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WSTĘP 

System hydroizolacyjny FATRAFOL-T zdefiniowany jest zastosowaniem określonych poniżej folii hydroizolacyjnych, 
materiałów dodatkowych i pomocniczych, zasadami konstrukcyjnymi i technologiami. Przepis konstrukcyjny 
i technologiczny (dalej tylko „przepis konstrukcyjny i technologiczny”) określa zasady projektowania i realizacji 
hydroizolacji tuneli i części podziemnych budowli związanych z budową tuneli. 

Niniejszy przepis jest częścią systemu FATRAFOL-T i stanowi podsumowanie doświadczeń teoretycznych 
i praktycznych i wiadomości z dotychczasowej weryfikacji, projektowania, realizacji i użytkowania systemów 
hydroizolacyjnych z folii hydroizolacyjnych produkowanych przez spółkę Fatra, a.s., Napajedla. Wszystkie 
przedstawione tutaj wymagania są w pełni uzasadnione, wszelkie zalecane rozwiązania konstrukcyjne i metody 
robocze opracowane są w pełnym zakresie zgodnie pod względem merytorycznym z obowiązującymi odpowiednimi 
normami technicznymi. Przepis konstrukcyjny i technologiczny FATRAFOL-T oparty jest, nawiązuje koncepcyjnie i 
wszędzie tam, gdzie jest to celowe, odnosi się równocześnie do obowiązującego przepisu konstrukcyjnego i 
technologicznego FATRAFOL-H, a w niektórych miejscach także do szczegółów przepisu konstrukcyjnego i 
technologicznego systemu FATRAFOL-HP. 

Jakiekolwiek zmiany uzasadnione względami ekonomicznymi, wielkościowymi lub eksploatacyjnymi mogą być 
zrealizowane wyłącznie po uprzednim zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez autora tego przepisu konstrukcyjnego 
i technologicznego. Autor przepisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za projekt i wykonanie konstrukcji 
hydroizolacyjnej, niezgodnej z tym przepisem konstrukcyjnym i technologicznym. 

Informacje podane w tym przepisie konstrukcyjnym i technologicznym są przedmiotem szkoleń specjalistycznych 
techników i izolatorów, projektantów itd., realizowanych przez firmę Fatra, a.s., Napajedla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewentualne pytania prosimy kierować do: 

Fatra, a.s. 
třída Tomáše Bati 1541 
763 61 Napajedla 

tel.: +420 577 503 323 
 +420 272 657 572 
e-mail: fatrafol@fatra.cz 
internet: http://www.fatrafol.cz 

mailto:fatrafol@fatra.cz
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1. TERMINOLOGIA PODSTAWOWA I PODZIAŁ TUNELI 

1.1 Terminologia podstawowa w dziedzinie 
tuneli 

Drążenie tuneli – budowa drążonych obiektów 
podziemnych, obejmująca wszelkie prace związane 
z utworzeniem projektowanych przestrzeni podziemnych 
i zapewnieniem ich stabilności w trakcie realizacji, w czasie 
eksploatacji i w okresie żywotności wyrobiska.  

Odspajanie (rozluźnianie skał), drążenie – przy czynności 
tej uzyskuje się wolną przestrzeń lub wyrobisko. Odspajanie 
wykonuje się w przodku tunelu za pomocą robót 
strzałowych lub maszyn drążących (borujących). Odspojona 
skała nazywana jest urobkiem. 

Obudowa – konstrukcja zapewniająca stabilność 
wyrobiska.  

Drążenie – czynność związana z odspajaniem 
(rozluźnianiem skał), załadunkiem, odstawą urobku 
i tymczasowym obudowaniem. 

Czoło tunelu – wylot tunelu. W części górnej nazywa się 
częścią przystropową lub kalotą. Powierzchnia łącząca obie 
boczne (oporowe) części tunelu nazywa się oczepem lub 
także częścią oporową odrzwi w oczepie. Część dolna 
wyrobiska nazywa się dnem lub spągiem.           

Odrzwia pierwotne – najczęściej z betonu natryskanego lub prefabrykowane, zabezpieczają natychmiast po 
wydrążeniu wyrobiska jego ściany i tworzą podkład do zabezpieczenia hydroizolacyjnego. 

Odrzwia wtórne (definitywne) – najczęściej żelbetowe lub z betonu niezbrojonego. Chodzi o wielostronną trwałą 
część funkcjonalną wyrobiska i przenoszącą statycznie wszystkie realne kombinacje obciążenia. 

1.2 Podział podstawowy tuneli 

Tunele i budowle podziemne związane z budową tuneli można podzielić według kilku różnych kryteriów – zob. poniżej. 

Według układu dyspozycyjnego rozróżniamy: 

 budowle liniowe, charakteryzujące się znacznie większą długością wyrobiska niż jego wysokość i szerokość. 
Według wielkości powierzchni przekroju poprzecznego wyrobiska budowle te dzielą się na: 

 sztolnie – profil poprzeczny jest mniejszy niż 16 m2, nachylenie podłużne wynosi max. 10° 

 tunele - profil poprzeczny jest większy niż 16 m2, nachylenie podłużne wynosi max. 10° 

 sztolnie pochyłe i tunele – których nachylenia podłużne wynoszą od 10° do 60° 

 szyby – wielkość przekroju poprzecznego jest nieograniczona, oś wyrobiska jest pionowa 

 budowle płaskie – w przypadku których ich wysokość jest wyraźnie mniejsza od dwóch mniej więcej równych 
wymiarów poziomych, np. przejścia podziemne itp. 

 budowle halowe, tzw. kawerny, charakteryzujące się dużą powierzchnią rzutu poziomego i dużą wysokością, a 

wszystkie trzy wymiary są mniej więcej identyczne, np. podziemne centrale hydrotechniczne, zbiorniki 
energetyczne itp.  

W zależności od przeznaczenia rozróżniamy: 

 budowle podziemne komunikacyjne – tunele kolejowe, drogowe, spławne, podziemna kolej miejska (metro), 

przejścia podziemne dla pieszych   

 budowle podziemne gospodarki wodnej – kolektory wodociągowe, kolektory kanalizacyjne i ściekowe, kolektory 
zasilające, tunele obejściowe i odpływowe przy zaporach wodnych i centralach hydrotechnicznych, szyby 
ciśnieniowe wyrównawcze i inne. 

 

 Rysunek nr 1: Terminologia podstawowa  
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 budowle podziemne komunalne – kanały kablowe (prądów słabych i prądu energetycznego), przewody parowe, 
przewody wody gorącej, przewody centralnego ogrzewania, kolektory dla wspólnego prowadzenia sieci 
inżynieryjnych 

 halowe i płaskie obiekty podziemne – centrale hydrotechniczne, komory wyrównawcze, komory odcinające, 
stacje transformatorowe, zbiorniki energetyczne itp. 

