
 
INSTRUKCJA 

montaŜu rur WIPRO z uszczelką rolowaną 

I. Roboty ziemne 

1.1. Wykonanie wykopów 

1. Rury mogą być układane zarówno w wykopach o ścianach pionowych umocnionych, jak i w 
wykopach ze skarpami. Wykopy wykonuje się zgodnie z "warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Cz. II – Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", oraz normami: BN-83/8836-02, i PN-68/B-06050. 

2. Głębokość ułoŜenia przewodów naleŜy przyjmować zgodnie z projektem i normą PN-81/B-
10725. 

3. W przypadku odwodnienia przewidywanego w projekcie naleŜy je wykonać zgodnie z normą 
BN-83/8836-02. 

4. Przy kopaniu mechanicznym spód wykopu przyjmuje się na poziomie wyŜszym o 20 cm od 
projektowanej rzędnej dna bez względu na rodzaj gruntu. Ostateczne wybranie gruntu 
podłoŜa powinno być wykonane ręcznie do poziomu projektowanej rzędnej. 

5. 5. W przypadku naruszenia struktury gruntu macierzystego w podłoŜu pod rurami naleŜy 
spulchniony grunt usunąć, pogłębiając odpowiednio wykop. Zmiana głębokości ułoŜenia rur, 
spowodowana powyŜszym pogłębieniem (miejscowym tzw. przebraniem gruntu) nie powinna 
pogorszyć warunków eksploatacji przewodu i powinna być uzgodniona z projektantem. W 
przypadku, gdy zwiększenie głębokości posadowienia rur spowodowane usunięciem gruntu 
macierzystego jest niedopuszczalne, usunięty grunt powinien być zastąpiony zagęszczonym 
Ŝwirem lub piaskiem. 

6. W gruntach skalnych i w gruntach spoistych wyjątkowo zwięzłych, trudnych do odspojenia 
mechanicznego lub odspajanych za pomocą odstrzałów, naleŜy wykonać wykopy od 15 do 20 
cm poniŜej projektowanej rzędnej dna. Podsypka pod przewód powinna być wykonana z 
zagęszczonego Ŝwiru lub piasku do projektowanej rzędnej. 

7. Przystąpienie do przygotowania podłoŜa powinno być przeprowadzone odbiorem dna 
wykopu,  poprzez pomiar rzędnej  i  sprawdzenie  nienaruszalności gruntu macierzystego. 
Wynik odbioru i zalecenia powinny być zapisane w dzienniku budowy. 

1.2. Przygotowanie podłoŜa 

1. Przygotowując podłoŜe pod przewód naleŜy uwzględniać wymagania podane w normie BN-
83/8836-02, oraz w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

2. Sposób posadowienia rur powinien być określony w projekcie konstrukcyjnym przewodu. W 
przypadku posadowienia rur na podsypce piaskowej projekt powinien określać rodzaj, zakres i 
stopień zagęszczenia tej podsypki. W wielu przypadkach projektowych dotyczących 
układania przewodów w wykopach wąskich i szerokich, konieczne będzie posadowienie rury 
na nasypowej ławie gruntowej, zapewniającej podparcie na odcinku obwodu rury, o długości 
łuku odpowiadającej kątowi opasania rury w granicach 

3. Ława gruntowa powinna być wykonana jako zasypka z piasku nawodnionego, układana 
warstwami o grubości 15 do 20 cm, szczególnie dobrze ubijana w pachwinach rury. Prawidłowe 
wykonanie ławy gruntowej, która zapewnia  przewidziane projektem podparcie dla rury, 
decyduje o jej wytrzymałości. Wykonanie ławy gruntowej podlega odbiorowi przez osobę 
do tego uprawnioną. 



4. Przy układaniu przewodów z rur,  niezaleŜnie w jakich gruntach są 
układane,konieczne jest wykonanie wgłębień pod kielichy rur. Wgłębienia naleŜy wykonać 
na całej szerokości wykopu według wymiarów podanych na rysunku l . Warunek ten 
musi być spełniony takŜe przy układaniu rur na fundamentach betonowych. Rury powinny 
opierać się nie na kielichach, lecz na swojej powierzchni bocznej. Zaniedbanie tego 
obowiązku, którego przestrzeganie jest bezwzględnie konieczne, powoduje nieszczelność 
złączy. 

