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W niniejszym katalogu pragniemy przedstawić charakterystykę materiałowo-techniczną dla przewodów rurowych o 
ściankach strukturalnych z polipropylenu (PP), do podziemnego odwadniania i kanalizacji o nazwie handlowej PLASTI-
COR wraz z kształtkami.

Informacje zebrane w tym katalogu mogą służyć jako materiał pomocniczy dla projektowania,budowy czy eksploatacji 
systemów kanalizacyjnych . 

1.1 Zakres i przeznaczenie Systemu :

System PLASTICOR to system do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji o ściankach strukturalnych 
z (PP) o gładkiej powierzchni wewnętrznej i pro� lowanej powierzchni zewnętrznej typ B.
Zakres średnic :  DN/ID 150-600 mm, czyli wymiar nominalny jest odniesiony do średnicy wewnętrznej .
 System ten spełnia wymagania normy PN-EN 13476-3+A1 i może być stosowany poza i wewnątrz konstrukcjami 
budowli co odzwierciedla cecha „UD” na wyrobie. Ponadto posiada dopuszczenia do stosowania  na terenach szkód 
górniczych do IV kategorii dla rur o długości do 6m.
(Opinia Techniczna Głównego Instytutu Górnictwa)
Rury i kształtki standardowo są wyposażone w uszczelki pierścieniowe z elastomerów zgodnie z PN-EN 681-1 oraz PN-
-EN 681-2. Powinny być one założone  w pierwszej przerwie między karbami na bosym końcu rury
Łączenie odbywa się   za pomocą dogrzewanych kielichów lub poprzez złączki dwukielichowe.

Produkcja rur odbywa się poprzez wytłaczanie (rury strukturalne składające się z dwóch warstw, zewnętrznej falistej 
oraz wewnętrznej gładkiej ) natomiast kształtki wykonane są wtryskowo ( o jednowarstwowym przekroju ścianki) lub 
poprzez zgrzewanie elementów rur z elementami wtryskiwanymi.

Nominalna klasa sztywności obwodowej wg PN-EN 13476-3+A1 to : SN 8.
Rury PLASTICOR  o klasie  sztywności obw. SN 8 , produkowane są w trzech klasach minimalnej sztywności obwodowej 
i klasy� kowane do odpowiedniej grupy   poprzez badania laboratoryjne tzn:

1.  SN ≥ 8kN/m2

2.  SN ≥ 10kN/m2    
3.  SN ≥ 12kN/m2

Kształtki produkowane są w klasie sztywności obwodowej SN 8, jednak ze względu na kształt ich zmierzona sztywność 
obwodowa wielokrotnie przewyższa  sztywność SN ≥ 8kN/m2,  dlatego z powodzeniem mogą być stosowane w syste-
mach o podwyższonych sztywnościach obwodowych.

 Podstawowe barwy to : pomarańczowo-brązowa ( w przybliżeniu RAL 8023) lub czarna na zewnętrznej warstwie  rur  
oraz biała  w warstwie wewnętrznej. Podstawowa barwa kształtek to pomarańczowo-brązowa ( w przybliżeniu RAL 
8023). Norma dopuszcza  stosowanie innych barw.

1.2 Cechy systemu:

• System rur i kształtek z PP jest odporny na oddziaływanie ścieków od pH2 do pH 12 (odporność na korozję).
• Bardzo niski współczynnik chropowatości rur PLASTICOR ( 0,00068 mm badanie przeprowadzone w laboratorium 

akredytowanym) przekłada się na ograniczoną możliwość odkładania się osadów
• Dobra odporność na uderzenia nawet w niskich temperaturach ( do – 20oC)

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA SYSTEMU
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• Dobra odporność na uderzenia nawet w niskich temperaturach ( do – 20oC)
• trwałość na poziomie 100 lat przy właściwym montażu i eksploatacji
• odporność na eks� ltrację ścieków i in� ltrację wód gruntowych
• wysoka odporność na ścieranie
• odporność na starzenie
• „lekkość” systemu w porównaniu do rur kamionkowych,żeliwnych, betonowych  i co za tym idzie łatwe przenosze-

nie i instalacja
• jedynie niewielkie spadki rurociągu potrzebne są dla samooczyszczenia przewodu
• maksymalna dopuszczalna  temperatura ścieków wynosi 90oC, a chwilowo 95oC.

1.3   Właściwości  fi zyko-mechaniczne i inne parametry elementów systemu 
rurowego PLASTICOR

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA SYSTEMU

Właściwość Wymagania Metoda badania lub 
odpowiadający punkt normy

Wygląd
Widoczne powierzchnie rur i kształtek 
powinny być czyste, gładkie ,pozbawione 
zarysowań i innych zanieczyszczeń

Zgodny z PN EN 13476-1: 2008, pkt 6.1

Odporność na ogrzewanie -test piecowy Brak pęknięć, rozwarstwień i pęcherzy ISO 12091

Właściwość � zyczna: kształtki
Grubości pęknięć , pęcherzy itp. nie powinna 
przekraczać 20 % grubości ścianki wokół 
punktu wtrysku.

EN ISO 580

Zmiany w wyniku  ogrzewania
Tylko dla kształtek formowanych wtryskowo 
i elementów wtryskiwanych do kształtek 
prefabrykowanych

EN ISO 580

Właściwości mechaniczne : 
  Sztywność obwodowa rur ≥ odpowiednia SN EN ISO 9969

Sztywność kształtek ≥ odpowiednia SN ISO 13967

Elastyczność obwodowa rur min. brak spadku mierzonej siły, pęknięć, 
rozwarstwień 

EN 1446 zastąpiona przez PN-EN ISO 
13968:2008

Wytrzymałość mechaniczna kształtek  lub 
elastyczność

dla kształtek prefabrykowanych z więcej niż 
jednego elementu.
brak pęknięć, rozwarstwień  oddzielania, 
przeciekania

EN 12256 zastąpiona w grudniu 2017 r. przez 
PN-EN ISO 13264:2017-12

Udarność rur w 0 0C TIR ≤ 10 % EN 744 ,od grudnia 2017 r. zastąpiona przez. 
-PN-EN ISO 3127:2017-12

Odporność na uderzenie kształtek 0 0C Brak pęknięć EN 12061 zastąpiona w grudniu 2017 r. przez 
PN-EN ISO 13263:2017-12

Wskaźnik pełzania dla rur Wskaźnik pełzania:  ≤ 4 przy ekstrapolacji 
dla 2 lat EN ISO 9967

Szczelność połączeń z elastomerowym 
pierścieniem uszczelniającym Brak przecieku EN 1277

Odporność na równoczesne działanie cyklic-
znych zmian temperatury i zewnętrznego 
obciążenia

Tylko dla obszaru zastosowania UD i   DN/
ID ≤ 300
Odporne

EN 1437 zastąpiona przez PN-EN ISO 
13260:2012

Odporność na cykliczne działanie 
podwyższonej temperatury

Tylko dla obszaru zastosowania UD i DN/ID 
≤ 180
Brak przecieku

EN 1055:1996 Rys. 2 od listopada 2017 r. 
zastąpiona przez PN-EN ISO 13257:2017-11

Szczelność badana wodą
Tylko dla kształtek prefabrykowanych, 
wykonanych z więcej niż jednego elementu. 
Brak przecieku

EN 1053 od listopada 2017 r. zastąpiona 
przez PN-EN ISO 13254:2017-11
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2. MATERIAŁ

TABLICA
ODPORNOŚĆ MATERIAŁÓW NA KONTAKT ZE ŚRODOWISKAMI O ZRÓŻNICOWANYM PH

Rury wykonywane są z kopolimeru blokowego polipropylenu zwanego polipropylenem blokowym PP-B, natomiast 
kształtki z polipropylenu przeznaczonego do przetwórstwa metodą wtryskiwania.
  Materiał rur i kształtek nie zawiera niebezpiecznych związków chemicznych ani metali ciężkich

PP jest tworzywem o szerokim zakresie odporności na związki chemiczne..Szczegółowa odporność polipropylenu sub-
stancje chemiczne jest zawarta w normie ISO/TR 10358. 