Według sposobu realizacji rozróżniamy: 

 drążone wyrobiska podziemne, w przypadku których cała budowa przebiega pod ziemią bez ingerencji do 
nadkładu, drążenie przebiega konwencyjnymi metodami drążenia, np. metodą NAMDT (Nowa austriacka metoda 
drążenia tuneli), lub za pomocą maszyn drążących (borujących), np. ziemnych tarcz drążących (tzw. kretów) 
  

 
Rysunek nr 2: Typowe przekroje drążonych tuneli 
 

 wyrobiska podziemne wykonywane z powierzchni, tzw. tunele głębione – budowa realizowana jest 
z powierzchni w otwartym szybie lub bezpośrednio, a po wybudowaniu gotowe wyrobisko zostanie przysypane 
(przykryte warstwą ziemi) 

 
Rysunek nr 3: Typowy przekrój głębionego tunelu 

 

 konstrukcje cienkościenne przysypywane, wykonywane na powierzchni i następnie przysypane, oznaczane 
także jako mosty przysypane 

   
    Rysunek nr 4: Typowy przekrój tunelu przysypanego 

DRĄŻONE TUNELE 
TUNEL DRĄŻONY ZA POMOCĄ PEŁNOPROFILOWYCH 

MASZYN DRĄŻĄCYCH (TBM, SM) – REALIZACJE SPÓJNE TUNEL DRĄŻONY KONWENCJONALNIE 
(NRTM) REALIZACJE CYKLICZNE 

 

TUNEL GŁĘBIONY  

TUNEL PRZYSYPANY (MOST PRZYSYPANY) 
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Według długości tunele dróg (ciągów) podziemnych można podzielić na: 

 krótkie o długości 100 do 500 m 

 średnie o długości 500 do 1000 m 

 długie o długości powyżej 1000 m  

 

Według systemu hydroizolacyjnego: 

 tunele chronione przed niekorzystnymi wpływami wody za pomocą szczelności odrzwi definitywnych  

 tunele z otwartym (tzw. parasolowym) systemem hydroizolacyjnym, który stosowany jest najczęściej 
w nieskomplikowanych warunkach hydrogeologicznych. Woda podziemna przesiąka przez odrzwia pierwotne na 
folię hydroizolacyjną, po której odprowadzana jest do podłużnego drenażu obwodowego umieszczonego na 
poziomie stopy oczepu i dna tunelu. Dolna część przekroju nie jest izolowana. Stosowana jest najczęściej 
jednowarstwowa hydroizolacja z folii tworzywa sztucznego  

 tunele z zamkniętym systemem hydroizolacyjnym, który stosuje się w przypadku, jeśli poziom wody 
podziemnej nie ma być na stałe pod wyraźniejszym wpływem budowy tunelu. Płaszcz hydroizolacyjny wykonuje 
się na całym obwodzie tunelu. W zależności od stopnia komplikacji stosunków hydrogeologicznych wybiera się 
jednowarstwową hydroizolację z folii tworzywa sztucznego lub powłokę hydroizolacyjną podzieloną na sektory 
i umożliwiającą oczyszczanie (naprawy). 
 

 
Rysunek nr 5: Po lewej zamknięty system hydroizolacyjny, po prawej otwarty (parasolowy) system hydroizolacyjny 
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2. ZASTOSOWANIE I CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU FATRAFOL-T 

 

2.1 Zakres zastosowania systemu FATRAFOL-T 

System hydroizolacyjny FATRAFOL-T przeznaczony jest do obustronnie zabudowanych powłok foliowych tuneli 
i części podziemnych budowli związanych z budową tuneli przed niepożądanym działaniem wody i niektórych cieczy. 
FATRAFOL-T jest odpowiedni dla otwartych i zamkniętych systemów hydroizolacyjnych i ma zastosowanie 
w przypadku tuneli drążonych, głębionych i przysypanych. Wysoka alternatywność umożliwia utworzenie 
podstawowego jednowarstwowego systemu otwartego bez możliwości oczyszczania (naprawy) i bez podziału na 
sektory, ale także bardziej skomplikowanego zamkniętego systemu hydroizolacyjnego, podzielonego na sektory 
i umożliwiającego docelowe oczyszczanie (naprawy). 

System nadaje się prawie do wszystkich typów środowisk z różnymi rodzajami obciążeń korozyjnych 
i z temperaturami o zakresie minimalnie od 20 °C do +40 °C.  

2.2 Charakterystyczne właściwości użytkowe systemu FATRAFOL-T 

 powłokę hydroizolacyjną tworzy jedna warstwa folii PVC-P FATRAFOL o grubości min. 1,50 mm 

 żółta warstwa sygnalizacyjna systemu hydroizolacyjnego umożliwia łatwą identyfikację uszkodzenia 
mechanicznego 

 wysoka alternatywność systemu 

 wszystkie złącza folii hydroizolacyjnej tworzą zgrzewy o wysokiej wytrzymałości, wodoszczelności 
i gazoszczelności 

 zalecane zgrzewy dwuśladowe folii hydroizolacyjnej umożliwiają kontrolę szczelności za pomocą nadciśnienia 

 zdolność do przenoszenia naprężenia z obciążenia mechanicznego konstrukcji budowlanych bez utraty 
funkcjonalności 

 odporność na działanie agresywnych wód podziemnych i wyłogów z materiałów budowlanych 

 możliwość całorocznej realizacji hydroizolacji z wyjątkiem deszczu i opadów śniegu, folię można układać także na 
mokrym podkładzie  

 wysoka rozciągliwość powłoki i niezawodność funkcjonalna  
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3. Materiały systemu hydroizolacyjnego FATRAFOL-T 

Podział materiałów systemu hydroizolacyjnego FATRAFOL-T jest identyczny jak w przypadku systemu FATRAFOL-H. 
Według funkcji w konstrukcji hydroizolacyjnej materiały dzieli się na: 

 folie hydroizolacyjne 

 dodatkowe materiały hydroizolacyjne 

 materiały pomocnicze 

Konkretne materiały wymienione w dalszym tekście dla danych celów produkowane są przez spółkę Fatra, a.s., lub 
wybrane i sprawdzone z produkcji innych producentów. Przy stosowaniu systemu FATRAFOL-T określone folie 
hydroizolacyjne i wymienione konkretne materiały uważać należy za niezamienialne, ewentualna zamiana materiałów 
jest jednak możliwa po uprzedniej ocenie i za pisemną zgodą autora tego przepisu konstrukcyjnego 
i technologicznego. 

3.1 Folie hydroizolacyjne 

Folie hydroizolacyjne są podstawowym materiałem do wykonania jednowarstwowej powłoki hydroizolacyjnej. 
W systemie FATRAFOL-T do utworzenia warstwy hydroizolacyjnej stosuje się przede wszystkim folie PVC-P 
FATRAFOL 803/VST. 

3.1.1 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 803/VST 

 OPIS WYROBU 

FATRAFOL 803/VST jest niewzmocnioną folią na bazie zmiękczonego polichlorku winylu (PVCP), 
wyprodukowaną w procesie wielokrotnej ekstruzji. FATRAFOL 803/VST spełnia wymagania w zakresie 
polimerowej izolacji geosyntetycznej tuneli według normy ČSN EN 13491. 

 

 

 ZASTOSOWANIE W SYSTEMIE FATRAFOL-T 

 do zwartych izolacji tuneli i części budów podziemnych związanych z budową tuneli 

 ochrona przed agresywną, przesiąkającą wodą pod ciśnieniem 

 do wykonania warstwy ochronnej w miejscu szczeliny roboczej ościeżnicy wtórnej (definitywnej) 
i ewentualnie do utworzenia płaskiej warstwy ochronnej między sektorami  

 SPOSÓB UŻYCIA 

Folie na budowach mogą układać tylko przeszkolone w tym zakresie firmy. 

Folie stosuje się zgodnie z zasadami określonymi i opisanymi w tym i innych obowiązujących przepisach 
konstrukcyjnych i technologicznych. 