5. Zagęszczenie podsypki i zasypki piaskowej moŜna wykonać sposobem mechanicznym za 
pomocą zagęszczarek wibracyjnych lub wibro-uderzeniowych, bądź walców (te ostatnie w 
wykopach ze skarpami). W wykopach otwartych umocnionych moŜna stosować ubijaki 
mechaniczne lub ręczne. Zagęszczenia naleŜy wykonać jednakową liczbą przejść sprzętu 
zagęszczającego. 

1.3.Zasypywanie wykopów 

1. Zasypywanie przewodów do wysokości 0,50 m ponad wierzch rury naleŜy wykonać z 
gruntu niespoistego, z uwzględnieniem wymagań normy BN-83/8836-02. 

2. Zasypywanie wykopów naleŜy przeprowadzać w trzech etapach. 

I Etap 

Polega on na częściowym zasypaniu, przy zachowaniu odsłoniętych złączy, do wysokości 3/4 
średnicy rury (przed wykonaniem próby szczelności). W tym etapie naleŜy zwrócić szczególną 
uwagę na zagęszczenie gruntu w pachwinach rury. Zagęszczenie gruntu powinno się odbywać 
warstwami 15 - 20 cm przy czym stopień zagęszczenia zasypki określających stosunek 
gęstości objętościowej gruntu zagęszczonego do gęstości objętościowej gruntu w stanie 
rodzimym nie powinien być mniejszy niŜ 0,90. Zagęszczenie zasypki moŜna wykonać za 
pomocą ubijaków mechanicznych bądź ręcznych. Dokładne zagęszczenie gruntu w 
pachwinach rury jest szczególnie waŜne w trakcie wykonania przewidzianej projektem ławy 
gruntowej. 

II Etap 

Po przeprowadzonej pozytywnej próbie szczelności następuje zasypanie tzw. strefy 
niebezpiecznej, do wysokości 0,50 m ponad wierzch rury. Zasypanie oraz zagęszczenie 
zasypki powinno być wykonane tak jak w etapie pierwszym, przy czym równieŜ jest 
wymagany stopień zagęszczenia zasypki nie mniejszy niŜ 0,90. Nie dopuszcza się zasypywania 
zamarzniętym gruntem. 

III Etap 

W etapie tym następuje zasypanie pozostałej części wykopu do powierzchni terenu. 
Zasypywanie wykonywane jest ręcznie lub mechanicznie. Grunt moŜna zagęszczać 
warstwami po około 30 cm. Mechaniczne zagęszczenie gruntu zagęszczarkami wibro-
uderzeniowymi o masie do l tony moŜna wykonać po zasypaniu i ręcznym zagęszczeniu 
zasypki do wysokości 0,70 m ponad rurę. 

2.   Roboty montaŜowe 2.1. 

Uwagi wstępne 

1.  Przed przystąpieniem do montaŜu przewodów naleŜy za kaŜdym razem sprawdzić wygląd 
rur i uszczelek gumowych. Za jakość robót odpowiedzialny jest bezpośredni wykonawca. 
Obowiązany jest on do prowadzenia stałej kontroli technicznej oraz przestrzegania 
przepisów obowiązujących w zakresie materiałów wyjściowych i wykonania poszczególnych 
robót. 

2. Niedopuszczanie jest wyrównywanie podłoŜa przez podkładanie pod rurę podkładek, 



drewna, cegły lub kamienia. 