Odporność chemiczna rur z tworzyw sztucznych
Generalnie materiały polimerowe stosowane w produkcji rur są odporne na większość zwykłych środowisk korozyj-
nych. Pomijając media wykazujące oddziaływanie spęczniające lub rozpuszczające materiał polimerowy, w pozostałych 
przypadkach określając odporność chemiczną tworzyw syntetycznych, koniecznym jest wzięcie pod uwagę wpływu 
środowiska na procesy degradacji polimeru. Degradację polimerów wywołują głównie substancje wykazujące działanie 
utleniające, promieniowanie UV , obciążenia termiczne i cykliczne obciążenia mechaniczne. W celu zwiększenia odpor-
ności polimerów na czynniki degradujące są one stabilizowane poprzez dodatek antyutleniaczy , sadzy oraz stabilizato-
rów termicznych.
W ISO/TR 10358 „Plastics pipes and � ttings - Combined chemical-resistance classi� cation table” w formie tabelarycznej 
przedstawiono klasy� kację odporności chemicznej różnych materiałów polimerowych na 427 substancji chemicznych 
w różnych temperaturach oraz przy różnych stężeniach. Projektując system przewodowy koniecznym jest uwzględnie-
nie odporności chemicznej materiału rur i armatury na media które mają nim być aby zachować jego funkcjonalność i 
trwałość w długim czasie.
Korozyjne substancje chemiczne niesione  w transportowanych mediach ujawniają podatność kanału burzowego 
rurociągu i przepustów na działanie korozyjno-abrazyjne. Korozja elektrolityczna może być spotęgowana obecnością 
tlenu w środowisku korozyjnym. W nieprzyjaznych środowiskach, materiały z jakich wykonano poszczególne elementy 
systemu przewodowego , mogą podlegać procesom erozji wywołanej także substancjami chemicznymi niesionymi w 
transportowanych mediach jak również zawartymi w otoczeniu zewnętrznym instalacji. Ponieważ skorodowana po-
wierzchnia jest wycierana, odsłaniana nowa powierzchnia przewodu podlega dalszej korozji. Powłoki ochronne i wykła-
dziny zabezpieczające nakładane na powierzchnie rurociągów podlegających erozji podlegają jednak rozwarstwieniom 
i spękaniom. 
Rury wykonane z tworzyw sztucznych, ze względu na dużą odporność chemiczną, nie podlegają korozji w przeciwień-
stwie do rur stalowych czy żeliwnych. W trakcie eksploatacji rur wykonanych z metali , korozja powoduje wzrost chropo-
watości powierzchni wewnętrznej, co zwiększa jej podatność na wytarcie mechaniczne, skracając czas ich użytkowania. 
Podatność na korozję materiałów z których wykonano rury  jest ściśle powiązana z ich odpornością na odczyn pH, 
medium przesyłanego rurami jak również środowiska otaczającego rurociąg [Technical Manual,  Soleno, Durability and 
service life, section 1, chapter 4, USA, 2005].

Materiał Zakres odporności, pH*

PE od 1,5 do 14

PVC od 2 do 12

Beton od 4 do 9

Stal od 5 do 8

* - pH = 7 – środowisko obojętne

Właściwości materiału pierścieni uszczelniających powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 681-1, PN-EN 681-2 
Odporność chemiczną materiału uszczelek  z termoplastów określono w ISO/TR 7620.
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2. MATERIAŁ

2.1  Ogólne właściwości  materiałowe polipropylenu dla rur i kształtek 

L.P. Właściwości Wartość Jednostka
1. Masowy wskaźnik szybkości płynięcia ≤ 1,5g/10 min 0,3-1,0 g/10 min

2. Moduł sprężystości, E 1 min ≥ 1250 MPa

3. Średnia gęstość 900 kg/m3

4. Średni współczynnik opornośći termicznej 
rozszerzalności liniowej ok. 14 x 10 -5 K-1

5. Przewodność cieplna ok. 0,2 WK-1 m-1

6. Przewodność cieplna właściwa ok. 2000 Jkg-1 K-1

7. Oporność powierzchniowa > 10 12 Ω

8. Wydłużenie przy zerwaniu 150 %

9. Wytrzymałość na rozciąganie 30 MPa

10. Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne                                 Parametry badania:  80 0C    4,2 MPa    Czas badania: 140 h
                                                                                                               Parametry badania:  95 0C    2,5 MPa    Czas badania: 1000 h              
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3. INFORMACJE JAKOŚCIOWE

Informacje ogólne

W  � rmie PLASTIMEX Sp. z o.o. obowiązuje System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001.
Stosowany w � rmie System Zarządzania Jakością charakteryzuje się:
• racjonalnym podziałem kompetencji i odpowiedzialności,
• angażowaniem całej załogi i dostawców w sprawy jakości wyrobów i usług,
• uregulowanymi procedurami  i instrukcjami mających na celu zapewnienie klientowi najwyższej jakości
•  dokumentowaniem działań ważnych z punktu widzenia jakości,
• systematycznym badaniem  (audit wewnętrzny) skuteczności systemu.

Na każdorazowe żądanie klienta, deklarujemy gotowość przygotowania indywidualnych planów jakości określających 
sposób spełnienia wymagań dot. jakości.

Stosowany system kontroli i badań zapewnia, że przyjmowane dostawy i pro duko  wane wyroby podlegają badaniom 
na wszystkich etapach w ramach samokontroli przez wy ko  nawców oraz kontroli   przez zakładową kontrolę produkcji w 
zakresie określonym w planach badań.
Badania wstepne np. nowego wyrobu oraz pozostałe wymagane badania  wykonywane są przez zewnętrzne laborato-
ria akredytowane.
Dodatkowo Firma Plastimex sp. z o.o. wraz z innymi czołowymi producentami systemów kanalizacyjnych i wodociągo-
wych  jest członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek „PRIK”

3.1 Deklaracja właściwości użytkowych

Zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych reguluje 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014.883 z późniejszymi zmianami). 
Dopuszcza ona do obrotu 3 kategorie wyrobów budowlanych: 
- wyroby objęte normą zharmonizowaną lub zgodne z wydaną dla nich europejską oceną techniczną z 
oznakowaniem CE wprowadzane do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania  do obrotu wyrobów budow-
lanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG(Dz.U.UE L 2011.88.5 z późniejszymi zmianami), 
- wyroby budowlane nieobjęte normą zharmonizowaną i dla których nie została wydana europejska 
ocena techniczna, oznakowane znakiem budowlanym 
- wyroby budowlane nieobjęte normą zharmonizowaną i dla których nie została wydana europejska 
ocena techniczna, legalnie wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz w Turcji i których właściwości użytkowe 
umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowalne zaprojektowane i budowane w sposób 
określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wyroby te nie są ozna-
kowane ani znakiem CE ani znakiem budowlanym. 

Dla wyrobów instalacyjnych z tworzyw sztucznych nie zostały wydane normy zharmonizowane ani nie wydaje 
się europejskich ocen technicznych i stąd podlegają one  oznakowaniu znakiem budowlanym 

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i wery� kacji stałości właściwości użytkowych określonymi w  rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytko-
wych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, producent określa typ wyrobu budow-
lanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. 
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU to dokument, który jest potwierdzeniem przeprowadzenia 
procedury oceny zgodności wyrobu budowlanego.
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3. INFORMACJE JAKOŚCIOWE

Reasumując, dla wyrobów budowlanych instalacyjnych z tworzyw sztucznych Krajową Deklarację Właściwości Użytko-
wych  wystawiamy, kiedy podlega on tak zwanej normie krajowej, która nie ma statusu normy wycofanej (dostępnej 
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym www.PKN.pl) lub kiedy wystawiono na niego Krajową Ocenę Techniczną (do 
31.12.2016 Krajową Aprobatę Techniczną.  

W naszej branży dokument ten dotyczy zatem wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym  

Oryginały dostępne są w siedzibie producenta. Poszczególne KDWU są również udostępnione na  stronie internetowej 
www.plastimex.pl.