Folie można łączyć wzajemnie poprzez ich zgrzewanie gorącym powietrzem lub z użyciem gorącego klina. 
Układanie i łączenie można wykonywać w temperaturach powyżej 5 °C. 
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 DANE WYROBU 

Tabela 1: Wymiary i podstawowe dane opakowania folii FATRAFOL 803/VST 

 Szerokość 
Masa 

właściwa *) 
Wielkość zwoju 

(rolki) 
Ciężar 
rolki *) 

Ilość rolek na 
palecie 

Ciężar 
palety *) 

[mm] [mm] [kg/m2] [m] [m2] [kg] sztuki [m2] [kg] 

FATRAFOL 803/VST 

1,50 2000 1,97 20 40 79 21 840 1660 

2,00 2000 2,62 15 30 79 21 630 1650 

 *) wartości informacyjne 

 Wygląd i barwa 

 folia gładka o matowej powierzchni  

 FATRAFOL 803/VST  strona wierzchnia – żółta (warstwa sygnalizacyjna)  
strona dolna – czarna 
100 mm na brzegu folia oznaczona jest nadrukiem z danymi 
identyfikacyjnymi  

 
*) odcień według skali barw RAL w przypadku niektórych barw może się różnić, 

maksymalnie do 3-go stopnia skali szarości według ČSN EN 20105-A02 

Tabela 2: Parametry techniczne folii FATRAFOL 803/VST – wartości gwarantowane 

Właściwość 
Norma 

doświadczalna 

Gwarantowana wartość dla 
poszczególnych grubości wyrobu 

1,50 mm 2,00 mm 

Wodoszczelność EN 1928/B spełnia wymagania 

Odporność na obciążenia statyczne EN 12730/B ≥ 2kN 

Wytrzymałość na rozciąganie ČSN EN ISO 
12311-2 
metoda B 

17 N/mm2+- 2 N/mm2 

Rozciągliwość ≥ 270 % 

Odporność na chemikalia  ČSN EN 14414 ≤ 10% 

Przerastanie korzeni 
ČSN CEN/TS 
14416 

spełnia wymagania 
 

Reakcja na ogień EN 13501-1 klasa E 

Wytrzymałość złącza EN 12317-2 ≥ 840 N/50 mm 1120 N/50 mm 

Prostość EN 1848-2 spełnia wymagania 
 

 NAWIĄZUJĄCA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 Karta techniczna TL 5-1033-16 Folii hydroizolacyjnej FATRAFOL 803/VST, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

 Karta techniczna TL 5-1035-16 Folii hydroizolacyjnej FATRAFOL 803/VST, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

Ważność dokumentacji: Przy użyciu folii w konkretnym projekcie należy stosować aktualną ważną dokumentację 
wyrobu (Karta techniczna, Deklaracja właściwości, Świadectwo, Certyfikat itp.), która jest 
do dyspozycji na stronie internetowej www.fatrafol.cz. 

 
Numer przy zamawianiu SAP: xxxxxxxx – FATRAFOL 803/VST tl. 1,50 mm 
Numer przy zamawianiu SAP: xxxxxxxx – FATRAFOL 803/VST tl. 2,00 mm 
 
(tl. = grubość) 
 
 
 
 

http://www.fatrafol.cz/
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3.2. Dodatkowe materiały hydroizolacyjne i materiały pomocnicze 

Niektóre dodatkowe materiały hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, wspólne dla systemu FATRAFOL-H i 
FATRAFOL-T określone są szczegółowo w obowiązujących przepisach konstrukcyjnych i technologicznych 
FATRAFOL-H. 

Poza zakresem standardowych materiałów, podanych w przepisie konstrukcyjnym i technologicznym FATRAFOL-H, 
w skład systemu FATRAFOL-T mogą wchodzić następujące materiały dodatkowe i pomocnicze: 

 mata drenażowa PETEXDREN 900 

 zewnętrzne taśmy szczelinowe PVC 

 specjalne elementy kotwiące (mocujące)  

 system wtryskiwania 

3.2.1 Mata drenażowa PETEXDREN 900 

Mata stanowi strukturę przestrzenną z włókien polietylenowych, wytłaczanych za pomocą układu dysz. 

Barwa:   czarna 
Wymiary / ciężar:  szerokość:     1500 mm  
  grubość przy nacisku pod ciśnieniem 0,2 MPa: 3 mm 
  ciężar właściwy:    900 g.m-2 

Opakowanie: mata nawinięta jest w zwojach o średnicy około 500 mm, 
nawój 35 m w rolce 

Przeznaczenie:  do wykonania warstwy drenażowej między folią PVC-P 
FATRAFOL i odrzwiami wtórnymi lub prymarnymi 

Numer przy zamawianiu SAP: 32100508 

3.2.2 Taśmy szczelinowe PVC zewnętrzne  

Taśma szczelinowa PVC z 4 żebrami lub 6 żebrami.  

Barwa:   przeźroczysta 
Wymiary / ciężar:  szerokość i liczba żeber:  250 mm, 4 żebra 
       320 mm, 4 żebra 
       600 mm, 6 żeber 

Opakowanie: taśma nawinięta w rolce po 25 m 

Przeznaczenie:  do utworzenia sektorów leżących i pionowych  
 
 
 
 
Numer przy zamawianiu SAP: 32102643 – szerokość 250 mm, 4 żebra 
Numer przy zamawianiu SAP: 32102644 – szerokość 320 mm, 4 żebra 
Numer przy zamawianiu SAP: 32102645 – szerokość 600 mm, 6 żeber 

3.2.3 Elementy mocujące 

3.2.3.1 Tarcza tunelowa z tworzywa sztucznego (krążek) 

Okrągła tarcza z tworzywa sztucznego - ze zmiękczonego PVC, umożliwiająca przymocowanie folii PVC-P 
FATRAFOL za pomocą gorącego powietrza.  
 
Barwa:   czarna 
Wymiary / ciężar:  średnica:    80 mm  
  grubość całkowita:   10 mm 

Opakowanie: podkładki pakowane są w katonach po xxx sztuk/karton  

Przeznaczenie: do mocowania folii hydroizolacyjnej FATRAFOL w żądanym położeniu 
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Numer przy zamawianiu SAP: 32102646 

3.2.3.2 Podkładka stabilizująca HP-PVC 

Specjalna podkładka mocująca, wykonana z wykroju o okrągłym kształcie z folii PVC-P FATRAFOL 803/VS lub 803/V 
i pary połączonych za pomocą nitu stalowych podkładek indukcyjnych isoweld.  
 
Barwa:   PVC-P podkładka żółto-czarna (powierzchnia górna żółta, dolna czarna) lub brązowa.  
Wymiary / ciężar:  średnica:    200 mm  
  grubość całkowita:   12 mm 

Opakowanie: podkładki pakowane są w kartonach po 120 sztuk/karton 

Przeznaczenie:  do mocowania mechanicznego warstwy ochronnej folii 
hydroizolacyjnej 

Numer przy zamawianiu SAP: 32102661 

 

3.2.3.3 Podkładka mocująca HP (rodzaj 44) 

Podkładka płaska wykonana z folii HDPE EKOTEN 915, grubość 1 mm.  

Barwa:   czarna 
Wymiary / ciężar:  średnica:    140 mm  
  grubość:    1 mm 

Opakowanie: podkładki pakowane są w kartonach po 50 sztuk/woreczek,  
12 woreczków/ karton 

Przeznaczenie: do mocowania warstwy drenażowej PETEXDREN 900 lub warstwy ochronnej z folii 
FATRAFOL 803/V (803). Podkładka swoim kształtem umożliwia wsunięcie do podkładki 
mocującej HP-PVC. 

Numer przy zamawianiu SAP: 31110800 

3.2.4 System iniekcyjny 

System iniekcyjny składa się z:  

 prostej (bocznej) tarczy iniekcyjnej  

 przewodu iniekcyjnego  

 kształtek (złączek)  do łączenia i zakończenia przewodu 

3.2.4.1 Prosta tarcza iniekcyjna z tuleją wtykową  

Prosta tarcza iniekcyjna przeznaczona jest do połączenia przewodu iniekcyjnego z sektorem. 

Barwa:   kremowa 
Wymiary / ciężar:  średnica  178 mm   
  wysokość  38 mm 

Opakowanie:  50 sztuk / karton  

Przeznaczenie: do połączenia sektora z przewodem iniekcyjnym 

Numer przy zamawianiu SAP: 32100408  

3.2.4.2 Przewód iniekcyjny 15BPERT 

Przewód iniekcyjny łączy prostą tarczę iniekcyjną z wnętrzem tunelu lub obiektu 
podziemnego. 

