Montážny predpis
pre pokládku šachty DN 1000.

Nitra, Február 2008
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Inštalácia šachty je rozdelená na nasledovné dôležité pracovné fázy:
- výkop jamy pre šachtu
- zhotovenie spodnej podstielky pod dno šachty
- postavenie šachty
- pripájanie vstupných a výstupných rúr
- obsyp šachty a zhutňovanie po vrstvách
- zhotovenie dodatočného pripojenia podľa potreby
- postavenie železobetónového roznášacieho venca a obetónovanie držiaka poklopu
- položenie liatinového poklopu
- dokončenie obsypu a asfaltovanie.
Výkop jamy pre šachtu
Jama pre šachtu sa prevažne hĺbi do už zhutneného dna potrubného výkopu strojom. Po ručnom
dočistení na požadované rozmery sa dno jamy strojovo zhutní.
Pri výskyte spodnej vody je potrebné vodu z dna výkopu odčerpávať.
Pozor! Šachta môže byť zabudovaná iba do max. výšky hladiny spodnej vody 2 m
od dna šachty.
Výroba spodnej podstielky pod dno šachty
Na dne zhutneného výkopu pre osadenie šachty je nutné vytvoriť lôžko pre dno šachty. Lôžko môže
byť betónové, alebo zo sypkého materiálu požadovanej frakcie, ktoré sa zhutňuje na požadovanú
mieru pomocou zhutňovacích strojov z dobre zhutniteľnej zeminy (piesok, štrk s frakciou do 16 mm,
miera zhutnenia min. 97% Proktora). Druh vytvoreného lôžka je závislý od výšky hladiny spodnej
vody a je určený projektantom v príslušnom projekte.
Pri použití betónovej základovej dosky sa do pripraveného dna jamy vybetónuje základová doska
šachty s hrúbkou 200-250 mm v závislosti na výskyte podzemnej vody a únosnosti podložia.
Pri vyhovujúcom podloží, keď nie je nutné použiť betónovú základovú dosku, sa na dne zhutneného
výkopu vytvorí lôžko zo sypkého materiálu požadovanej frakcie a zhutnenia. Použiť sa môže buď
materiál z výkopu, ak je jeho kvalita vyhovujúca (t.z. frakcia, možnosť zhutniť na požadovanú
hodnotu), alebo dovezený materiál.
Postavenie šachty
Osadenie šachty na betónové lôžko sa robí až po jeho vytvrdnutí. Pred osadením šachty sa vytvrdnutá
základová doska očistí od hrubých nečistôt a šachta sa osadí na cementovú maltu resp. jemný betón
tak, aby dno šachty ležalo celou svojou plochou na základovej doske bez dutín medzi vonkajšou
plochou dna šachty a základovej dosky.
Pri použití lôžka zo sypkého materiálu sa šachta osádza hneď po jeho zhutnení. Na pripravenú
podstielku sa dno šachty osadí s použitím malého množstva jemného betónu resp. cementovej malty,
aby sa vyplnil priestor pod dnom šachty tak, ako pri uložení na betónovú základovú dosku.
Použitie zmrznutej zeminy na lôžko resp. pre obsyp či zásyp šachty je neprípustné!
Pri pokladaní zmontovanej šachty treba dbať na to, aby pri manipulácii nebola zavesená za vrchný
kónus, čo by mohlo spôsobiť vysunutie tela šachty (PVC korugovanej rúry) z kónusu.
V prípade vysokej hladiny spodnej vody je nutné šachtu zabezpečiť proti vztlaku obetónovaním.
Pri obetónovaní sa debnenie umiestni za pripojovacie nátrubky tak, aby spoje vstupného
a výstupného potrubia ostali nezabetónované. Výšku obetónovania určí projektant podľa výšky
hladiny spodnej vody.
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Pripájanie vstupných a výstupných rúr
1. Najskôr sa pomocou korunového vrtáka príslušného priemeru ručnou vŕtačkou s min.
výkonom 1000 W vyvŕta otvor podľa predznačenia pre príslušný priemer napájacieho potrubia
na vstupe alebo výstupe dna šachty (obr. č. 1 a 2).