Wzór KDWU 

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  Nr :   /

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  

Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 

Krajowy system zastosowany do oceny i wery� kacji stałości właściwości użytkowych:  

Krajowa specy� kacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:  
Nazwa akredytowanej jednostki certy� kującej, numer akredytacji i numer krajowego certy� katu lub nazwa akredytowa-
nego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:   
7b. Krajowa ocena techniczna:  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: 
Nazwa akredytowanej jednostki certy� kującej, numer akredytacji i numer certy� katu:  

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyro-
bu budowlanego dla zamierzon-

ego zastosowania lub zastosowań 

Deklarowane właściwości 
użytkowe Uwagi

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi 
właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych  na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

W imieniu producenta podpisał(-a):                                                                                             ( imię i nazwisko oraz stanowisko)
( miejsce i data wydania)                                                                                                                                                                    (podpis)
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4. ASORTYMENT

4.1 Rury

Jak już wspomnieliśmy na wstępie rury systemu PLASTICOR  są produkowane w zakres średnic : 
 DN/ID 150-600 mm, czyli wymiar nominalny jest odniesiony do średnicy wewnętrznej rury.

Rury są produkowane w trzech klasach sztywności obwodowej SN 8 SN 10 i SN12.
Różne sztywności rur można uzyskać np. poprzez zmianę grubości ścianki zewnętrznej rury. 
Grubość ta jest  zawsze dobierana w czasie produkcji tak, aby uzyskać wymaganą sztywność obwodową.
Grubość ścianki wewnętrznej praktycznie pozostaje bez zmian.
Rury są wyposażone w uszczelki zamontowane w pierwszej przerwie między karbami na bosym końcu rury . Mogą  być 
dostarczane także w wersji z dogrzewanym kielichem, lub bez niego, wtedy do łączenia stosujemy złączki i uszczelnie-
nie połączenia odbywa się  za pomocą uszczelki.
Standardowe długości handlowe rur „L” to 3 i 6 metrowe odcinki. Inne długości rur dostarczane są na zamówienie
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Tabela z podstawowymi wymiarami:

DN/ID DZ
[mm]

DWrmin
[mm] DZk DWk L1

[mm]
150 168,9+1,7 146,3 187 171,6 94

200 224,6+2 195,2 253 229 123

250 280,9+2,6 245,0 317 285 130

300 338,7+3 294,5 374 343 160

400 449,2+4 393,5 491 454 220

500 564,6+5,1 491,7 615 579 230

600 677,0+6 589,8+6 728 686 300

4. ASORTYMENT

RURA PP SN8/SN10 
BEZ KIELICHA

DWrmin

DWk

L1

L

DN/ID
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4. ASORTYMENT

4.2 Kształtki

Średnica
DN/ID

Kąt α 
[°]

L 
[mm]

L1 
[mm]

DZk[mm]
150 15 109 88,5 187

150 30 119 88,5 187

150 45 130 88,5 187

150 67 175 88,5 187

150 90 210 88,5 187

200 15 144 106,5 253

200 30 152 106,5 253

200 45 215 106,5 253

200 67 248 106,5 253

200 90 280 106,5 253

250 15 176 123 317

250 30 192 123 317

250 45 210 123 317

250 90 273 123 317

300 15 200 145 374

300 30 240 145 374

300 45 280 145 374

300 60 320 145 374

300 90 360 145 374

400 15 290 199,5 491

400 30 317 199,5 491

400 45 350 199,5 491

400 90 485 199,5 491

500 15 417 ~230 615

500 30 540 ~230 615

500 45 560 ~230 615

500 90 780 ~230 615

600 15 450 ~270 728

600 30 530 ~270 728

600 45 650 ~270 728

600 60 765 ~270 728

600 90 885 ~270 728

KOLANO PP KORUGOWANE
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4. ASORTYMENT

Średnica
DN/ID

DN Lc [mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
DZk[mm]

150 160 183 85/88,5 82 187

200 200 229,5 106,5 ~110 253

250 250 265 123 317

300 300 316/316 150/145 165 374

400 400 410 199,5 ~190 491

500 500 502 ~230 218 615

600 600 579 ~270 264 728

Średnica
DN/ID

DN Lc [mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
DZk[mm]

150 160 178 95/88,5 78 187

200 200 237 110/106,5 92 253

250 250 282 123 121 317

300 300 328 145 140 374

400 400 379 199,5 159 491

500 500 475 ~230 172 615

600 600 521 ~270 190 728

Średnica
DN/ID

Lc [mm]
L 

[mm]
DZk[mm]

150 170 88,5 187

200 242 106,5 253

250 270 123 317

300 325/326 150/145 374

400 820/442 200/199,5 491

500 520 240/~230 615

600 580 270/~270 728

ZŁĄCZKA PP DO KIELICHA 
RURY GŁADKIEJ

ZŁĄCZKA PP DO RURY 
GŁADKIEJ

ZŁĄCZKA RURY
 KORUGOWANEJ PP
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4. ASORTYMENT

TRÓJNIK PP 45°  DO RURY 
KORUGOWANEJ PP

Średnica
DN/ID

Średnica
DN1/ID

Kąt α 
[°]

Lc[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
z 

[mm]
DZk[mm]

DZkl[mm]
150 150 45 449 88,5 88,5 298 187 187

200 150 45 489 106,5 88,5 312 253 187

200 200 45 549 106,5 106,5 387 253 253

250 200 45 714 123 106,5 426 317 253

250 250 45 857 123 123 614 317 317

300 200 45 752 145 106,5 453 374 253

300 250 45 899 145 123 650 374 317

300 300 45 973 145 145 708 374 374

400 200 45 896 199,5 106,5 644 491 253

400 250 45 1013 199,5 123 727 491 317

400 300 45 1087 199,5 145 784 491 374

400 400 45 1244 199,5 199,5 918 491 491

500 200 45 1006 ~230 106,5 720 615 253

500 250 45 1123 ~230 123 802 615 317

500 300 45 1197 ~230 145 860 615 374

500 400 45 1354 ~230 199,5 993 615 491

500 500 45 1547 ~230 ~230 1143 615 615

600 200 45 1088 ~270 106,5 791 728 253

600 250 45 1205 ~270 123 873 728 317

600 300 45 1279 ~270 145 931 728 374

600 400 45 1436 ~270 199,5 1064 728 491

600 500 45 1629 ~270 ~230 1214 728 615

600 600 45 1774 ~270 ~270 1326 728 728
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4. ASORTYMENT

Średnica
DN/ID

Średnica
DN1/ID

Kąt α 
[°]

Lc[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
z 

[mm]
DZk[mm]

DZkl[mm]
150 150 90 410 96/88,5 88,5 200 187 187

200 150 90 432 106,5 88,5 215 253 187

200 200 90 455 110/106,5 106,5 230 253 253

250 200 90 501 123 106,5 250 317 253

250 250 90 526 123 123 285 317 317

300 200 90 580 145 106,5 260 374 253

300 250 90 620 145 123 285 374 317

300 300 90 660 145 145 310 374 374

400 200 90 795 199,5 106,5 380 491 253

400 250 90 793 199,5 123 393 491 317

400 300 90 792 199,5 145 405 491 374

400 400 90 820 199,5 199,5 417 491 491

500 200 90 950 ~230 106,5 420 615 253

500 250 90 990 ~230 123 460 615 317

500 300 90 1040 ~230 145 540 615 374

500 400 90 1100 ~230 199,5 600 615 491

500 500 90 1170 ~230 ~230 640 615 615

600 200 90 1260 ~270 106,5 450 728 253

600 250 90 1480 ~270 123 490 728 317

600 300 90 1590 ~270 145 530 728 374

600 400 90 1700 ~270 199,5 760 728 491

600 500 90 1920 ~270 ~230 920 728 615

600 600 90 2170 ~270 ~270 1090 728 728

TRÓJNIK PP 90°  DO RURY 
KORUGOWANEJ PP
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4. ASORTYMENT

TRÓJNIK PP 45° I 90° Z ODEJŚCIEM 
DO RURY GŁADKIEJ

Średnica
DN/ID

Średnica
DN1/ID

Kąt α 
[°]

Lc[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
z 

[mm]
DZk[mm]

150 160 45 449 88,5 78 294 187

200 160 45 487 106,5 77 308 253

200 200 45 549 106,5 92 378 253

250 160 45 714 123 77 344 317

250 200 45 714 123 92 380 317

250 250 45 833 123 121 585 317

300 160 45 752 145 77 380 374

300 200 45 752 145 92 416 374

300 250 45 875 145 121 621 374

400 160 90 780 199,5 77 295 491

400 160 45 818 199,5 77 632 491

400 200 45 876 199,5 92 627 491

400 250 45 989 199,5 121 697 491

500 160 45 928 ~230 77 708 615

500 200 45 986 ~230 92 703 615

500 250 45 1099 ~230 121 773 615

600 160 90 844 ~270 77 400 728

600 160 45 1010 ~270 77 779 728

600 200 45 1068 ~270 98 774 728

600 250 45 1181 ~270 121 844 728
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4. ASORTYMENT

