 m 3 m v

Studzienki
monolityczne

SLW 60
klasa D400

3 m 1 m v

Studzienki z rur
strukturalnych
na zamówienie

SLW 60
klasa D400

... 1 m v
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 To najszersza oferta na rynku, dajemy wybór 
 ze względu na zaawansowanie techniczne 
 produktów i możliwe obszary zastosowania.

 To idealne rozwiązanie także ze względów logistycznych 
 – jeden dostawca kompletu komponentów do budowy 
 każdej sieci kanalizacyjnej. Z kolei bogata konfiguracja kinet 
 i różne możliwości ich zastosowania ograniczają wielkość 

zapasu na budowie.

 Współpracujący z nami inwestorzy, projektanci, wykonawcy 
 otrzymują rozwiązania bardzo wysokiej jakości, potwierdzonej 
 prowadzonymi od wielu lat badaniami polowymi.  

 Nasi specjaliści są cenionymi ekspertami w branży, chętnie udzielamy 
 wsparcia technicznego na każdym etapie inwestycji – od projektowania 
 do eksploatacji.

Co jeszcze wyróżnia ofertę studzienek Wavin?

Dopuszczalne
obciążenie ruchem

Dopuszczalne
głębokości montażu

Dopuszczalny
poziom

wody gruntowej
GIG CNTK

Rodzina studzienek
Tegra

SLW 60
klasa D400

6 m (**) 5 m

Obszary trudne

do IV kat. v

Studzienki
inspekcyjne

425, 315

SLW 60
klasa D400

6 m 5 m
do IV kat. 

z obetonowaniem.
v

Studzienki
inspekcyjne

400

SLW 60
klasa D400

6 m 3 m v

Studzienki
monolityczne

SLW 60
klasa D400

3 m 1 m v

Studzienki z rur
strukturalnych
na zamówienie

SLW 60
klasa D400

... 1 m v
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