Barwa:   biała 
Wymiary / ciężar:  średnica 15 mm 

Opakowanie:  w zwojach po 200 lub 600 m  
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Przeznaczenie: do połączenia tarczy iniekcyjnej z wnętrzem tunelu 

 
Numer przy zamawianiu SAP: 32101181 – przewód o długości 200 m 
Numer przy zamawianiu SAP: 32101174 – przewód o długości 600 m 

3.2.4.3 Złączki do łączenia i końcówek przewodów 

Złączki osadza się na przewodzie iniekcyjnym w razie konieczności zmiany kierunku przewodu, zakończenia 
przewodu lub redukcji średnicy. 

Barwa:   biała 

Opakowanie:  woreczek PE / karton  

Przeznaczenie:  do łączenia, redukcji i zakończenia przewodu iniekcyjnego 

Złączka kątowa wciskana PEM221515W:  10 sztuk/woreczek / 80 sztuk/karton 

Numer przy zamawianiu SAP: 32101170 

 

Złączka kątowa PEM0315W:   10 sztuk/woreczek / 50 sztuk/karton 

Numer przy zamawianiu SAP: 32101201 

 

 

Złączka prosta PEM 0415W:   10 sztuk/woreczek / 60 sztuk/karton 

Numer przy zamawianiu SAP: 32101180  

 

 

Kurek odcinający 15ESOT:   5 sztuk/woreczek / 40 sztuk/karton 

Numer przy zamawianiu SAP: 32101654 

 

 

Końcówka rury PSM4615W:   10 sztuk/woreczek / 200 sztuk/karton 

Numer przy zamawianiu SAP: 32101176 

 

3.2.5 Pozostałe elementy dodatkowe i pomocnicze  

W systemie FATRAFOL-T stosuje się także inne elementy dodatkowe i pomocnicze, szczegółowo określone 
w podstawowych przepisach konstrukcyjnych i technologicznych FATRAFOL-H i FATRAFOL-S. Chodzi zwłaszcza 
o następujące komponenty: 

 

Włóknina oddzielająca, gramatura 500 g/m2, 100% PP 

Numer przy zamawianiu SAP: 32100357 lub 32100444  
 

Włóknina oddzielająca, gramatura 500 g/m2, kombinacja PP+PES 

Numer przy zamawianiu SAP: 32100096  

 

Lepik PU FATRAPUR 25 FC szary, tuba 310 ml  
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Numer przy zamawianiu SAP: 32100449  

 

Kształtka stożkowa  z folii FATRAFOL 803  

Numer przy zamawianiu SAP: 31100175  

 

Kształtka falista z folii FATRAFOL 803 

Numer przy zamawianiu SAP: 31100177  
  

Listwa ścianowa 70 mm z blachy powlekanej tworzywem FATRANYL 

Numer przy zamawianiu SAP: 32101802 

 
 



strona 16 System hydroizolacyjny FATRAFOL-T  
 

 

 

 

 
01/2017 

 

 

4. Główne zasady konstrukcyjne 

Projektowanie systemu hydroizolacyjnego FATRAFOL-T pod względem głównych zasad nie różni się od 
projektowania jednowarstwowych hydroizolacji budowli, opisanych szczegółowo w obowiązującym przepisie 
konstrukcyjnym i technologicznym - FATRAFOL-H.  

4.1 Podkład 

Bezpośredni podkład powłoki hydroizolacyjnej stanowią odrzwia pierwotne w przypadku tuneli drążonych, lub 
konstrukcja żelbetowa tunelu w przypadku tuneli głębionych i przysypanych. 

Podkład musi być o odpowiedniej nośności, wytrzymały i równy, bez wgłębień, ostrych załamań, występów, 
wystających części i przedmiotów o ostrych krawędziach, które mogłyby uszkodzić hydroizolację. Nie zaleca się 
zaokrąglania (krzywizn) w kątach i narożnikach.  

Hydroizolację można układać także na betonie niedojrzałym, musi być jednak zagwarantowana dostateczna nośność 
elementów mocujących w nim. Podkład nie musi być całkowicie suchy, nie mogą jednak na nim występować kałuże 
wody, śnieg, lód i szron. 

4.2 Typowe składy układu warstw hydroizolacyjnych 

Ochrona tunelu przed wodą podziemną i powierzchniową projektowana jest pod kątem warunków hydrologicznych 
i hydrogeologicznych, agresywności wody podziemnej, wybranej technologii budowy i rodzaju konstrukcji tunelu. 
Następujące typowe składy dotyczą tuneli drążonych. W zakresie tuneli głębionych i przysypanych można zastosować 
składy i zasady opisane w przepisie konstrukcyjnym i technologicznym FATRAFOL-H i FATRAFOL-HP. 

System FATRAFOL-T może być w zasadzie zaprojektowany i wykonany jako: 

 jednowarstwowa powłoka hydroizolacyjna bez warstwy ochronnej na powierzchni 

 jednowarstwowa powłoka hydroizolacyjna, chroniona na całej powierzchni włókniną oddzielającą lub warstwą 
PETEXDREN 900 

 system jednowarstwowy, na całej powierzchni chroniony folią PVC-P  

 system jednowarstwowy, na całej powierzchni chroniony folią PVC-P, podzielony na sektory za pomocą taśm 
szczelinowych i wyposażony w system iniekcyjny 

 
Prosty skład podstawowy – TYPOWY SKŁAD A - jednowarstwowej powłoki hydroizolacyjnej bez warstwy ochronnej 
na powierzchni w systemie FATRAFOL-T (Szczegół 201T) jest następujący.  

 masyw skalny / grunt rodzimy 

 odrzwia pierwotne (beton natryskany, odrzwia prefabrykowane) 

 włóknina oddzielająca ze 100% materiału syntetycznego min. 500 g.m-2. W przypadku grubszych lub 
nierównych podkładów zalecamy zastosowanie włókniny o gramaturze 800 g.m-2. Włóknina oddzielająca 
może być zastąpiona warstwą drenażową PETEXDREN 900 

 warstwa hydroizolacyjna z folii PVC-P FATRAFOL 803/VST, grubość min. 1,50 mm. Folia musi być ułożona 
warstwą sygnalizacyjną skierowaną do wnętrza budowli, folia przymocowana jest za pomocą tarcz 
z tworzywa sztucznego (krążków) 

 odrzwia wtórne 
 

Skład jednowarstwowej powłoki hydroizolacyjnej - TYPOWY SKŁAD B - z warstwą ochronną na powierzchni 
z włókniny oddzielającej lub warstwy PETEXDREN 900 w systemie FATRAFOL-T (Szczegół 202T) jest następujący: 

 masyw skalny / grunt rodzimy 

 odrzwia pierwotne (beton natryskany, odrzwia prefabrykowane) 

 włóknina oddzielająca ze 100% materiału syntetycznego min. 500 g.m-2. W przypadku grubszych lub 
nierównych podkładów zalecamy zastosowanie włókniny o gramaturze 800 g.m-2. Włóknina oddzielająca 
może być zastąpiona warstwą drenażową PETEXDREN 900 

 warstwa hydroizolacyjna z folii PVC-P FATRAFOL 803/VST, grubość min. 1,50 mm. Folia musi być ułożona 
warstwą sygnalizacyjną skierowaną do wnętrza budowli, folia mocowana jest za pomocą tarcz z tworzywa 
sztucznego (krążków)  

 włóknina oddzielająca ze 100% materiału nieorganicznego min. 500 g.m-2 lub warstwa PETEXDREN 900, 
przymocowana podkładkami stabilizującymi HP-PVC i podkładką HP  

 odrzwia wtórne 
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Skład jednowarstwowej powłoki hydroizolacyjnej - TYPOWY SKŁAD C - z warstwą ochronną na powierzchni z folii 
PVC-P v (Szczegół 203T) jest następujący - skład ten umożliwia także osadzenie przewodu iniekcyjnego i ewentualne 
usunięcie nieszczelności:  

 masyw skalny / grunt rodzimy 

 odrzwia pierwotne (beton natryskany, odrzwia prefabrykowane) 

 włóknina oddzielająca ze 100% materiału syntetycznego min. 500 g.m-2. W przypadku grubszych lub 
nierównych podkładów zalecamy zastosowanie włókniny o gramaturze 800 g.m-2. Włóknina oddzielająca 
może być zastąpiona warstwą drenażową PETEXDREN 900. 

 warstwa hydroizolacyjna z folii PVC-P FATRAFOL 803/VST, grubość min. 1,50 mm. Folia musi być ułożona 
warstwą sygnalizacyjną skierowaną do wnętrza budowli, folia mocowana jest za pomocą tarcz z tworzywa 
sztucznego (krążków). 