Średnica
DN/ID

Średnica
DN1/ID

Lc[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
DZk[mm]

DZkl[mm]
200 150 224 106,5 88,5 253 187

250 200 314 123 106,5 317 253

300 200 303 150/145 110/106,5 374 253

300 250 315 145/145 130/123 374 317

400 250 440 199,5 123 491 317

400 300 511 199,5 145 491 374

500 300 430 240/ ~230 145/145 615 374

500 400 485 242/ ~230 205/199,5 615 491

600 400 555 ~270 199,5 728 491

600 500 671 ~270 ~230 728 615

Średnica
DN/ID

Lc[mm]
DZk[mm]

150 88,5 187

200 106,5 253

250 123 317

300 145 374

400 199,5 491

500 ~230 615

600 ~270 728

REDUKCJA PP DO RUR KORUGOWANYCH

PRZEJŚCIE SZCZELNE PP



>

17

Plastimex Sp. z o.o.
42-287 Psary

ul. Powstańców 37

tel. +48 (34) 357 93 39
tel. +48 (34) 356 62 01
tel. +48 (34) 356 60 83
fax +48 (34) 357 91 05

biuro@plastimex.pl www.plastimex.pl

4. ASORTYMENT

NASUWKA RURY KORUGOWANEJ PP

KORUGOWANA – DO KIELICHA PVC/PP

Średnica
DN/ID

Lc[mm]
DZk[mm]

150 167 187

200 242 253

250 270 317

300 326 374

400 477/442 491

500 437 615

600 508 728

Średnica
DN/ID

DN Lc[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
DZk[mm]

150 160 92 88,5 88 187

200 200 126 106,5 102 253

250 250 165 123 130 317

300 200 210 145 99 374

400 315 390/389 199,5 144 491

500 500 502 ~230 218 615

600 600 579 ~270 270 728
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4. ASORTYMENT

Średnica
DN/ID

Lc[mm]
DZk[mm]

150 112/88,5 187

200 136/106,5 255/253

250 138/123 317

300 145 374

400 240/199,5 491

500 ~230 615

600 ~270 728

Średnica
DN/ID

Lc[mm]
DZk[mm]

150 146 168,9+1,7

200 170 224,6+2

250 194 280,9+2,6

300 218 338,7+3

400 289 449,2+4

500 360 564,6+5,1

600 431 677,0+6

Średnica
DN/ID

150

200

250

300

400

500

600

KOREK PP ZEWNĘTRZNY DO 
RUR KORUGOWANYCH

KOREK PP WEWNĘTRZNY DO
RUR KORUGOWANYCH

USZCZELKA RURY 
KORUGOWANEJ PP
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USZCZELKA “IN-SITU” DO RUR 
KORUGOWANYCH

NAKŁADKA SIODŁOWA
PRZYŁĄCZENIOWA

4. ASORTYMENT

Średnica
110

160

200

Średnica
PP-250/200-PVC

PP-300/200-PVC

PP-400/200-PVC

PP-250/200-PP
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5. CECHOWANIE

Cechowanie powinno być wykonane  bezpośrednio na rurze lub kształtce przez wytłoczenie, nadrukowanie lub umiesz-
czone na etykiecie. Nie może powodować pęknięć i innych defektów. Powinno być trwałe i czytelne nieuzbrojonym 
okiem.
Rury i kształtki PLASTICOR cechowane są trwale  poprzez wytłoczenie   oraz dodatkowo poprzez etykietowanie, gdzie 
umieszczone są pozostałe informacje. 
Cechowanie znajduje się co najmniej raz na rurze  3 metrowej  oraz 2 razy na rurach 6 –  metrowych, lub w  przypadku  
kształtki   na zewnętrznej stronie kielicha

Przykładowe zdjęcie cechowania wytłoczonego na rurze :

Dodatkowo do wyrobu i/lub opakowania zbiorczego dokładana jest etykieta/ty z kodem kreskowym, zawierająca/e  
dodatkowe informacje takie jak : 

• Nazwę wyrobu np. Rura korugowana PP  DN/ID 500 
• Długość przy rurach np. 3 m
• Kat nominalny i inne informacje identy� kujące wyrób przy kształtkach
• Wewnętrzny numer  typu wyrobu � rmy PLASTIMEX  np. RPK1
• Logo � rmy PLASTIMEX
• Oznaczenia liczbowe i kreskowe kodów kreskowych
• Ilość sztuk przy opakowaniu zbiorczym, lub metrów bieżących przy opakowaniu jednostkowym
• Adres, strona internetowa � rmy PLASTIMEX Sp. z o.o.
• Miejsce produkcji Psary lub Cieszowa
• Końcówka roku wprowadzenia wyrobu pierwszy raz na rynek np. 08 
• Numer Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych 
• Numer normy
• Przy wyrobach o sztywności obwodowej SN 10 oraz SN 12 dodatkowa informacja o minimalnej sztywności obwo-

dowej 
• Ewentualny nadruk na rurach SN 10 SN 12
• Ewentualnie nazwa handlowa PLASTICOR

Cechowanie, zawiera takie informacje, jak:

Nazwę producenta Plastimex

Wymiar nominalny średnicy odnie-
siony do średnicy wewnętrznej DN/ID np. 250

Materiał PP

Klasa sztywności obwodowej SN 8

Symbol obszaru zastosowania UD

Znak budowlany

Numer normy np. EN 13476-3

Informacje producenta okres produkcji rok 
i miesiąc

5.1. Pakowanie

Rury o ściankach strukturalnych z polipropylenu (PP)  i nazwie handlowej PLASTICOR pakowane są w opakowania zbior-
cze  lub układane luzem. 
Wszystkie opakowania zabezpieczone są drewnianymi listwami i spięte taśmami, tak aby ułatwić ich składowanie, trans-
port  oraz załadunek i wyładunek. Kształtki stanowiące integralny element oferowanego systemu rurowego również
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pakowane są w opakowaniach zbiorczych lub luzem i umieszczane na paletach.  

Rury o ściankach strukturalnych PLASTICOR wyposażone są jednostronnie w kielich. Na bosym końcu rury umieszczony 
jest pierścień uszczelniający.

Kształtki dostarczane są luzem.

5.2. Składowanie

Rury o ściankach strukturalnych PLASTICOR i kształtki  należy składować  w opakowaniach producenta, w pozycji pozio-
mej na równym podłożu,   aby uniknąć  uszkodzeń. 
Rury w opakowaniach zbiorczych  zabezpieczone drewnianymi listwami i spięte taśmami mogą być składowane do 
wysokości 3,0m. 
Bardzo ważną rzeczą jest sposób składowania. Bezwzględnie należy składować tak, aby listwa górnej paczki rur leżała 
na listwie dolnej paczki rur.
 Rury powinny być ułożone na przemian kielich/bosy koniec, z wystającym na zewnątrz paczki kielichem, w celu wyeli-
minowania odkształceń.
Przy braku opakowań producenta należy składować je na drewnianych  paletach, lub innych podkładach uniemożliwia-
jących przesuwanie bezpośrednio po podłożu. 
Rury powinny być podparte w min. 2-3 punktach w zależności od długości rur, aby zapobiec odkształceniom.
Najkorzystniej aby rury były składowane w przestrzeniach zadaszonych, zabezpieczających je przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania UV. W przypadku  składowania rur PLASTICOR oraz kształtek  na otwartych placach maga-
zynowych łączny okres składowania  nie powinien być dłuższy aniżeli 12 miesięcy.  Powierzchnie rur składowanych bez 
zadaszenia,  mogą ulec powierzchniowemu odbarwieniu. Składowanie rur w okresie dłuższym niż 12 miesięcy wymaga 
zabezpieczenia wyrobów  przed  działaniem promieniowania UV. Np przez stosowanie plandek itp.  pamiętając o dobrej 
wentylacji
Zabrania się przebywania z otwartym ogniem w pobliżu składowisk.

