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1. Wprowadzenie

 Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC PROFiL powstała w 1982 roku. Po przeszło 20 latach 
swojego rozwoju jest obecnie dużą fabryką produkującą nowoczesne systemy przewodów z tworzyw 
sztucznych przeznaczonych do kanalizacji (grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej), wodociągów, 
osłon kabli telefonicznych oraz rynien dachowych.
  Wyroby te wytwarzane są najczęściej z poli(chlorku winylu) zwanego w skrócie PVC. Ze względu 
na wymagania od systemów kanalizacji wewnętrznej wysokiej odporności na działania temperatur, do 
produkcji tych systemów wprowadzony został również polipropylen (PP). Wymagania jakościowe dla 
wszystkich wyrobów dostosowane są do aktualnych polskich norm (PN-EN), które są oparte na normach 
europejskich (EN) oraz, tam gdzie ich jeszcze nie ma, na Aprobatach Technicznych, które uzyskaliśmy 
dla naszych wyrobów.
   Główną część produkcji firmy PROFiL stanowią rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznej o podwójnych 
ściankach (strukturalne) o nazwie PROCOR z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o wymiarach 
nominalnych odniesionych do średnicy wewnętrznej (DN/ID) w zakresie od 200 mm do 600 mm.
 Rura PROCOR składa się z wewnętrznej ścianki gładkiej, która jest ściśle połączona w procesie 
produkcji ze ścianką zewnętrzną karbowaną, co znacznie zwiększa jej odporność na odkształcenia 
wskutek działania nacisku gruntu. Rury te przy małym ciężarze mają wysoką sztywność obwodową 
(SN), przez co zaliczane są do rur o najwyższej sztywności w grupie rur bezciśnieniowych z tworzyw 
termoplastycznych.
 Na bazie rur PROCOR produkowany jest pełen asortyment kształtek do ich łączenia oraz 
konieczny do wykonania jednolitego systemu kanalizacji grawitacyjnej dla odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych oraz wód powierzchniowych pochodzących z opadów atmosferycznych. Produ-
kowany jest również szeroki asortyment studzienek niewłazowych - inspekcyjnych, pozwalający 
na nowoczesną eksploatację przewodów z poziomu terenu oraz studzienek włazowych-rewizyjnych 
pozwalających na prowadzenie prac eksploatacyjnych w przypadku wystąpienia awarii .
 Równolegle z systemem rur strukturalnych PROCOR produkowane są również rury do kanali-
zacji zewnętrznej gładkościenne z PVC-U o średnicach zewnętrznych (dn) w zakresie od dn = 110 mm do 
315 mm wraz z kształtkami wtryskowymi z PVC-U do wykonywania przewodów z tych rur.
 Uzupełnieniem systemów rur do kanalizacji zewnętrznej układanych w gruncie jest produkowany 
przez naszą wytwórnię asortyment rur i kształtek z polipropylenu (PP) do odprowadzania nieczystości 
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków. Stosowanie do tego celu polipropyl-
enu wynika z faktu, że jest to tworzywo podobnie jak PVC również termoplastyczne, lecz odporne na 
trwałe występowanie temperatury ścieków do 950C. Temperatury takie mogą występować przy zrzucie 
gorących ścieków z pralek automatycznych i domowych urządzeń do zmywania naczyń, które najczęściej 
nie posiadają urządzeń termostatujących polegających na dolewaniu do gorących ścieków wody zimnej 
przed ich zrzutem do domowej instalacji kanalizacyjnej.
 Poza rurami bezciśnieniowymi kanalizacyjnymi wytwórnia PROFiL produkuje również rury 
z PVC-U ciśnieniowe o średnicach zewnętrznych (dn) w zakresie od 90 mm do 225 mm wraz z odpo-
wiednim asortymentem kształtek przeznaczonym głównie do budowy sieci wodociągowych układanych 
w gruncie. Rury te spełniają wszystkie wymagania jakościowe norm europejskich oraz krajowych 
Organów Służby Zdrowia dotyczące warunków higienicznych mających wpływ na jakość (zapach, 
barwę, smak i rozwój bakterii) wody przeznaczonej na zaopatrzenie ludności do celów spożywczych.
Rury ciśnieniowe wodociągowe nadają się również do budowy systemów kanalizacji ciśnieniowej 
oraz kanalizacji podciśnieniowej (próżniowej). Systemy te są coraz częściej stosowane na terenach 
o wysokim poziomie wód gruntowych i na terenach gdzie naturalne spadki są zbyt małe, przez co 
wymagane jest znaczne zagłębienie przewodów. W takich warunkach zamiast odwadniania terenu przy 
układaniu głębokich kanalizacji grawitacyjnych, bardziej opłaca się zbierać lokalnie ścieki do studni 
podłączeniowych i okresowo przepompowywać je na wyższy poziom do przewodów grawitacyjnych lub 
bezpośrednio do oczyszczalni.
 Wysoka jakość naszych wyrobów wynika z prowadzonej ciągłej kontroli od sprawdzania surow-
ców nabywanych w wiarygodnych firmach poprzez kontrolę procesu we wszystkich stadiach produkcji 
do kontroli wyrobu gotowego. Naszą troską jest również sposób pakowania wyrobów oraz ich odpow-
iednie zabezpieczenie na czas transportu, aby odbiorca otrzymał produkt nadający się do bezpośredniego 
wykonania instalacji z jak najmniejszym ryzykiem popełnienia błędu.
 Pracownicy techniczni fabryki przygotowują rozwiązania techniczne idące w kierunku wpro-
wadzania nowych rozwiązań w budowie kompleksowych systemów przewodów z tworzyw sztucznych.
Mamy nadzieję, że przekazanie do rąk Odbiorcom naszych wyrobów Instrukcji stosowania... ułatwi pro-
jektowanie i wykonywanie przewodów z tworzyw sztucznych na aktualnym poziomie wiedzy wynikłej 
z dotychczasowych doświadczeń, publikacji oraz stanu normalizacji krajowej i europejskiej.
 Osiągnięcia firmy PROFiL zostały również docenione przez różne krajowe organizacje. W 1997 
roku uhonorowano firmę tytułem Lidera Przedsiębiorczości. W dwa lata później od pisma Profile firma 
otrzymała Złotą Kielnię i Grand Prix I Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej Małych i Średnich 
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Przedsiębiorstw. Zdobyła również zaszczytny tytuł Lidera Rynku, a w maju 2000r. firma PROFiL 
otrzymała za system rur strukturalnych PROCOR godło Teraz Polska.
 Na przełomie 2000 i 2001 roku na podstawie opinii konsumentów firma PROFiL otrzymała 
Złotego Hipolita oraz prawo do oznaczania znakiem DOBRE, BO POLSKIE systemów orynnowania 
dachów PROFiL 130 i PROFiL 90.
 System rur strukturalnych PROCOR został nagrodzony Złotym Medalem Międzynarodowych 
Targów Poznańskich - Instalacje 2001. W 2003 roku, firma PROFiL wysok¹ jakoœæ swoich wyrobów 
popar³a uzyskaniem certyfikatu ISO-9001-2000.

 2. Produkcja rur i kształtek z PVC-U i PP.

 Poli(chlorek winylu) (PVC) otrzymuje się z przerobu acetylenu (karbidu z udziałem wody) 
lub etylenu (produktu otrzymywanego przy przerobie ropy naftowej) oraz chloru (z soli kuchennej) 
poprzez proces polimeryzacji. W Polsce PVC produkowany jest przez Zakłady ANWIL we Włocławku 
(POLANVIL), gdzie podstawowymi surowcami do produkcji są pochodne przerobu ropy naftowej 
(etylen) i sól kuchenna (chlor). Z PVC produkuje się rury, rynny, profile okienne, kable, wykładziny 
podłogowe i szereg innych wyrobów. Do produkcji rur stosowany jest PVC bez dodatku plastyfika-
torów (zmiękczaczy) stąd nazwa zgodnie z normą [17] nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (z angiel-
skiego unplasticized -nieplastyfiko- wany, z niemieckiego weichmacherfreies-niezmiękczony) w skrócie 
PVC-U.
 PVC zaliczany jest do tworzyw termoplastycznych, które pod wpływem ciepła miękną i można je 
formować oraz wielokrotnie przetwarzać. Temperatura kształtowania (np. wyginania, formowania kieli-
chów) wynosi 110-1300C, natomiast przetwarzanie odbywa się w temperaturze około 1800C. Powstałe 
przy produkcji odpady po zmieleniu (recyklingu) nadają się do nawrotu technologicznego.
 Proces produkcyjny rur polega na wytłaczaniu ślimakowym mieszanek na bazie PVC, do którego 
dodaje się w niewielkich ilościach (łącznie 3÷8%) środki modyfikujące, pigmenty barwiące, stabiliza-
tory i wypełniacze. Kształtki wykonywane są metodą wtrysku do termostatowanych form lub metodą 
kształtowania z rur i spawania. Przed wytłaczaniem lub wtryskiem składniki miesza się w podwyższonej 
temperaturze (110÷1200C) w mieszalnikach fluidalnych otrzymując suchy spieczony aglomerat tzw. dry-
blend. W czasie tego spiekania dodatkowe składniki są wchłaniane przez PVC, który łączy się w większe 
ziarna o wyższym ciężarze nasypowym w porównaniu do pierwotnego PVC.
 Produkcja rur ciśnieniowych i kanalizacyjnych o ściankach jednowarstwowych gładkich odbywa 
się na wytłaczarkach dwuślimakowych. Rury ciśnieniowe (wodociągowe) w miejscu gdzie będzie for-
mowany kielich mają, poprzez okresowe zmniejszenie szybkości odciągu, pogrubione ścianki o około 
40%. Kielichowanie rur wykonywane jest na linii produkcyjnej wraz z wstawieniem w rowek kielicha 
uszczelki elastomerowej i zabezpieczeniem kielicha przed zanieczyszczeniem poprzez nałożenie nakładki 
(zaślepki).
 Natomiast kanalizacyjne rury strukturalne o podwójnej ściance PROCOR produkowane metodą 
jednoczesnego wytłaczania dwóch ścianek, z których wewnętrzna ścianka jest gładka, a druga ścianka 
zewnętrzna jest karbowana (falista o kształcie trapezowym) i ściśle połączona ze ścianką gładką w procesie 
technologicznym. Rury strukturalne są kielichowane z tym, że kielichy mają wewnętrzną powierzchnię 
gładką, a uszczelkę elastomerową wstawia się w ostatnie wgłębienie pomiędzy karbami na drugim 
końcu rury.
 Kształtki do rur strukturalnych PROCOR wykonuje się przez formowanie i spawanie rur struk-
turalnych (trójniki,łuki, złączki dwukielichowe bez przegrody) lub z rur jednowarstwowych gładkich.
 Polipropylen otrzymuje się poprzez polimeryzację propylenu wytwarzanego przy przerobie ropy 
naftowej.
 Do produkcji rur i kształtek kanalizacji wewnętrznej stosowany jest polipropylen typu kopolimer 
blokowy (polimeryzowany z różnych monomerów metodą polimeryzacji blokowej) w postaci granu-
latu. Do granulatu dodaje się w niewielkiej ilości pigment barwiący na bazie sadzy lub czasem środki 
ułatwiające przetwórstwo. Może być również stosowany granulat zabarwiony z dodatkami gotowy do 
przetwórstwa.
 Rury wytwarzane są metodą wytłaczania, a kształtki formowane są metodą wtrysku do termosta-
towanych metalowych form.
    Oceny jakości wyrobów dokonuje Zakładowe Laboratorium Badawcze, które prowadzi systema-
tyczne kontrole dostarczanych surowców oraz sprawuje nadzór nad badaniami odbiorczymi wszystkich 
wyrobów na każdym etapie produkcji. Dokumentacja z tych badań przechowywana jest przez okres, co 
najmniej 3 lat zgodnie z systemem ISO 9001-2000.
 Kontrolą są objęte:
 —  surowce i wyroby poddostawców
  - atesty dostawcy
  - badania własne zgodności z wymaganiami i atestami -dopuszczenie do produkcji
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 —  wyroby własne
  - badania zwalniające partię (bieżąca kontrola produkcji) (BRT)
  - badania typu (TT) przeprowadzane dla potwierdzenia że spełnione są wszystkie 

wymagania przedstawione normie PN-EN lub aprobacie technicznej
  - przyczyny powstawania braków
  - kontrola pakowania, składowania i transportu
  - wydawanie świadectwa kontroli jakości.

 3. Charakterystyka materiałowa systemów przewodów układanych w gruncie

 Dla systemów przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych układanych w gruncie obliczenia 
zakładają że trwałość ich wyniesie, co najmniej 50 lat. Doświadczenia krajowe z rurami PVC-U zbliżają 
się już do tego okresu. Natomiast doświadczenia niemieckie od rozpoczęcia ich produkcji przekroczyły 
już znacznie okres 60 lat . 
 W tym czasie produkcja rur z PVC systematycznie wzrastała, a wieloletnie już doświadczenia 
oraz badania właściwości tego materiału doprowadziły do udoskonalenia produkcji oraz lepszego 
poznania tego tworzywa, przez co zdecydowanie poprawiono jego właściwości fizyczno-mechaniczne  
i użytkowe. Początkowo rury z PVC stosowano głównie do budowy instalacji przemysłowych, stopniowo 
rozszerzając je na inne kierunki. Dotychczasowe obserwacje zachowania przewodów z nieplasty-
fikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U potwierdziły w pełni zalety tego tworzywa.
 Budowę sieci wodociągowych z PVC-U na szerszą skalę rozpoczęto w kraju na początku lat 
siedemdziesiątych, a już w latach osiemdziesiątych przekonano się o zaletach tych rur i rozszerzono 
ich szerokie stosowanie również do budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych. Obecnie uważa się, że 
przewody z PVC-U przy poprawnym ich ułożeniu w gruncie, gdzie rury te nie są narażone na działania 
promieni UV i nie występują wysokie różnice temperatur, co mogłoby być powodem przyspieszonego pro-
cesu ich starzenia, mogą przy bezawaryjnej swojej pracy wykazać trwałość nawet przez okres 100-400 lat.
 Dalszym etapem rozwojowym budowy systemu grawitacyjnej kanalizacji zewnętrznej jest użycie 
rur o ściankach dwuwarstwowych strukturalnych o nazwie handlowej PROCOR. Jak to już wspomniano 
w procesie produkcyjnym wytłacza się jednocześnie współosiowo dwie ścianki, z których wewnętrzna 
ścianka jest gładka, a zewnętrzna ścianka jest formowana faliście (korugowana), przez co uzyskuje profil 
trapezowy. Obie te ścianki w procesie technologicznym zaraz po uformowaniu ścianki zewnętrznej 
w miejscach jej wgłębień są połączone ze sobą na trwałe.
 Linia technologiczna do produkcji rur PROCOR ma bardzo nowoczesne rozwiązania konstruk-
cyjne, jest wyposażona w pełną automatykę wraz z precyzyjnym sterowaniem dozowania surowców co 
gwarantuje wysoką jakość wytwarzanych rur. Rury PROCOR produkowane są wraz z uformowanym 
gładkim wewnątrz kielichem zakończonym stożkową strefą dla łagodnego wprowadzania uszczelki przy 
wykonywaniu połączenia. Profilowe uszczelki elastomerowe wstawione na ostatnim wgłębieniu bosego 
końca rury gwarantują absolutną szczelność połączeń.

 Rury strukturalne (dwuwarstwowe) PROCOR posiadają następujące zalety:
 — wytrzymują wysokie naciski gruntu przy nieznacznym odkształceniu średnicy wewnętrznej
 — waga ich jest o około 45% niższa w porównaniu do rur gładkich o ściankach pełnych z PVC-U  

o podobnej odporności na odkształcenia (sztywności obwodowej)
 — dzięki gładkiej ściance wewnętrznej występują niskie opory przepływu i nie ma tendencji 

do zalegania części zawiesinowych ścieków, można, więc przy projektowaniu przyjmować 
większy efektywny przekrój rury i mniejsze minimalne spadki przewodów w porównaniu do 
rur z innych materiałów

 — dzięki zastosowaniu najnowszej technologii produkcji wraz z automatyką pomiarową 
uzyskuje się wysoką jakość rur z kielichami, które gwarantują szczelność przewodów

 — konkurencyjna cena
 — ³atwość montażu przewodów bez potrzeby stosowania ciężkiego sprzętu do transportu
 — pełen asortyment kształtek i studzienek inspekcyjnych - niewłazowych i studzienek włazo-

wych (na zamówienie) występujący w tym samym systemie pozwala na łatwe prowadzenie 
prac montażowych.

 W skład systemu PROCOR wchodzą następujące elementy do budowy kanalizacji grawitacyjnej:
 — złączki dwukielichowe z przegrodą i bez przegrody (nasuwki)
 — trójniki dwukielichowe redukcyjne
 — kształtki do szczelnego połączenia ze studniami betonowymi (przejścia szczelne)
 — złączki do łączenia rur bezkielichowych PROCOR i rur gładkich (bosy koniec) z tworzyw 

termoplastycznych (PVC-U, PP, PE) - ZZ
 — złączki do łączenia rur bezkielichowych PROCOR i rur gładkich kielichowych z tworzyw 

termoplastycznych (PVC-U, PP, PE) - WZ
 — przyłącza siodłowe do rur PROCOR
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 — tudzienki niewłazowe - inspekcyjne wykonane na bazie rur PROCOR o wymiarach nomi-
nalnych odniesionych do średnicy wewnętrznej PROCOR 400 mm, PROKOR 500 mm       
i PROCOR 600 mm.

 — studzienki włazowe (wykonywane na zamówienie) z rur o wymiarach nominalnych  odnie-
sionych do średnicy wewnętrznej DN/ID 800 mm i DN/ID 1000 mm  

 Aby zapewnić długi okres bezawaryjnej eksploatacji przewodów wykonywanych z PVC-U 
układanych w gruncie, należy eliminować stosowanie materiałów tradycyjnych, których trwałość pomimo 
znacznych ulepszeń materiałowych może ograniczać się do okresu 30 lat.

 Porównując właściwości rur kanalizacyjnych i wodociągowych z PVC-U i PP do rur z 
materiałów tradycyjnych takich, jak beton zbrojony, żeliwo, kamionka lub stal można przyjąć:
 Okres trwałości obliczany na co najmniej 60 lat w założeniach projektowych dla rur kanali-
zacyjnych i wodociągowych z PVC-U będzie znacznie dłuższy, podczas gdy dla rur z materiałów trady-
cyjnych najczęściej nie przekroczy przy bezawaryjnej pracy tego okresu.
 Bardzo gładkie ścianki wewnętrzne rur z tworzyw sztucznych (PVC-U i PP) nie ulegają 
„zarastaniu”. Nie powstają osady zmniejszające „światło” przekroju przepływu, a rury kanalizacyjne 
wymagają znacznie rzadszego przeglądu instalacji oraz ich czyszczenia. Przewody kanalizacyjne z PVC-U 
i PP można w porównaniu z rurami tradycyjnymi układać z mniejszymi spadkami gwarantującymi 
występowanie prędkości przepływu, przy której następuje ich samooczyszczanie . Występuje mniejsze 
ryzyko powstawania ścieków sceptycznych zawierających siarczki wywołane przedłużonym zaleganiem 
w warunkach beztlenowych. Rury z PVC-U i PP są odporne na bakterie redukujące w gruncie siarc-
zany. Czyszczenie przewodów kanalizacyjnych, układanych w gruncie (jeżeli jest już konieczne) można 
wykonywać poprzez wykorzystanie samochodów WUKO, metodami płukania ciśnieniowego, elastycz-
nymi przewodami wprowadzonymi poprzez studzienki inspekcyjne - niewłazowe z powierzchni terenu. 
Również z powierzchni terenu można prowadzić inspekcje przewodów za pomocą kamer telewizji 
przemysłowej. Ma to szczególne znaczenie przy kontroli kanalizacji rozdzielczej, gdzie do ścieków 
bytowo-gospodarczych nie powinny być odprowadzane wody powierzchniowe.
 Połączenia kielichowe z uszczelkami elastomerowymi są wyjątkowo łatwe w montażu, 
co znacznie ułatwia układanie przewodów, ale również daje gwarancję szczelności przewodów 
ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Przy prawidłowym montażu połączenia, (co jest bardzo proste) 
przypadki nieszczelności zdarzają się niezwykle rzadko. Ryzyko przedostawania się wód gruntowych 
(infiltracja) do systemu kanalizacji grawitacyjnej oraz wydostawania się ścieków z systemu kanalizacji 
ciśnieniowej lub grawitacyjnej do otaczającego gruntu (eksfiltracja) jest bardzo niewielkie.
 Mały ciężar rur z tworzyw sztucznych kilkakrotnie mniejszy niż rur z innych materiałów poz-
wala na łatwe układanie przewodów, obniża koszty transportu i prac rozładunkowych. Nie wymagane są 
specjalne urządzenia dźwigowe do opuszczania przewodów na dno wykopów. Przy dobrej organizacji 
robót ziemnych można często nawet na terenach o płytkim poziomie wód gruntowych ograniczyć odwad-
nianie terenu i szybko przeprowadzić prace montażowe i częściowo zasypać wykopy. Na terenach o małej 
nośności gruntu nie jest konieczne fundamentowanie podłoża przewodu, lecz możliwa jest wymiana 
gruntu w strefie ułożenia przewodu (około 30 cm dookoła przewodu) na grunt o dobrej zdolności do 
zagęszczania i zabezpieczenie tego gruntu geotkaninami przed przenikaniem drobnych pylistych frakcji 
z gruntu rodzimego w celu niedopuszczenia do przemieszczania się przewodu z PVC-U.
 Dobra odporność chemiczna. Tworzywa sztuczne są całkowicie odporne na oddziaływanie 
występujące w naturalnych warunkach gruntowych oraz różnych związków występujących w 
wodach gruntowych i z tego względu nie wymagają żadnych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Odznaczają się również wysoką odpornością na odczynniki występujące przy dezynfekcji prze-
wodów wodociągowych przeprowadzanych wodą chlorowaną oraz odczynników stosowanych do 
uzdatniania wody. Nie stwierdzono również, wp³ywu PVC-U miał na własności wody do picia 
poprzez oddziaływanie na zapach, smak, barwę oraz dodatkowy rozwój bakterii. Przewody kanal-
izacyjne odporne są na działanie większości roztworów wodnych, związków alkalicznych, grzy-
bów, bakterii oraz mikroorganizmów, a także ścieków o wartości pH w zakresie 2÷12, dotyczy 
to również uszczelek elastomerowych. Rury PVC-U ciśnieniowe nadają się również do budowy 
kanalizacji ciśnieniowej oraz podciśnieniowej (próżniowej) znajdującej najczęściej zastosowanie 
do przepompowywania ścieków ze zbiorników retencyjnych lub podnoszenia poziomu ścieków za 
pomocą stacji próżniowych. Przewody PVC-U mogą mieć również zastosowanie do budowy insta-
lacji przemysłowych do transportu różnych chemikaliów. Trzeba tu pamiętać, że PVC-U nie jest 
odporny na wysoko stężone:
 — rozpuszczalniki organiczne takie, jak aceton, estry, aldehyd octowy, benzen, dwusiarczek 

węgla, chloroform, dwuchlorometan (dichlorometan) trójchloroetylen (tri), etery
 — halogeny takie, jak brom, chlor, fluor, jodyna
 — kwasy: azotowy, chlorosulfonowy, fosforowy, podchlorowy, siarkowy.
 Atakowanie przez te substancje chemiczne może polegać na przenikaniu przez ścianki rur  
powodując ich zmiękczenie i pęcznienie.
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 Wysoka odporność na ścieranie (abrazja ścianek). Rury z tworzyw sztucznych charakteryzują 
się wysoką odpornością na ścieranie ścianek, znacznie wyższą niż z materiałów tradycyjnych. Badania 
przeprowadzone przez Narodowy Urząd Badań Materiałów w Darmstadt(Niemcy)zgodnie z opisem 
zawartym w DIN19534-2:1992, do których użyto rynnę wykonaną z rury PVC-U o długości 1 m 
obracaną wahadłowo o kąt±220 z częstotliwością 21,6 wahań na minutę wypełnioną wodą z materiałem 
ścierającym - piaskiem i żwirem o określonej wielkości ziaren. Badania te wykazały bardzo dobre 
właściwości rur z PVC-U. Porównując odporność na ścieranie poprzez pomiar wielkości ubytków 
(abrazję) rur z różnych materiałów można stwierdzić, że przyjmując abrazję ścianki dla rury z PVC-U za 
1 jednostkę, to abrazja dla stali wyniesie 2,3, żeliwa 2,8, kamionki 5,8 i betonu 21.
 Rury z PVC-U i PP zaliczają się do izolatorów, nie są przewodnikami prądu elektrycznego a 
więc są odporne, w przeciwieństwie do metali, na działanie prądów błądzących występujących głównie 
w rejonie ruchu pojazdów szynowych napędzanych trakcją elektryczną.
 Wysoka elastyczność rur z PVC-U i PP w porównaniu z rurami sztywnymi tradycyjnymi 
pozwala na znacznie większe możliwości przejęcia fal uderzeń hydraulicznych powstałych przy szybkich 
zmianach ciśnienia wody w przewodach nie powodując ich uszkodzenia. Zjawisko to występuje przy 
gwałtownym zamknięciu zaworu (szczególnie kulowego), zatrzymaniu lub rozruchu pomp ciśnieniowych 
pompujących wodę do sieci gdzie strumień wody będący w ruchu wytwarza tzw. taran wodny mogący 
uszkodzić przewód.