3. Rury naleŜy montować przez wkładanie bosego końca w kielich. 

4. Podczas montaŜu rura powinna być podwieszona. 

5. Podczas montaŜu powinna być zapewniona moŜliwość bieŜącej kontroli wsuwania rur. 

6. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach zmianę kierunku bezpośrednio na złączu 
kielichowym. Dopuszczalna zmiana kierunku moŜliwa do uzyskania bezpośrednio na 
złączu wynosi 1°. W takich przypadkach naleŜy pamiętać, Ŝe rury muszą być zawsze 
wsuwane w linii prostej i dopiero po uzyskaniu pewnego połączenia moŜna 
korygować połoŜenie końca rury przez jego przesuwanie w zaleŜności od wymaganego 
kąta. Rury naleŜy tak rozmieszczać wzdłuŜ wykopu niedaleko ich krawędzi, aby nie 
przeszkadzały urządzeniom mechanicznym pracującym przy układaniu przewodów i aby 
ich przeglądanie oraz opuszczanie do wykopu było najwygodniejsze. 

2.2.Sprzęt do montaŜu przewodów 

1. Do montaŜu przewodów naleŜy stosować następujący sprzęt i urządzenia. 

a. Ŝurawie o udźwigu dostosowanym do cięŜaru rury i wysięgach uwzględniających 
szerokość wykopu. 

b. trawersy i zawiesia przystosowane do przemieszczania rur, 
c. komplet lin zaopatrzonych w sercówki, 
d. dźwigniki lub wciągarki linowe przydatne przy montaŜu rur, 
e. sprzęt pomocniczy: szczotki do czyszczenia rur, przymiar kontrolny, celowniki, 

poziomice. 

2. Do poziomego docisku rur moŜna stosować urządzenia oparte na wykorzystaniu 
dźwigników korbowych. 

2.3. Zasady montaŜu 

1. Na początku odcinka rurociągu naleŜy wykonać opór, o który będzie opierać się 
pierwsza rur. 

2. Opuszczanie rur powinno odbywać się przy pomocy Ŝurawi o udźwigu dostosowa nym do 
cięŜaru rur i wysięgach uwzględniających szerokości wykopów. Do przemieszczania rur 
naleŜy uŜywać belek trawersowych i zawiesi z odpowiednio zabezpieczonymi linami. 

3. KaŜdą rurę przed opuszczeniem jej do wykopu naleŜy oczyścić, szczególnie dokładnie w 
kielichu i na zewnętrznej powierzchni bosego końca. Starannie oczyszczone owinny być 
takŜe uszczelki gumowe. W okresie zimowym powierzchnia wewnętrzna kielicha i 
zewnętrzna bosego końca powinna być chroniona przed opadami atmosferycznymi, aby 
uniknąć ich oblodzenia. 

4. Rury naleŜy układać prostoliniowo. Pierwszą rurę układa się w wykopie kielichem 
skierowanym w kierunku układania rurociągu. Rura powinna przylegać całą długością do 
podłoŜa, a jej kielich musi spoczywać nad dołkiem montaŜowym. 

5. Na bosym końcu następnej rury zaznacza się odmierzoną uprzednio głębokość kielicha, 
opuszcza rurę ostroŜnie do wykopu i przemieszcza się poziomo w pobliŜu kielicha rury nr I. 
W tym połoŜeniu rura powinna być podwieszona dla dalszych czynności montaŜowych. 

6. Na bosym końcu naleŜy nałoŜyć uszczelkę o kształcie "łezki". Szpic uszczelki powinien być 
skierowany w kierunku końca elementu bosego. Po załoŜeniu uszczelki naleŜy ją naciągnąć 
w dwóch przeciwnych kierunkach dla równomiernego rozłoŜenia jej wewnętrznych 
napręŜeń. 



UWAGA: 

Nie smarować złącza i uszczelki (montować na sucho). 

s. Przed rozpoczęciem montaŜu dokonuje się centrowania układanej rury względem rury 
ułoŜonej. Dokładne współosiowe ustawienie rur decyduje o prawidłowym ułoŜeniu się 
uszczelki w czasie montaŜu. 

9. Połączenie rur dokonuje się metodą wciskania rury podwieszonej do rury uprzednio 
ułoŜonej.  W trakcie wciskania dokonuje się takiego ustawienia połoŜenia rur 
względem siebie, aby zachowane zostały wymiary przerwy dylatacyjnej. Faza ta 
decyduje o moŜliwości przeniesienia przemieszczeń gruntu, więc naleŜy wykonać ją 
wyjątkowo starannie. Wciskanie rur naleŜy wykonać z siłą wynoszącą minimum 2,5 razy 
cięŜar rury. 