 PVC-P folia FATRAFOL 803/VST, grubość min. 1,50 mm, tworząca powierzchniową warstwę ochronną  

 odrzwia wtórne 

4.3 Wzmocnienie kątów i krawędzi itp. 

W tunelowym systemie hydroizolacyjnym FATRAFOL-T warstwa hydroizolacyjna z reguły wzmacniana jest tylko 
w przypadku tuneli głębionych, które technologią budowy zasadniczo nie różnią się od części podziemnych 
standardowych budowli naziemnych. Wzmacniane są krawędzie we wszystkich kątach poziomych i pionowych i na 
krawędziach za pomocą podłużnej taśmy z folii FATRAFOL 803/VST. Przymocowanie taśmy wzmacniającej czarną 
stroną na górze ułatwia jasną identyfikację wykonanego wzmocnienia. Taśmę mocuje się za pomocą gorącego 
powietrza na obwodzie krawędzi i kątów zgrzewem o szerokości min. 30 mm.   

W punkcie przecięcia trzech płaszczyzn (o ile powstaną na budowie) folię hydroizolacyjną wzmacnia się i doszczelnia 
całopowierzchniowym zgrzaniem kształtek przestrzennych - stożkowej rodzaju 10 i falistej rodzaju 11. Jeśli nie można 
obrobić szczegółu za pomocą kształtek systemowych, wówczas do obróbki stosuje się łatę o żądanym kształcie 
i wymiarach z folii PVC-P FATRAFOL 803/VST o identycznej grubości jak główna warstwa hydroizolacyjna. 

W przypadku tuneli drążonych wzmocnienie z reguły wykonuje się tylko w miejscach szczelin roboczych, 
powstających przy betonowaniu odrzwi wtórnych, ewentualnie przy betonowaniu dna/jezdni. Wzmocnienie wykonuje 
się poprzez przymocowanie za pomocą zgrzewania pasa folii FATRAFOL 803/VST o szerokości około 300-500 mm 
do powierzchni folii FATRAFOL 803/VST (Szczegół 302T). Przymocowanie taśmy wzmacniającej czarną stroną na 
górze ułatwia jasną identyfikację wykonanego wzmocnienia. 

W przypadku zamkniętych systemów hydroizolacyjnych dzielonych na sektory z powodzeniem w miejscu przyszłych 
szczelin roboczych odrzwi wtórnych zamiast taśmy wzmacniającej z folii PVC-P stosuje się taśmę szczelinową. 

4.4 Mocowanie warstw oddzielających, hydroizolacyjnych, drenażowych i ochronnych  

W przypadku tuneli głębionych można do mocowania zastosować elementy liniowe z blachy powleczonej tworzywem 
FATRANYL. Jeśli do mocowania folii hydroizolacyjnej w przypadku tuneli głębionych zastosowano taśmy FATRANYL i 
jeśli wymagane są zgrzewy dwuśladowe, wówczas folia nie może być zgrzewana z taśmą na brzegach na szerokości 
około 150-200 mm. Zgrzanie folii z taśmą FATRANYL na całej szerokości folii uniemożliwia wykonanie zgrzewów 
dwuśladowych.  

W przypadku tuneli drążonych mocowanie folii hydroizolacyjnej wykonuje się za pomocą tarcz (krążków) z tworzywa 
sztucznego. Krążki wstrzeliwuje się do odrzwi prymarnych w regularnych odstępach pionowych i poziomych poprzez 
włókninę oddzielającą, którą unieruchamia się w tym położeniu. Odstępy poziome wybiera się w taki sposób, aby 
umożliwiły bezproblemowe zgrzewanie taśm z folią FATRAFOL 803/VST o szerokości 2000 mm, tj. około 630-640 mm 
(Szczegół 201T-203T) 

Do mocowania mechanicznego oddzielającej włókniny ochronnej stosuje się podkładki stabilizujące HP-PVC i 
podkładki stabilizujące HP. Jeśli powierzchniową warstwę ochronną tworzy tylko folia PVC-P, wówczas podkładek 
mocujących HP-PVC i HP nie stosuje się. W takim przypadku folię ochronną PVC-P mocuje się na montażu za 
pomocą gorącego powietrza do powierzchni folii hydroizolacyjnej FATRAFOL 803/VST i ewentualnie do profilowanych 
taśm szczelinowych.  

4.5 Podział na sektory 

Podział całej powłoki hydroizolacyjnej na mniejsze, oddzielone wzajemnie i niezależne od siebie sektory w systemie 
FATRAFOL-T można wykonać za pomocą profilowanych taśm szczelinowych. Podział na sektory wykonuje się 
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przede wszystkim w przypadku zamkniętych systemów hydroizolacyjnych. Optymalna wielkość jednego sektora 
wynosi około 250 m2. 

W przypadku tuneli drążonych szczelinowe taśmy profilowane z reguły instaluje się na całym obwodzie 
tunelu w regularnych odstępach odpowiadających miejscu szczeliny roboczej odrzwi wtórnych (Szczegół 303T). 
Możliwy jest także podział poziomy na mniejsze oddzielone sektory. Wymiary sektorów praktycznie niezależne są od 
szerokości folii.  

4.6 Etapowe łączenie hydroizolacji 

W przypadku tuneli drążonych przy realizacji układu warstw hydroizolacyjnych można rozróżnić realizację etapową po 
przekroju tunelu i po osi tunelu. 

Po przekroju tunelu w systemach zamkniętych wykonuje się najpierw izolację dna z przekroczeniem (zakładką) na 
część oczepu (Szczegół 501T). W systemach otwartych z reguły najpierw wykonuje się izolację części oczepu od 
systemu drenażowego nad poziom np. jezdni, a w drugim etapie przyłącza się pozostałą część hydroizolacji w oczepie 
i kalocie (Szczegół 502T).  

W osi tunelu wykonuje się realizację etapową w zależności od potrzeb budowli, ewentualnie postępu budowy. W obu 
przypadkach hydroizolację z reguły pozostawiając wolny koniec. W oczepie najczęściej zgrzewa się na tarczach 
z tworzywa sztucznego (krążkach), na dnie tunelu chroni się skutecznie np. włókniną oddzielającą tak, aby można 
było do niej niezawodnie nawiązać w kolejnych etapach. 

W przypadku tuneli głębionych, wykonywanych w przestrzeni obudowanego szybu tzw. „typu hamburskiego“, można 
prowadzić realizację etapową np. za pomocą złącza wstecznego, opisanego szczegółowo w obowiązującym przepisie 
konstrukcyjnym i technologicznym FATRAFOL-HP. 

4.7 System iniekcyjny 

System iniekcyjny instaluje się z reguły w zamkniętych sektorowych systemach hydroizolacyjnych i stanowi połączenie 
między sektorem i wnętrzem tunelu. System pełni dwie podstawowe funkcje. 

 sygnalizuje usterkę szczelności sektora w postaci wycieku wody z rurociągu 

 po zakończeniu wyrobiska umożliwia docelowe zraszanie powierzchniowe – oczyszczanie – tylko 

nieszczelnego sektora i obniżenie tym samym ogromnych kosztów ewentualnej naprawy całej hydroizolacji 

System iniekcyjny składa się z prostej tarczy iniekcyjnej i przewodu iniekcyjnego ze złączkami do ich połączenia, 
zmiany kierunków, redukcji i zakończenia.  