5.3. Transport

Zarówno  podczas transportu  , składowania i innych prac rury nie mogą być przeciągane tylko PRZENOSZONE.
Transport rur i kształtek może odbywać się dowolnymi środkami, dostosowanymi do gabarytów przewożonych rur. Spo-
sób ich ułożenia w przestrzeniach transportowych powinien gwarantować brak przemieszczania się w trakcie transpor-
tu. Przewożone elementy systemu rurowego nie powinny wystawać więcej aniżeli 1 m poza tył pojazdu.
W trakcie transportu również obowiązuje zasada aby  listwa górnej paczki rur pakietu leżała na listwie dolnej paczki rur.
W celu zwiększenia ilości transportowanego towaru dopuszcza się sposób załadunku i transportu tzw. „rura w rurę”  tzn. 
rura mniejszej średnicy jest pakowana luzem, w rury o większych gabarytach.
Należy jednak pamiętać aby rury były zabezpieczone przed wysuwaniem się.
Podczas rozładunku  należy pamiętać , że rury nie mogą być zrzucane na ziemię tylko ostrożnie wyładowywane np. 
wózkiem widłowym, dźwigiem itp.
Rury transportowane luzem po ostrożnym wyjęciu należy odpowiednio składować zgodnie z pkt 5.2.

5. CECHOWANIE

DN Ilość rur w paczce/na palecie [szt.]
150 28

200 15

250 8

300 6

400 3

500 2

600 2
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6. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE  PRAWIDŁOWYCH WARUNKÓW UKŁADANIA 
I BUDOWY INSTALACJI

Na prawidłowo składowane rury nie oddziaływają żadne destruktywne czynniki np. naprężenia w ściance czy związki 
chemiczne, a proces odbarwiania materiału nie ma wpływu na ich przewidywaną trwałość.

Zalecenia stosownych norm i przepisów stanowią podstawę przy projektowaniu i budowie rurociągów kanalizacyjnych 
z rur korugowanych .
Przestrzeganie obowiązujących ustaleń dokumentów normalizacyjnych, przepisów oraz zaleceń w istotnym stopniu 
ułatwia opracowanie projektu jak i realizację budowy rurociągu, zabezpieczając jego funkcjonalność w gwarantowa-
nym okresie eksploatacji.

Od momentu, potwierdzonego pisemnie odbioru rur od przewoźnika, odpowiedzialność za mechaniczne uszkodzenia 
rur spada na wykonawcę. Dlatego transportując rury do miejsca ich wbudowania, wykonawca powinien przestrzegać
zasad podanych np. w PN-ENV 1046:2007. 
Niejednokrotnie, wśród wykonawców i inspektorów nadzoru, budzi obawy zmiana barwy lub odległa data produkcji 
dostarczonych rur. Odbarwienia są skutkiem działania promieniowania słonecznego o zakresie częstotliwości odpowia-
dającym ultra� oletowi (promieniowanie UV). Ponieważ, systemy kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, są przeznaczone 
do układania w gruncie,producenci nie dodają do nich stabilizatorów UV, które zapewniałyby długotrwałą stabilność 
barwy.  Rury podlegają bezpośredniemu oddziaływaniu promieniowania UV w trakcie ich 
składowania bez zadaszenia. Badania przeprowadzone rzez � rmy stowarzyszone w PRiK wykazują, że nawet długotrwa-
łe promieniowanie UV (kilka lat), nie ma negatywnego wpływu na właściwości rur (poza ewentualnym odbarwieniem). 
Podczas nieprawidłowego składowania może się zdarzyć, iż elastyczne rury odchylą się od prostoliniowości. Odchylenie 
nie będzie powodowało problemów, jeśli promień utworzonego łuku jest nie  mniejszy od :
• 45m dla ID 150mm
• 60m dla ID 200mm
• 75m dla ID 250mm
• 90m dla ID 300mm
• 120m dla ID 400mm
• 150m dla ID 500mm
• 180m dla ID 600mm

Promień łuku możemy wyznaczyć po wykonaniu odpowiednich pomiarów. Przy oznaczeniach na poniższym rysunku 
R≈L2/h 
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6.1. Łączenie rur kanalizacyjnych z PP-B.

Podstawowym złączem w systemach kanalizacyjnych korugowanych z PP-B są złącza kielichowe (dogrzewane lub w 
poprzez złączkę dwukielichową)  na wcisk na bosy koniec rury z zamontowanym pierścieniem uszczelniającym wykona-
nym z elastomeru zgodnym z normą PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2
Poza głównymi  rodzajami połączeń występują jeszcze połączenia specjalne stanowiące przejścia z rur z PP-B na np. rury 
żeliwne, kamionkowe lub betonowe czy gładkie z tworzyw sztucznych.
Przejścia wymagają zastosowania specjalnych produkowanych do tego celu kształtek.

6.2 Cięcie rury 

Przy montażu rur kanalizacyjnych zachodzi często konieczność skracania rur do wymaganej długości. Cięcia poprzeczne 
rur z PP-B należy wykonywać wyłącznie w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury, między karbami. Po zakończeniu cięcia 
oczyścić rurę i usunąć zadziory.
Skracanie bosych końców kształtek jest niedopuszczalne.

6.3 Zakładanie pierścienia uszczelniającego

Elastomerowy pierścień uszczelniający umieszcza się w pierwszej przerwie między karbami na bosym końcu rury. W 
wyczyszczoną wnękę wkłada się czysty pierścień uszczelniający. Przed włożeniem uszczelki zaleca się zanurzyć ją w 
wodzie. Włożenie pierścienia w rowek  ułatwia stopniowe naciąganie jej na karb. 

6.4  Montaż złącza

Montaż złącza kielichowego polega na wciśnięciu bosego końca rury kanalizacyjnej z PP-B do kielicha drugiej rury lub 
kształtki. Przed tą operacją wnętrze kielicha należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym, czyli poślizgowym. 
Nie należy do tego używać towotu ani innych smarów!
Wprowadzenie bosego końca rury kanałowej do kielicha może być wykonane przy pomocy specjalnego urządzenia 
wciskowego, względnie przez zastosowanie ręcznej dźwigni. Przy mniejszych średnicach rur z PP-B mogą być stosowa-
ne wpychanie ręczne przy użyciu np. podkładki drewnianej przyłozonej do rury i łomu jako dżwigni.
Przy większych średnicach (ponad 200 mm ) stosuje się urządzenia mechaniczne np. z obejmą łańcuchową oraz dwu-
stronną dźwignią. 

6.5 Ochrona rur przed przemarzaniem.

Przewód kanalizacyjny powinien być położony na takiej głębokości, aby ścieki w nim płynące nie ulegały zamarzaniu. 
Pomimo znacznie mniejszego współczynnika przewodzenia ciepła dla rur z PP-B w porównaniu z żeliwem, ze względów 
bezpieczeństwa - w związku z kruchością materiału przy ujemnych temperaturach, dla rur z PP-B obowiązują te same 
głębokości przykrycia co dla rur żeliwnych.
Głębokość ułożenia przewodu kanalizacyjnego jest więc uzależniona od głębokości zamarzania gruntu h z dla danej 
części kraju. Szczegółowy podział kraju na 4 strefy klimatyczne z określeniem wartości h z podano w PN-EN 1997-
1:2008.
Zgodnie z ustaleniami normalizacyjnymi głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h n od 
wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu było większe, niż głębokość przemarzania gruntu hz o 0,2 m. i wynosi-
ło:
• w stre� e o hz = 0,8 m. hn = 1,0 m
• w stre� e o hz = 1,0m. hn =1,2 m
• w stre� e o hz = 1,2m. hn = 1,4 m
• w stre� e o hz = 1,4m. hn = 1,6 m
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W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się zmniejszenie przykrycia hn, jednak nie więcej niż o 0,1 m.W przypadku ko-
nieczności usadowienia przewodu na mniejszych głębokościach, przewód powinien być ocieplony warstwą izolacyjną z 
żużlu,styropianu, względnie innym sposobem dającym podobne wyniki izolacji cieplnej.
Praktycznie można przyjąć następujące grubości warstwy ocieplającej z żużlu( lub innego materiału izolacyjnego) z 
nakryciem go warstwą papy:
• w I stre� e klimatycznej        20 cm
• w II stre� e klimatycznej       18 - 25 cm
• w III stre� e klimatycznej      20 - 30 cm
• w IV stre� e klimatycznej      25 - 40 cm
W zależności od stopnia wilgotności gruntu i grubości warstwy ziemi (przykrycia), nie mniej jednak niż 0,5 m od po-
wierzchni terenu.