 4. Ogólne właściwości fizyko-mechaniczne

 Ogólne właściwości fizyko-mechaniczne materiału użytego do produkcji rur z PVC-U i PP 
wynikające z badań materiałoznawczych ujęto w tablicy [1].

Tablica 1. Właściwości PVC-U i PP

 L.p. Właściwość Jednostki PVC-U PP
 
 1 Gęstość średnia g/cm3 1,4 0,9
 
 2 Moduł elastyczności E1 min  MPa  3200  1200
 
 3 Wytrzymałość na rozciąganie 
  (próba doraźna do 3 min.)  MPa  48  30
 
  4 Wydłużenie przy zerwaniu  %  50  400
 
 5 Współczynnik rozszerzalności 
  liniowej  mm/mK  0,08  0,14
 
  6 Przewodność cieplna  W/mK  0,16  0,2
 
  7 Pojemność cieplna właściwa  J/kgK   2000
 
  8 Odporność powierzchniowa W   >1012  >1013

 
 9 Odporność na zamarzanie  
  wody w przewodzie  nieodporny nieodporny
    niszczy rurę niszczy rurę 

 10 Palnoœæ  samogasn¹cy palny 

 5.   Odporność chemiczna

 Systemy przewodowe z PVC-U i PP są odporne w szerokim zakresie (2÷12) odczynu pH na 
korozję spowodowaną działaniem wody, jak również ścieków komunalnych o pochodzeniu socjalno-
bytowym, wód deszczowych, powierzchniowych i gruntowych. W przypadku przewodów przeznac-
zonych do przesyłania chemicznie zanieczyszczonych ścieków lub ścieków przemysłowych należy wziąć 
pod uwagę ich odporność chemiczną i temperaturę w jakie są transportowane.
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 Pełen zestaw substancji chemicznych w zależności od temperatury, na które rury z PVC-U i PP 
są odporne, albo posiadają odporność ograniczoną lub nie nie są odporne podano w wytycznych ISO/TR 
10358:1993, a zestaw substancji dotyczących uszczelnień elastomerowych podano w ISO/TR 7620. W 
przypadku niewystarczającej odporności chemicznej uszczelek elastomerowych, a wystarczającej 
odporności na dane substancje  rur z PVC-U  należy  je kleić, a w przypadku rur  z  PP  należy je 
zgrzewać.

 6. Wymagania ujęte w dokumentach normalizacyjnych

 Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i polipropylenu (PP) produkowane 
przez Wytwórnię Profili Budowlanych PROFiL są w pełni dostosowane  do wymagań zawartych w 
normach europejskich (EN). Polskie wersje Norm Europejskich (PN-EN), które zostały przetłumaczone 
i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny nie mogą wprowadzać jakichkolwiek zmian w 
odniesieniu do wersji oficjalnych (podanych w językach angielskim, francuskim i niemieckim) i mają 
ten sam status, co Normy Europejskie. Natomiast normy europejskie, które zostały wprowadzone do pol-
skiej normalizacji bez przetłumaczenia są ustanowione jako normy uznaniowe ze znaczkiem (U) po roku 
ustanowienia (w Polsce) i  są one najczęściej opublikowane w języku angielskim.

 Normy PN-EN są więc identyczne z dokumentami EN, a ich publikowanie jest możliwe tylko po 
uzyskaniu zgody przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) w Brukseli (Belgia). Polska od 2004 
roku jest członkiem CEN (do tego czasu była obserwatorem). W przypadku dotychczasowego nie zatwi-
erdzenia PN-EN oparto się w Instrukcji.... na normach (EN) oraz przednormach  (ENV) lub projektach 
norm (prEN) które nie są publikowane.

 Definicje i skróty ujęte w normach PN-EN  i EN:

 DN - wymiar nominalny
 DN/OD - wymiar nominalny, odniesiony do średnicy zewnętrznej
 DN/ID - wymiar nominalny, odniesiony do średnicy wewnętrznej
 dn   - nominalna średnica zewnętrzna  
 de1m - średnia średnica zewnętrzna 
 de - średnica zewnętrzna (zmierzona w dowolnym punkcie)
 dsm - średnia średnica wewnętrzna kielicha
 en   - grubość ścianki nominalna 
 e2 - grubość ścianki kielicha
 e3 - grubość ścianki kielicha w strefie rowka
 e4 - grubość ścianki rury strukturalnej w miejscu połączenia ścianki wewnętrznej i zewnętrznej
 e5 - grubość ścianki wewnętrznej rury strukturalnej
 SDR - znormalizowany stosunek wymiarów. Liczbowe oznaczenie serii rury w przybliżeniu  

wynika z podzielenia nominalnej średnicy zewnętrznej przez nominalną grubość   ścianki. 
 
 Wartość liczbową można ustalić z równania (1):

                                                           dn                                           (SDR) = ——— = 2(S) + 1                                                                       en

 S - seria rur - (dotyczy szeregu grubości rur). 
 
 Liczba wynika z równania (2) :

                                                     dn - en                                           (S) = ——————      
                                                       

 2en

 SN -  nominalna sztywność obwodowa (kN/m2) Liczbowe oznaczenie związane z szeregiem 
grubości rur z danego materiału (Sprawdza się doświadczalnie poprzez ściskanie próbki rury 
do momentu odkształcenia średnicy wewnętrznej o 3%)

 MRS -  minimalna wymagana wytrzymałość (MPa)

 Przyjęta dla obliczenia dopuszczalnego ciśnienia wewnętrznego rur pracujących w temperaturze 
200C przez 50 lat.

(1)

(2)
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 C - ogólny współczynnik eksploatacji (projektowy)
 δs    - naprężenie projektowe (MPa) wynikłe z równania (3):

                                                 (MRS)
                                          δs = ——————          
                                                    C

PN -  ciśnienie nominalne  w  (bar)
  Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne, przy którym rura może być obciążona w sposób 

ciągły (z wyłączeniem pulsacji) w temp. 20°C przez okres 50 lat.

 Wykaz norm i aprobat dotyczących rur.

 Aprobaty i norma dotyczące strukturalnych rur kanalizacyjnych PROCOR z PVC-U
 - Aprobaty Techniczne Nr AT/99-02-0651 i AT/99-02-0779-01 wydane przez Centralny 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” w Warszawie dotyczące 
rur i kształtek o ściankach strukturalnych z PVC-U do sieci kanalizacyjnych dla PROFiL 
Wytwórni Profili Budowlanych z PVC Sp. z o.o.

 - Aprobata Techniczna Nr AT/99-04-0689 wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
w Warszawie dotycząca rur kanalizacyjnych strukturalnych i kształtek z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) PROCOR dla firmy PROFiL.

 - Aprobata Techniczna Nr AT/2001-04-1170 wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
w Warszawie dotycząca studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych z rur strukturalnych 
PROCOR z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) dla firmy PROFiL ważna do 
2006.11.26

 - prEN 13476-1:2002 Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów z tworzyw sztuc-
znych do odwodnień i kanalizacji. System rur o ściankach strukturalnych z nieplasty-
fikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 1: 
Wymagania dla rur,  kształtek i systemu. 

  (Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. Structured-
wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC-U), polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE). Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system).

 Normy dotyczące rur kanalizacyjnych z PVC-U
 - PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

 
 - PN-EN 1456-1:2003   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu)(PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i sys-
temu. 

 Norma dotycząca rur ciśnieniowych z PVC-U
 - PN-EN 1452:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiekczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesyłania wody. Część 1: Wymagania 
ogólne. Część 2: Rury. Część 3: Kształtki. Część 4: Zawory i wyposażenie pomocnicze. 
Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.

 Norma dotycząca kanalizacji wewnętrznej z PP
 - PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

 Normy dotyczące uszczelek
 - PN-EN 681-1:2002   Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma.
 - PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszc-

zelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

(3)[MPa]
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 Wymagane właściwości mechaniczne i fizyczne rur i kształtek.

Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U

 Zgodnie z Aprobatami wydanymi przez COBRTI „Instal” i IBDiM oraz normami prEN 13476-1 
i PN-EN 1401  rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U powinny spełniać wymagania ujęte w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane właściwości rur i kształtek kanalizacyjnych  z PVC-U

 L.p. Właściwości Wymagania Parametry badania Metoda badania
 
 1 Odporność na uderzenia rur  TIR <_ 10% Temp. kondycjonowania PN-EN 744:1997
  (metoda spadającego ciężarka)   (0±1)°C
  
 2 Odporność na uderzenia  Brak uszkodzeń Temp. kondycjonowania PN-EN 12061:2001
  kształtek wtryskowych    (0±1)°C
  (metoda zrzutu kielichem   Wysokość zrzutu
  na twarde podłoże)    dn <_ 125mm - 1m
    dn >_ 160mm - 0,5m  
 3 Temperatura mięknienia    PN-EN 727:1998
  według Vicata (VST)      Zgodnie z PN-EN 727
  - dla rur      >_ 79°C
  - dla kształtek wtryskowych  >_ 77°C
    
 4 Skurcz wzdłużny dla rur   <_ 5%  temp. badania  PN-EN 743:1996
  gładkościennych Na rurach  (150±2)°C  
   nie powinno być 
   pęcherzy oraz pęknięć
   
 5 Zmiany w wyniku ogrzewania  Brak pęknięć,  temp. badania ISO 12091: 1995
  (test piecowy) dla rur PROCOR pęcherzy  (150±2)°C PN-EN 763:1998
  oraz kształtek wtryskowych i rozwarstwień
     
 6 Sztywność obwodowa  SN  >_ 2 kN/m2  temp. badania PN-EN ISO 
  rur (SN) SN >_ 4 kN/m2  (23±5)°C 9969:1997
   SN >_ 6,3 kN/m2

   SN >_ 8 kN/m2

    
 7 Szczelność połączeń  Brak przecieków temp. badania PN-EN 1277:1999
  z elastomerowymi pierścieniami    (23±5)°C
  uszczelniającymi
    
 8 Odporność na dichlorometan  Brak oddziaływania temp. badania  (15±1)°C PN-EN 580:1996
  w określonej temperaturze rur  na powierzchnię czas zanurzenia 30 min.
  (DCMT) (Stopień zżelowania)   próbek   min. grubość ścianki 1,5 mm
  
 9 Badanie odporności na ciśnienie  Bez uszkodzeń temp. badania 60°C PN-EN 921:1998
  wewnętrzne materiału  podczas badania czas badania 1000h 
  do produkcji    naprężenie obwodowe
  - rur   10MPa
  - kształtek wtryskowych      6,3MPa 

Rury ciśnieniowe z PVC-U

 Rury ciśnieniowe z PVC-U do przesyłania wody zgodnie z normą PN-EN 1452:2000 oraz rury z 
PVC-U do kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 1456-1:2003 powinny spełniać wymagania ujęte w 
tablicy 3. Rury te mogą być również używane w kanalizacji podciśnieniowej (próżniowej).

Tablica 3.Wymagane właściwości rur ciśnieniowych z PVC-U

 L.p Właściwość Wymagania  Parametry badania  Metoda badań 

 1 Odporność na uderzenia rur   TIR <_ 10%  Temperatura  PN-EN 744:1997 
  (metoda spadającego ciężarka)   kondycjonowania
     (0±1)°C 
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Tablica 4. Wymagane właściwości  rur i kształtek z PP

 L.p Właściwość Wymagania Parametry badania Metoda badań 

 1 Odporność na uderzenia rur  TIR  <_ 10% Temp. kondycjonowania PN-EN 744:1997 
  (metoda spadającego ciężarka)   (0±1)°C

 2 Skurcz wzdłużny rur  <_ 2%  temp. badania  PN-EN 743:1996
   Na rurach  (150±2)°C
   nie powinno być 
   pęcherzy lub pęknięć  

 3 Wpływ ogrzewania na  Brak pęknięć  temp. badania  PN-EN 763:1998
  wygląd kształtek pęcherzy i rozwarstwień  (150±2)°C
   przekraczających 
   20% grubości  

 4 Masowy wskaźnik  MFR  <_ 1,3  temp. badania 230°C PN ISO 4440:2000
  szybkości płynięcia (MFR) Dopuszczalna zmiana obciążenie 2,16 kg  PN-EN ISO 1133:2002 
   w wyniku przetwarzania  czas badania 10 min (U)
   surowca na rury 
   0,2g/10min      
        

 5 Szczelność połączeń  Brak przecieków temp. badania (23±5)°C PN-EN 1277:1999
  z elastomerowymi 
  pierścieniami 
  uszczelniającymi  
     
 6 Badanie odporności  Bez uszkodzeń temp. badania (80±1)°C PN-EN 921:1998
  na ciśnienie wewnętrzne  w czasie badania czas badania >_ 140h 
  materiału do produkcji   naprężenie obwodowe 
  rur i kształtek  4,2MPa       
    temp. badania (95±1)°C 
    czas badania >_ 1000h 
    naprężenie obwodowe 
    2,5MPa  

 L.p Właściwość Wymagania  Parametry badania  Metoda badań 

 2 Skurcz wzdłużny rur   <_ 5%   Temp. badania   PN-EN 743:1996 
   Na rurach nie  (150±2)°C 
   powinno być 
   pęcherzy 
   lub pęknięć
 
 3 Temperatura mięknienia   >_ 79°C  Zgodnie z PN-EN 727 PN-EN 727:1998 
  według Vicata (VST) dla rur

 4 Odporność na działanie   Temp Czas  Naprężenie PN-EN 921:1998
  ciśnienia wewnętrznego rur  0C godz. MPa   
    20° 1 42
    20° 100 35 
    60° 1000 12,5   

 5 Badanie połączeń kielichowych    Średnica Temp.  Ciśnienie PN-EN 921:1998 
  rur lub kształtek na działanie   nominalna 0C bar
  ciśnienia wewnętrznego  dn <_ 90 20  4,2x (PN)
     dn > 90 20 3,36x (PN)
       
 6 Odporność na dichlorometan  Brak zmian na temp. badania (15±1)°C  PN-EN 580:1996
  (DCMT) w określonej  powierzchni czas zanurzenia  30 min
  temperaturze (Stopień  próbki innych min. grubość ścianki 1,5 mm
  zżelowania)  niż pęcznienie
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 7. Asortyment wyrobów

 7.1 System rur, kształtek i studzienek PROCOR
 7.1.1    Rury kielichowane PROCOR o ściankach strukturalnych (dwuwarstwowe) z PVC-U
            Wymiary rur kielichowanych PROCOR ujęto w tablicy [5] (rys. 1).

Tablica 5. Wymiary rur kielichowanych  PROCOR

 Wymiar  Średnia średnica Nominalna Minimalna  Długość  Minimalna  Masa
 nominalny   zewnętrzna  średnia średnia  kielicha grubość 
 odniesiony     minimalna      maksymalna średnica  średnica   ścianek
 do średnicy    wewnętrzna  wewnętrzna 
 wewnętrznej    kielicha rury

 DN/ID dem,min dem,max DI dim,min L1 e4 e5 kg/m
 
 200  218,0 219,5 222  198 146 1,5 1,1 3,0
 300  328,4 330,8 334  297 188  2,0 1,7 6,4
 400  438,0 441,0 445  396 196  2,5 2,3 12,0
 500  545,4 549,3 554  495 220  3,0 2,7 20,0
 600  652,0  656,5  662  594 250 3,5 3,0 30,0  

 Rury PROCOR produkowane są w odcinkach o długości 3m i 6m o barwie pomarańczowo-
brązowej (RAL 8023).
 Grubości ścianek rur PROCOR  dostosowane są do sztywności obwodowej SN 8 kN/m2. Rury 
o średnicach DN/ID 200 mm  i 300 mm  mogą być również produkowane o sztywności obwodowej SN 
4 kN/m2 oraz SN 6,3  kN/m2.
 Uszczelki profilowe do rur PROCOR dostarczane są luzem. Przed wykonaniem połączenia 
należy je wstawić w ostatnie wgłębienie bosego końca rury.

 7.1.2 Kształtki do łączenia rur PROCOR

 Do połączeń rur PROCOR dostarczane są również kształtki w pełnym zakresie średnic  DN/ID 
od 200 mm do 600 mm. Kształtki te mają  kielichy (wewnątrz gładkie) dostosowane do rur PROCOR. 
 Natomiast kształtki do połączeń z rurami gładkościennymi z tworzyw termoplastycznych 
(PVC-U, PP i PE), których wymiar nominalny odniesiony jest do średnicy zewnętrznej (dn) mają kielichy 
wykonane są wraz z rowkami, w których wstawiona jest uszczelka elastomerowa.

Trójnik  dwukielichowy 
z odgałęzieniem 
gładkościennym 450 i 900

(Trójnik kanalizacyjny)

Wymiary okreœlone w rys. 2
ujęto w tablicy [6].

rys. 1

rys. 2
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Tablica 6.Wymiary trójników dwukielichowych PROCOR

Wymiar
nominalny 

odniesiony do 
średnicy 

wewnętrznej 
rury PROCOR

DN/ID

Nominalna 
średnica 

zewnętrzna   
odgałęzienia

dostosowanego 
do rur gładkich           

dn

Wymiar 
nominalny 

odgałęzienia 
dostosowany 

do rur PROCOR

DN1/ID

Symbol
kształtki

Długość 
całkowita
trójnika 

PROCOR

L

Kąt 
odgałęzienia

α

200

300

400

500

600

160
160
200
200

160
160
200
200

-
-

160
160
200
200

-
-

250
250

-
-

315
315

-
-

160
160
200
200

-
-

250
250

-
-

315
315

-
-

160
160
200
200

-
-

250
250

-
-

315
315

-
-

200
200

-
-
-
-

200
200

-
-
-
-

200
200

-
-

300
300

-
-

400
400

-
-
-
-

200
200

-
-

300
300

-
-

400
400
500
500

-
-
-
-

200
200

-
-

300
300

-
-

400
400
500
500

700
600
700
660

760
660
760
660
760
660

760
700
760
700
760
700
800
730
800
730
800
730
800
730

800
730
800
730
800
730
800
730
800
730
800
730
800
730
800
730

800
730
800
730
800
730
800
730
800
730
800
730
800
730
800
730

450  
900 
450  
900 

450  
900 
450  
900 
450  
900 

450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 

450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 

450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 

* wykonanie na indywidualne zamówienie

TR-DN200/dn160/450  
TR-DN200/dn160/900 
TR-DN200/dn200/450 * 
TR-DN200/dn200/900* 

TR-DN300/dn160/450 
TR-DN300/dn160/900 
TR-DN300/dn200/450 
TR-DN300/dn200/900 
TR-DN300/DN1200/450 
TR-DN300/DN1200/900

TR-DN400/dn160/450 
TR-DN400/dn160/900 
TR-DN400/dn200/450 
TR-DN400/dn200/900

TR-DN400/DN1200/450 
TR-DN400/DN1200/900 
TR-DN400/dn250/450 
TR-DN400/dn250/900 
TR-DN400/DN1300/450 
TR-DN400/DN1300/900 
TR-DN400/dn315/450 
TR-DN400/dn315/900 
TR-DN400/DN1400/450 
TR-DN400/DN1400/900 

TR-DN500/dn160/450 
TR-DN500/dn160/900 
TR-DN500/dn200/450 
TR-DN500/dn200/900 
TR-DN400/DN1200/450 
TR-DN400/DN1200/900 
TR-DN500/dn250/450 
TR-DN500/dn250/900 
TR-DN500/DN1300/450 
TR-DN500/DN1300/900 
TR-DN500/dn315/450 
TR-DN500/dn315/900 
TR-DN500/DN1400/450 
TR-DN500/DN1400/900 
TR-DN500/DN1500/450 
TR-DN500/DN1500/900

 
TR-DN600/dn160/450 
TR-DN600/dn160/900 
TR-DN600/dn200/450 
TR-DN600/dn200/900

TR-DN600/DN1200/450 
TR-DN600/DN1200/900 
TR-DN600/dn250/450 
TR-DN600/dn250/900 
TR-DN600/DN1300/450 
TR-DN600/DN1300/900

TR-DN600/dn315/450 
TR-DN600/dn315/900 
TR-DN600/DN1400/450

TR-DN600/DN1400/900

TR-DN600/DN1500/450 
TR-DN600/DN1500/900 
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 Łuk segmentowy PROCOR (kolano) 
 Wymiary łuków segmentowych wg rys. 3 
podano w tablicy [7].