obr. č. 1

obr. č. 2

obr. č. 3

2. Po vyvŕtaní otvoru hrúbku steny v mieste vyvŕtaného otvoru upravíme na hrúbku cca 10
mm z vonkajšej aj vnútornej strany a hrany zbavíme nečistôt. Rez musí byť hladký bez
ostrých vyštrbenín (obr. č. 3).
3. Vo vyvŕtanom otvore natrieme vnútornú stenu šachty mazivom(obr. č. 4).
4. Nasadíme príslušné gumové profilové tesnenie hrubšou stenou tesnenia von zo šachty podľa
obr. č. 5.

obr. č. 4

obr. č. 5

obr. č. 6

5. Vstupnú časť tesnenia (obr. č.6) a nasúvanú časť prechodky resp. rúry (obr. č.7) natrieme
mazivom (mazľavé mydlo).
6. Prechodku resp. rúru nasunieme do otvoru s tesnením (obr. č.8).

obr. č. 7

obr. č. 8
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Vstupné a výstupné potrubie pripojené do šachty cez profilové tesnenie je možné vychýliť o uhol max.
± 5°.

Napojenie korugovanej rúry pomocou prechodového kusa (prechodky)

Obr .č.9

Pri napájaní korugovanej rúry postupujeme nasledovne:
1. Korugovanú rúru očistíme v mieste prvej vlny tak, aby na nej neboli hrubé nečistoty
(obr. č.10).
2. Do prvej vlny korugovanej rúry nasadíme tesnenie (obr. č.11).
3. Nasunuté tesnenie natrieme mazivom (obr. č.12).
4. Vnútornú časť prechodového kusa natrieme mazivom a rúru zasunieme do
prechodového kusa osadeného v šachtovom dne podľa obr. 1 – 8. Prierez napojenia
korugovanej rúry na PE šachtové dno je znázornený na obr. č.9.

obr. č. 10

obr. č. 11

obr. č. 12
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Výška a obsyp šachty
Výšku šachty je možné zvoliť podľa meniteľnej výšky PVC-U korugovanej rúry K-DN 1000 a taktiež
prispôsobiť výške terénu zrezaním vrchnej časti PE kónusu do 220 mm podľa predznačenia na
vonkajšej časti kónusu (vzdialenosť značiek 10 mm).
V okolí šachty min. 500 mm sa vyhotoví zhutnený zásyp po 30 cm vrstvách zo štrkopiesku frakcie do
22 mm resp. kamennou drťou frakcie do 16 mm.
Obr. č.13
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Výroba dodatočného pripojenia podľa potreby
Do tela šachty (korugovaná rúra DN1000) je možné vytvoriť dodatočné pripojenia s priemerom ø 110,
160 a 200 mm nasledovným spôsobom:
1. V požadovanej výške sa na tele šachty vyznačí stred otvoru pre vstupné potrubie.
2. Pomocou korunového vrtáka so strediacim vrtákom sa vyvŕta otvor požadovanej veľkosti.
Typ
H - tesnenia
110
160
200

Pripájacie potrubie
de [mm]
110
160
200

Priemer korunového vrtáka
[mm]
135,5
182
222

3. Po vyvŕtaní otvoru hrany zbavíme nečistôt z vonkajšej aj vnútornej strany. Rez musí byť
hladký bez vyštrbení.
4. Nasadíme príslušné gumové H – tesnenie (obr. č. 14, 15 a 16 - pohľad z vnútra).

obr. č. 14

obr. č. 15

obr. č. 16

5. Nasunuté tesnenie a očistený povrch zasúvanej rúry natrieme mazivom.
6. Zasunieme pripájacie potrubie (obr. č. 17, 18 – pohľad z vnútra a 19).

obr. č. 17

obr. č. 18

obr. č. 19

Súvisiace montážne predpisy
Montážny predpis pre PVC-U kanalizačný potrubný systém.
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