6.6 Klasyfi kacja gruntu i klasy zagęszczenia

Klasyfi kacja gruntów 

W  normie PN-ENV 1046 rozważane są trzy typy gruntu: ziarnisty, spoisty i organiczny. Każdy z nich ma podgrupy, które 
dla materiałów ziarnistych oparto na wielkości cząstek i granulacji, a dla materiałów spoistych oparto na poziomach 
plastyczności. W Tablicy A1 podano kryteria i przydatność do zastosowania jako materiału zasypki. 

Tablica A.1 — Grupy gruntuN3)

Typ gruntu
Grupy gruntu Stosowa-

ny jako 
zasypkaLp. Typowa nazwa Symbol* Cecha wyróżniająca Przykład(y)

ziarnisty
1 Żwir o jednorodnym 

uziarnieniu
(GE) 
[GU]

Stroma krzywa uziarnienia, 
przewaga strefy o jednej 
wielkości ziarna

Tłuczeń, żwir rzeczny i 
kopalny, żwir morenowy, 
żużel, popiół wulka-
niczny

TAK

Żwiry o dobrej granulacji, 
mieszaniny żwir-piasek [GW]

Ciągła krzywa uziarnienia, 
strefy o kilku wielkościach 
ziaren

Mieszaniny piasek- żwir o 
złej granulacji

(GI)
[GP]

Stopniowa krzywa uziarnie-
nia, brak co najmniej jednej 
strefy uziarnienia

2 Piaski o jednorodnym 
uziarnieniu

(SE)
[SU]

Stroma krzywa uziarnienia, 
przewaga strefy o jednej 
wielkości ziarna

Piasek wydmowy i na-
niesiony, piasek rzeczny, 
piasek nieckowy

TAK

Piaski o dobrej granulacji, 
mieszaniny piasek-żwir [SW]

Ciągła krzywa uziarnienia, 
strefy o kilku wielkościach 
ziaren

Piasek morenowy, piasek  
tarasowy, piasek kopalny

Mieszaniny strefowe pia-
sek-żwir o złej granulacji

(SI)
[SP]

Stopniowa krzywa uziarnie-
nia, brak co najmniej jednej 
strefy uziarnienia

sypki (niespoisty) 3
Ilaste żwiry, mieszani-
ny żwir-piasek-ił o złej 
granulacji

[GM]
(GU)

Szeroki/nieregularny roz-
kład uziarnienia z drobno-
ziarnistym iłem

Zwietrzały żwir, gruz 
skalny osuwiska, glinia-
sty żwir

TAK

Gliniaste żwiry, mieszaniny 
żwir-piasek-glina o złej 
granulacji

[GC]
(GT)

Szeroki/nieregularny 
rozkład uziarnienia z 
drobnoziarnistą gliną

Ilaste piaski, mieszaniny 
piasek-ił o złej granulacji

[SM]
(SU)

Szeroki/nieregularny 
rozkład uziarnienia z drob-
noziarnistym iłem

Kurzawka, grunt glinia-
sty, piaski lessowe

Gliniaste piaski,  miesza-
niny piasek-glina o złej 
granulacji

[SC]
(ST)

Szeroki/nieregularny 
rozkład uziarnienia z 
drobnoziarnistą gliną

Gliniasty piasek, nanie-
siona glina, naniesiony 
margiel
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Typ gruntu
Grupy gruntu Stosowa-

ny jako 
zasypkaLp. Typowa nazwa Symbol* Cecha wyróżniająca Przykład(y)

spoisty
4

Nieorganiczne iły, bardzo 
drobne piaski, mączka 
kamienna, iły lub gliniaste 
drobne piaski

[ML]
(UL)

Niska stabilność,  podatność 
na gwałtowne zmiany stanu Less, grunt gliniasty

TAK

Nieorganiczne gliny, gliny 
wyraźnie plastyczne

[CL]
(TA)
(TL)
(TM)

Stabilność średnia do 
bardzo wysokiej,  brak 
niepodatności na niezbyt 
wolne zmiany stanu, pla-
styczność niska do średnich

Naniesiony margiel, 
glina

organiczny
5

Mieszane grunty ziarniste 
z domieszką humusu lub 
kredy

[OK]
Domieszki roślinne lub nie- 
roślinne, zapach próchnicy, 
lekki ciężar, duża porowa-
tość

Grunty wierzchnie, 
piasek kredowy, piasek 
tufowy (wulkaniczny)

NIE

Organiczny ił i organiczna 
ilasta glina

[OL]
(OU)

Średnia stabilność, podat-
ność na wolne lub bardzo 
szybkie zmiany stanu, pla-
styczność niska do wysokiej  

Kreda morska, grunt 
wierzchni

Organiczna glina, glina z 
organicznymi domiesz-
kami

[OH]
(OT)

Wysoka stabilność, brak 
podatności na zmiany,  
plastyczność średnia do 
wysokiej

Szlam, grunt ilasty

6 Torf, inne wysoko orga-
niczne grunty

[Pt]
(HN)
(HZ)

Rozkładający się torf, 
włókna, barwa brązowa do 
czarnej 

Torf NIE

Szlamy [F]
Muły zalegające pod wodą, 
urozmaicone, zawierające 
piasek/glinę/kredę, bardzo 
miękkie

Szlamy

*  Użyte symbole pochodzą z dwóch źródeł. Symbole w nawiasach kwadratowych  [..] wzięto z Normy Brytyjskiej BS 5930. Symbole w nawiasach 
okrągłych (..) wzięto z Normy Niemieckiej DIN 18196.

Opis Stopień konsolidacji

Standardowy Wskaźnik 
Proctora1), % ≤ 80 od 81 do 90 od 91 do 94 od 95 do 100

Liczba uderzeń od 0 do 10 od 11 do 30 od 31 do 50 > 50

Oczekiwane stopnie 
konsolidacji osiągane 
przy klasach zagęszcze-
nia w niniejszej prenor-
mie

NIE (N)

UMIARKOWANY (M)

DOBRY (W)

Grunt ziarnisty luźny średnio gęsty gęsty bardzo gęsty

Grunt spoisty i orga-
niczny miękki zwarty sztywny twardy

1)  Wyznaczony zgodnie z  DIN 18127.

UWAGA   Tablica A.2  stanowi pomoc w interpretacji opisów stosowanych w różnych źródłach za pomocą terminów dla stopni konsolidacji 
używanych w niniejszej prenormie.

Tablica A.1 — (zakończenie)

Tablica A.2 — Terminologia klas konsolidacji

W wypadku mieszaniny gruntów do klasy� kacji możne być przyjęty grunt dominujący. 

Często gęstość lub stopień konsolidacji są podawane dla gruntu. Może to być podawane w formie słownej lub liczbo-
wej.  W Tablicy A.2  podano przybliżone zależności dla różnych stosowanych opisów. 
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W przypadku braku dostępu do szczegółowych informacji dotyczących nienaruszonego gruntu rodzimego zazwyczaj 
zakłada się, że jego równoważnik konsolidacji zawiera się od 91 % do 97 % Standardowego Wskaźnika Gęstości Proctora 
(SPD).

6.7   Dobór sztywności obwodowej 

W  PN-ENV 1046  wymieniono następujące sposoby   doboru  sztywności  obwodowej  rur, w  oparciu  o wcześniejsze 
doświadczenia lub  korzystając z    tablic zamieszczonych  w  normie,  na  podstawie  obliczeń zgodnych  z  EN  1295-
1:1997.
W przypadkach gdy brak doświadczeń tego typu, wówczas minimalne wymagane sztywności obwodowe powinny być 
wybrane z dwóch tablic umieszczonych w prenormie. Tablice dotyczą następujących warunków:

- obszarów nie obciążonych ruchem kołowym z głębokością przykrycia od 1 m do 3 m i od 3 m do 6 m;
- obszarów obciążonych ruchem kołowym z głębokością przykrycia od 1 m do 3 m i od 3 m do 6 m.