Tablica 7. Wymiary łuków segmentowych PROCOR

 Ponadto na zamówienie łuki  segmentowe PROCOR mogą być również wykonane o innych 
kątach odchylenia i innych wymiarach montażowych.

rys. 3

 Złączka dwukielichowa bez przegrody do 
rur PROCOR  (Nasuwka). 
 Wymiary wg rys. 4 podano w tablicy [8].

rys. 4



— 17 —

Tablica 8. Wymiary złączek dwukielichowych bez przegrody PROCOR

 Złączka do łączenia (bezkielichowych) rur PROCOR z rurami gładkościennymi 
(z PVC-U, PP i PE). (Złączka ZZ)
 Wymiary wg rys. 5 podano w tablicy [9].

Tablica 9.Wymiary złączek do łączenia rur PROCOR z rurami gładkościennymi

 Złączka do łączenia rur PROCOR (bezkielichowych) z rurami gładkościennymi (z 
PVC-U, PP i PE) (kielichowymi).  (Złączka WZ)
 Wymiary wg rys. 6 podano w tablicy [10].

rys. 5

rys. 6
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Tablica 10. Wymiary złączek do łączenia rur PROCOR z kielichowymi rurami gładkościennymi

 Złączka dwukielichowa z przegrodą do łączenia rur bezkielichowych PROCOR przeznac-
zona jest głównie do wykorzystania odcinków powstałych przy skracaniu rur kielichowych 
PROCOR. (Złączka kanalizacyjna)
 Wymiary wg rys. 7 podano w tablicy [11].

Tablica 11. Złączka dwukielichowa do rur PROCOR

 Złączka do połączenia rur (bezkielichowych) 
PROCOR z przegrodą budowlaną (studzienką betonową). 
(Przejście szczelne studni betonowych)
 Wymiary wg rys. 8 podano w tablicy [12].

rys. 7

rys. 8
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Tablica 12. Wymiary złączek do połączenia rury PROCOR z przegrodą budowlaną

 Przyłącze siodłowe przeznaczone do połączenia głównego przewodu kanalizacyjnego 
PROCOR z przykanalikiem wykonanym z gładkościennej rury z tworzywa termoplastycznego o 
średnicy dn= 200 mm.
 Wymiary wg rys. 9 podano w tablicy [13].

 W skład przyłącza wchodzą:
- 1 - część dolna wstawiana do wnętrza rury PROCOR 
 (zależna od średnicy DN)
- 2 - uszczelka  (szara)
- 3 - tuleja dystansowa (pomarańczowa)
- 4 - nakrętka
- 5 - górna część stanowiąca kielich 
 z uszczelką do rur dn= 200

Tablica 13. Wymiary przyłącza siodłowego do rury PROCOR

rys. 9

1

2

3

4

5

fragment rury 
PROCOR
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 Korek do kielichów rur PROCOR
 Wymiary wg rys. 10 podano w tablicy [14].

Tablica 14. Wymiary korków do rur PROCOR

 Redukcja przeznaczona jest do kielichów rur PROCOR
 Wymiary wg rys. 11 podano w tablicy [15].

Tablica 15. Wymiary redukcji do rur PROCOR

rys. 10

rys. 11
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 7.1.3. Studzienki kanalizacyjne PROCOR

 Studzienki kanalizacyjne PROCOR niewłazowe
 Z rur strukturalnych PROCOR prefabrykowane są studzienki kanalizacyjne niewłazowe przeznac-
zone do wprowadzania z poziomu terenu do wnętrza przewodów kanalizacyjnych ułożonych w gruncie 
specjalistycznego sprzętu do ich czyszczenia lub inspekcji.

 Studzienka PROCOR DN 600
 W skład studzienki wchodzi podstawa z kinetą oraz rura wznosząca (bezkielichowa) PROCOR 
DN 600. Podstawa z kinetą może być wykonana jako przelotowa (1 dopływ i 1 wypływ) o tych samych 
średnicach lub zbiorcza (2 dopływy i 1 wypływ). Dodatkowy dopływ może być o tej samej średnicy 
lub o średnicy mniejszej. Dopływy i wypływ mogą być wykonane z rur kielichowych gładkościennych 
z PVC-U lub mogą być dostosowane kielichami do łączenia rur strukturalnych PROCOR. Wymiary 
studzienek PROCOR DN 600 wg rys. 12 podano w tablicy [16].

Tablica 16. Wymiary studzienek PROCOR DN 600

Uwaga: 
 Symbol studzienek ujęty w Tablicy 16 dotyczy studzienek przelotowych. W przypadku 
studzienek zbiorczych należy dodatkowo podać kierunek dopływu; lewy (L) lub prawy(P). Należy 
również podać długość rury wznoszącej wynikającej z wysokości podstawy (bez kielicha) do 
zwieńczenia żeliwnego (5 cm poniżej) z dokładnością 0,5m oraz klasę zwieńczenia. 
Przykład pełnego symbolu studzienki ST DN 600/DN 300 L + DN 600 - 3,5 m + zwieńczenie D-40 t.

rys. 12
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 Studzienka PROCOR DN 300 lub DN 400
 W skład studzienek PROCOR DN 300 lub DN 400 wchodzą: podstawa z kinetą, rura wznosząca (bez-
kielichowa) PROCOR DN 300 lub DN 400, rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U o średnicy zewnętrznej 
dn=200 mm lub dn=315 mm oraz uszczelka manszetowa DN 300/ dn 200 lub DN 400/dn 315.
 Podstawa z kinetą może być wykonana jako przelotowa (1 dopływ i 1 wypływ) o tych samych 
średnicach lub zbiorcza (2 dopływy i 1 wypływ). Dodatkowy dopływ może być o tej samej średnicy lub 
o średnicy mniejszej. Dopływy i wypływ wykonane są z rur kielichowych gładkościennych lub z rur 
dostosowanych kielichami do rur PROCOR. Wymiary studzienek PROCOR DN 300 i DN 400 podano 
wg rys. 13 w tablicy [17].

Tablica 17. Wymiary studzienek PROCOR DN 300 oraz PROCOR DN 400

Uwaga: 
 Symbol studzienek ujęty w tablicy 17 dotyczy studzienek przelotowych. W przypadku studzienek 
zbiorczych należy dodatkowo podać kierunek dopływu; lewy (L) lub prawy (P) oraz długość rury wznoszącej 
wynikającej z wysokości podstawy (bez kielicha) uwzględniając rurę teleskopową zamocowaną do 
zwieńczenia żeliwnego z dokładnością 0,5 m oraz klasę zwieńczenia. 
Przykład pełnego symbolu studzienki ST 400/DN 200/DN 160 P + DN 400 - 2,5m + zwieńczenie D-40t.

rys. 13



— 23 —

 Studzienki PROCOR z osadnikiem
 W skład studzienek PROCOR DN 400 z osadnikiem wchodzą: podstawa z dnem płaskim, rura 
wznosząca (bezkielichowa) PROCOR DN 400 z króćcem kielichowym wypływu, rura teleskopowa 
gładkościenna z PVC-U o średnicy zewnętrznej dn=315 mm zamocowana do zwieńczenia żeliwnego    
z kratką ściekową o klasie nośności B-12,5 t lub D-40 t oraz uszczelka manszetowa DN 400/dn 315.
 Wysokość od dna podstawy do poziomu wypływu stanowi o pojemności osadnika. W standar-
dowym wykonaniu pojemność osadnika wynosi około 70 dcm3. Inna pojemność osadnika może być 
wykonana w uzgodnieniu z zamawiającym.  Wymiary studzienek PROCOR DN 400 z osadnikiem          
podano wg rys.  14 w tablicy [18].

Tablica 18. Wymiary studzienki PROCOR DN 400 z osadnikiem

Uwaga:  
 Do symboli studzienki ujętej w tablicy 18 należy dodatkowo podać długość rury wznoszącej 
wynikającą z głębokości posadowienia studzienki uwzględniając czynną długość rury teleskopowej 
(700 mm) oraz klasę nośności zwieńczenia żeliwnego z kratką. Przykład pełnego symbolu studzienki: ST 
DN 400/ de 200 z osadnikiem + DN 400 - 2 m + zwieńczenie B-12,5 t.
 Na zamówienie mogą być również wykonane studzienki bez rur teleskopowych oparte na rurze 
PROCOR DN 500 z wypływem dostosowanym do rur gładkich dn 160 i dn 200 mm lub wypływem dos-
tosowanym do rur PROCOR DN 200.

rys. 14
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 Studzienki włazowe (wykonywane na zamówienie)

 Studzienka PROCOR DN 800
 Jest to studzienka rewizyjna z możliwością awaryjnego wejścia  do studzienki (po wstawieniu 
drabiny)  pracownika zaopatrzonego w szelki zabezpieczające.
Studzienki PROCOR  DN 800 wykonywane są na bazie rury o ściankach strukturalnych DN/ID 800, 
oprócz przelotowego dopływu i wypływu mogą być również wykonane dodatkowe dopływy z kielichami 
dostosowanymi  do rur PROCOR oraz z kielichami dostosowanymi do rur gładkościennych z kielichami 
z uszczelką elastomerową.
 Przykłady oznaczenia podano wg rys. 15 w tablicy [19].

Tablica 19. Wymiary studzienek PROCOR DN 800

 Ponadto należy podać łączną wysokość H studzienki z dokładnością do 0,5m oraz plan sytua-
cyjny dodatkowych dopływów.

rys. 15
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 Studzienka włazowa PROCOR  DN 1000
 Jest to studzienka z wbudowanymi stopniami złazowymi zamocowanymi na stałe do trzonu 
wykonanego z rury strukturalnej DN/ID 1000. Koryto kinety oraz dno wykonane jest z rur i płyt z 
PVC-U, pomiędzy którymi wstawione jest zabezpieczenie z betonu B15 z dodatkowym zbrojeniem. 
Studzienki PROCOR DN 1000 mogą być wyposażone, oprócz przelotowego dopływu i wypływu, w 
dodatkowe dopływy zbiorcze dostosowane poprzez kielichy gładkie do łączenia rur PROCOR lub kieli-
chy z rowkiem dla uszczelki do rur gładkościennych.
 Przykłady oznaczenia podano wg rys. 16 w tablicy [20].

Tablica 20. Wymiary studzienek  włazowych PROCOR DN 1000

 Ponadto należy podać łączną wysokość H studzienki z dokładnością do 0,5 m oraz plan sytua-
cyjny dodatkowych dopływów.

rys. 16
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 7.2  System rur i kształtek kanalizacji zewnętrznej z PVC-U

 Rury i kształtki kanalizacyjne (gładkościenne) przeznaczone są do układania w gruncie do 
pracy grawitacyjnej (bezciśnieniowej). W zależności od grubości ścianki spełniają wymagania użytkowe  
zawarte w PN-EN 1401:1999  odpowiadające  sztywności obwodowej SN 2, SN 4  i SN 8.
 W rowkach kielichów rur i kształtek wstawione są uszczelki elastomerowe. Bosy koniec rur oraz 
kielich są zabezpieczone zaślepkami. Barwa rur i kształtek jest pomarańczowo-brązowa (RAL 8023).
 Główne wymiary kielichów dla rur i kształtek podano wg rys. 17 w tablicy [21].

Tablica 21. Wymiary kielichów rur i kształtek kanalizacji zewnętrznej z PVC-U

 7.2.1 Rury kanalizacyjne z PVC-U  

 Wymiary rur kanalizacyjnych z PVC-U przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej 
(bezciśnieniowej) układanych w gruncie podano wg rys. 17 w tablicy [22]. W zależności od grubości 
ścianek posiadają różną nominalną sztywność obwodową.

 Kielichy formowane są z rur metodą rozdmuchu i przy ich formowaniu ścianki ulegają pocien-
ieniu. Dopuszcza się pocienienie ścianek kielicha (e2) o 10%, a w miejscu rowka (e3) o 25% grubości 
rury. Ponieważ w miejscu połączenia sztywność obwodowa bosego końca rury i kielicha sumuje się, nie 
ma to wpływu na pogorszenie własności użytkowych rur.

rys. 17

Tablica 22.
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 7.2.1 Kształtki kanalizacyjne z PVC-U

 Trójnik z PVC-U
 Wymiary trójników z dwoma kielichami i bosym końcem (nieodchylonych - bez łuku przy 
odgałęzieniu) redukcyjne i równoprzelotowe podano wg rys. 18 w tablicy [23].

Tablica 23. Wymiary trójników z PVC-U

rys. 18
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 Kolano z PVC-U
 Wymiary kolan jednokielichowych (nieodchylonych - bez łuku) podano wg rys. 19 w tablicy [24].

Tablica 24.Wymiary kolan z PVC-U

 Złączka dwukielichowa z przegrodą z PVC-U
 Wymiary złączek dwukielichowych z przegrodą (z ogranicznikiem) podano wg rys. 20 
w tablicy [25].

Tablica 25.Wymiary złączek dwukielichowych

rys. 19

rys. 20
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 Złączka dwukielichowa bez przegrody (Nasuwka)  z PVC-U
 Wymiary nasuwek podano wg rys. 21 w tablicy [26].

Tablica 26. Wymiary nasuwek z PVC-U

 Redukcja (asymetryczna) z PVC-U
 Wymiary redukcji asymetrycznych podano wg rys. 22  w tablicy [27].

Tablica 27. Wymiary redukcji z PVC-U

 Złączka rewizyjna z PVC-U (czyszczak)
 Wymiary złączki rewizyjnej z prostokątnym otworem do czyszczenia podano wg rys.  23 w tablicy [28].

Tablica 28. Wymiary złączek rewizyjnych z PVC-U

rys. 21

rys. 22

rys. 23
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 Korek z PVC-U
 Wymiary korków z PVC-U wg rys. 24 podano w tablicy [29 ].

Tablica 29.Wymiary korków z PVC-U

 Tuleja ochronna
 Wymiary tulei ochronnych do szczelnego przeprowadzenia rur z PVC-U przez przegrody budow-
lane (studzienki betonowe) wg rys. 25 podano w tablicy [30].

rys. 24

Tablica 30. Wymiary tulei ochronnych 

rys. 25

Parametry rur PROFiL.

 Dopuszczalne œrednie odchy³ki œrednic obliczono wg wzoru: 0,0015D+0,1 - lecz nie 
mniej ni¿ +0,2. Gruboœæ œcianki (e) obliczono wg wzoru: e=(P•D) (2a+P) i zaokr¹glono wynik do 0,1.
 Masa 1 mb rury PVC [m] obliczono wg wzoru: 1,4•p•e(D•e)/1000  - gdzie e1 - najmniejsza 
gruboœæ œcianki, powiêkszona o po³owê dopuszczalnej odchy³ki [mm], D - œrednica zewnêtrzna rury 
[mm], 1,4 - œrednia gêstoœæ polichlorku winylu [g/cm3].
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Tablica 31. Wymiary kielichów rur i kształtek z PP

 7.3.1  Rury z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej
 Wymiary rur kanalizacyjnych z polipropylenu podano w tablicy 32.

Tablica 32. Wymiary rur kanalizacyjnych z polipropylenu

 7.3  System rur i kształtek do kanalizacji wewnętrznej z PP

 Rury i kształtki z polipropylenu (PP) przeznaczone są do odprowadzania nieczystości i ścieków 
(o niskiej i wysokiej temperaturze) zarówno w systemach wewnątrz budynków oraz w systemach 
podziemnych, w obszarze konstrukcji budowli. Rury i kształtki w tym systemie spełniają wymagania 
techniczne i użytkowe ujęte w normie PN-EN 1451-1:2001.
 W rowkach kielichów rur i kształtek wstawione są uszczelki elastomerowe. Rury i kształtki          
o średnicach dn 50,75 i110 mm mają barwę jasnoszarą (RAL 7037) a o średnicach dn  32 i 40 mm mają 
barwę białą. Podstawowe wymiary kielichów dla rur i kształtek wg rys. 26 podano w tablicy [31].

rys. 26
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Tablica 33. Wymiary trójników dwukielichowych z PP

 7.3.2 Kształtki z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej

 Trójnik z PP
 Wymiary trójników dwukielichowych (nieodchylonych - bez łuku odgałęzienia) reduk-
cyjnych i równoprzelotowych wg rys. 27 podano w tablicy [33].

rys. 27
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 Kolano z PP
 Wymiary kolan jednokielichowych (nieodchylonych - bez łuku) równoprzelotowych wg rys. 28 
podano w tablicy [34].

Tablica 34.Wymiary kolan jednokielichowych z PP

rys. 28
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 Złączka redukcyjna (asymetryczna) z PP
 Wymiary złączek redukcyjnych wg rys. 29 podano w tablicy [35].

Tablica 35. Wymiary złączek redukcyjnych jednokielichowych z PP

 Złączka rewizyjna z PP
 Wymiary złączki rewizyjnej z okrągłym otworem czyszczącym 
wg rys. 30 podano w tablicy [36].

Tablica 36. Wymiary złączek rewizyjnych z PP

rys. 29

rys. 30
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 Złączka dwukielichowa z PP
 Wymiary złączek dwukielichowych z przegrodą formowanych z rur PP wg rys. 31 podano w tablicy [37].

Tablica 37. Wymiary złączek dwukielichowych z PP

 Złączka dwukielichowa bez przegrody (nasuwka) z PP
 Wymiary złączek dwukielichowych bez przegrody (nasuwek) wg rys. 32 podano w tablicy [38]. 

Tablica 38. Wymiary złączek  
dwukielichowych bez przegrody (nasuwek)

 Korek z PP
 Wymiary korków z PP wg rys. 33 podano w tablicy [39].

Tablica 39. Wymiary korków z PP

 Akcesoria uzupełniające
 Napowietrzacze z PP dla średnic dn 50 mm,  dn 75 mm   i dn 110 mm.

rys. 33

rys. 32

rys. 31
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 7.4   System rur i kształtek ciśnieniowych 
    z PVC-U do przesyłania wody

 Podstawowym przeznaczeniem tego systemu jest doprowadzenie wody pod ciśnieniem o tem-
peraturze około 200C (wody zimnej) służącej do konsumpcji i do celów ogólnych poprzez podziemne 
przewody wodociągowe oraz przesyłania wody pod i nad ziemią, na zewnątrz i wewnątrz budynków. 
Rury i kształtki w tym systemie spełniają wymagania techniczne i użytkowe ujęte w normie PN-EN 
1452:2000 (Część 2: Rury, Część 3: Kształtki).
 System rur i kształtek ciśnieniowych z PVC-U nadaje się również do przesyłania ciśnieniowego 
ścieków (zgodnie z normą PN-EN-1456-1:2003) oraz do kanalizacji podciśnieniowej (próżniowej) .
 Rury ciśnieniowe z PVC-U kielichowe produkowane są w odcinkach o długości montażowej        
6 m o barwie szarej. W rowek kielicha wstawiona jest uszczelka elastomerowa a kielich, jak również bosy 
koniec są zabezpieczone zaślepkami (nakładkami). Grubości ścianek kielicha nie powinny być mniejsze 
od nominalnej grubości rury, jedynie grubość w miejscu rowka nie powinna być mniejsza niż 0,8 nomi-
nalnej grubości ścianki rury. Ważniejsze wymiary kielichów, rur i kształtek ciśnieniowych z PVC-U 
podano wg rys. 34 w tablicy [40].

Tablica 40.Wymiary kielichów rur i kształtek ciśnieniowych z PVC-U

rys. 34
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 7.4.1 Rury ciśnieniowe z PVC-U

 Wymiary rur ciśnieniowych z PVC-U podano w tablicy [41].

Tablica 41.Wymiary rur ciśnieniowych z PVC-U

 7.4.2 Kształtki ciśnieniowe z PVC-U

 Łuk jednokielichowy (PN 10)
 Wymiary łuków jednokielichowych wykonanych z rur (PN10) wg rys. 35 podano w tablicy [42].

rys. 35
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Tablica 42. Wymiary łuków jednokielichowych z PVC-U

 Złączka dwukielichowa z przegrodą z PVC-U
 Wymiary złączek dwukielichowych z przegrodą (dwuzłączek) wykonanych z rur PVC-U 
(PN 10) wg rys. 36 podano w tablicy [43].

Tablica 43. Wymiary złączek dwukielichowych z PVC-U

rys. 36
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 Złączki dwukielichowe bez przegrody (nasuwki) z PVC-U
 Wymiary złączek- nasuwek dwukielichowych bez przegrody wykonane z rur PVC-U (PN 10) wg 
rys. 37 podano w tablicy [44].

Tablica 44. Wymiary złączek-nasuwek dwukielichowych z PVC-U

 7.5   Rury uzupełniające

 7.5.1 Rury z polietylenu PE-HD

 Rury ciśnieniowe z polietylenu wysokiej gęstości przeznaczone są do wykonywania przyłączy 
domowych w sieciach wodociągowych układanych w gruncie. Mają barwę niebieską lub czarną z nie-
bieskim paskiem identyfikacyjnym (do wody), spełniają wymagania sanitarne dotyczące przesyłania 
wody do picia oraz wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 12201-2:2004 
 Wymiary rur (bezkielichowych) oznaczonych PE 80, zwijanych w kręgi podano w tablicy [45].

Tablica 45. Wymiary rur z PE 80

 7.5.2 Rury osłonowe z PVC-U
 Wymiary rur kielichowych z PVC-U przeznaczonych do osłony kabli podano w tablicy [46].

Tablica 46. Wymiary rur osłonowych z PVC-U

rys. 37
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II.
Projektowanie przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych

1.  Systemy kanalizacji zewnętrznej
 Przystępując do projektowania systemu kanalizacyjnego układanego w gruncie należy wziąć pod 
uwagę szereg czynników, do których należy zaliczyć:
 - topografię terenu i wynikające z tego konieczne spadki przewodów oraz wielkość ich 

zagłębienia, poziom wód gruntowych, a więc konieczność odwodnienia terenu w czasie 
prowadzenia robót ziemnych, aktualną i perspektywiczną gęstość zaludnienia terenu, 
warunki gruntowe wymagające zabezpieczenia przewodów na gruntach słabonośnych,

 - sezonowego odbioru ścieków na terenach eksploatowanych okresowo, np. rekreacyjnych 
lub turystycznych

 - specjalnych wymagań związanych z ochroną środowiska, np. przy  budowie sieci kanali-
zacyjnych w parkach narodowych lub krajobrazowych

 - kosztów napraw dróg w wyniku np. konieczności stosowania studzienek włazowych.

