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x x x Zadania modułowych systemów do uszczelniania
przejść

Częstymi problemami w niewłaściwie zabezpieczonych obiektach są:
• korozja przewodów metalowych,
• przepływ gazów i zapachów,
• powstawanie mostka akustycznego (tym samym zwiększenie
poziomu hałasu w obiekcie),
• przemieszczanie się owadów oraz gryzoni,
• zagrzybienie ścian,
• szybsze zużycie materiału, z którego wykonana jest instalacja,
• zmiany jakościowe zachodzące podczas uzdatniania i dystrybucji
wody w sieci wodociągowej,
• przedostawanie się wód gruntowych i opadowych (zawilgocenie
i przemarzanie ścian oraz zwiększenie kosztów ogrzewania).
Przejście rury lub przewodu przez ściany bądź fundamenty obiektu
musi spełniać trzy podstawowe warunki:
• zapewniać absolutną szczelność przeciwko: wodom gruntowym,
opadowym, gazom i pyłom,
• gwarantować brak wpływu na fizykochemiczne i bakteriologiczne
parametry wody przy bezpośredniej styczności z wodą pitną,
• zabezpieczyć obiekt przed niewielkimi przemieszczeniami i odchyleniami przewodów lub rurociągów podczas osiadania budynku.
x x x Wybór rozwiązania

fot. Kröner (2)

W nowo powstających obiektach mamy dwie możliwości przygotowania przejścia szczelnego:
• osadzenie rury osłonowej lub przejścia rurowego na etapie wylewania fundamentów,
• wykonanie otworu wiertniczego (droższa opcja z powodu kosztów odwiertu).

Otwór wiertniczy
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Osadzona rura osłonowa

Modułowy system do uszczelniania przejść (np. AKH firmy Kröner) jest
bardzo wygodnym rozwiązaniem. Składa się z rur osłonowych, pierścieni
uszczelniających, różnego typu uszczelek i korków, z których możemy
dobrać odpowiednie rozwiązanie – w tym do wtórnego uszczelnienia
nieszczelnych przejść. Istotnym jego elementem są rury osłonowe. Wykonane z PVC, o porowatej powierzchni zewnętrznej lub włóknowo-cementowe z zewnętrznymi rowkami, zapewniają doskonałą przyczepność
do betonu. Zapobiega to kapilarnemu przenikaniu wody wzdłuż rury.
Wszystkie one wykonane są z materiałów odpornych na mróz i korozję.
fot. Kröner (2)

Rury i kable zapewniają dostawę energii, wody, gazu itp. do zakładów
przemysłowych, budynków i domów mieszkalnych. Często tylko tym
funkcjom – dostawie mediów i odbiorze ścieków – poświęca się uwagę. Na uszczelnieniach oraz izolacji rur czy kabli w ścianie lub stropie
skupiamy się dopiero wtedy, gdy dojdzie już do uszkodzenia obiektu.
Większość przyłączy wykonuje się pod ziemią, dlatego każde miejsce,
przez które wprowadzamy instalacje do budynku, stanowi potencjalny punkt przedostawania się wód gruntowych lub gazów.

Pierścień uszczelniający zamontowany w rurze
osłonowej na PE

Pierścień z uszczelką gumową w otworze
wiertniczym

W odwiercie lub rurze osłonowej (tulei) umieszczamy pierścień
uszczelniający. Wykonany jest on z wysokiej jakości stali i sprężystego
elastomeru, zaprojektowanego specjalnie do tego celu. Następnie
w przestrzeni pomiędzy otworem wiertniczym lub rurą osłonową
a przewodem należy dokręcić śruby. Powoduje to ściśnięcie elastomeru
i szczelne wypełnienie przestrzeni pomiędzy przewodem a otworem.
Ta prosta konstrukcja zapewnia wodo- i gazoszczelność do 8 barów,
a elastomer pozostaje stale elastyczny. Przy grubości ścian powyżej
300 mm zalecany jest montaż dwóch pierścieni uszczelniających.
W pozostałych przypadkach wystarczy np. zestaw – pierścień uszczelniający plus korek stabilizujący lub wargowy – który zapewni ochronę
i centralne pozycjonowanie przewodu. Dużą zaletą pierścieni uszczelniających jest ich uniwersalność. Możemy za ich pomocą zabezpieczyć
praktycznie wszystkie media. Bez względu na to, z jakiego materiału
wykonane są rury lub przewody i w jakich warunkach są użytkowane.
Do uszczelnienia rur karbowanych lub o powierzchni falistej zaleca się
stosowanie pierścieni z podwójnym elastomerem (np. firmy Kröner
typ SD), a do rur instalacji grzewczych – pierścieni o odpowiedniej
twardości (np. firmy Kröner typ SW lub SDW). W miejscach, w których występują duże uderzenia hydrauliczne, używa się pierścieni
z powiększonym kołnierzem (np. firmy Kröner typ SF). Stosuje się je
również przy uszczelnieniach przejść szczelnych w stropach i podłogach lub przy budowie basenów i zbiorników.
Niezależnie od warunków gruntowo-wodnych zaleca się stosowanie
niezawodnych przejść wodo- i gazoszczelnych w celu zabezpieczenia
obiektu przed zawilgoceniem, a w konsekwencji – przed korozją
chemiczną i biologiczną. Występujące okresowo spiętrzenia wody
spowodowane wiosennymi roztopami, gwałtownymi opadami, podczas
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fot. Kröner (3)
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Uszczelnianie przejścia dla rur ciepłowniczych o falistej powierzchni