Na podstawie danych dotyczących: gruntu rodzimego, charakterystyki zasypki i głębokości przykrycia minimalną 
sztywność obwodową rury wybieramy z tablic. Zastosowanie rur o określonej sztywności obwodowej układanych na 
podłożu odpowiednio uformowanym i zagęszczonym materiale podsypki zapewnia, że odkształcenia nie będą większe 
od wartości granicznych podanych w odnośnej normie systemowej.

Dane zestawione w tabelach  dotyczą rur  bezciśnieniowych  i  ciśnieniowych  do  średnicy  DN  3000 mm  włącznie. 
Natomiast  minimalne sztywności obwodowe rur mieszczą się w granicach od 1,25 do 10,00 kN/m
Zgodnie z zapisami prenormy, zastosowanie  sztywności  obwodowych  ujętych w   tabelach,  gwarantuje  ugięcia rur 
poniżej wartości dopuszczalnych. 

Zgodnie  z zaleceniami Polskiego  Stowarzyszenia  Producentów  Rur  i  Kształtek  z  Tworzyw  Sztucznych,  do  budowy 
zewnętrznych  sieci  kanalizacyjnych,  sugeruje się   stosowanie  rur  z  tworzyw  sztucznych  o  sztywności obwodowej 
4 kN/m2 (SN4) lub 8 kN/m2 (SN8). Wykorzystanie rur o sztywności obwodowej niższej niż 4 kN/m2 (SN4),  w  przypadku  
ich  niskiej  jakości  oraz  błędów  wykonawczych,  obarczone  jest  dużym ryzykiem znacznego skrócenia  cech funk-
cjonalnych  kanału. Różnice w ugięciach rur o sztywności obwodowej 8 kN/m2 (SN8) i większej, niezależnie od stopnia 
zagęszczenia gruntu, są niewielkie i bez praktycznego znaczenia dla długotrwałej i eksploatacji kanałów.

W  oparciu o wyniki europejskiego projektu  badawczego  „Projektowanie  podziemnych  rurociągów  z  tworzyw  ter-
moplastycznych” przeprowadzonego przez TEPPFA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw 
Sztucznych) oraz   APME  (Europejskie  Stowarzyszenie  Producentów  Tworzyw  Sztucznych ,  Stowarzyszenie PRiK 
zaleca  uproszczoną procedurę doboru  sztywności  obwodowych  rur. Ma ona  zastosowanie dla rur o średnicach do DN 
1100 mm, układanych z przykryciem H od 0,8 m do 6,0 m, wówczas gdy  iloraz H/DN jest nie mniejszy niż 2,0. 
W przypadkach kiedy  koniecznym jest  wykonanie  obliczeń wytrzymałościowych, wówczas   Stowarzyszenie  zale-
ca  metodę skandynawską.  Szczegółowe informacje dotyczące omawianego zagadnienia są zawarte w  „Stanowisku  
Polskiego  Stowarzyszenia  Producentów  Rur  i  Kształtek  z  Tworzyw Sztucznych w sprawie sztywności obwodowej rur 
kanalizacyjnych z tworzyw termoplastycznych”.
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6.8 Układanie rurociągu

Układanie przewodów kanalizacyjnych z rur PP-B 
Układanie przewodów kanalizacyjnych musi być poprzedzone wykonaniem odpowiedniego wykopu dostosowanego 
do warunków wymaganych dla rur i kształtek  oraz do odpowiedniego przygotowania podłoża z zachowaniem warun-
ku nienaruszalności struktury gruntu w stre� e obsypki ochronnej rury kanałowej.

6.8.1 Metody układania rurociągów 

Rury  kanalizacyjne z tworzyw sztucznych mogą być układane w gruncie różnymi metodami. Najbardziej popularną jest 
tradycyjna metoda wykopu otwartego. 
 -Wykop otwarty - metoda tradycyjna

Wykopy wąsko i szerokoprzestrzenne, o szerokości w stre� e rury, umożliwiającej wykonanie połączeń. Szczegółowe 
wytyczne prowadzenia prac można znaleźć
w normie PN-ENV 1046:2007. Norma wprowadza  możliwość użycia gruntu rodzimego do wykonania obsypki rur. 
Inne stosowane metody wykopowe to : metody wąskowykopowe ,metoda wykopu wąskoprzestrzennego, frezowanie 
lub płużenie.
Inne metody układania rurociągów to:metoda  bezwykopowa stosowana z reguły w przypadkach, kiedy wykonywanie 
wykopów otwartych jest znacznie utrudnione lub niemożiwe np. przejście pod rzeką lub drogą o dużym natężeniu 
ruchu. 
Niejednokrotnie o zastosowaniu i wyborze konkretnej metody bezwykopowej decyduje rachunek ekonomiczny oraz 
przewidywany stopień utrudnieńw ruchu drogowym. 
Bezwykopowe układanie rurociągów wymaga specjalistycznego sprzętu i jest obarczone stosunkowo dużym ryzykiem 
komplikacji jakie mogą wystąpićw jego trakcie. Dlatego powinno być każdorazowo poprzedzone badaniami geotech-
nicznymi i wykonaniem projektu. 
Do  metod bezwykopowych należą  jak przewierty i przeciski.
Do budowy przewodów kanalizacyjnych można stosować wyłącznie rury i kształtki nieuszkodzone.

Układanie przewodów kanalizacyjnych z rur korugowanych najlepiej  prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 
+5OC, gdyż w przeciwnym razie rośnie prawdopodobieństwo uszkodzenia oraz spada jakość zagęszczania gruntu.
Wykop otwarty należy wykonywać zgodnie z projektem technicznym który powinien zawierać minn:
• wymaganą szerokość wykopu
• kształt wykopu 
• system zabezpieczeń przed ewentualnym osunięciem mas ziemi
• zabezpieczenie przed ewentualnym ruchem pieszym i kołowym
• rodzaj podłoża 
• występowanie przeszkód w wykopie ze sposobem ich obejścia
• poziom wód gruntowych i ewentualny sposób ich usuwania
• Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.
• Urobek z wykopu powinien być składowany w minimalnej odległości od wykopu  0,5 m.
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Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym, z wypro� lowanym dnem na 
łożysko nośne rury kanałowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowę kanalizacji rozpoczyna się od punktów 
węzłowych to jest od studzienek kanalizacyjnych. Budowę kanału prowadzi się z ustalonymi spadkami pomiędzy punk-
tami węzłowymi od najniższego do najwyższego punktu. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na całej długości. 
Ułożony odcinek rury kanałowej, po sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga ustabilizowania przez wykonanie 
obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej do wysokości 10 cm ponad wierzch rury, a w końcowej fazie robót obsypkę 
uzupełnia się do 30 cm.

Zasypka kanału w wykopie składa się z  dwóch lub trzech rodzajów warstw:
• warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu,
• warstw(y) do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

6. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE  PRAWIDŁOWYCH WARUNKÓW UKŁADANIA 
I BUDOWY INSTALACJI

Rys.1

Rys2. Zasypka z dwóch rodzajów materiałów/stopni zagęszczeń
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6. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE  PRAWIDŁOWYCH WARUNKÓW UKŁADANIA 
I BUDOWY INSTALACJI

Norma  PN-ENV 1046:2007 wprowadza możliwość zastosowania jako zasypki jedynie gruntu rodzimego, oznaczone na . 
Rys 1-: jako Strefa rury:
Zasypkę kanału przeprowadza się w trzech etapach:
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,
etap II -po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpo-
rem ścian wykopu.
Warstwę ochronną rury kanałowej wykonuje się z piasku sypkiego drobno, średnio lub gruboziarnistego bez grud i ka-
mieni. Zagęszczanie tej warstwy, powinno być bardzo starannie przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożno-
ści z uwagi na kruchość rur. 

Przed przystąpieniem do zasypki wykopu, należy dokonać kontroli wskaźnika zagęszczenia obsypki przez uprawnioną 
jednostkę służby geotechnicznej.  Zasypywanie wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, 
z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką rusztowania z desek oraz rozporem ścian wykopu. 
Przed całkowitym zasypaniem powinno się przeprowadzić badanie szczelności przewodów i studni kanalizacyjnych 
zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1610.