 Systemy kanalizacyjne powinny być tak projektowane, aby odprowadzane ścieki nie były 
uciążliwe dla otoczenia i nie stanowiły ryzyka dla zdrowia mieszkańców oraz personelu obsługującego.
W zależności od lokalnych wymagań są stosowane następujące rodzaje kanalizacji:
 - kanalizacja rozdzielcza - składająca się najczęściej z dwóch niezależnych układów, z których 

jeden służy do odprowadzania wód zużytych (w tym głównie ścieków bytowo-gospo-
darczych), a drugi układ przeznaczony jest do odprowadzania wód powierzchniowych 
(pochodzących z opadów atmosferycznych) zwany również kanalizacją odwodnieniową;

 - kanalizacja ogólnospławna przeznaczona do jednoczesnego odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i wód opadowych, kiedyś budowana powszechnie, a obecnie, ze względu na 
konieczność dobrego oczyszczania dużych ilości ścieków, stosowana coraz rzadziej;

 - kanalizacja częściowo-rozdzielcza - składająca się z dwóch układów kanalizacyjnych, z których 
jeden służy do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych oraz ograniczonej ilości wód 
powierzchniowych przekazywanych do oczyszczalni ścieków, a drugi układ służy wyłącznie 
do odprowadzania nadmiaru wód opadowych.

 Wybór rodzajów kanalizacji zależny jest od lokalnych wymagań i może mieć wpływ na 
konieczność wyboru systemu odprowadzania ścieków poprzez:
 - kanalizację grawitacyjną
 - kanalizację ciśnieniową
 - kanalizację podciśnieniową (próżniową)

2.  Ogólne wymagania projektowe
 Przewody układane w gruncie powinny być tak projektowane, aby uwzględniały obciążenia 
zewnętrzne i wewnętrzne występujące podczas budowy i eksploatacji bez niebezpieczeństwa spełnianych 
funkcji poprzez nadmierne odkształcenia i utratę szczelności oraz nie stwarzały zagrożenia dla 
środowiska.
 Przewody bezciśnieniowe (grawitacyjne) w zależności od obciążeń zewnętrznych, warunków 
gruntowych oraz staranności i nadzoru w czasie ich układania powinny posiadać odpowiednio dobraną 
nominalną sztywność obwodową, gwarantującą nie przekroczenie dopuszczalnych odkształceń krótko     
i długotrwałych.
 Przewody ciśnieniowe powinny mieć ustalone dopuszczalne wewnętrzne ciśnienie robocze 
założone przez projektanta, uwzględniające przyszły rozwój regionu oraz możliwość występowania 
przeciążeń.
 Przy obciążeniach zewnętrznych przewodów z tworzyw sztucznych należy uwzględnić sztywność 
obwodową przewodu oraz sprężystość otaczającego gruntu ponadto wpływ konstrukcji wykopu i wód grun-
towych w funkcji czasu oddziaływania. Naciski wywierane na przewód pochodzące od obciążenia sku-
pionego kół pojazdów na powierzchni terenu powinny być obliczone zgodnie z metodą Boussinesq’a.
 Powinny być określane stany graniczne, - dopuszczalne odkształcenia krótkotrwałe i długotrwałe 
rurociągów -  przy których zachowane będzie ich prawidłowe funkcjonowanie bez uszkodzeń i utraty 
szczelności.
 Do przeprowadzania obliczeń wytrzymałościowych rurociągów z tworzyw sztucznych w Polsce 
są najczęściej stosowane dwie metody [27} :
 - metoda skandynawska oparta na wytycznych VAV P70 z 1992 roku
 - metoda niemiecka oparta na wskazaniach ATV-127 z 1988 roku.
 Obie te metody w ogólnych zarysach są zawarte w normie PN-EN [8]. Można przyjąć, że metoda 
skandynawska opierająca się na prostych obliczeniach i szacunkach jakości robót montażowych jest 
łatwiejsza w użyciu, a przeprowadzone badania pomiarów ugięć rur z PVC-U i PE ją potwierdzają.
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3.  Obliczenia hydrauliczne przewodów kanalizacji grawitacyjnej

 Dobór średnic przewodów kanalizacyjnych określa się na podstawie wartości przepływów 
obliczeniowych dla przewodów odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze i nadających się do 
przejęcia ścieków przemysłowych oraz jeżeli występują wewnątrz zlewni w czasie trwania opadów miar-
odajnych spływy wód powierzchniowych.
 Do obliczeń ilości ścieków bytowo-gospodarczych można przyjąć równoważną ilość wody 
zużytej. Zużycie wody zależy od posiadanych w gospodarstwach domowych przyborów sanitarnych, 
dostępności bieżącej ciepłej wody oraz opomiarowania bezpośredniego  zużycia wody u odbiorców. 
Przyjmuje się, że zużycie wody na jednego mieszkańca na dobę wynosi 150-250 litrów. Maksymalny 
przepływ powinien uwzględniać wahania występujące w ciągu doby. Wartości średnie przyjęte w normie 
PN-EN [3] zakładają, że maksymalny przepływ ścieków bytowo-gospodarczych występuje w granicach 
4-6 litrów w ciągu sekundy na 1000 mieszkańców.
 Do wartości tych powinny być dodane dopływy maksymalne z przemysłu, usług i handlu oraz ze 
zlewni wód powierzchniowych. Przepływ maksymalny powinien występować co najmniej raz na dobę 
w sposób burzliwy, ażeby wystąpiło samooczyszczenie przewodów i nie zalegały osady. Prędkość mini-
malna, przy której wystąpi samooczyszczenie [3] dla przewodów o średnicach do DN 300 wynosi 
0,7 m/s, samooczyszczenie wystąpi również gdy przewody będą miały minimalny spadek 1:DN.
 Do przeprowadzania obliczeń przy przepływach burzliwych całkowicie wypełnionych prze-
wodów kanalizacyjnych o przekroju kołowym prędkość przepływu V wyrażona jest [3] wzorem Cole-
brooka-Whit’a (4):

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]
 J  - współczynnik kinetycznej lepkości cieczy [1.3 . 10-6 m2/s]

 Ilość przepływających ścieków Q możemy wyliczyć mnożąc prędkość strumienia przez 
powierzchnię przewodu. Otrzymamy wówczas  równanie (5):

 Przyjmując prędkość przepływu ścieków (V) oraz spadki przewodów (JE) można na podstawie 
monogramów (rys. 38 i rys. 39 dla rur PROCOR, rys. 40 i rys.41 dla rur kanalizacyjnych gładkich) ustalić 
średnicę rury dla odpowiednich wielkości przepływu (dm3/s).
 Współczynniki chropowatości (uwzględniające straty ciśnienia poprzez opór tarcia powierzchni 
rury w czasie przepływu turbulentnego) przyjęto dla przewodów z PVC-U z bocznymi dopływami i 
studzienkami rewizyjnymi k=0,4mm (0,0004m), natomiast dla przewodów tranzytowych bez dopływów 
lecz z małą ilością studzienek przelotowych k=0,25mm (0,00025m).
 Do obliczeń przewodów przy częściowym napełnieniu można użyć wzoru Bretting’a (6):
gdzie:

 hn  - wysokość częściowo napełnionego przewodu [m]
 qn  - natężenie przepływu częściowo napełnionego przewodu [m3/s]
 Vn  - prędkość przepływu częściowo napełnionego przewodu [m3/s]
 Rn  - promień hydrauliczny częściowo napełnionego przewodu
     
  - stosunek wysokości częściowego napełnienia do pełnego wypełnienia 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

hn
di

————

qn
Q

————

Vn
V

————

Rn
R

————

(6)

(4)[m/s]

(5)[m3/sek]
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rys. 38

rys. 39

Przyk³ad 1
Dla kana³u DN 300 mm, ze spadkiem i=6‰ przy wartoœci 
k=0,40 mm, okreœlanie przep³ywu qn i Vn przy czêœciowym 
jego nape³nieniu h=210 mm, z monogramu [rys. 39] odczy-
tujemy dla DN=300 mm i przy i=6‰ Q=86 dm3/s, V-1,25 
m/s. Wewnêtrzna œrednica rury di=300 mm. Stosunek wyso-
koœci czêœciowego nape³nienia kana³u do wysokoœci przy jego 
ca³kowitym nape³nieniu wyniesie:

Z monogramu zala¿noœci przep³ywów i prêdkoœci œcieków 
od stopnia zape³nienia kana³ów odczytujemy, ¿e dla wartoœci 

hn

di

————
210
300

= ———————— = 0,7

hn/di=0,7 i krzywej zale¿noœci przep³ywu przy ró¿nych 
nape³nieniach kana³u hn do wielkoœci przep³ywów Q przy 
ca³kowityym nape³nieniu di stosunek qn/Q=0,75.
 Analogicznie dla wartoœci hn/di=0,7 i krzywej 
zale¿noœci prêdkoœci œcieków przy ró¿nych wysokoœciach 
nape³nienia hn do prêdkoœci przep³ywu V przy ca³kowitym 
nape³nieniu di stosunek 
 
   Vn=1,25 • 1,0 = 1,25 m/s

Vn

V
   ———— =1,0
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przep³ywu Q przy ca³kowitym nape³nieniu di stosunek wynosi: 
qn/Q=0,44 stopieñ nape³nienia kana³u [hn/d]=0,52 przy wartoœci 
nape³nienia

Vn=1,7 • 0,87=1,48 m/s  

di=300  

hn=300 • 0,52-156 mm

rys. 40

rys. 41

Przyk³ad 2
Okreœlenie nape³nienia i prêdkoœci przep³ywu iloœci qn=60cm3/s 
w kanale o œrednicy DN 300 mm, u³o¿onego ze spadkiem 
i=10‰ przy k=0,40 mm.
Z monogramu [rys. 39] odczytuje siê, ¿e przep³yw w kanale 
o œrednicy DN=300 mm ze spadkiem i=10‰ wynosi Q=136 
dm3/s, przy V=1,7 m/s.

Stosunek przep³ywów wynosi:

z rysunku [39] za poœrednictwem krzywej zale¿noœci prze-
p³ywów przy róznych nape³nieniach kana³u hn do wielkoœci 

qn

Q
  ———— 

60
136

= ———————— = 0,44

hn

d
 ———— = 0,52

Vn

V
   ———— =0,87
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 W tablicy 47 ujęto (obliczone na podstawie tych równań) minimalne spadki przewodów 
jakie można przyjmować dla najmniejszych prędkości przepływu dla zachowania samooczyszczania 
przewodów grawitacyjnych. Prędkości przepływu nie powinny być jednak przyjmowane stałe lecz 
powinny wzrastać wraz ze zwiększeniem średnic. Zasadą ogólną jest przyjmowanie spadków wraz ze 
zwiększeniem średnic w myśl reguły:

       
 Minimalny spadek hydrauliczny spełniający warunek samooczyszczania można również wyliczyć 
z równania (uwzględniającego naprężenia styczne cieczy transportowej oraz stopień wypełnienia prze-
wodu) dla wód deszczowych (8):

oraz dla ścieków bytowo-gospodarczych (9):

Tablica 47. Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych (‰)

 Przepływ ścieków ze względu na zapewnienie wietrzenia przewodów powinien się odbywać przy 
ich częściowym wypełnieniu. Należy więc wyznaczyć zależności w odniesieniu do stopnia wypełnienia 
na podstawie krzywych sprawności dla przekroju kołowego pokazanych na rys. 42.

(7)

(8)

(9)

rys. 42



— 45 —

 Porównując strukturalne rury kanalizacyjne z PVC-U, których wymiar nominalny odniesiony 
jest do średnicy zewnętrznej (DN/OD) (innych producentów) do rur kanalizacyjnych PROCOR, których 
wymiar nominalny odniesiony jest do średnicy wewnętrznej (DN/ID) można stwierdzić, że ze względu 
na różne średnice wewnętrzne (prześwit rur) występują zdecydowane różnice w zdolnościach transportu 
ścieków rur PROCOR.
 W tablicy 48 podano (obliczone z tych równań) porównanie średnic wewnętrznych powierzchni 
poprzecznej rur oraz wzrostu natężenia przepływu dla spadku 10‰ przez rury PROCOR w odniesieniu 
do innych podobnych rur, które mają wymiary nominalne odniesione do średnicy zewnętrznej.

Tablica 48.Porównanie zdolności transportu ścieków rur PROCOR z innymi rurami

 Obliczenia wód opadowych
 Do obliczeń ilości odprowadzanych wód powierzchniowych z opadów atmosferycznych należy 
przyjąć wielkości powierzchni zlewni, intensywność i czas trwania opadów, trzeba określić typ gruntu 
i jego przepuszczalność oraz topografię terenu. Maksymalne przepływy wystąpią przy dużych opadach, 
które nie są możliwe do przewidzenia. Do obliczeń w celu ustalenia kryteriów wydajności układu należy 
przyjmować częstotliwość występowania deszczu miarodajnego, przy którym nie powinny wystąpić 
przeciążenia. Minimalna szybkość przepływu dla wody deszczowej przy zachowaniu samooczyszczania 
przewodów wynosi 0,6m/s. Miarodajne natężenie deszczu zgodnie z PN [20] należy przyjmować nie 
mniej niż  i =300dm3/s ha.
 Maksymalne natężenie przepływu Q (dm3/s) jest określone wzorem

Q = X i A   

gdzie
 X   - współczynnik spływu ze zlewni (określa stopień przepuszczalności 
         od 1 dla dachów - do 0,3 dla gruntów przepuszczalnych) (wartość bezwymiarowa)
 i     - miarodajne natężenie deszczu (dm3/s ha)
 A   - powierzchnia spływu (ha) mierzona w rzucie poziomym

 W celu zmniejszenia spływu wody deszczowej ze zlewni do systemu ogólnospławnego powinno się 
przewidzieć zastosowanie studni chłonnych oraz zmniejszenie powierzchni nieprzepuszczalnych poprzez 
częściowe odprowadzenie wód opadowych na powierzchnie przepuszczalne. W przypadku kanalizacji 
ogólnospławnej natężenie przepływu wynikające z ilości ścieków bytowo-gospodarczych powiększone 
o wody deszczowe w czasie deszczu nawałnego może okazać, że wody te są dominującym składnikiem 
powodującym samooczyszczenie się przewodów, lecz znacznie powiększającym ilości ścieków trans-
portowanych do oczyszczalni. Trzeba również pamiętać o konieczności dodatkowego czyszczenia prze-
wodów podczas okresów bezdeszczowych, które występują w okresie zimy.

 4.  Kanalizacja ciśnieniowa
 System kanalizacji ciśnieniowej stosowany jest najczęściej do przepompowywania ścieków 
bytowo-gospodarczych powstałych w zabudowie mieszkalnej i usługowej z terenów niżej położonych na 
poziom wyższy. 
 Wymagania ogólne dotyczące działania, projektowania, konserwacji i montażu wraz 
z weryfikacją i metodami badań systemów kanalizacji ciśnieniowej odprowadzających ścieki bytowo-
gospodarcze z wyłączeniem wód deszczowych poza budynki, zawarte są w normie PN-EN [13] i [7].

(10)
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 Pompa (jedna lub kilka) wytwarzająca ciśnienie zainstalowana jest w studzience podłączeniowej, 
do której ścieki wpływają grawitacyjnie. Do pompy tej podłączony jest przewód ciśnieniowy dochodzący 
do wyżej położonego odbiornika, w którym panuje ciśnienie atmosferyczne, może to być np. włazowa 
studzienka kanalizacyjna, przewód kanalizacji grawitacyjnej lub zbiornik w oczyszczalni ścieków.
 Studzienka podłączeniowa może obsługiwać jeden lub grupę budynków i zależnie od lokalnych 
przepisów uwzględniających stopień ryzyka może być zlokalizowana wewnątrz lub poza budynkiem. 
Studzienki umieszczone poza budynkami powinny być wodoszczelne, nie przeciekające, zabezpieczone 
przed napływem wód deszczowych. Dno zbiornika powinno być tak zaprojektowane, ażeby było 
samoczyszczące w celu zminimalizowania ryzyka sedymentacji ścieków i pracy przy małych objętościach 
tak, ażeby zmniejszyć czas retencji.
 Zespoły pompowe powinny być zaopatrzone w rozdrabniacze oraz wyposażone w urządzenia 
sterujące i alarmujące w przypadku wadliwego działania. Najczęściej stosowane są pompy zatapialne, 
które mogą również współpracować z układami sprężonego powietrza podłączone w miejscach stra-
tegicznych w celu wspomagania przepływu ścieków poprzez napowietrzanie systemu przewodów.
 Systemy kanalizacji ciśnieniowej różnią się tym od systemów kanalizacji grawitacyjnej, że zamiast 
układów przewodów kanalizacyjnych otwartych z wieloma studzienkami dopływowymi są to układy 
zamknięte, pracujące okresowo, mogące stanowić alternatywę dla systemu grawitacyjnego w sytuacji, 
gdy występuje jeden lub więcej czynników uzasadniających to rozwiązanie, które jest znacznie droższe 
w eksploatacji lecz znacznie tańsze inwestycyjnie.

 Do takich czynników można zaliczyć:
 - topografię terenu z małymi spadkami, gdzie wymagane jest zdecydowane zagłębienie prze-

wodów;
 - wysoki poziom wód gruntowych konieczny do obniżenia w czasie układania przewodów 

grawitacyjnych;
 - mała gęstość zaludnienia lub okresowy dopływ ścieków np. na terenach rekreacyjnych eksp-

loatowanych sezonowo;
 - występowanie gruntów słabonośnych wymagających specjalnego zabezpieczenia w celu 

stabilizacji przewodów;
 - wysokie wymagania ochrony środowiska nie zezwalające na wykonywanie głębokich 

wykopów z odwodnieniem;
 - znaczne koszty naprawy jezdni lub inne wydatki wynikające z konieczności budowy i napraw 

studzienek włazowych;
 - występowanie zabudowy usługowej na terenach z obciążoną już kanalizacją grawitacyjną, 

wytwarzającej dodatkowo znaczne ilości ścieków. 

 Przy planowaniu i projektowaniu układów pompowych należy brać pod uwagę:
 - całkowite koszty wykonania kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji ciśnieniowej;
 - zużycie energii w rozpatrywanym czasie eksploatacji;
 - wymagania dotyczące nadzoru użytkowania i eksploatacji;
 - ryzyko i konsekwencji w przypadku awarii;
 - ochrona zdrowia i bezpieczeństwo użytkowników i obsługi;
 - oddziaływanie na środowisko;
 - właściwości ścieków, które mogą być agresywne na przewody i środowisko oraz mogą 

zawierać składniki stałe ulegające sedymentacji lub stwarzać możliwość wybuchów.

 Sieć przewodów może tworzyć układy przewodów rozgałęzionych lub może być to jeden 
przewód tłoczący. Przewody ciśnieniowe mogą być układane zgodnie z ukształtowaniem terenu na 
głębokościach poniżej linii przemarzania przewodów. W punktach wysokich rzędnych przewody po-
winny być zaopatrzone w urządzenie odpowietrzająco-napowietrzające.  Należy jednak pamiętać, że 
mogą wystąpić w tych miejscach nieprzyjemne zapachy. Przewody ciśnieniowe powinny być przewi-
dziane na ciśnienie robocze co najmniej 600 kPA [6 bar].
  W celu samooczyszczenia przewodów powinna występować, co najmniej raz na dobę, mini-
malna prędkość przepływu 0,7 m/s (podobnie jak w kanalizacji grawitacyjnej) ze względu na możliwość 
sedymentacji i osadzanie się części stałych. W przypadków ścieków w postaci naturalnej oraz, jeżeli 
są stosowane pompy z rozdrobnieniem, można również przyjąć minimalną prędkość 0,6 m/s pod 
warunkiem, że występuje taka prędkość dwa razy na dobę. Preferuje się jednak projektowanie przewodów 
tłocznych ze względów na bezpieczeństwo samooczyszczania przewodów na poziomie 0,9 m/s lecz takie 
podwyższanie prędkości przepływu związane jest z wyższymi stratami ciśnienia i koniecznością insta-
lacji pomp o wyższym stopniu podnoszenia ścieków.
 Maksymalny czas retencji związany z ograniczeniem powstawania siarkowodoru (H2S) na 
drodze beztlenowej z przetrzymywanych ścieków nie powinien być dłuższy od 8 godz. Niezbędna 
pojemność rezerwowa studzienek podłączeniowych ze względu np. zaniku zasilania energetycznego, 
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powinna wynosić co najmniej 25% przepływu dobowego i powinna znajdować się powyżej normalnego 
poziomu załączania pomp.
Dobór wielkości średnic przewodów tłocznych zależy od wielkości przepływu i odległości, na które 
trzeba transportować ścieki. Przepływ zależy od wydajności i częstotliwości pracy każdej pompy, liczby 
pomp pracujących jednocześnie oraz dopływu ścieków do studzienek podłączeniowych.
Dla zapewnienia założonej prędkości przepływu wewnątrz przewodu przy zadanej statycznej różnicy 
wysokości ciśnień (hst) wymagane jest uzyskanie wysokości podnoszenia (Hc) pompy pomiędzy 
początkiem i końcem przewodu oraz pokonanie wysokości strat ciśnienia (hs) wywołanej oporami linio-
wymi i oporami miejscowymi.

 Przy założeniu minimalnej szybkości przepływu (0,7-0,9 m/s) należy dobrać odpowiednią 
pompę. Następnie należy, wykorzystując charakterystykę pracy pompy, upewnić się co do jej wydajności 
i prędkości przepływu. Przewody ciśnieniowe powinny mieć średnicę wewnętrzną równą lub większą od 
średnicy wylotu pompy. Nie może występować zmniejszenie średnic zgodnie z kierunkiem przepływu 
ścieków. Należy również zapewnić zabezpieczenie przed występowaniem przepływu wstecznego przy 
wyłączonej pompie.
 Zasady układania przewodów kanalizacji ciśnieniowej są podobne jak dla przewodów 
wodociągowych. Głębokość ułożenia przewodów zależna jest od strefy klimatycznej, (patrz tablica 59) 
powiększona o 0,4m poniżej strefy przemarzania gruntu. Należy unikać gwałtownych zmian kierunku 
prowadzenia przewodów (nie stosować kolan o małym promieniu lecz gięte z rur łuki), ażeby nie 
powodować powstawania zatorów. Przy zmianie kierunku przy przewodach z PVC-U łączonych kieli-
chowo na uszczelki gumowe, należy stosować betonowe bloki oporowe lub cięgna na połączeniach kieli-
chowych uniemożliwiających wysuwanie się bosego końca rury z kielicha.
 Wymagania dotyczące elementów rurociągów i systemu dla rur do kanalizacji ciśnieniowej 
z PVC-U układanej pod ziemią i nad ziemią zawarte są w normie PN-EN [10]. W załączniku do tej normy 
podane są również wytyczne wykonania montażu. Badania odbiorcze - próby ciśnieniowe przeprowadza 
się podobnie jak dla przewodów wodociągowych.
 Na dolnym końcu przy pompie przewodu tłocznego powinno być wykonane podejście dla 
możliwości płukania awaryjnego przewodu wodą w czasie powstania zatoru, co należy uznać jako 
wyjątkową awarię. Nie wolno jednak do tego podejścia podłączać na stałe systemu wody do picia.