10. Wciskanie rur moŜna zrealizować kilkoma sposobami. Wykluczyć naleŜy 
najłatwiejsze i chętnie stosowane wciskanie przy pomocy koparki, gdyŜ nie 
zapewnia ono dostatecznej precyzji montaŜu. 

PoniŜej przedstawiono zalecane sposoby montaŜu rur. a) MontaŜ 

przy pomocy wciskacza sztywnego. 

Urządzenie to nie jest produkowane seryjnie i wymaga wykonania indywidualnego (rys. 
2). Składa się ono z następujących elementów: 

- belki oporowej stałej 

- belki oporowej ruchomej 

- obejmy 

- siłowników śrubowych lub hydraulicznych (w przypadku uŜycia tych ostatnich 
konieczne jest zastosowanie zespołu jezdnego ułatwiającego przemieszczania 
urządzenia w wykopie). 

Kolejność czynności montaŜowych jest następująca: 

- załoŜenie obejmy na rurę ułoŜoną wcześniej, 

- ustawienie pozostałej części urządzenia i połączenie go z obejmą 

- wstępne rozparcie urządzenia przy pomocy siłowników, 

- korekta ustawienia wciskacza dla zachowania centryczności rury, 

- wciskanie rury z ustawieniem dylatacji i kontrola połoŜenia uszczelki. 

b) MontaŜ przy pomocy urządzenia z cięgnem wewnętrznym. 

Urządzenie to składa się z: 

- rozpieracza śrubowego, 
- belki oporowej, 
- cięgna linowego, 
- śrub napręŜających. 

Kolejność czynności montaŜowych jest następująca: 

- belkę oporową umieszcza się w kielichu montowanej rury, zaś rozpieracz śruowy 
ustawia się wewnątrz rury ułoŜonej z pochyleniem 5 -10° w kierunku kielicha; śruby 
napręŜające przepuszczone przez otwory w belce oporowej i zamocowane za 
pośrednictwem cięgien do rozpieracza śrubowego. 



- wciskanie rury wykonuje się przez jednoczesne, równomierne naciąganie cięgien 
przy pomocy nakrętek na śrubach napręŜających. 

c) MontaŜ przy pomocy urządzenia o cięgnach zewnętrznych. Urządzenie to składa się z:  

- obejmy (jarzma), 
- lin naciągowych, 
- kołnierza oporowego, 
- kołnierza napręŜającego, 
- śruby napręŜającej. 

Kolejności czynności montaŜowych: 

- załoŜenie jarzma na rurę ułoŜoną 
- załoŜenie kołnierza oporowego i napręŜającego, 
- zamocowanie lin naciągowych, 
- wciskanie rur przez obracanie śruby napręŜającej. 

 

10. Wciskanie rury naleŜy zakończyć, gdy znak na bosym końcu pokryje się z czołową 
powierzchnią kielicha. 

11. Między dnem kielicha a czołem bosego końca naleŜy pozostawić szczelinę nie 
mniejszą niŜ 5 mm. Pozwala ona uniknąć uszkodzeń tych części rury przy niewielkich 
odchyleniach od osi. 

12. Koniec ułoŜonego odcinka przewodu podczas przerw w układaniu rur naleŜy zakrywać 
szczelną pokrywą drewnianą ochraniającą przewód od zanieczyszczeń. 

13. Po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu kontroli jakości ułoŜenia przewodu naleŜy 
przystąpić do pierwszej fazy zasypywania. 

WyŜej wymienione opracowanie wykonano na podstawie następujących, głównych instrukcji i 
norm, które dotyczą równieŜ zagadnień związanych z projektowaniem wykonawstwem 
przewodów kanalizacyjnych: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. T-ll -
Instalacje sanitarne i przemysłowe 

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenie 
statystyczne i projektowane 

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze 

- PN-84/B-10735 – Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

- BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 