Bieżący sektor powinien być osadzony w systemie FATRAFOL-T zawsze co najmniej sześcioma tarczami 
iniekcyjnymi. Tarcze iniekcyjne umieszcza się zawsze w odległości około 500 mm od brzegu sektora, a w przypadku 
wąskich sektorów w połowie jego szerokości. W odróżnieniu od systemu FATRAFOL-HP tarcze iniekcyjne łączą 
punktowo główną folię hydroizolacyjną FATRAFOL 803/VST za pomocą zgrzewania gorącym powietrzem. Zgrzewanie 
należy wykonać tylko w części kołnierza w taki sposób, aby tarcza umożliwiała wypływ substancji iniekcyjnej. Folię 
ochronną PVC-P mocuje się za pomocą zgrzewu do kołnierza tarczy (Szczegół 401T).  

 Przewody iniekcyjne łączy się za pomocą wciskanych złączek prostych lub kątowych. Przewód iniekcyjny 
odprowadza się do jednego, w praktyce jednak do kilku miejsc zbiorczych, gdzie przewody kończą się w puszkach 
zbiorczych – zob. np. szczegół (Szczegół 706HP). W puszkach przewód iniekcyjny zamyka się zaworem odcinającym 
i oznacza się jednoznacznie np. tabliczką (etykietką) identyfikacyjną, farbą lub w inny trwały sposób. 
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5. PROCEDURY TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA PRAC 
HYDROIZOLACYJNYCH 

5.1 Założenia do przygotowania 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej ochrony hydroizolacyjnej tuneli należy opierać się w szczególności na 
następujących założeniach: 

 wyniki badań hydrogeologicznych 

 rodzaj i intensywność obciążeń hydrofizycznych 

 metoda budowy tunelu 

 wymagania w zakresie wpływu poziomu wody podziemnej w okolicy tunelu 

 możliwość drenażu 

 specyfikacja środowiska korozyjnego 

 wymagania w zakresie niezawodności hydroizolacji 

Podstawowym założeniem do realizacji hydroizolacji jest wykonawcza dokumentacja projektowa. W przypadku, kiedy 
dokumentacja projektowa nie jest opracowana, za projekt odpowiada firma wykonawcza. 

5.2 Prace przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem realizacji hydroizolacji konieczne jest określenie zużycia materiałów dla potrzeb: 

 powierzchni hydroizolacji 

 utworzenia sektorów 

 wzmocnienia kątów i krawędzi 

 mocowania 

 systemu iniekcyjnego 

 zakończenia hydroizolacji na konstrukcjach pionowych 

 obróbki szczegółów 

 warstwy podkładowej, ochronnej i oddzielającej 

Ponadto należy określić sposób układania kolejnych warstw, wymagania dla etapowej realizacji izolacji, przerwy 
technologiczne, sposób ochrony hydroizolacji itd. 

Efektem prac przygotowawczych jest następująca dokumentacja pisemna: 

 technologia prac 

 jednoznaczna specyfikacja materiałów 

 wzorcowe składy układu warstw hydroizolacyjnych 

 rozwiązanie szczegółów konstrukcyjnych 

 projekt podziału hydroizolacji na sektory i ich oznaczanie, położenia tarcz iniekcyjnych, ewentualnie miejsc 
zbiorczych, jeśli są realizowane 

 kosztorys cenowy (kalkulacja kosztów) 
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6. PROCEDURY TECHNOLOGICZNE 

6.1 Gotowość placu budowy i warunki pracy 

Wymagania dotyczące gotowości placu budowy i warunki pracy środowiska zewnętrznego szczegółowo określa 
obowiązujący przepis konstrukcyjny i technologiczny FATRAFOL-H. 

6.2 Metody robocze 

6.2.1 Przystosowanie konstrukcji podkładowych 

Wymagania ogólne w zakresie jakości końcowej podkładu i jego ewentualnego przystosowania- zob. ust. 4.1. 

6.2.2 Układanie i łączenie podkładowej włókniny oddzielającej  

Układanie i łączenie podkładowej włókniny oddzielającej szczegółowo opisano w obowiązującym przepisie 
konstrukcyjnym i technologicznym FATRAFOL-H w ust. 5.2.2. 

6.2.3 Mocowanie folii hydroizolacyjnej do podkładu 

Mocowanie pionowej folii hydroizolacyjnej wykonuje się za pomocą krążków z tworzywa sztucznego. Te po wyjęciu 
z opakowania dociska się w miejscu aplikacji przez włókninę oddzielającą do odrzwi prymarnych w regularnych 
odstępach poziomych i pionowych i za pomocą wstrzelonego gwoździa przymocowane zostaną do podkładu.  

6.2.4 Układanie i łączenie folii hydroizolacyjnych, zgrzew próbny 

Zasady układania i łączenia folii hydroizolacyjnych szczegółowo opisano w obowiązującym podstawowym przepisie 
konstrukcyjnym i technologicznym FATRAFOL-H w ust. 5.2.3. i 5.2.3.2. Dla systemu FATRAFOL-T poza zakresem 
FATRAFOL-H obowiązują następujące zasady. 

Wszelkie złącza folii hydroizolacyjnych mogą być wykonywane bądź gorącym powietrzem lub gorącym klinem. 
Zgrzewanie inną metodą, np. na zimno za pomocą rozcieńczalnika L-494 w systemie FATRAFOL-T jest 
niedopuszczalne. Złącza (zgrzewy) folii hydroizolacyjnej ze złączkami przestrzennymi wykonuje się tylko gorącym 
powietrzem. 

W systemie hydroizolacyjnym FATRAFOL-T zaleca się następujące typy zgrzewów i metody zgrzewania: 

 zgrzew dwuśladowy wykonany gorącym klinem przez automat zgrzewający - zob. ust. 5.2.3.2.2 rysunek nr 9, 
Przepis konstrukcyjny i technologiczny FATRAFOL-H 

 zgrzew dwuśladowy wykonany za pomocą gorącego powietrza przez automat zgrzewający - zob. ust. 
5.2.3.2.1 rysunek nr 7, Przepis konstrukcyjny i technologiczny FATRAFOL-H 

Tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie zgrzewania automatem ze zgrzewem dwuśladowym, wykonuje się 
zgrzewanie jednośladowe gorącym powietrzem. Detale wykonuje się wyłącznie za pomocą ręcznego aparatu 
zgrzewającego gorącym powietrzem. W systemie FATRAFOL-T możliwe są następujące rodzaje zgrzewów: 

 zgrzew jednośladowy gorącym powietrzem wykonany przez automat zgrzewający- zob. ust. 5.2.3.2.1 rysunek 
nr 6, Przepis konstrukcyjny i technologiczny FATRAFOL-H 

 zgrzew jednośladowy gorącym powietrzem wykonany ręcznym przyrządem zgrzewającym - zob. ust. 5.2.3.2.1 
rysunek nr 5, Przepis konstrukcyjny i technologiczny FATRAFOL-H 

Przed samym zgrzewaniem wykonuje się zgrzew próbny o długości około jednego metra w celu nastawienia 
prawidłowych parametrów zgrzewania w zależności od warunków atmosferycznych. Nastawione parametry będą się 
zmieniać w zależności od grubości folii, temperatury powietrza, wilgotności, prędkości i kierunku wiatru, ekspozycji folii 
na promieniowanie słoneczne itp. Zgrzewane pasy dwóch folii należy pozostawić do wystygnięcia, następnie wycina 
się z nich taśmy o szerokości około 20-40 mm prostopadle do zgrzewu i na placu budowy wykonana zostanie próba 
wytrzymałości na odwarstwienie. Próby wykonuje się z różnymi nastawieniami parametrów w taki sposób, aby przy 
wybranym nastawieniu dochodziło przy próbie na odwarstwienie do rozerwania folii poza zgrzewem. Wybrane 
parametry zgrzewania oznacza się na przechowywanej próbce i w Dzienniku budowlanym. Wytrzymałość termiczna 
i zakres temperatur zgrzewania szczegółowo rozwiązuje przepis konstrukcyjny i technologiczny FATRAFOL-S w ust. 
2.1.2. 
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6.2.5 Wzmocnienie kątów i krawędzi 