 5.  Kanalizacja podciśnieniowa.

 System kanalizacji podciśnieniowej (próżniowej, vaccum) opisany w normie PN-EN [6] prze-
widziany jest do transportowania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z instalacji wewnętrznej 
w budynkach, doprowadzanych najczęściej grawitacyjnie do komory zbiorczej. W momencie, gdy 
objętość ścieków dopływających do komory zbiorczej osiągnie przewidywany poziom, otwiera się nor-
malnie zamknięty zawór opróżniający i na zasadzie różnic ciśnienia w rurociągu podciśnieniowym 
a atmosferą panującą w komorze zbiornika, następuje napływ ścieków do rurociągu.  Zawór zamyka się 
automatycznie po opróżnieniu komory. Powietrze w określonej ilości jest wpuszczane równocześnie 
ze ściekami lub zaraz po ich przepływie. Projektant powinien ustalić proporcje ilości powietrza 
do ilości ścieków w celu ich napowietrzenia. Ścieki przepływają przewodem aż do miejsca, gdzie w 
wyniku sił tarcia i grawitacji połączą się z pozostałymi ściekami znajdującymi się w dolnej części profilu 
rurociągu. Cechą charakterystyczną systemów podciśnieniowych jest gwarancja, że szczytowy dopływ do 
przewodów zmniejsza się bardzo szybko, a ścieki z przewodu podciśnieniowego dopływają do zbiornika 
podciśnieniowego lub do studzienki ściekowej znajdującej się w stacji próżniowej. Podciśnienie utrzy-
mywane jest przez wytwornice podciśnienia na założonym poziomie. Następnie ścieki mogą być wypom-
powywane ze stacji podciśnieniowej za pomocą pomp tłocznych.
 Stacja podciśnieniowa jest podobna do typowej przepompowni ścieków z dodaniem wytwornicy 
podciśnienia i zamkniętego zbiornika podciśnieniowego lub studzienki ściekowej. Ścieki z przewodów 
podciśnieniowych dopływają do zbiornika podciśnieniowego, w którym jest utrzymywane podciśnienie 
(jeżeli pracują pompy podciśnieniowe) lub do studzienki ściekowej, jeżeli podciśnienie jest wytwarzane 
przez pompę eżektorową. Poziom ścieków w zbiorniku jest monitorowany za pośrednictwem wskaźnika 
poziomu, który uruchamia pompę tłoczną lub zawory na dopływie. Jeżeli poziom ścieków w zbiorniku 
osiągnie odpowiedni poziom, wtedy czujnik górnego poziomu zatrzymuje się i odcina pompę próżniową 
w celu uniemożliwienia dopływu ścieków do pompy. Podciśnienie w zbiorniku próżniowym jest regu-
lowane w zakresie roboczym przez przekaźniki podciśnienia.
 Komory zbiorcze lub studzienki zbiorcze powinny zapewniać pojemność magazynową w ilości 
co najmniej 25% dopływu dobowego na wypadek wystąpienia awarii zasilania energetycznego 
uwzględniając ilość ścieków gromadzonych w systemie grawitacyjnym. Jeżeli jest to konieczne powinny 

(11)[m]
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być zainstalowane klapki zwrotne, ażeby nie występowała możliwość, poprzez przepełnienie komór lub 
studzienek zbiorczych, zalewania niżej położonych obiektów.
 Rurociągi podciśnieniowe powinny mieć minimalną średnicę wewnętrzną DN/ID 80 mm 
(dn=90 mm). Minimalne średnice rurociągów podłączeniowych (bocznych) powinny wynosić DN/ID 
50mm (dn=63 mm). Przewody boczne powinny być dołączone w górnej części głównego przewodu 
podciśnieniowego. W celu możliwości naprawy lub usunięcia zatorów, długości pomiędzy zamknięciami 
przewodu podciśnieniowego nie powinny być  większe niż 450m, a dla rurociągów podłączeniowych nie 
większe od 200 m. Powierzchnia przelotu przy otwarciu zaworu nie powinna być mniejsza od średnicy 
wewnętrznej rury, ażeby było możliwe wprowadzenie „niepływających kul”. Zawory powinny zapewnić 
podtrzymanie różnicy ciśnienia (poniżej atmosferycznego) nie mniej niż 80 kPa (-0,8 bara).
Rurociągi podciśnieniowe powinny być tak projektowane, ażeby mogły przenieść naciski pochodzące 
od przykrycia gruntem, od ruchu ulicznego oraz cyklicznych obciążeń powstających od działania 
podciśnienia. Minimalna grubość ścianki powinna być równoważna do rur ciśnieniowych przeznac-
zonych do pracy przy (nadciśnieniu) 0,6 MPa (6 bar).
 Spadki przewodów w celu zapewnienia samooczyszczania powinny wynosić 1:500. Zalecane 
jest projektowanie wielu małych wzniesień, zamiast jednego dużego. Wzniesienia nie powinny być 
większe niż 1,5 m. Minimalne odległości pomiędzy wzniesieniami powinny nie być mniejsze od 6 m. 
Zmiany profilu ułożenia przewodu powinny być wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne, aby nie dopuścić 
do niepotrzebnego zagłębiania przewodu. Wymagane minimalne częściowe podciśnienie powinno 
wynosić 20-25 kPA. Czas do ponownego wytworzenia podciśnienia nie powinien być dłuższy od 30 min.
 Urządzenia opróżniające takie, jak pompy podciśnieniowe, zawory, sterowniki powinny sprawnie 
pracować przez określoną liczbę cykli (z obsługą okresową zalecaną przez producenta) nie mniejszą niż 
250 000 cykli lub ilość cykli koniecznych do odprowadzenia 3000 m3 ścieków.
 W czasie badań odbiorczych należy przeprowadzić badania odporności „na zatkanie” poprzez 
wrzucanie pojedyncze do studzienki zbiorczej następujących materiałów (w przypadkowej kolejności):
 - 2 szt. chusteczek bawełnianych
 - 2 szt. toreb foliowych o wymiarach 300x270 i 200x150mm
 - 2 szt. metalowych kul o średnicy 25 mm
 - 2 szt. prezerwatyw
 - 1 szt. ręcznik papierowy (40g)
 - 1 szt. pieluszek dziecięcych z wodoodporną przegrodą (45g).

 System kanalizacji podciśnieniowej powinien być szczególnie zalecany w przypadku 
występowania jednej lub więcej następujących okoliczności:
  niewystarczający spadek terenu tzn. gdy teren jest zbyt płaski lub należy skanalizować niżej 

położone jednostki osadnicze;
 - mała gęstość zabudowy;
 - wysoki poziom wody gruntowej, grunt niestabilny lub trudne do wykonania odpowiedniej 

głębokości wykopy;
 - przeszkody na trasie przewodów np. cieki wodne, infrastruktura podziemna;
 - strefy ochrony zbiorników wodnych;
 - okresowe występowanie ścieków np. na terenach rekreacyjnych;
 - konieczność zminimalizowania wpływu robót budowlanych na środowisko.

 6.  Systemy kanalizacji  wewnątrz budynków.

 Aktualna norma PN-EN [14] wyróżnia wynikające z tendencji rozwoju w krajach europejskich 
4 typy systemów kanalizacji wewnętrznej związanych z używaniem różnorodnych urządzeń sanitarnych 
wytwarzających ścieki.
 Typ I   - System pojedynczego pionu z podejściami projektowanymi do częściowego wypełnienia 
na poziomie 50%
 Typ II   - System pojedynczego pionu z podejściami o mniejszej średnicy projektowanymi do 
wypełnienia na poziomie 70%
 Typ III      -  System pojedynczego pionu z podejściami projektowanymi na pełne wypełnienie na 
poziomie 100%, przy którym każde podejście jest podłączone oddzielnie do pionu kanalizacyjnego
 Typ IV     -  System  oddzielnych pionów kanalizacyjnych. Występuje podział na podejścia 
do oddzielnych pionów na ścieki czarne - zawierające fekalia (miski ustępowe) i mocz (pisuary) oraz 
podejścia do oddzielnych pionów na ścieki szare - z pozostałych urządzeń sanitarnych takich, jak 
natryski, wanny, umywalki, bidety, zlewozmywaki, zmywarki do naczyń czy pralki automatyczne. 
Każdy z typów I,II i III może mieć również  oddzielne piony na ścieki czarne i szare.
 Rozwiązania systemów kanalizacyjnych mogą być ukształtowane na wiele sposobów 
uzależnionych od potrzeby regulacji ciśnienia w układzie przewodów i ich wietrzenia tak zaprojek-
towanych, ażeby nie dopuścić do przedostawania się gazów z instalacji do budynku.
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 Regulacja ciśnienia w przewodzie spustowym może się odbywać poprzez przepływ powietrza 
w tym przewodzie do rury wywiewnej będącej przedłużeniem pionu kanalizacyjnego ponad najwyżej 
położonym podejściem kanalizacyjnym stanowiącym jego zakończenie i mającym połączenie z atmosferą 
bez dodatkowej wentylacji podejść. Mogą być także zastosowane zawory napowietrzające również z rurą 
wywiewną, które umożliwiają dopływ powietrza lecz uniemożliwiają jego wypływ z systemu kanali-
zacyjnego do budynku. Rozwiązanie z rurą wywiewną jest systemem z wentylacją główną.
 Natomiast rozwiązanie systemu z wentylacją obejściową (rys. 43) polega na regulacji ciśnienia w 
pionie kanalizacyjnym poprzez oddzielne przewody wentylacyjne i/lub przewody obejściowe wentylujące 
podejścia, które są połączone z rurami wywiewnymi. Mogą być również użyte zamiast dołączeń do rur 
wywiewnych zawory napowietrzające.
 Wentylowane mogą być także podejścia do urządzeń sanitarnych poprzez przewody i odgałęzienia 
wentylacyjne podłączone do rury wywiewnej lub do zaworów napowietrzających. Takie rozwiązanie 
będzie nazywane wentylacją podejść.

 Zasady projektowania systemu kanalizacji wewnętrznej.

 Ażeby ochronić budynek przed zalewaniem należy zapewnić odpływ ze wszystkich punktów 
dostarczających wodę. Obszar obejmujący kanalizację wewnętrzną dotyczy nie tylko ścieków bytowo-
gospodarczych lecz również wód opadowych z dachów i balkonów. W zależności od rodzaju kanali-
zacji zewnętrznej wody opadowe i ścieki mogą być kierowane wspólnie do kanalizacji ogólnospławnej 
lub oddzielnie do systemów kanalizacji rozdzielczej. Występują również przypadki gdy przewody 
odpływowe z budynku muszą być usytuowane na wyższym poziomie niż niektóre przybory sanitarne 
(np. z pralni, podziemnych garaży) i występuje wówczas konieczność wykonania studzienki zbiorczej z 
zastosowaniem przepompowywania ścieków na wyższy poziom. (rys.44). 
 Wszystkie miejsca odbi-
oru wody zużytej (ścieków) pow-
inny być zabezpieczone przed 
wydostawaniem się zanieczyszc-
zonego powietrza z systemu 
kanalizacyjnego do pomieszczeń 
budynku poprzez zamknięcia 
syfonowe w których głębokość 
zamknięcia wodnego powinna 
być co najmniej 50 mm. 
Średnice wewnętrzne przewo-
dów odpływowych nie mogą 
być zmniejszane w kierunku 
przepływu. Jeżeli układ kanali-
zacyjny wewnątrz budynku jest 
wykorzystywany do wentyl-
owania kanalizacji zewnętrznej, 
to muszą być bezwzględnie zain-
stalowane rury wywiewne ponad 
dachem budynku.

rys. 43

rys. 44
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 Zasady doboru średnic.

 W celu określenia optymalnych średnic zgodnie z zaleceniami normy PN-EN [14] (która jest 
rozwinięciem rozwiązań proponowanych w PN-EN [3] oraz PN [20] należy przeprowadzić obliczenia 
natężenia przepływu ścieków (Qww) wynikające z równania (12):

gdzie:
  K       - współczynnik częstości wykorzystania urządzeń sanitarnych
 ΣDU - suma odpływów jednostkowych od urządzeń sanitarnych

 W tablicy 49 podano [14] odpływy jednostkowe dla różnych urządzeń sanitarnych, jakie 
przyjmuje się do celów obliczeniowych dla różnych typów systemów kanalizacyjnych.

Tablica 49. Odpływy od urządzeń sanitarnych.

 Natomiast w tablicy 50 podano na podstawie normy PN-EN [14] typowe współczynniki częstości 
korzystania z urządzeń sanitarnych.

Tablica 50. Współczynniki częstości korzystania.

 Całkowite natężenie przepływu (Qtot) jest przepływem obliczeniowym, które wynika głównie 
z natężenia przepływu ścieków (Qww) oraz (jeżeli występują) ciągłe natężenia przepływu od urządzeń 
o przepływie ciągłym (Qc) i natężenia przepływu wód przetłaczanych (Qp) wynikających od wydajności 
przepompowni działających np. w czasie opadów.

Qtot = Qww + Qc  + Qp           [l/s]

(12)
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 Przepustowość przewodów nie powinna być mniejsza od natężenia przepływu ścieków (Qww) 
lub całkowitego natężenia przepływu (Qtot) lub wartości natężenia przepływu z urządzeń o największym 
odpływie jednostkowym (tablica 49).

 Dla  ułatwienia obliczeń w tablicy 51 podano wg. [14] niektóre wartości Qww (lub Qtot) obliczone 
dla różnych współczynników częstości korzystania (K) i sum odpływów jednostkowych (SDU ).

Tablica 51. Wartości natężenia przepływu ścieków Qww (lub Qtot)

 Projektowanie podejść do urządzeń sanitarnych (niewentylowane i wentylowane)

 Dobór  średnic przewodów na podejścia kanalizacyjne dla systemów typu I, II i IV uzależniony  
od maksymalnej wartości natężenia przepływu ścieków (Qmax) podano [14] w tablicy 52, do której należy 
uwzględnić ograniczenie podane w tablicy 53. W przypadku nie spełnienia wymaganych ograniczeń dla 
podejść niewentylowanych należy stosować podejścia wentylowane.

Tablica 52. Średnice podejść kanalizacyjnych niewentylowanych 
oraz wentylowanych, do których podano dodatkowo średnicę przewodu wentylacyjnego.
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Tablica 53. Ograniczenia podejść kanalizacyjnych

 W tablicy 54 ujęto na podstawie [14] średnice podejść kanalizacyjnych oraz ograniczenia dla 
systemów typu III.

Tablica 54. Średnice i ograniczenia podejść dla Systemów typu III.

 W normie PN-EN [14] podanych jest również szereg przypadków szczególnych dotyczących 
podłączeń urządzeń sanitarnych, wymagań wentylowania (lub nie mających wymagań) urządzeń np. do 
obierania ziemniaków, misek ustępowych z zaworem natryskowym, misek ustępowych podłączonych do 
podejść o średnicach mniejszych od dn=110 mm.
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 Zwory napowietrzające do podejść kanalizacyjnych lub urządzeń sanitarnych powinny 
odpowiadać normie EN 12380 oraz powinny mieć wymiary zgodne z tablicą 55 dla minimalnego 
natężenia przepływu (Qa) zaworów. Natomiast zawory napowietrzające dla przewodów spustowych 
(pionów) powinny być nie mniejsze niż 8- krotności Qtot.

Tablica 55. Wymiary  zaworów napowietrzających dla podejść.

 Projektowanie pionów kanalizacyjnych

 Piony kanalizacyjne z wentylacją główną

 Średnice pionów z wentylacją główną w zależności od natężenia przepływu ścieków Qmax podano 
na podstawie normy PN-EN [14] w tablicy 56.

Tablica 56. Średnice pionów z wentylacją główną

 Piony kanalizacyjne z wentylacją obejściową

 Średnice pionów z wentylacją obejściową oraz średnice obejść wentylacyjnych w zależności od 
natężenia przepływu ścieków Qmax podano w tablicy 57.

Tablica 57. Średnice pionów z wentylacją obejściową
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 Projektowanie przewodów odpływowych

 Obliczenia przeprowadza się w zasadzie podobnie jak dla przewodów kanalizacji grawitacyjnej 
zewnętrznej układanych w gruncie zgodnie z PN -EN [3].
 Dla ułatwienia obliczeń podano wartości przepustowości przewodów odpływowych przy stopniu 
napełniania h/d = 0,5  (tablica 58) oraz h/d = 0,7  (tablica 59) w zależności od przyjętego spadku.

Tablica 58. Przepustowość przewodów odpływowych przy h/d = 0,5

Tablica 59. Przepustowość przewodów odpływowych przy h/d = 0,7

 7.  Obliczenia hydrauliczne przewodów wodociągowych

 Dla wykonania obliczeń sieci wodociągowej  należy przeanalizować przewidywane zużycie 
dobowe wody na ilość mieszkańców na terenie którego zakres obejmuje projektowanie. Zużycie wody 
uzależnione jest od posiadanych przyborów sanitarnych, dostępności ciepłej wody użytkowej oraz 
opomiarowania  bezpośrednich odbiorców. Przyjmuje się, że wynosi ono docelowo 150 do 250 
litrów na 1 mieszkańca w ciągu doby. Do tego zużycia należy dodać zużycie wody przez biura, 
handel, usługi i przemysł. Następnie należy rozpatrzyć zużycie wody szczytowe, konieczność 
budowy zbiorników szczytowych i retencyjnych oraz projektowany system dystrybucji wody. 
Najczęściej przyjmuje się, że w okresie szczytu rozbioru wody, pobór wody jest 5-ciokrotnie  
wyższy od normalnego średniego poboru wody.
 Zasady obliczeń strat ciśnienia podaje norma  PN [25]  oraz normy PN-EN [4] i [9]
Obliczenia hydrauliczne należy tak przeprowadzić, aby cały system spełniał następujące wymagania:
 - w okresie maksymalnego rozbioru wody występowało wystarczające ciśnienie u wszystkich 

odbiorców
 - była akceptowalna szybkość przepływu
 - należy tak ustalić minimalne i maksymalne ciśnienie, ażeby było odpowiednio zrównoważone 

w całym systemie.
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 Wysokość spadków ciśnień na długości przewodów wg PN-EN [4] obliczamy z równań :

gdzie:

 ∆p   - strata ciśnienia wywołana oporami przepływu (Pa) (100kPa = 1 bar)
 Hr    - wysokość strat słupa wody [m]
 λ     - współczynnik oporów liniowych (bezwymiarowy)       
 L     - długość przewodu [m]
 g     - przyspieszenie ziemskie [9,81 m/s2]    
 d     - średnica wewnętrzna przewodu [m]
 ρ     - gęstość wody (1000 kg/m3)
 Re   - liczba Reynoldsa (dla ruchu turbulentnego powyżej 2300)
 υ     - lepkość kinematyczna wody (1,3 • 10-6 m2/s)
 k     - chropowatość hydrauliczna ścianek przewodu (m)
 V    - prędkość przepływu (m/s)

 Do obliczonych spadków liniowych należy dodać straty miejscowe wynikające z połączeń 
kielichowych rur oraz występowanie kształtek oraz armatury. W praktyce zwiększenie to 
wyniesie dla przewodów magistralnych ok. 3%, a dla przewodów rozprowadzających z większą 
ilością kształtek ok. 10%.
 Obliczenia dla rur z PVC-U i PE dotyczące zależności natężenia przepływu (l/s), strat ciśnienia 
słupa wody (m/km) oraz szybkość przepływu (m/s) przeprowadził L. E. Janson na podstawie wzoru 
Colebrook’a  przyjmując współczynniki chropowatości dla średnic do 200 mm   k = 0,02 mm  i dla średnic 
większych   k= 0,05 mm. Wyniki tych obliczeń przedstawiono w formie monogramu  w Aneksie A (infor-
macyjnym) do normy PN-EN [9]. Na podstawie tego monogramu można dobrać minimalne średnice 
wewnętrzne rur przy założonych spadkach ciśnienia słupa wody, szybkości przepływu i natężeniu 
(wydatku) przepływu. Możliwe jest również, przy założonym natężeniu przepływu wody i średnicy prze-
wodu, sprawdzenie szybkości przepływu.
 Szybkość przepływu optymalna powinna być utrzymana w zakresie 0,8 ÷1,4 m/s. W praktyce 
zakres szybkości 0,5 ÷ 2 m/s  jest również możliwy do zaakceptowania. W wyjątkowych wypadkach 
szybkość przepływu może dochodzić nawet do 3,5 m/s, jednakże przy takich szybkościach transport 
wody jest mało ekonomiczny dla doboru i kosztów eksploatacji pomp oraz niebezpieczeństwa możliwości 
uderzeń hydraulicznych.
 Dobór średnic sieci rozprowadzającej w praktyce zależy od ilości osób, które mają być 
zaopatrzone w wodę. W tablicy 60 podano [4] minimalne średnice przewodów w zależności od liczby 
osób pobierających wodę.

Tablica 60. Minimalne średnice przewodów wodociągowych

 *  długość przewodu do 100m bez możliwości zasilania hydrantu ulicznego P.poż.

(13)

(14)

(15)

(16)
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 Analiza projektu sieci. Należy opracować uproszczony model matematyczny reprezentujący sieć 
uwzględniający wymagania w czasie rozbioru wody w okresie szczytowym. Na bazie tych wymagań 
należy ustalić konieczną wielkość stacji pomp z rezerwą mocy oraz celowość budowy zbiorników szczy-
towych. Przepustowość przewodów powinna być wystarczająca również dla dostarczenia wody na cele 
przeciwpożarowe.

 Typy systemu konfiguracji sieci mogą być następujące:
 - układ zasilania liniowego z głównymi rozprowadzeniami
 - układ pierścieniowy z bocznymi rozprowadzeniami
 - układ pierścieniowy z wzajemnie połączonymi rozgałęzionymi magistralami.
 W praktyce zaleca się stosowanie systemu pierścieniowego z rozprowadzeniem liniowym 
wewnątrz układu. Nie zawsze jest to jednak możliwe, szczególnie przy rozległej prostej liniowej zabu-
dowie. Często przy różnorodnej zabudowie i różnicach wysokości terenu opłacalna jest budowa dodat-
kowych przepompowni lub zbiorników retencyjnych używanych do zasilania w okresie szczytowym.