Zastosowanie pierścienia z powiększonym kołnierzem

x x x Najczęściej popełniane błędy

Do najczęściej popełnianych błędów zaliczyć można:
• brak dokładnego opisu przejść w projekcie lub źle dobraną
średnicę otworu bądź rury osłonowej względem średnicy zewnętrznej planowanej instalacji (np. rura osłonowa stalowa o średnicy
wewnętrznej 134 mm dla rury stalowej o średnicy 114,3 mm;
pozostaje 10 mm na uszczelnienie – stanowczo za mało),
• prowizoryczne rozwiązania, które zostają dopuszczone przez
nadzór,
• niedbałe, pospieszne wykonanie prac,
• zły dobór materiałów,
• minimalizacja wydatków przez inwestora, a w związku z tym
zastosowanie nieodpowiednich rozwiązań i materiałów.
x x x Podsumowanie

Niestety nadal w wielu nowoczesnych obiektach nie są stosowane systemy do uszczelniania przejść kabli i rur. Prowadzi to
do przedwczesnego ich niszczenia. Zabezpieczenie systemowe
jest proste, dużo tańsze niż uszczelnienie wtórne, które zwykle bywa dość kosztowne i często trudniejsze do wykonania.
Liderzy branż, takich jak energetyka, telekomunikacja, przemysł
chemiczny, nowoczesne firmy budowlane budujące oczyszczalnie
ścieków czy obiekty hydrotechniczne, od lat z powodzeniem stosują systemowe przejścia szczelne, wiedząc, że niewłaściwe wykonanie przyłączy może mieć istotny wpływ na żywotność urządzeń
i instalacji. Zagrożony jest też sam budynek, jego konstrukcja,
użytkowanie i ochrona środowiska. Pierścienie uszczelniające
wykonane ze stali nierdzewnej i właściwie dobranego elastomeru
gwarantują wieloletnią trwałość, niezawodność i odporność na
czynniki zewnętrzne.
fot. Kröner (3)

powodzi czy awarii rurociągu mogą być równie niebezpieczne w skutkach dla budynku, jak długotrwała ingerencja wód gruntowych.
Spotykane wciąż uszczelnienia, wykonane przy pomocy pianki poliuretanowej, nie spełniają swego zadania, nie są wodo- ani gazoszczelne. Już
po kilku latach eksploatacji tak niedbale zabezpieczonego budynku trzeba liczyć się z koniecznością przeprowadzenia kosztownego remontu.
Przy już istniejących instalacjach możemy, po usunięciu starego, niesprawnego uszczelniacza, zastosować bezpośrednio w oczyszczonym
otworze wiertniczym pierścienie uszczelniające otwierane (w wersji
dzielonej) (np. firmy Kröner typ SG lub MFD-G) lub w przypadku
instalacji grzewczych – pierścień otwierany z podwójną gumową uszczelką (np. firmy Kröner typ SDW-G). Wielootworowy,
rozbieralny pierścień pozwala, nawet po upływie lat, na dołożenie
kolejnego przewodu lub jego wymianę bez potrzeby kucia ścian lub
wykonywania kolejnych odwiertów oraz bez demontażu istniejącej
instalacji. Jeżeli przejście nie zostało wykonane w otworze wiertniczym lub otwór jest zbyt mały, można zastosować rury osłonowe
w wersji dzielonej – klejonej. Mocuje się je w wykutym w ścianie
otworze (np. za pomocą szybkowiążącej masy Super-Fix), a następnie uszczelnia rurę przewodową lub kabel pierścieniem uszczelniającym otwieranym, bez konieczności demontażu instalacji.
Oprócz standardowych wyrobów, producenci systemów do uszczelniania przejść wykonują zazwyczaj także pierścienie uszczelniające
na podstawie indywidualnego projektu klienta.
Oczywiście możliwe jest wyprodukowanie wszystkich pierścieni
uszczelniających o podwyższonej odporności, np. ze stali V4A. Przeznaczone są one do zastosowania w agresywnym środowisku, np.
w oczyszczalniach, zbiornikach przemysłowych lub biogazowniach.
W zbiornikach z wodą pitną należy używać pierścieni uszczelniających z elastomerem EPDM KTW.

Pierścień otwierany do uszczelniania już istniejących instalacji

Przejścia przewodów prowizorycznie zabezpieczone pianką poliuretanową
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Przepust kablowy
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