W liniach krawędzi i kątów (o ile występują w danym tunelu) wykonuje się wzmocnienie warstwy hydroizolacyjnej za 
pomocą wykroju z folii FATRAFOL 803/VST o szerokości min. 300 mm. Folię najpierw nagrzewa się gorącym 
powietrzem, wyrównuje się symetrycznie wzdłuż krawędzi i kątów i po obwodzie zgrzewa się gorącym powietrzem o 
szerokości zgrzewu min. 30 mm. Zastosowanie folii z dolną czarną stroną na wierzchu umożliwia łatwą identyfikację 
wykonanego wzmocnienia. 

Kształtki stożkowe i faliste, ewentualnie wykonane na budowie ambulatoryjnie kształtki z folii FATRAFOL 803/VST 
krótko nagrzewa się gorącym powietrzem, dociska się środkiem w miejscu styku trzech izolowanych płaszczyzn i na 
całej powierzchni przymocuje się za pomocą zgrzania gorącym powietrzem do folii równocześnie dociskając wałkiem. 
W ten sposób kształtka przystosuje się równocześnie przestrzennie do kształtu podkładu.  

6.2.6 Montaż podkładki stabilizującej HP-PVC 

Do stabilizacji mechanicznej płaskich (powierzchniowych) warstw ochronnych z włókniną oddzielającą lub folią 
drenażową PETEXDREN 900 można z powodzeniem zastosować podkładkę stabilizującą HP-PVC. Podkładkę 
montażową wyjmuje się z opakowania transportowego i zgrzewa się za pomocą gorącego powietrza z położoną już, 
wypróbowaną i odebraną folią hydroizolacyjną w regularnych odstępach poziomych i pionowych (Szczegół 202T).  

6.2.7 Układanie warstw ochronnych i drenażowych  

Jeśli do wykonania warstwy ochronnej lub drenażowej użyte zostaną pasy maty PETEXDREN 900, wówczas po 
wyjęciu z opakowania transportowego pasy te należy rozwinąć, ułożyć w miejscu przeznaczenia i naciągnąć obok 
siebie. Pasy układa się z wzajemnym nakładająć na siebie (na zakładkę) min. 50 mm. W miejscach z wcześniej 
zgrzanymi podkładkami stabilizującymi HP-PVC za pomocą noża izolatorskiego ostrożnie wyciąć otwór o wielkości 
odpowiadającej mniej więcej wielkości metalowej części podkładki stabilizującej HP-PVC. Warstwę PETEXDRENu 
900 przymocuje się poprzez włożenie podkładki stabilizującej HP – bliżej zob.np. (Szczegół 202T). Zakładki 
PETEXDRENu 900 zgrzewa się montażowo za pomocą gorącego powietrza.  

Identyczną metodę zastosuje się także przy układaniu włókniny oddzielającej, jednak zakładki wykonuje się 
w zakresie min. 100 mm i zgrzewa się wzajemnie za pomocą gorącego powietrza. 

6.2.8 Podział na sektory 

Taśmę szczelinową PVC można instalować dopiero po pomyślnym wypróbowaniu i odbiorze wykończonej folii 
hydroizolacyjnej, bądź jej części. Taśmę szczelinową rozwija się wzdłuż przyszłej granicy sektora, lub w jej okolicy, 
wyrówna się i pozostawi na około 30 minut „uleżeć“. Po obu stronach taśmę zgrzewa się za pomocą gorącego 
powietrza z folią hydroizolacyjną. Koniec taśmy należy pozostawić wolny do podłączenia kolejnej taśmy lub złączki 
płaskiej lub przestrzennej. Oba łączone czoła taśm należy naciąć dokładnie i prostopadle do osi taśmy i zgrzać za 
pomocą gorącego klina. Dopiero potem pozostałą taśmę bądź złączkę zgrzeje się z folią hydroizolacyjną.  

6.2.9 System iniekcyjny  

6.2.9.1 Prosta tarcza iniekcyjna 

Prostą tarczę iniekcyjną instaluje się po wykonaniu przepisowych prób szczelności i protokolarnym przekazaniu 
i odbiorze dokończonej hydroizolacji. Tarczę iniekcyjną po wyjęciu z opakowania transportowego należy luźno 
przyłożyć w miejscu przeznaczenia i zgrząć punktowo z folią hydroizolacyjną FATRAFOL 803/VST. Folię ochronną 
PVC-P FATRAFOL 803/VST od górnej strony zgrzać z powierzchnią kołnierza. 

6.2.9.2 Układanie przewodu iniekcyjnego 

Przewód iniekcyjny instaluje się po zastosowaniu folii ochronnej PVC-P. Przewód iniekcyjny w miejscu zastosowania 
rozwija się i nożycami instalatorskimi skraca na żądaną długość.  

Przy rozciąganiu przewodu iniekcyjnego do jednego lub kilku miejsc zbiorczych w tulei w tarczy iniekcyjnej osadza się 
najpierw kątową złączkę wciskaną, do której wsunie się przewód o potrzebnej długości (Szczegół 401T). Jeśli 
konieczne jest nastawienie przewodu, wówczas należy użyć złączki. Jeśli konieczna jest zmiana kierunku z położenia 
leżącego na pionowe, wówczas należy użyć złączki kątowej. Przewód prowadzi się możliwie jak najkrótszą drogą do 
miejsca zbiorczego. 
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Przewód jest zakończony w miejscu zbiorczym, które z reguły tworzy puszka stalowa lub z tworzywa sztucznego, 
zabetonowana w odrzwiach wtórnych. Tam przewód zakończony jest kurkiem odcinającym. Każdy przewód należy  
jednoznacznie oznaczyć tabliczką (etykietką) identyfikacyjną, zgodną pod względem kolorystycznym dla każdego 
sektora lub w inny trwały sposób.  

7. NAPRAWA NIESZCZELNEGO SEKTORA 

Zainstalowany i w pełni funkcjonalny system iniekcyjny umożliwia docelowy transport substancji iniekcyjnej do 
przestrzeni między licem konstrukcji nośnej i powierzchnią folii bez konieczności pracochłonnego wiercenia konstrukcji 
nośnej. 

W przypadku wystąpienia wilgotności w tunelu, spowodowanej nieszczelnościami systemu hydroizolacyjnego 
FATRAFOL-T w fazie, kiedy hydroizolacja jest już zakryta i nie można jej naprawić w inny sposób, stosuje się iniektaż 
chemiczny. Iniektaż musi wykonywać zawsze tylko firma specjalistyczna z udokumentowanymi doświadczeniami 
w zakresie realizacji tego typu prac. Przed rozpoczęciem iniektażu zawsze konieczne są oględziny specjalistyczne na 
miejscu i ocena zakresu uszkodzeń. Przed rozpoczęciem prac naprawczych firma wykonawcza musi przedstawić 
konkretną technologię prac. Zaprojektowany materiał iniekcyjny musi być kompatybilny z folią hydroizolacyjną. Zaleca 
się wcześniejsze skonsultowanie i pisemne zatwierdzenie przez producenta zastosowanego konkretnego materiału 
iniekcyjnego. 

8. BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONA ZDROWIA, OCHRONA POŻAROWA 

Problematyka bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia podczas pracy i ochrony pożarowej została szczegółowo 
opracowana w obowiązującym podstawowym przepisie konstrukcyjnym i technologicznym FATRAFOL-H w ust. 6. 