 8 Sztywność obwodowa i nominalne ciśnienie robocze rur z PVC-U

 Zarówno sztywność obwodowa jak i nominalne ciśnienie robocze rur z tworzyw termoplastyc-
znych zaliczanych do materiałów elastycznych zależne są od rodzaju tworzywa (PVC-U, PP, PE) oraz 
rodzaju budowy i grubości ścianek. Rury o ściankach   gładkich mają grubości ścianek dobrane w ten 
sposób, że grubości te są proporcjonalne do średnic i są usystematyzowane w seriach rur - oznaczonych 
S oraz mają tzw. znormalizowany stosunek wymiarów - SDR (stosunek średnicy do grubości).

 Seria rur S jest liczbą bezwymiarową, która  wynika z wzorów:

 Natomiast SDR  jest liczbowym oznaczeniem serii rur, które jest liczbą zaokrągloną i w 
przybliżeniu równą ilorazowi nominalnej średnicy zewnętrznej (dn) i nominalnej grubości ścianki (en). 
Wartość liczbowa SDR wynika z wzorów:

 Tak więc bez względu na średnice zewnętrzne, rury o grubości z tej samej serii i SDR mają tą 
samą sztywność obwodową oraz nominalne ciśnienie robocze.

 Sztywność obwodowa rur ma szczególne znaczenie przy rurach układanych w gruncie 
pracujących bezciśnieniowo, ponieważ  wskutek nacisku gruntu ulegają one odkształceniu. 
Odkształcenie rur zależy od odpowiedniego zagęszczania gruntu w strefie ułożenia przewodu, modułu 
sprężystości gruntu w tej strefie, naporu gruntu i obciążenia od ruchu kołowego na powierzchni terenu. 
Ponadto rura o ściankach gładkich (pełnych) w zależności od grubości ścianki posiada określoną 
sztywność obwodową (kalkulacyjną-obliczeniową), którą  można wyliczyć z następującego wzoru 
ujętego w normie PN-EN [9]:

gdzie:

 Sc - sztywność obwodowa  (kalkulacyjna-obliczeniowa) [kN/m2] [kPa]                                         
 E   - moduł sprężystości (krótkotrwałej) przy zginaniu, który wynosi [19] dla:
                        PE-HD       E =>   800000 kN/m2    ( 800 MPa)
                        PVC-U       E = >3000000 kN/m2    (3000 MPa)
                        PP               E= 1250-1850 MPa
 J    - moduł bezwładności [m3]
 S   - szereg grubości rur

(17)

(18)

(19)

(20)
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 Wartość Sc (dla rur o ściankach gładkich ) która wynika z obliczeń podanych wyżej jest zbliżona 
do wartości nominalnej sztywności obwodowej SN sprawdzanej na podstawie badań laboratoryjnych 
wykonanych zgodnie z PN-EN ISO 9969, w których próbki rur są odkształcane (poprzez ściskanie 
pomiędzy płytami maszyny wytrzymałościowej) o 3% swojej średnicy wewnętrznej.
 Natomiast wartość sztywności obwodowej (SN) dla rur strukturalnych (warstwowych) PROCOR 
można ustalić praktycznie jedynie na podstawie badań wykonanych przez Producenta i podanych 
poprzez znakowanie rur, gdzie sztywność obwodowa powinna być nie mniejsza od nominalnej wartości 
deklarowanej.
 Ciśnienie nominalne (PN) jest to liczbowe oznaczenie ciśnienia w barach (1 bar = 0,1 MPa) 
związane z własnościami mechanicznymi elementu systemu rurowego, które odpowiada dopuszczalnemu 
ciśnieniu roboczemu dla wody w temp. 200C przez 50 letni okres ciągłej pracy.
 Dla  określenia ciśnienia nominalnego danego tworzywa termoplastycznego ustala się dolną 
granicę przedziału ufności (LCL).  Jest to wartość w MPa, która może być rozpatrywana jako właściwość 
materiału i oznacza dolną granicę 97,5% przedziału ufności przewidywanego długotrwałego naprężenia 
obwodowego wywołanego hydrostatycznym ciśnieniem wody w temp. 200C w czasie 50 lat. Wartość 
LCL zaokrąglona w dół (zmniejszona) zwana jest minimalną wymaganą wytrzymałością (MRS). 
Dla określenia  naprężenia projektowego (δs), które jest dopuszczalnym naprężeniem do określonych 
zastosowań rur należy przyjąć ogólny współczynnik eksploatacji (projektowy) C i wartość MRS podzielić 
przez ten współczynnik.
 Ogólny współczynnik eksploatacji (projektowy) C  ma wartość większą niż 1, uwzględniono w 
nim warunki eksploatacji. Wartości C podaje PN-EN ISO 12162  dla rur z różnych tworzyw sztucznych

 W tablicy 61 zestawiono na podstawie PN-EN [9] dla rur ciśnieniowych i kanalizacyjnych z 
PVC-U wskaźniki wytrzymałościowe, ciśnienie nominalne (PN), sztywność obwodową rur krótkotrwałą 
obliczeniową (Sc) i nominalną sztywność obwodową (SN) oraz sztywność obwodową długotrwałą w 
okresie 50 lat (SN50).

Tablica 61. Zestawienie wskaźników wytrzymałościowych dla rur z PVC-U

(22)(21)
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 W przypadku przesyłania przez rury ciśnieniowe z PCV-U w sposób ciągły cieczy o temperatu-
rach wyższych od 200C dla obliczenia dopuszczalnego ciśnienia roboczego (PFA) należy zastosować 
współczynniki zmniejszające

   

 W tablicy 62 podano na podstawie (Pn-EN 1452-2) wartość współczynników fr  w zależności od 
występujących temperatur.

Tablica 62. Współczynniki obniżające PFA

 Natomiast maksymalna temperatura stosowania rur kanalizacyjnych z PVC-U przy ciągłym 
przepływie ścieków dla rur o średnicach do 200 mm wynosi 600C, a dla średnic większych nie powinna  
przy dłuższym czasie przepływu ścieków przekraczać 400C.
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gdzie:
 δh  - pionowe ugięcie rury
 dn  - średnica rury przed ugięciem

   - względne ugięcie rury

 f(q)   - obciążenie gruntem
 SN - sztywność obwodowa rury (nominalna - SN  lub obliczeniowa - Sc)
 Ss -  sztywność gruntu

 Z równania tego wynika, że ugięcie rury zależne jest od sumy sztywności rury i gruntu. W celu 
nie przekroczenia dopuszczalnych ugięć rur ułożonych w gruncie  konieczne będzie użycie odpowiednio 
zagęszczonego gruntu w strefie ułożenia przewodu oraz rur o odpowiedniej sztywności obwodowej.
 W Polsce do obliczeń wytrzymałościowych przewodów z tworzyw termoplastycznych stoso-
wane są najczęściej dwie metody  tzn. metoda skandynawska VAV P70 : 1992 ( zwana metodą Molina) 
oraz metoda niemiecka ATV-A-127:1988, obie opisane ogólnie w załącznikach do normy  PN-EN [8]. 

δh
dn

————

 9.   Obliczenia statyczne przewodów ułożonych w ziemi
 
 Rury z tworzyw termoplastycznych (PVC-U, PP, PE) zaliczane są do materiałów elastycznych, 
które pod wpływem obciążeń parcia gruntu ulegają odkształceniom. Przy obciążeniach pionowych, 
średnica rury ( w pionie ) ulega zmniejszeniu o wartość ugięcia. Odkształcająca się rura w pionie zwiększa 
swój wymiar w płaszczyźnie poziomej wywierając nacisk na otaczający ją grunt, który na zasadzie reak-
cji w ramach  sprężystości własnej przeciwdziała powstającym odkształceniom i zmniejsza naprężenia 
zginające w ściance rury. Ta reakcja gruntu zależy od rodzaju gruntu i stopnia jego zagęszczenia. Im 
większa będzie sprężystość gruntu, tym mniejsze będzie odkształcenie rury w wyniku działania sił 
pionowych. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem przy prowadzeniu prac ziemnych jest rodzaj gruntu w 
strefie ułożenia przewodu obejmującego przestrzeń wokół przewodu do 30 cm, jak również sztywność 
obwodową samej rury.  Zgodnie z ogólną formułą Spangler’a względne (w odniesieniu do średnicy) 
ugięcie rury wyniesie [27]:

(24)
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 Metoda ATV jest uniwersalna i dotyczy obliczania przewodów sztywnych oraz elastycznych 
z tworzyw sztucznych. W metodzie tej wpływ obciążenia na przewód, obliczany jest za pomocą 
teorii wytrzymałości belki na ściskanie. Wynikający nacisk jest podstawą do obliczenia momentów 
zginających, sił osiowych, naprężeń i odkształceń. W  metodzie tej zawarty jest szeroki zakres obliczeń, 
do których trzeba przyjąć różnego rodzaju współczynniki, ażeby dojść do teoretycznych wartości ugięć 
rur w zależności od warunków wykonania montażu, kształtu wykopów, rodzaju gruntów itp.
 Znacznie łatwiejszą w użyciu jest metoda skandynawska VAV P70, w której obliczenia 
ograniczają się do ustalenia ugięć teoretycznych wywołanych ciężarem gruntu i obciążeniem od nacisków 
dynamicznych wynikających z ruchu kołowego oraz dodaniu do tych ugięć, szacunkowych ugięć 
wynikających z warunków montażu i jakości podłoża.
 Metoda skandynawska VAV P70 (której ogólne zasady [27] podano poniżej ) opiera się na ust-
aleniu ugięć przewodów zgodnie z równaniem Molin’a, bazującym  na ogólnej formule Spangler’a. 
Obciążenie gruntem określane jest zgodnie z teorią nasypu. Nacisk zewnętrzny pochodzący od ruchu 
ulicznego wyznacza się zgodnie z teorią Boussinesq’a przy założonym obciążeniu osiowym 2x130kN. 
 Przyjęte oznaczenia:
 Q - całkowite pionowe obciążenie liniowe przewodu (kN/m)
 H - głębokość przykrycia (pionowa odległość między wierzchem rury, a powierzchnią terenu)  (m)
 dn - średnica zewnętrzna rury (m)
 D - średnica obojętna osi zginania rury (m)
 q-Q/dn - całkowite obciążenie pionowe (kN/m)
 δh - całkowite ugięcie pionowe rury (m)
 δv - całkowite ugięcie poziome rury (m)
 k - wskaźnik reakcji gruntu (kN/m)
 Ko - współczynnik parcia spoczynkowego gruntu (Ko = 0,5)
 α - kąt podparcia rury na podsypce
 Es’ - moduł sieczny gruntu w strefie ułożenia rury (kN/m)
 Sc - sztywność obwodowa rury (obliczeniowa krótkotrwała) (kN/m)
 E - moduł sprężystości (krótkotrwałej) rury (kN/m)
 I=en

3/12 - moduł bezwładności przekroju poprzecznego rury
 en - nominalna grubość ścianki rury (m)

 Model rozkładu nacisków przedstawiono na rys. 49

Obciążenia gruntem Qs można wyliczyć z wzoru:

 C’ - współczynnik sztywności układu rura/grunt
 Qse - obciążenie gruntem dla rur sztywnych (maksymalne warunki obciążenia)

rys. 49
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 Całkowite obciążenie pionowe q działające na rurę, pochodzące od ciężaru gruntu i ruchu kołowego 
będzie wynosiło:
 
gdzie:
 qs - napór gruntu qs = γs(H-Hw) + γsw Hw
 qw - napór wody gruntowej qw = γw  • Hw
 qtr - obciążenie ruchem kołowym
 Ugięcie  początkowe krótkotrwałe.
                                      
Całkowite ugięcie względne (     ) M  wynika z sumy ugięcia teoretycznego rury oraz  ugięć składowych 
dotyczących warunków montażu przewodu oraz jakości podłoża:

   
gdzie:
    - ugięcie teoretyczne wywołane ciężarem gruntu i obciążeniem ruchem

 D - kołowym  (%)   
 If - wartość ugięcia uwzględniające warunki montażu  (%)
 Bf - wartość ugięcia uwzględniające stan podłoża.   (%)

δ
D

————

δ
D

————

 Wartość C’  zawiera się w przedziale od 1,0 (rury sztywne) do 0,6 (rury całkowicie elastyczne). 
Wartość Qse  odpowiada ciężarowi gruntu zawartego  nad rurą. Przyjmując do obliczeń teorie nasypu 
uproszczony wzór na obciążenie gruntem oddziałującym na rurę sztywną przyjmie postać:
                                
  
a dla rur elastycznych:

  
gdzie:
 γ - gęstość gruntu (najczęściej 18÷19 kN/m3)
 C  - współczynnik obciążenia przyjmuje się C =1,7 C’, gdy C’ = 0,6 to wówczas C = 1

 Jeżeli poziom wód gruntowych przewyższa poziom ułożenia rury, to wówczas obciążenie gruntem 
ulega zmniejszeniu o wielkość sił wyporu. Dla gruntu nawodnionego przyjmuje się wartość ciężaru właściwego 
γ sw = 11 kN/m3. Całkowite obciążenie działające na rurę będzie zwiększone o siłę parcia hydrostatycznego, 
która jest równa:
 
gdzie:
 Qw - obciążenie w wyniku parcia wody
 γw  - ciężar właściwy wody (10kN/m2)
 Hw  - wysokość zwierciadła wody ponad osią rury (m)

 Obciążenie od ruchu kołowego.
 Wpływ ruchu kołowego w obciążeniach działających na rurę jest uwzględniany przez rozkład 
nacisków zgodnie z teorią Boussinesq’a. Przyjmuje się model obciążeń zgodny z założeniem: Nacisk na 1 
koło wynosi 130 kN, na oś z dwoma kołami wynosi 260 kN. Powierzchnia styku koła 0,6 x 0,2 m. Zjawiska 
dynamiczne uwzględnia się poprzez stosowanie współczynnika dynamicznego równego 1,75, który 
zawarty jest w wartości obciążenia. Na wykresie rys. 50 przedstawiono wielkość obciążeń pionowych 
działających na rurę, pochodzących od ruchu kołowego qtr  w zależności od głębokości jej ułożenia.

(26)
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 Wartość ugięcia rury wywołane obciążeniem gruntu i ruchem kołowym można wyliczyć 
z równania:

  

gdzie:
 b1 - współczynnik rozkładu obciążenia, równy 0,083 przy kącie podparcia  rury α = 1800 oraz 

0,096 przy kącie α = 900.

 Dla rur elastycznych, gdy w strefie ułożenia przewodu (podłoże, obsypka i wstępna zasypka) 
użyto gruntu niespoistego lub innego gruntu stabilnego przyjmuje się wartości C = 1, b1 = 0,083 i Ko = 
0,5 równanie to ulega wówczas uproszczeniu i przyjmuje postać:

                   
       

 Istotnym warunkiem dla określenia ugięcia względnego rury jest znajomość wartości  modułu 
siecznego gruntu otaczającego rurę (Es’).  Wartość tę określa się laboratoryjnie przy różnych 
zagęszczeniach gruntu według zmodyfikowanej próby Proctora. Wartości te przykładowo przedstawiono 
na rys. 51 w zależności od głębokości posadowienia rury, stopnia zagęszczenia gruntu i stanu wody 
gruntowej powyżej lub poniżej ułożenia przewodu.

 Jeżeli w strefie przewodu jest dobrze zagęszczona glina, to wartość Es’ może się wahać w grani-
cach 300÷2000 kN/m2 (0,3÷2MPa). Natomiast jeżeli glina jest w strefie wód gruntowych i staje się 
materiałem plastycznym podatnym na odkształcenia, to wówczas w ogóle  nie możemy rozpatrywać tego 
członu sztywności i w mianowniku równania pozostaje praktycznie wartość sztywności obwodowej rury 
obliczeniowa Sc lub nominalna deklarowana przez producenta SN.
 Ugięcie wywołane obciążeniem pionowym dla gruntu sypkiego w strefie ułożenia przewodu 
wynosi zazwyczaj 2 do 4%. Przy obliczaniu rur kanalizacyjnych strukturalnych PROCOR przyjmujemy 
wartość deklarowanej sztywności obwodowej SN, natomiast dla innych rur gładkościennych przyjmu-
jemy wartość obliczeniową   (kalkulacyjną) sztywności obwodowej Sc.
 Trzeba tu zaznaczyć, że przewody ciśnieniowe powinny spełniać te same kryteria projektowe, 
które dotyczą przewodów bezciśnieniowych w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości konstruk-
cyjnej w początkowym okresie pomiędzy ułożeniem przewodu w gruncie a wypełnieniem go wodą pod 
ciśnieniem. Wytworzenie nadciśnienia wewnątrz przewodu, którego przekrój nie jest dokładnie kołowy, 
powoduje iż przewód ten dąży do przywrócenia kołowego kształtu swojego przekroju i następuje wówc-
zas zmniejszanie odkształceń przekroju kołowego. Zakres zmniejszania się tej deformacji zależeć będzie 
od szeregu czynników, do których należy zaliczyć wielkości ciśnienia w przewodzie i właściwości 
materiału, z którego go wykonano oraz zależeć będzie od konsolidacji gruntu w strefie ułożenia prze-
wodu, postępującej w czasie,  Pomimo, że wytworzone ciśnienie wewnątrz przewodu będzie miało 
wpływ na powrót do przekroju kołowego, to jego wielkość trudna jest do przewidzenia. Z tych więc 
względów również przewody ciśnieniowe o niskiej sztywności obwodowej do wartości co najmniej 
Sc = 8 kN/m2  należy przeliczać dla określenia występujących odkształceń.
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 Zupełnie inny wpływ na odkształcenie dalsze rur będzie miało podciśnienie (vaccum) 
w przewodach podciśnieniowych. Powstałe w czasie układania przewodów ugięcie rur w przekroju 
pionowym przy eksploatacji pod wpływem ujemnych ciśnień będzie miało tendencje do zwiększania 
tych odkształceń. Norma PN-EN [6] zakłada z tych względów konieczność stosowania do kanalizacji 
podciśnieniowej rur ciśnieniowych o nominalnym ciśnieniu roboczym 0,6MPa (6 bar), co w przypadku 
rur ciśnieniowych z PVC-U przekłada się dla średnic dn<_90mm Sc 6,7 kN/m2, (SN 8 kN/m2), a dla 
średnic dn<_110mm Sc=3,9kN/m2 (SN 4 kN/m2). Należy więc koniecznie przeprowadzić dla tych rur 
dokładną analizę zagadnień ugięcia.
 Dla ustalenia pełnego początkowego (krótkotrwałego) ugięcia przewodu trzeba jeszcze dodać 
ugięcia uwzględniające warunki montażu przewodu (If) oraz stanu podłoża (Bf) . Wartości te wyznacza 
się uznaniowo w oparciu o zebrane praktyczne wyniki doświadczeń. Wpływ na wielkości ugięć prze-
wodów mają:
 - kształt wykopu w strefie przewodu
 - ruch pojazdów roboczych w trakcie prac montażowych
 - metoda i typ sprzętu do zagęszczania gruntu
 - nierówności podłoża (podsypki) dna wykopu
 - umiejętność i staranność wykonawców
 - jakość nadzoru.

 W tablicy 63 podano zalecane wartości współczynników If  i Bf przy założeniu, że w strefie 
ułożenia przewodu został użyty grunt wykazujący dobre własności do zagęszczania (żwir, piasek). 
W przypadku dobrego zagęszczenia gruntu po bokach rury (obsypki) wartości If mogą być nawet ujemne, 
ponieważ rura zmniejszy swoją średnicę w płaszczyźnie poziomej, a po zagęszczeniu gruntu nad 
wierzchem rury powróci do stanu kołowego.

Tablica 63. Zalecane wartości współczynników dotyczących warunków montażu
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 Ugięcia długotrwałe.
 Rozpatrywane powyżej ugięcia rur dotyczyły wartości uzyskiwanych bezpośrednio po 
zakończeniu prac montażowych i wykonaniu pełnej zasypki przewodów. Jednak ugięcia przewodów 
elastycznych z PVC-U i PE będą się dalej zwiększać wskutek pełzania, ażeby osiągnąć dopiero po 2 - 3 
latach wartość stałą (rys. 52). Na skrócenie tego okresu może mieć wpływ intensywność ruchu kołowego 
oraz częste zmiany poziomu wód gruntowych prowadzące do konsolidacji gruntu. Wyniki badań poli-
gonowych potwierdzają, że wartość końcowa ugięcia może osiągnąć nawet dwukrotną wartość ugięcia 
krótkotrwałego, przy czym ugięcia pochodzące od warunków montażu (If) i jakości podłoża (Bf) należy 
uznać za nie zwiększające się w czasie.

 Ponadto stwierdzono, że długotrwałe pełzanie materiału rury z tworzywa termoplastycznego nie 
ma istotnego wpływu na wielkość ostatecznego jej ugięcia. W związku z tym dla większości przypadków 
nie ma konieczności określenia długotrwałego ugięcia rury i ewentualnego ryzyka wystąpienia wybocze-
nia (utraty stateczności). Jedynie dla bardzo luźnych gruntów mało spoistych, które nie mają zdolności 
do przeciwdziałania ciągłemu wzrostowi ugięcia rury, należy uwzględnić pełzanie materiału rury. Dla 
takich przypadków należy stosować współczynnik wzrostu odkształceń długotrwałych w granicach 1,5÷2 
w odniesieniu do krótkotrwałego ugięcia pionowego.

 Odkształcenia.
 Ugięciu rury towarzyszy odpowiednie względne odkształcenie i związane z tym naprężenie 
obwodowe ścianki rury. Wielkość odkształcenia względnego (ε) może być obliczona w oparciu o upro-
szczony wzór:

gdzie:
 Df - współczynnik związany z momentem zginającym  spowodowany ugięciem

  - stosunek grubości ścianki do średnicy rury.