Szczegółowe wykonywanie, budowa wykopów,klasy� kację gruntu,klasy zagęszczenia gruntu,dobór rur, sztywności 
obwodowej rur, odbiory końcowe , badania szczelności i wiele  innych wytycznych  przedstawiają normy PN-B-10736 i  
PN-EN 1610.

Ułożenie rur w gruncie

Rura ułożona w gruncie podlega obciążeniom gruntu i obciążeniom wywołanym ruchem kołowym. W przypadku rur 
elastycznych ułożonych w gruncie zdolność przenoszenia obciążeń przez rurociąg zależy zarówno od sztywności obwo-
dowej rury, jak i sztywności otaczającego ją gruntu. Nawet jeżeli rurociąg wykonano według najwyższych standardów, 
praktyka wskazuje, że, odkształcenie będzie się zmieniało wzdłuż rurociągu. Zmiany ugięcia odzwierciedlają zróżnico-
wane podparcie oraz zróżnicowane oddziaływanie obciążeń zewnętrznych na rurę. 
Rury z tworzyw termoplastycznych, jako rury elastyczne, przenoszą wraz z otaczającym je gruntem wszystkie obciąże-
nia zewnętrzne. Nieodłączną cechą rur elastycznych jest to, że pod wpływem działania obciążeń zewnętrznych uginają 
się. Wielkość tego ugięcia uzależniona jest głównie od stopnia, w jakim obciążenia przenoszone są przez grunt otaczają-
cy rurę. Wyniki przeprowadzonych badan wykazują, że wielkość ugięcia rury 
w ok. 80% zależy od jakości prac montażowych, ok. 15% od głębokości ułożenia rurociągu, 
ok. 3,5% od sztywności obwodowej zastosowanej rury i ok. 1,5% od użytego materiału . Jak widać, to nie parametry 
techniczne stosowanych rur lecz jakość prac montażowych jest kluczowym elementem decydującym o stopniu ugięcia 
rurociągu.

Rys. Udział czynników mających wpływ na wielkość ugięcia rur.
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6. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE  PRAWIDŁOWYCH WARUNKÓW UKŁADANIA 
I BUDOWY INSTALACJI

6.9 Obliczenia hydrauliczne przewodów grawitacyjnych , dobór średnic oraz 
spadków przewodów.

Obliczenia przepływów burzliwych w przewodach kanalizacyjnych o przekrojach kołowych przy całkowitym napełnie-
niu  wymagają ustalenia średniej prędkości przepływu V, którą można wyznaczyć ze wzoru  Colebrooka-White’a poda-
nego PN-EN 752-4.
Natężenie przepływu Q przy pełnym napełnieniu przewodu można wyznaczyć mnożąc średnią prędkość strumienia 
przez powierzchnię przekroju poprzecznego, z równania przedstawionego poniżej 

Przekroczenie granicznych obciążeń rur ułożonych w gruncie może wywołać nadmierne ugięcie pierścieniowe rury, 
pierścieniowe wyboczenie, pierścieniowe ściskanie lub zniszczenie mechaniczne konstrukcji ścianki.
Wpływ poprawności  posadowienia rur w gruncie na wielkość ich odkształcenia przedstawiono poniżej.

Rys. Zależność pomiędzy ugięciem pierścieniowym rury i sztywnością obwodową dla określonego stopnia zagęszczenia grun-
tu wokół rury [Lars-Eric Janson, Plastics Pipes for Water Supply and Sewage Disposal,  Stockholm , str. 195, 2003, Tłumaczenie:  

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, Toruń, 2010]

Q= -6,954 log

gdzie:

V - średnia prędkość strumienia o przekroju poprzecznym przewodu (m/s)
g - stała grawitacji (9,81 m/s2)
di - średnica wewnętrzna rury (m)
JE - spadek hydrauliczny (strata energii na jednostkę długości) (bezwymiarowa)
k - współczynnik chropowatości hydraulicznej rury (m)

0 - współczynnik kinetycznej lepkości cieczy (dla ścieków wynosi 1.3 . 10-6 m2/s)

0,737 k
3,71di

di
2+( )d √di JE   10-6
√di     JE   (m3/s)
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6. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE  PRAWIDŁOWYCH WARUNKÓW UKŁADANIA 
I BUDOWY INSTALACJI

Dla ustalonych spadków przewodów (JE) oraz przyjętych średnich prędkości przepływu ścieków (V) , można ustalić 
średnicę przewodu rurowego dla wymaganych wielkości przepływu (dm3/s), korzystając z zależności gra� cznych do 
obliczeń przepływów. 
W obliczeniach hydraulicznych przewodów należy uwzględnić współczynniki chropowatości , charakterystyczne dla 
powierzchni ścianek rur. Uwzględniają one straty ciśnienia wywołane tarciem medium/powierzchnia rury w czasie prze-
pływu turbulentnego.
W przypadku przewodów kanalizacyjnych częściowo napełnienionych, w obliczeniach  można zastosować zależność 
Bretting’a :

qn

qn

Vn

Rn

hn hn

hn

= 0,46-0,5 cos + 0,04 cosπ 2π) )( (Q

Q

V

R

di di

di

gdzie:

hn - wysokość częściowo napełnionego przewodu
di - wysokość pełnego napełnienia przewodu
qn - natężenie przepływu częściowo napełnionego przewodu
Q - natężenie przepływu przy pełnym napełnieniu przewodu
Vn - prędkość przepływu częściowo napełnionego przewodu
Rn - promień hydrauliczny częściowo napełnionego przewodu
R - promień hydrauliczny przy pełnym napełnieniu przewodu

 - stosunek wysokości częściowego napełnienia do pełnego napełnienia przewodu

 - stosunek wielkości natężeń przepływów dla różnych napełnień przewodu

- stosunek prędkości strumieni ścieków dla różnych wysokości napełnień 
  w odniesieniu do pełnego napełnienia

- stosunek promieni hydraulicznych



>

32

Plastimex Sp. z o.o.
42-287 Psary

ul. Powstańców 37

tel. +48 (34) 357 93 39
tel. +48 (34) 356 62 01
tel. +48 (34) 356 60 83
fax +48 (34) 357 91 05

biuro@plastimex.pl www.plastimex.pl

W opracowaniu instrukcji wykorzystano następujące  , przepisy krajowe ,unijne  i normalizacyjne oraz opracowania 
techniczne.

PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnienio-
wego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfi kowa-
nego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfi kacje rur i kształtek o 
gładkiej powierzchni wewnętrznej i profi lowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B     
PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego od-
wadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplasty� kowanego poli(chlorku 
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe 
PN-EN ISO 580:2006 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych -- Kształtki wtryskowe z 
tworzyw termoplastycznych -- Metody wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania 
PN-EN 681-1 :2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma 
PN-EN 681-1 :2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających -- Część 2: Elastomery termoplastyczne 
EN 744 zastąpiona w grudniu 2017 r. PN-EN ISO 3127:2017-12 - wersja angielska. Rury z tworzyw termoplastycznych 
-- Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne – Metoda spadającego ciężarka
ISO/TR 7620
PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością -- Wymagania 
PN-EN ISO 9967:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie wskaźnika pełzania 
PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywności obwodowej 
PN-ENV 1046 „Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy poza 
konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią
EN 1053 od listopada 2017 r zastąpiona przez PN-EN ISO 13254:2017-11 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania wodoszczelność 
EN 1055:1996 Rys. 2  od listopada 2017 r zastąpiona przez PN-EN ISO 13257:2017-11 Systemy przewodów rurowych 
z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie 
podwyższonej temperatury 
PN-EN 1277:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elasto-
merowym pierścieniem uszczelniającym 

PN-EN ISO 13967:2011 Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywności obwodowe 
EN 1437 zastąpiona przez PN-EN ISO 13260:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Metoda badania odporności na równoczesne działa-
nie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia 
EN 1446 zastąpiona przez PN-EN ISO 13968:2008 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucz-
nych -- Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie elastyczności obwodowej 
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
PKN-ISO/TR 10358:2016-08 - wersja angielska Rury i kształtki z tworzyw sztucznych -- Zbiorcza tablica klasy� kacji 
odporności chemiczne 
EN 12061 zastąpiona w grudniu 2017 r. przez PN-EN ISO 13263:2017-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termopla-
stycznych -- Metoda badania wytrzymałości na uderzenie 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki 
techniczne wykonania

7. LITERATURA
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