9. KONTROLA I ODBIÓR PRAC W SYSTEMIE FATRAFOL-T 

9.1 Zasady ogólne 

Zasady ogólne wykonywania kontroli systemu hydroizolacyjnego FATRAFOL-T określa szczegółowo obowiązujący 
przepis konstrukcyjny i technologiczny FATRAFOL-H w ust. 7.1. 

9.2 Próby hydroizolacji na placu budowy 

Zasady wykonywania próby jakości układu warstw hydroizolacyjnych na placu budowy i zasady wykonywania prób 
złączy (zgrzewów) folii systemu hydroizolacyjnego FATRAFOL-T określa szczegółowo obowiązujący przepis 
konstrukcyjny i technologiczny -FATRAFOL-H w ust. 7.2. Dla systemu FATRAFOL-T identycznie jak dla systemu 
FATRAFOL-HP charakterystyczne jest wykonywanie zgrzewów dwuśladowych z utworzeniem kanaliku testowego, 
umożliwiającego kontrolę za pomocą nadciśnienia. Zasady próby za pomocą nadciśnienia opisane są w przepisie 
konstrukcyjnym i technologicznym FATRAFOL-H w ust. 7.2.2.3. 
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10.  KWALIFIKACJE I WYPOSAŻENIE BRYGADY IZOLATORÓW 

Kwalifikacje i wyposażenie brygady roboczej izolatorów są identyczne jak w przypadku systemu FATRAFOL-H i są 
szczegółowo określone w przepisie konstrukcyjnym i technologicznym FATRAFOL-H w ust. 8. 

Oprócz standardowego oprzyrządowania opisanego w systemie FATRAFOL-T należy mieć do dyspozycji: 

 Automat zgrzewający z gorącym klinem umożliwiający wykonywanie zgrzewów dwuśladowych – zalecany typ 
Herz Mion, Leister Twinny itp. 
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11. WYKAZ CYTOWANYCH NORM 

 

Oznaczenie normy Nazwa (czeska) Nazwa (polska) 

ČSN 73 0250 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 
geometrické přesnosti. 

Dokładność geometryczna w budownictwie. 
Projektowanie dokładności geometrycznej. 

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení Hydroizolacje budowli – Postanowienia podstawowe. 

ČSN P 73 0606 
Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace 
– Základní ustanovení 

Hydroizolacje budowli – Hydroizolacje powłokowe – 
Postanowienia podstawowe. 

ČSN 73 7501 
Navrhování konstrukcí ražených podzemních 
objektů 

Projektowanie konstrukcji drążonych obiektów 
podziemnych 

ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací Projektowanie tuneli na drogach naziemnych 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 

ČSN EN 13491 
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované 
pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a 
podzemních staveb 

Bariery geosyntetyczne - Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery 
nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów 
i budowli podziemnych 

EN 13967 

Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové 
pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové 
a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové 
vodě – Definice a charakteristiky 

Elastyczne wyroby wodochronne (taśmy 
hydroizolacyjne i folie). Wyroby z tworzyw sztucznych i 
gumowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z 
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i 
charakterystyki. 

EN ISO 1043-1 
Plasty – Značky a zkratky – Část 1: Základní 
polymery a jejich zvláštní charakteristiky 

Tworzywa sztuczne - Symbole i skróty nazw - Część 1: 
Polimery podstawowe i ich cechy charakterystyczne. 

EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky System zarządzania jakością – Wymagania 

EN ISO 9712 
Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a 
certifikace pracovníků NDT. 

Badania nieniszczące – Kwalifikacje i certyfikacja 
personelu badań nieniszczących 

EN ISO 14001 
Systémy environmentálního managementu - 
Požadavky s návodem pro použití 

Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania z 
instrukcją stosowania 
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12.  ZASADY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH 
SZCZEGÓŁÓW 

12.1 Wykaz szczegółów 

Szczegół 101T Przekroje typowe tuneli według technologii budowy  
Szczegół 102T Nazewnictwo części tuneli drążonych 
Szczegół 103T Zamknięty i otwarty system hydroizolacyjny  

12.2 Typowe składy 

Szczegół 201T Warstwy hydroizolacyjne bez powierzchniowej warstwy ochronnej – TYPOWY SKŁAD A 
Szczegół 202T Warstwy hydroizolacyjne z warstwą ochronną z włókniny oddzielającej lub PETEXDRENu 900 – 

TYPOWY SKŁAD B 
Szczegół 203T Warstwy hydroizolacyjne z warstwą ochronną z folii PVC-P – TYPOWY SKŁAD C 

12.2.1 Złącza folii, wzmocnienie w sektorach 

Szczegół 301T Zgrzew dwuśladowy 
Szczegół 302T Warstwy hydroizolacyjne – wzmocnienie w miejscu szczeliny roboczej odrzwi wtórnych 
Szczegół 303T Taśma szczelinowa osadzona w miejscu szczeliny roboczej odrzwi wtórnych 

12.2.2 System iniekcyjny 

Szczegół 401T Podłączenie przewodu iniekcyjnego do tarczy iniekcyjnej w składzie typowym C 

12.2.3 Podłączenia etapowe 

Szczegół 501T Podłączenie etapowe układu warstw hydroizolacyjnych – 1. etap 
Szczegół 502T Podłączenie etapowe układu warstw hydroizolacyjnych – 2. etap 
Szczegół 503T Zakończenie otwartego układu warstw hydroizolacyjnych za pomocą zgrzewu z taśmą szczelinową 

w przewodzie drenażowym 
Szczegół 504T Zakończenie układu warstw hydroizolacyjnych za pomocą zgrzewu z taśmą szczelinową przy wylocie 

tunelu 

12.2.4 Schematy przestrzenne instalacji systemu FATRAFOL-T  

Obowiązuje dla podstawowego otwartego systemu hydroizolacyjnego, tj. składu typowego A. 
Szczegół 601T Otwarte warstwy hydroizolacyjne – 1. etap - drążenie 
Szczegół 602T Otwarte warstwy hydroizolacyjne – 2. etap - odrzwia pierwotne (beton natryskowy) 
Szczegół 603T Otwarte warstwy hydroizolacyjne – 3. etap - instalacja włókniny oddzielającej  
Szczegół 604T Otwarte warstwy hydroizolacyjne – 4. etap - mocowanie włókniny oddzielającej za pomocą krążków 
Szczegół 605T Otwarte warstwy hydroizolacyjne – 5. etap - instalacja folii hydroizolacyjnej w dolnej części oczepu 
Szczegół 606T Otwarte warstwy hydroizolacyjne – 6. etap – zgrzewanie wzmacniające folii PVC-P w miejscu 

przyszłej szczeliny roboczej odrzwi wtórnych 
Szczegół 607T Otwarte warstwy hydroizolacyjne – 7. etap – betonowanie dna i części odrzwi wtórnych 
Szczegół 608T Otwarte warstwy hydroizolacyjne – 8. etap – instalacja folii hydroizolacyjnej w pozostałej części  
  oczepu i kaloty 
Szczegół 609T Otwarte warstwy hydroizolacyjne – 9. etap – zgrzewanie wzmacniające folii PVC-P na pozostałym  
              obwodzie oczepu i kaloty 
Szczegół 610T Otwarte warstwy hydroizolacyjne – 10. etap – betonowanie odrzwi wtórnych segmentami 
Szczegół 611T Otwarte warstwy hydroizolacyjne – 11. etap - betonowanie odrzwi wtórnych segmentami, kolejny 

segment 
Szczegół 612T Otwarte warstwy hydroizolacyjne – 12. etap – po otwarciu tunelu 

12.3 Szkice schematyczne szczegółów 

Na rysunkach poniżej schematycznie przedstawiono rozwiązanie standardowych typowych szczegółów. 
 
 