 Z wzoru tego wynika, że odkształcenia względne wzrastają wraz ze zwiększaniem wartości 
ugięcia i grubości ścianki rury. Współczynnik Df  ma charakter złożony, a jego wartość waha się w grani-
cach 3÷10. W praktyce średnich ugięć zaleca się przyjmować wartość 6. Wyższa wartość może dotyczyć 
rur o niskiej sztywności obwodowej (SN≤4 kN/m2) i małych ugięć.
 Przy stosowaniu przewodów ciśnieniowych ugięcia pionowe i naprężenia gnące są mniejsze 
niż przy rurach grawitacyjnych. Dla rur, których dopuszczalne ciśnienie nie przekracza 10 bar (PN 10) 
długotrwałe odkształcenie obwodowe względne można obliczyć z wzoru:

gdzie:
 p - ciśnienie robocze
 E50  - moduł sprężystości (długotrwałej w okresie 50 lat), który wynosi [27] dla rur z: 
                    PVC-U           1400000 kN/m2  (1400 MPa)
                    PE                     200000 kN/m2  ( 200 MPa).

e
n

dn

————
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 Wyboczenie.
 Obciążenia zewnętrzne (napór gruntu i wody gruntowej) działające na rurę wywołują w ściance 
rury siły działające na obwodzie. Jeżeli siły te są odpowiednio duże, to mogą wówczas spowodować 
uszkodzenia polegające na wyboczeniu ścianki. Ryzyko takiego wyboczenia może wynikać z nacisku 
zewnętrznego lub wytworzenia próżni wewnątrz rury oraz przy zbyt małej sztywności obwodowej rury. 
Dla rur układanych w gruntach spoistych ryzyko jest niskie w przeciwieństwie do gruntów luźnych. 
W gruntach luźnych, jeżeli dojdzie do wyboczenia, to rura będzie miała kształt spłaszczonej elipsy, nato-
miast przy gruntach spoistych będą występowały drobne fale na całym obwodzie rury (rys. 53).

 Teoretyczną odporność na wyboczenia przedstawia wzór:

                
gdzie: 
 F   - współczynnik bezpieczeństwa (przyjmujemy najczęściej F = 2)
 E’t  - moduł styczny gruntu ( wartość większa od Es’ do dwukrotności)
 W przypadku, gdy w strefie ułożenia przewodu jest grunt luźny (plastyczna glina, iły, muły) 
zewnętrzne dopuszczalne parcie gruntu oblicza się z wzoru:

jednak powinna być spełniona zależność:
SN > 0,0275 E’t

 Może się również pojawić wyboczenie jako proces powolny w wyniku pełzania zginającego 
ścianki rury pod dużym stałym obciążeniem rur o cienkich ściankach ułożonych na znacznej głębokości 
w gruntach plastycznych o małej spoistości. Dla takich przypadków konieczne jest rozpatrywanie 
długotrwałych sztywności obwodowych SN 50 i modułu sprężystości odniesionych do okresu 50 lat. 
Jednak dla rur ułożonych względnie płytko i obciążonych ruchem drogowym należy przyjmować 
krótkotrwałe wartości. Rury takie o małej sztywności obwodowej mogą mieć kształt odkształceń  „kwa-
dratowych” szczególnie w górnej części rury.  Należy wówczas sprawdzić czy nacisk zewnętrzny nie 
przekracza wartości dopuszczalnych:

 Kryteria projektowe.
 Wszystkie przewody powinny być projektowane na obciążenia, które mogą występować podczas 
budowy i eksploatacji, bez szkody dla prawidłowości działania systemu i dla środowiska naturalnego. 
Materiał na przewód powinien być tak dobrany, aby zarówno jego odporność chemiczna na przesyłane 
media oraz występujące temperatury nie powodowały jego osłabienia.

 Obciążenia.
 Obciążenie gruntem powinno być uzależnione od ciężaru właściwego gruntu. Jeżeli nie pro-
wadzono badań, to należy przyjąć ciężar właściwy gruntu nie nawodnionego 18÷19 kN/m3, a dla 
gruntu poniżej wód gruntowych 11 kN/m3. Przy układaniu rur poniżej poziomu wód gruntowych należy 
uwzględnić parcie hydrostatyczne. Dla obciążenia wywołanego ruchem kołowym zaleca się przyjmować 
dodatkowo obciążenia zewnętrzne powstałe od nacisków dynamicznych.

(36)
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 Ugięcie.
 Dla rur kanalizacyjnych bezciśnieniowych ugięcia wynikają z obciążenia zewnętrznego, 
sztywności obwodowej rury, zdolności gruntu do zagęszczania w strefie ułożenia przewodu i nadzoru 
wykonawstwa. Decydującą rolę ma zastosowany materiał gruntowy w strefie ułożenia przewodu (jego 
zdolność do zagęszczania) i jakość prac wykonawczych. Zgodnie z zaleceniami projektu normy prEN 
[19] dotyczącej wskazówek układania bezciśnieniowych rur strukturalnych na rys. 54 przedstawiono 
kryteria oceny ugięć rur powstałych przy ich wbudowaniu. W zależności od sztywności obwodowej (SN) 
rur mogą powstać różne ugięcia względne wynikłe z warunków ich ułożenia, przez co należy przewody 
uznać za „dobre”(well), „umiarkowane”(moderate) i „nie zalecane”(not recomended). Odkształcenia 
długotrwałe powstałe w czasie można uznać, że zwiększą się o wartość Cf przy wykonawstwie:
                                         dobrym (W)               Cf = 1%
         umiarkowanym (M)  Cf = 2%
         nie zalecanym (N)     Cf = 3-4%
 Analizując wykresy (rys. 54) można dojść do wniosku, że przy wykonawstwie dobrym zakresy 
ugięć rur dla wszystkich sztywności obwodowych rur są na niskim poziomie, a przy rurach o niskiej 
sztywności obwodowej nawet ujemne (o czym wspomniano przy omawianiu wskaźnika If, tablica 63, 
przy gruntach dobrze zagęszczonych po bokach rury w strefie ułożenia przewodu). Zakres nie zalecany 
dotyczy głównie rur o małych sztywnościach obwodowych.

  Ugięcie po zakończeniu prac montażowych i ziemnych związanych z zasypką i zagęszczaniem 
gruntu dla poprawnie ułożonych rur z PVC-U nie powinno być wyższe od 5%, chociaż ze względu na 
zapewnienie szczelności i możliwości czyszczenia górną granicę stanowi 8%.
 Dla rur ciśnieniowych maksymalne ugięcie wystąpi w przypadku braku ciśnienia wewnętrznego, 
które powoduje powracanie do przekroju kołowego oraz w przypadku stosowania podciśnienia. Dla rur 
ciśnieniowych obowiązują te same kryteria ugięcia, jakie  dotyczą rur bezciśnieniowych.

 Odkształcenia względne ścianki rury.

Dopuszczalne odkształcenie względne ścianki rury wynosi dla :
   rur z PVC-U   2,5%
   rur z PE-HD     5%
i jest ono tak duże, że nie będzie miało w praktyce wpływu na dopuszczalną granicę ugięcia rur podaną wyżej.

rys. 54
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 Dla rur ciśnieniowych, odkształcenie całkowite będzie sumą odkształceń od obciążeń zginających 
i rozciągających. Obliczenia mogą być wykonane oddzielnie dla naprężeń rozciągających wywołanych 
ciśnieniem wewnętrznym i osobno dla naprężeń gnących wywołanych obciążeniem zewnętrznym. 
Najczęściej można te odkształcenia do siebie dodać.

 Wyboczenie ścianek.
 Przy określaniu możliwości wyboczenia ścianek rury w gruntach spoistych lub przy płytkim 
ułożeniu przewodu do obliczeń należy użyć krótkotrwałej sztywności obwodowej oraz modułu stycz-
nego gruntu z odpowiednim współczynnikiem bezpieczeństwa. Jeżeli natomiast rura o małej sztywności 
obwodowej jest układana na znacznej głębokości lub obsypkę w strefie ułożenia przewodu stanowi grunt 
plastyczny (glina, iły, muły) to w takich przypadkach zaleca się zastosowanie wartości długotrwałej 
sztywności obwodowej (SN50lat) zawarte w tablicy 61.
 Przy obliczaniu dopuszczalnego parcia zewnętrznego ze względu na wyboczenie ścianki do 
obliczeń przyjmuje się moduł styczny gruntu, który jest dwukrotnie wyższy od modułu siecznego 
podanego na rys. 51. Wartość współczynnika F=2 jest wystarczająca.
 Natomiast sprawdzenie rur ciśnieniowych na wyboczenie powinno być przeprowadzone przy 
pominięciu modułu stycznego gruntu (E’t) niezależnie od rodzaju gruntu w strefie ułożenia przewodu, 
ponieważ zmieniające się w rurze ciśnienie powodujące powrót rury do okrągłego przekroju stworzy 
wolną przestrzeń między  rurą a otaczającym gruntem i trudno mówić o podpieraniu rury przez grunt.

 10.  Bloki oporowe dla rur kielichowych ciśnieniowych z PVC-U

 Rury ciśnieniowe z PVC-U łączone poprzez uszczelki elastomerowe umieszczone w rowkach 
kielichów przylegające do gładkich końców bosych rur  nie mają zdolności przenoszenia sił poosiowych 
wywołanych ciśnieniem występującym w rurze. Przeciwstawieniem tych sił może być reakcja gruntu 
lub zastosowanie w miejscach niebezpiecznych obejm metalowych nie dopuszczających do wysuwania 
się rur z kielichów. Miejscami niebezpiecznymi będą  występujące na trasie przewodu zaślepki, trójniki, 
redukcje, łuki i zawory. Na prostych odcinkach przewodów siły poosiowe są nieznaczne, a kielichy z 
występującymi na zewnątrz wypukłościami od rowków stanowią wystarczający opór zabezpieczający 
przed ich przesuwaniem. Przy  małych średnicach opór dobrze zagęszczonego gruntu w strefie ułożenia 
przewodu może być wystarczający do przeniesienia sił poosiowych występujących na łukach, redukcjach 
i zaworach, a zbyt mały tylko przy zaślepkach.
 Jeżeli jednak nie stosowane są metalowe obejmy z opaskami do kielichów i zacisków do bosych 
końców rur wzajemnie połączonych cięgnami żeliwnymi lub aluminiowymi, powinny być wówczas 
użyte betonowe bloki oporowe przygotowane w postaci gotowych prefabrykatów.
Wielkości sił poosiowych [w kN] jakie mogą działać na zaślepiony koniec przewodu (zaślepka, trójnik, 
zawór) oraz siły jakie wystąpią na łukach (kolanach) należy obliczyć na podstawie wartości podanych 
w tablicy 64 według PN-EN [9]  w odniesieniu do ciśnienia 1 bara (0,1 MPa) występującego w rurach. 
Przykłady bloków oporowych pokazano na rys. 55.

rys. 55
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Tablica 64. Wielkości sił poosiowych i promieniowych 
występujące w przewodach ciśnieniowych z PVC-U 

 Dla obliczenia powierzchni bloków oporowych należy przyjąć nośność gruntu (180 kN/m2) dla 
ciśnienia podniesionego od nominalnego o 50% (PN x 1,5) ze względu na wyższe ciśnienie w czasie 
próby szczelności oraz możliwość występowania uderzeń hydraulicznych w czasie eksploatacji. Oblic-
zanie sił poosiowych na redukcjach należy przeprowadzić tylko dla przypadków znacznych redukcji 
dotyczących co najmniej trzech kolejnych średnic, a siłę poosiową należy wyliczyć z wzoru:

                                        

gdzie:
 F - siła poosiowa (N)
 d1 - średnica wewnętrzna większa (mm)
 d2 - średnica zewnętrzna mniejsza (mm)
 (PN)  - ciśnienie nominalne (bar)

 Zgodnie z PN [21] betonowe bloki oporowe powinny spełniać następujące warunki:
 - bloki powinny mieć izolacje od strony przewodu
 - ściany oporowe bloków powinny przylegać do nienaruszonego (dobrze zagęszczonego) 

gruntu i zapewniać skuteczność bloku
 - sposób i rodzaj zabezpieczenia bloku oporowego przed korozją powinien odpowiadać rodza-

jowi i stopniowi agresywności środowiska.

 11.  Warunki ogólne układania przewodów w gruncie.

 Głębokość ułożenia przewodów.
 Przewody wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych podobnie jak i z innych materiałów  
powinny być układane na bezpiecznych głębokościach poniżęj przemarzania gruntu. Głębokość przykry-
cia przewodów (pionowa odległość od grzbietu rury do powierzchni terenu) uzależniona jest od 
głębokości przemarzania gruntu (hz) dla danej strefy kraju (PN-B- 03020:1981).
 Głębokość przykrycia przewodów wodociągowych (z PVC-U i PE) wynosi hz + 0,4m, natomi-
ast przewodów kanalizacyjnych (z PVC-U i PE) wynosi  hz + 0,2 m. W Tablicy 65 podano głębokości 
przykrycia przewodów dla poszczególnych krajowych stref przemarzania gruntu.

Tablica 65. Minimalne głębokości przykrycia przewodów

(38)
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 W przypadku konieczności posadowienia przewodów na mniejszych głębokościach należy 
zastosować izolacje cieplną o odpowiedniej trwałości i odpornej na nasiąkanie wody. Stosowane są 
najczęściej izolacje w postaci łupków wykonanych z tworzyw piankowych o strukturze zamkniętej 
takich, jak np. poliuretany, polietylen, styropian. 

 Bezpieczne odległości od budowli sąsiadującej, przeszkód terenowych i uzbrojenia.
 Odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli (a), jeżeli nie zostały 
zastosowane specjalne zabezpieczenia, powinna być (PN [23]) nie mniejsza niż wynika to z wzoru:

gdzie:

 H   - głębokość wykopu (m)
 h - głębokość spodu fundamentu (m)
 ϕu  - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) zależny od rodzaju gruntu  
         (bezpieczne nachylenie skarpy).

 Jeżeli nie można zachować takich odległości sąsiadujących z wykopem budowli należy 
wykonać odpowiednie zabezpieczenia przed możliwością naruszenia struktury gruntu spod fundamentów 
budowli.
 Wytyczając trasę przebiegu przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych należy zachować 
zalecane minimalne odstępy od zarysu tych przewodów, a przebiegiem innych uzbrojeń. Odległości te 
powinny wynosić (dn ≤ 315, dn > 315) :
 - kable telekomunikacyjne (od krawędzi konstrukcji)   - 0,5 , 0,7 m
 - kable energetyczne
              niskiego napięcia (NN) i średniego napięcia (SN) do 20 kV  - 0,7 , 0,8  m 
              wysokiego napięcia (WN)      - 1,0, 1,25 m
 - gazociągi nisko i średnio prężne do 0,4 MPa   - 1 m
 - przewody kanalizacyjne  (grawitacyjne) od wodociągowych - 1,2; 1,4 m
                                                 (ciśnieniowe)    - 0,6; 0,8 m
 - sieci ciepłownicze
  w kanałach od krawędzi      - 0,7; 0,8 m
  preizolowane od skraju rury     - 0,6; 0,8 m

 Lokalizacja przebiegu trasy przewodów zarówno na etapie  projektu czy wykonawstwa w przy-
padku konieczności nieprzewidzianych odstępstw oraz inwentaryzacji powykonawczej  musi być uzgad-
niana z regionalnym (powiatowym) Zespołem Uzgodnień Dokumentacji. W trakcie wykonawstwa 
konieczny jest również kontakt z właścicielami innych przewodów, z którymi kolidują lub krzyżują się 
przebiegi tras  wodociągowych i kanalizacyjnych.
 Rury z tworzyw sztucznych ułożone w gruncie ze względu na swoje własności dielektryczne nie 
przewodzą prądu elektrycznego (są odporne na działanie prądów błądzących powstających przy trakcji 
elektrycznej pojazdów szynowych) i nie są wykrywalne z powierzchni terenu za pomocą urządzeń elek-
tromagnetycznych. Ażeby była możliwa ich lokalizacja, przed użyciem koparek do naprawy lub ułożenia 
innych przewodów, konieczne jest umieszczenie w czasie ich zasypki taśm wskaźnikowych z wkładką 
metalową. Taśmę wskaźnikową umieszcza się w odległości 30-50 cm (równo w pionie w osi przewodu) 
ponad trasą przebiegu przewodu z PVC-U lub PE.
 Jeżeli w trakcie naprawy przewodu wodociągowego wykonanego z metalu wymieniany jest frag-
ment na przewód z tworzywa sztucznego, a przewód metalowy posiadał ochronę katodową, to dla utrzy-
mania ciągłości działania ochrony należy taki przewód zmostkować taśmą metalową (bednarką).

 Rozszerzalność liniowa rur z PVC-U jest około 7 razy, a rur z PE i PP około 14 razy wyższa 
od rozszerzalności liniowej rur stalowych [5]. Rury z PVC-U łączone kielichowo z uszczelkami 
gumowymi mają dużą zdolność kompensacji wydłużeń. Natomiast zgrzewane rury z PE ułożone w gruncie 
ze względu na swoją wysoką sprężystość mają wystarczającą zdolność do samokompensacji. Przyjmuje 
się, że nie jest wymagana żadna dodatkowa kompensacja dla rur z PVC-U i PE układanych w gruncie, 
jeżeli temperatura ciągła przesyłanych przez nie mediów nie przekracza różnicy większej niż 20°C
 Na terenach szkód górniczych przy budowie sieci wodociągowych z PVC-U zaleca się stoso-
wanie rur z wydłużonymi kielichami, natomiast rury z PE łączone przez zgrzewanie (doczołowo, kieli-
chowo i elekrooporowo) nie wymagają żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

(39)
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 III. Układanie i montaż przewodów kanalizacyjnych 
i wodociągowych z PVC-U pod ziemią  

oraz wykonywanie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z PP

 1.  Wykonywanie wykopów otwartych

 Rozpoczęcie prac ziemnych musi być poprzedzone odpowiednimi pracami przygotowawczymi. 
Dotyczy to nie tylko etapu prac geodezyjnych polegających na wytyczeniu osi trasy ułożenia przewodów 
oraz ustalenia reperów wysokościowych i zabezpieczeniu terenu budowy pod względami organizacji 
ruchu, ale konieczne jest również rozważenie strategii możliwości przeprowadzenia prac ziemnych 
uzależnionych od posiadanego sprzętu, poziomu wód gruntowych oraz konieczności wymiany gruntu 
w strefie ułożenia przewodów. Należy więc ustalić na jakim odcinku prowadzone będą prace ziemne, 
ażeby okres wykonania wykopów do czasu ułożenia w nich przewodów był możliwie krótki. Stwarza 
to możliwość ograniczenia odwadniania terenu na trasie przewodów oraz konieczności obudowy 
wykopów. Nie można dopuścić do wypłukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz 
należy ograniczyć ryzyko zalewania wykopów przy występowaniu opadów. Nie może również wystąpić 
przemarzanie dna wykopu w okresie zimowym.
 Ważnym czynnikiem jest możliwość wystąpienia zagrożenia dla ludzi pracujących w wykopach 
przy równoczesnym ruchu pojazdów w pobliżu prowadzonych prac ziemnych.
 Ze względu na łatwość montażu przewodów z PVC-U łączonych poprzez kielichy wciskowe 
z uszczelkami elastomerowymi oraz niewielkie ryzyko wystąpienia połączeń nieszczelnych zarówno 
przewodów ciśnieniowych jak i bezciśnieniowych prace związane z układaniem przewodów z PVC-U 
w gruncie mogą być wykonane szybko a przy dobrej organizacji pracy również bez zakłóceń.
 Wykopy pod przewody z tworzyw sztucznych powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami 
norm PN [23] oraz PN-EN [12] i [26] (dotyczącej przewodów kanalizacyjnych), PN-EN [4](dotyczącej 
przewodów wodociągowych) i PN-EN [5] (dotyczącej ogólnych zasad układania przewodów z tworzyw  
sztucznych pod ziemią i nad ziemią).
 Wykopy otwarte mogą być obudowane i nie obudowane, ze skarpami lub obudowane ze skar-
pami tylko w dolnej części, wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Sposób ich wykonania powinien być 
ustalony w projekcie.
 Niedopuszczalne jest przebywanie, poruszanie się i składowanie urobku w obrębie klina odłamu 
ścian wykopu, jeżeli ściany wykopu nie posiadają obudowy. Odległość (b) krawędzi wykopu mierzona 
w planie poziomu terenu od krawędzi przyległej jezdni nie powinna być  mniejsza niż wynika to z wzoru 
podanego w normie [23] :

gdzie :

      H  - głębokość wykopu  [m]
      ϕu -  kąt stoku naturalnego (tarcia wewnątrz gruntu) zależny od rodzaju gruntu.

 Wydobyty grunt (przy wykopach z obudową) powinien być składowany po jednej stronie 
wykopu z pozostawieniem miedzy krawędzią wykopu a stopą odkładu co najmniej 1m dla komunikacji 
związanej z układaniem przewodu. Kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być 
większy niż kąt ϕu jego stoku naturalnego. Obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany 
obciążeniem terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany.
 Drabiny do wejścia i wyjścia  z wykopu jeżeli pracują w nim ludzie powinny być wstawiane 
z chwilą osiągnięcia głębokości wykopu większej od 1m w odległościach nie większych niż 20 m.

 1.1   Wykopy  otwarte bez obudowy (oszalowania) o ścianach pionowych można wykonywać 
w gruntach, w których nie występują swobodne wody gruntowe oraz teren nie jest dodatkowo obciążony 
nasypem w sąsiedztwie wykopu w odległości równej głębokości wykopu. Dopuszczalne głębokości ścian 
pionowych bez obudowy wynoszą w gruntach:
 -   o litych skałach    - 4m,
 -   bardzo spoistych zwartych  - 2m,
 -   pozostałych   - 1m.
 Przy wykopach nie obudowanych ze skarpami (jeżeli nie ustala tego projekt) do głębokości 4 m 
i niewystępowaniu wody gruntowej, a teren nie jest obciążony w zasięgu klina odłamu dopuszcza się 
następujące nachylenie skarp w gruntach:
 - bardzo spoistych  2:1
 - kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych, spękanych   1:1
 - spoistych i gliniastych  1:1,25
 - niespoistych 1:1,5

(40)[m]
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 Przy wykopach ze skarpami należy zapewnić łatwy odpływ wód opadowych w strefie krawędzi 
wykopu z pasa terenu o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zapewnić zabezpieczenie 
podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu.

 1.2 Wykopy otwarte obudowane (oszalowane)
 Wykop powinien być zabezpieczony przed zalaniem wodą opadową poprzez wysunięcie głównej 
krawędzi obudowy o 15 cm ponad poziom terenu i odpowiednie wyprofilowanie terenu. W przypadku 
prowadzenia prac ziemnych poniżej poziomu występowania swobodnych wód gruntowych, teren powin-
ien być wcześniej odwodniony do głębokości 0,5 m poniżej dna wykopu.
 Minimalna szerokość wykopu uzależniona jest od średnicy układanego przewodu oraz od 
głębokości jego posadowienia. W tablicy 66 podano (wg PN-EN [12] i [26]) minimalne szerokości 
wykopów płytkich w zależności od średnicy nominalnej przewodu (DN) dla wykonywania prostych prac 
montażowych. Maksymalną szerokość powinien określić projektant.
 Szerokości minimalne dotyczą konieczności wchodzenia do wykopu pracowników w celu wyko-
nania prac, w przypadku braku takiej potrzeby wykopy mogą być mniejsze. Natomiast, jeżeli wymagany 
jest dostęp np. do skręcenia śrub na połączeniach kołnierzowych lub podłączenia rur do studzienki, to 
szerokość wykopu powinna być większa.

Tablica 66. Minimalne szerokości wykopów

 OD  - średnica zewnętrzna przewodu (m)
  β  -  kąt nachylenia ściany wykopu mierzony od poziomu

        
 Przy wykopach z obudową, szerokość wykopu jest liczona wewnątrz obudowy. Natomiast  
w tablicy 67 ujęto minimalne szerokości wykopu w zależności od jego głębokości.

Tablica 67, Szerokości wykopów zależne od głębokości

 Materiał gruntowy dna wykopu nie może być naruszony. Dlatego zaleca się, żeby samo 
wyrównanie dna, jeżeli nie przewiduje się wykonania podsypki, było wykonywane ręcznie. Jeśli materiał 
dna wykopu został naruszony, to wówczas wymagane jest jego odpowiednie zagęszczanie. Należy 
wykonać zgodnie z projektem odpowiednie wyrównanie dna z zachowaniem wymaganych spadków 
i kształtu w celu zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni zewnętrznej spodu rur. W podsypce lub 
dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy.
 W przypadku, gdy dno wykopu jest niestateczne lub grunt nie ma odpowiedniej nośności, 
należy wykonać podsypkę oraz, jeżeli nie jest to wystarczające, dodatkowe zabezpieczenia strefy 
ułożenia przewodu.
 Wykopy podczas prac montażowych nie powinny być nasączone wodą opadową lub gruntową.
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 1.3   Przygotowanie dna wykopu

 W zależności od rodzaju gruntu rodzimego rurociągi z tworzyw termoplastycznych mogą być 
układane bezpośrednio na wyprofilowanym dnie wykopu lub na odpowiednio przygotowanym podłożu.
Konieczność wykonywania podsypki może wynikać z następujących czynników:
w gruncie rodzimym występują cząstki o rozmiarach przekraczających 22 mm dla DN<_200 lub 40 mm 
dla DN > 200,
 - występują grunty skaliste lub luźne kamienie krzemowe o ostrych krawędziach, wietrzeliny, 

rumosze, gliny, iły, piasek pylasty,
 - zbyt mała jest nośność gruntu - torfy, muły,
 - inne powody, jak np. naruszono dno wykopu, którego grunt nie nadaję się lub jest trudny do 

zagęszczania.
 Najczęściej ten sam rodzaj gruntu  stosuje się na podsypkę dolną (znajdującą się pod dnem prze-
wodu), podsypkę górną (znajdującą się pod dolną częścią podpierającą przewód na obwodzie 1200), 
obsypką (warstwa do grzbietu przewodu) i zasypką wstępną (warstwa wypełniająca nad wierzchem rury). 
Wszystkie te warstwy gruntu stanowią strefę osadzenia (ułożenia) przewodu [12], [26] (rys. 56).

 Przy wykonywaniu podłoża oraz wykonaniu strefy  osadzenia przewodu (wokół rury do 
wysokości około 30 cm ponad grzbiet rury na nienaruszonym gruncie na całej szerokości wykopu)  mogą 
najczęściej wystąpić następujące (rys. 57) przypadki:
 A. Grunt w wykopie nadaje się do bezpośredniego ułożenia przewodu (który ma wysoką 

sztywność obwodową) na nienaruszonym, dobrze wyrównanym, płaskim podłożu. Podsypka 
górna, obsypka, zasypka wstępna może być wykonana z wyselekcjonowanego gruntu 
rodzimego przy odpowiednim nadzorze wykonania robót ziemnych.

 B. Grunt na dnie wykopu nadaje się do uformowania w taki sposób, że przewód może mieć 
zapewnione podparcie na spodzie rury. Dno wykopu stanowi podsypkę dolną i część 
podsypki górnej. Pozostałą część podsypki górnej oraz obsypkę i zasypkę ustala projekt. 
Może ona pochodzić z selekcji urobku w czasie wykonywania wykopu lub być dostarczona 
z zewnątrz.

 C. Dno wykopu ze względu na występowanie gruntów twardych i skalistych z występującymi 
ostrymi kamieniami, wymaga wykonania podsypki z materiału dostarczonego z zewnątrz. 
Należy wykonać wykop głębszy o około 10cm i wypełnić go podsypką dolną w postaci ławy 
na całym dnie wykopu z materiału gruntowego przewidzianego przez projekt.

rys. 56
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 D. Grunt rodzimy jest o niskiej nośności, np. torf o głębokości zalegania do 0,6 m poniżej 
głębokości ułożenia przewodu. Należy usunąć całkowicie grunt o małej nośności i zastąpić 
go warstwą gruntu obcego w postaci ławy do głębokości ułożenia przewodu. Dno wykopu 
oraz ściany boczne w strefie zalegania torfu zabezpieczyć geowłókniną spełniającą rolę 
rozdzielczo-filtracyjną nie dopuszczającą  do przenoszenia przez wodę gruntową z torfu lek-
kich frakcji pylistych do strefy ułożenia przewodu.

 E. Występują do dużej głębokości grunty  o małej nośności np. torfy i ściśliwe muły, i co jest 
z tym najczęściej związane, występuje woda gruntowa powyżej strefy ułożenia przewodu. Należy 
wówczas usunąć grunt rodzimy do głębokości 30 cm poniżej spodu przewodu i dno wykopu, 
ściany boczne oraz zasypkę wstępną do wysokości 30 cm ponad przewodem, a więc całą strefę 
ułożenia przewodu, wypełnioną gruntem obcym, odizolować warstwą geowłókniny.

 W państwach zrzeszonych w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN) nie ma dotychc-
zas ujednoliconego sposobu kwalifikowania własności materiałów gruntowych. Dotyczy to różnego spo-
sobu oznaczania uziarnienia, jak również klasyfikacji kruszywa. (W Polsce określenia, podział i opis 
gruntów ujęty jest w normie PN-B-02480:1986). Analizując Aneks B do normy PN-EN [12], w którym 
zgromadzono obecne oznaczenia stosowane w krajach europejskich zrzeszonych w CEN oraz ogólne 
wymagania dla materiałów gruntowych [26] stosowanych na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną 
dla rur elastycznych, można dokonać wstępnej klasyfikacji gruntów pod względem przydatności do 
użycia w strefie ułożenia przewodów z tworzyw sztucznych. Dotyczy to zdolności do zagęszczania oraz 
sprężystości  materiałów gruntowych granulowanych, mających wpływ na odkształcenie średnicy rury 
wskutek parcia gruntu.
Grupa I.    Materiał granulowany sortowany, taki jak żwir, gruby tłuczeń o średnicy ziaren 4-8, 4-16, 

8-12, 8-22 mm. Dopuszczalna ilość ziaren o średnicy 2 mm do 20%.
Grupa II.   Materiał granulowany sortowany na bazie pospółki piasku i żwiru o wielkości ziaren do 

22mm zawierający do 20% ziaren drobnych.
Grupa III.  Piaski drobnoziarniste, żwiry zaglinione, mieszaniny o różnym uziarnieniu lecz nie 

przekraczających 22 mm o maksymalnej zawartości do 5% drobnych pyłów.
Grupa IV.  Grunty o ograniczonym zastosowaniu, takie jak pyły, gliny, iły pylaste o średniej i dużej 

plastyczności.
Grupa V.   Grunty nie nadające się do użycia w strefie ułożenia przewodu.  Grunty organiczne, torfy, iły 

pylaste, pyły zawierające w dużej części substancje organiczne. Odłamy skalne o wymiarach 
powyżej 40mm, gruz, zmarznięta ziemia.

rys. 57
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 2.  Układanie i montaż przewodów

 2.1. Łączenie rur
 Systemy przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych z PVC-U wytwarzanych przez 
Wytwórnię Profili Budowlanych z PVC PROFIL w Pile przewidziane są do wciskowego łączenia kieli-
chowego z uszczelką elastomerową. Wykonanie połączenia jest łatwe i występują przy tym następujące 
czynności.

 Łączenie rur wodociągowych i kanalizacyjnych o ściankach gładkich:
 - usunąć nakładki z kielicha i bosego końca rury, które przeznaczone są jedynie do zabezpiec-

zenia rury przed zanieczyszczeniem na czas transportu i składowania,
 - sprawdzić, czy kielich i bosy koniec rury są czyste. Jeżeli nastąpiło zanieczyszczenie, 

to należy je usunąć,
 - posmarować bosy koniec rury środkiem poślizgowym (na bazie silikonu). Nie wolno do tego 

celu używać smarów maszynowych, towotu, czy innych produktów ropopochodnych. Nie 
można dopuścić do zanieczyszczenia gruntem posmarowanych części ,

 - wcisnąć bosy koniec rury do kielicha na zaznaczoną głębokość. Wciśnięcie powinno być 
o 5÷10 mm płytsze niż całkowita głębokość kielicha. Nie można dopychać rury do oporu 
(bez cofnięcia o 5÷10 mm) ponieważ mogą wystąpić przypadki braku elastyczności prze-
wodu „na kielichu” oraz brak zdolności do wydłużeń wynikłych z rozszerzalności liniowej 
przy zmianach temperatur.

 Przy średnicach 110-160 mm najczęściej czynność wciskania rury w kielich można wykonać 
ręcznie, natomiast dla średnic większych należy użyć przyrządu dźwigniowego lub drążka stalowego 
wbitego w podłoże i popychanie poprzez kantówkę z twardego drewna drugiego końca rury.
 Wciskanie rury w kielich przy niskich temperaturach jest utrudnione ze względu na wzrost 
twardości uszczelek elastomerowych.
 W przypadku wystąpienia konieczności skracania rur na trasie przewodów, np. przy montażu 
zaworów, wykonywania podejść do studzienek, wstawiania łuków, rury należy przecinać od strony 
bosego końca. Cięcie należy wykonać prostopadle do osi za pomocą piły ręcznej lub mechanicznej do 
drewna. Miejsce do przecinania należy wyznaczyć biorąc pod uwagę głębokość kielicha, do którego 
będzie wsuwany łączony bosy koniec. Przecięty bosy koniec rury należy zukosować za pomocą pilnika 
pod kątem 15÷450 na co najmniej połowie grubości ścianki. Pozostawiona niezukosowana grubość 
ścianki powinna być nie mniejsza niż 1/3 grubości ścianki.

 Łączenie rur strukturalnych PROCOR
 Uszczelka elastomerowa wstawiana jest nie w kielich, jak przy rurach gładkich, lecz w ostatni 
rowek bosego końca rury. Czynności wykonania takiego połączenia są następujące:
 - dokładnie sprawdzić i oczyścić bosy koniec rury i gładki kielich rury lub kształtki,
 - posmarować środkiem poślizgowym uszczelkę i ostatnie wgłębienie (rowek) na uszczelkę 

bosego końca rury oraz cienką warstwą wejście do kielicha,
 - wcisnąć rurę z uszczelką w kielich.
 Cięcie rur należy wykonywać tylko w rowku o podwójnej ściance pomiędzy dwoma wystającymi 
profilami. Miejsce cięcia należy oczyścić i wygładzić. Fazowanie  przeciętej krawędzi nie występuje. 
Rolę wprowadzenia uszczelki do kielicha spełnia poszerzona stożkowo krawędź kielicha.
 Podczas wykonywania połączenia należy nie dopuścić, żeby miejsca posmarowane uległy 
zabrudzeniu piaskiem.
 Do wciskania bosego końca rury można użyć urządzenia dźwigniowego lub drążka stalowego 
wbitego w ziemię i podkładki z klocka drewnianego. W przypadku wykonywania połączeń z kształtkami 
łatwiejsze jest manewrowanie lekką kształtką niż długą rurą. Natomiast przy wykonywaniu podłączeń do 
studni kanalizacyjnych, które mają podłoże betonowe wykonane na budowie, na odpowiedniej głębokości 
ustalonej na podstawie pomiarów geodezyjnych, należy pamiętać, że studnia nie może być już przesu-
wana.  Należy również zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu podłączeń rur do studni, 
ażeby przy wciskaniu rur w króćce kielichowe przyspawane do trzonu studni, nie doprowadzić do ich 
wyłamania lub uszkodzenia. Przy manewrowaniu długimi rurami łatwo jest o niezachowanie osiowości 
rur w odniesieniu do króćców w studzienkach, co może być powodem wystąpienia niekontrolowanych 
sił, które mogą doprowadzić do uszkodzeń studni.

 Wykonywanie przyłącza siodłowego do rur strukturalnych PROCOR
 Przyłącze siodłowe typu CONNEX przeznaczone jest do montażu na istniejących już prze-
wodach kanalizacyjnych wykonanych z rur PROCOR o średnicach DN/ID  300, 400, 500 i 600 mm. 
Przy pracach montażowych (rys. 58) nie wymagane jest wykonywanie większych odkryć przewodu 
jak również jego przemieszczanie. Przed montażem należy ustalić miejsce w którym będzie wykonany 
otwór w rurze PROCOR o średnicy 200 mm. Otwór ten może być wykonany (poza kielichem) poziomo 
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z prawej lub lewej strony lub od góry pionowo prostopadle do osi przewodu PROCOR .Wiercenie należy  
wykonać wiertłem koronowym które można nabyć wraz z zestawem przyłącza siodłowego. Po oczyszcze-
niu otworu z opiłków powstałych przy wierceniu należy wprowadzić przez otwór dolną część przyłącza  
i obrócić  w taki sposób aby dopasować ją do promienia wewnętrznego rury (do każdej średnicy rury 
PROCOR ta część przyłącza jest inna). Następnie podciągnąć do góry tak ażeby zapadki zatrzasnęły się 
po zewnętrznej stronie i usztywniły przyłącze w rurze. Część dolna przyłącza powinna być osadzona  w 
otworze centrycznie, tak ażeby szczelina wokół niej była równomierna. Dalszą czynnością przy montażu 
jest posmarowanie gwintów środkiem poślizgowym, nałożenie dla danej średnicy pomarańczowego 
pierścienia dystansowego i zamocowanie nakrętki oraz górnej części przyłącza. Przyłącza bez względu na  
średnice rury PROCOR przeznaczone są do łączenia rur gładkościennych (z PVC-U, PP i PE) o średnicach 
zewnętrznych 200 mm.W przypadku zamocowania przyłącza od góry przewodu należy użyć dodatkowo 
kolana 900  i wówczas może być wykonane podejście pod dowolnym kątem nie koniecznie prostopadłym 
do osi lecz zgodnym z kierunkiem przepływu ścieków.

 Łączenie rur strukturalnych PROCOR z rurami gładkościennymi z tworzyw termoplastycznych 
(PVC-U, PP i PE). Połączenie takie może być wykonane przy pomocy kształtek przejściowych. Firma 
PROFIL oferuje dwa typy kształtek, które są przewidziane do łączenia bosych końców rur PROCOR 
(kształtki dostosowane do rur PROCOR posiadają gładkie kielichy) do których można  łączyć rury 
gładkie bezkielichowe poprzez kielich z rowkiem oraz rury  z kielichem poprzez końcówkę gładką 
w postaci bosego końca rur z odpowiednim zukosowaniem.
 Do łączenia rur strukturalnych PROCOR bezkielichowych pomiędzy sobą przeznaczone są złączki 
dwukielichowe bez przegrody (nasuwki) oraz złączki dwukielichowe z przegrodą.
 Natomiast do łączenia rur strukturalnych PROCOR ze studniami betonowymi lub innymi prze-
grodami budowlanymi z cegły lub betonu służą specjalne króćce kielichowe, które poprzez zabetonowanie 
w części kielichowej mogą być wykorzystywane do łączenia zarówno rur bosych PROCOR poprzez 
wciśnięcie tych rur w kielich kształtki i odwrotnie, dołączyć kielichem rury PROCOR do części bezkieli-
chowej kształtki.

 Łączenie rur z PVC-U z rurami żeliwnymi.
 Możliwe jest zastosowanie żeliwnych kształtek przejściowych przeznaczonych do łączenia 
PVC-U- żeliwo. Kielichy tych kształtek przeznaczone są do bosych rur żeliwnych, a drugi bosy koniec 
kształtki jest obrobiony mechanicznie i dostosowany do kielichów rur z PVC-U. Kształtki takie mogą być 
również dostosowane do połączeń kołnierzowych. Szczelność tych połączeń może być uzyskana poprzez 
płaską uszczelkę pomiędzy kołnierzami.
 Występują również żeliwne kształtki kołnierzowe do łączenia rur bosych z PVC-U z kołnierzami 
do połączeń z zaworami kołnierzowymi wykonanymi z żeliwa. Do kształtki takiej dostosowana jest 
stożkowa tuleja gumowa obciskająca na pewnej powierzchni  bosy koniec rury z PVC-U. Kołnierz tulei 
gumowej stanowi uszczelnienie na przyldze drugiego kołnierza na armaturze żeliwnej. Połączenie takie 
jest wygodne w użyciu ponieważ można je zastosować na bosym końcu rury z PVC-U w dowolnym 
miejscu na trasie przewodu. Kształtki żeliwne stosowane są głównie w przypadku rozbudowy istniejącej 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanej z rur żeliwnych. Obecnie przy budowie nowych sieci nie 
zaleca się ich stosowania, ponieważ zakłada się, że trwałość rur z PVC-U układanych w ziemi 
powinna znacznie przekroczyć okres 50 lat, a wyroby żeliwne powinny być wyjątkowo dobrze zabez-
pieczone, żeby nie były „słabym” ogniwem na przewodzie z PVC-U. Do połączeń kołnierzowych pow-
inny być stosowane śruby ze stali nierdzewnej lub innych materiałów o dużej trwałości w warunkach 
korozji występującej w gruncie.

 Połączenia klejowe.
 Tolerancje średnic kielichów i bosych końców rur gładkościennych wodociągowych i kanali-
zacyjnych z PVC-U przeznaczonych do połączeń za pomocą wciskowych uszczelnień elastomerowych 
nie są dostosowane do klejenia. Stosowany w praktyce przemysłowej klej agresywny do rur z PVC-U, 
który działa na zasadzie spęczania łączonych powierzchni pozwala na szczelne łączenie, jeżeli luz 

rys. 58
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pomiędzy rurą, a kielichem nie jest większy niż 0,6 mm. Przy luzach większych, a takie mogą wystąpić 
w połączeniach kielichowych z uszczelkami elastomerowymi nie daje to gwarancji na utrzymanie 
szczelności połączeń, szczególnie przy przewodach ciśnieniowych.
 Mogą jednak wystąpić przypadki konieczności wykonania na budowie połączeń klejowych. 
Dotyczy to np. małych średnic (do 50 mm) rur ciśnieniowych oraz przewodów kanalizacyjnych 
przeznaczonych do ścieków przemysłowych gdzie odporność chemiczna rur jest wystarczająca, lecz 
uszczelek elastomerowych jest niepewna. Wówczas pozostaje tylko możliwość wykonania dla rur z PVC-U 
połączeń klejowych. Zaleca się wówczas użycie kleju agresywnego (typu Tangit), który oparty jest na 
silnych rozpuszczalnikach powodujących pęcznienie nieplastyfikownego PVC. Trzeba jednak pamiętać, 
że działa on również destrukcyjnie na uszczelki elastomerowe których wówczas nie można stosować.
 Przy wykonywaniu połączeń klejowych obowiązują następujące ogólne zasady:
 Wnętrze kielicha oraz bosy koniec rury należy zeszlifować drobnym papierem ściernym korun-
dowym (200) do uzyskania zmatowienia.  Powierzchnie klejone odtłuścić (wytrawić) rozpuszczalni-
kiem   (najlepszy jest chlorek metylenu) poprzez przetarcie zwilżonym papierem toaletowym lub ligniną. 
Nałożyć szybko pędzlem klej na bosy koniec rury, a przy średnicach większych od 63 mm również 
na wewnętrzną powierzchnię kielicha i natychmiast zestawić połączenie. Klej agresywny bardzo 
szybko i mocno łączy powierzchnie klejone i dlatego przed operacją klejenia należy zaznaczyć, na jaką 
głębokość należy wsunąć bosy koniec oraz jeżeli klejone są łuki, kolana, trójniki, należy wyznaczyć 
położenia kątowe łączonych części, ponieważ późniejsza jakakolwiek korekta będzie niemożliwa.
 Klej pakowany jest w tubach 50÷200 gram oraz puszkach 0,5-1,0 kg. Po otwarciu opakowania 
(puszki i tuby mają przeponę z cienkiej blachy) ze względu na szybkie odparowanie rozpuszczalników 
(głównie czterowodorofuranu) klej ulega zgęstnieniu i nie nadaje się do użycia. Kleju nie można 
rozcieńczać. Do użycia nadaje się klej, który ma konsystencję miodu.
 
 2.2  Układanie przewodów w gruncie
 Układanie przewodów z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) może być wykony-
wane w zasadzie, w dowolnych temperaturach otoczenia. Jednakże w temperaturach ujemnych występują 
dość istotne utrudnienia polegające nie tylko na trudności pracy w takich warunkach lecz również 
wyraźnie wzrasta kruchość rur z PVC-U, podwyższa się twardość uszczelek elastomerowych oraz niedo-
puszczalne jest stosowanie obsypki i zasypki materiałem gruntowym, który uległ zamrożeniu. Niemniej 
jednak są to utrudnienia, które przy odpowiedniej organizacji pracy można ograniczyć. W żadnym jednak 
wypadku nie można dopuścić do zamarznięcia w rurach PVC-U wody, ponieważ mogą wystąpić usz-
kodzenia przewodów. W projektowaniu i budowie przewodu z PVC-U zak³ada siê, ¿e uk³adanie odbywa 
siê w temperaturach od +50C do +250C.
 Przewody z PVC-U powinny być układane w środku wykopu, na odpowiednio ukształtowanym 
dnie wykopu lub odpowiednio przygotowanej podsypce dolnej z zapewnieniem wymaganych spadków. 
Przewód powinien po ułożeniu przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 -1/3 swojego obwodu (90-1200)
 Podłoże powinno być przygotowywane sukcesywnie w ramach postępu prac ziemnych zgodnie 
z założeniami projektu. Jeżeli jest to możliwe, należy przestrzegać zasady, że kielichy rur powinny być 
układane zgodnie z kierunkiem przepływu. Podłoże, jak to już wspomniano, nie powinno zawierać kami-
eni krzemowych o ostrych krawędziach oraz ziaren większych niż 22 mm. Jeżeli w czasie wykonywania 
wykopu naruszono strukturę dna i wystąpiło naruszenie stabilnego podłoża, to należy grunt zagęścić, a gdy 
grunt nie nadaje się lub jest trudny do zagęszczenia, należy go usunąć i wykonać podsypkę łatwym 
do zagęszczania piaskiem lub innym gruntem. Nie wolno podkładać pod przewody z PVC-U twardych 
przedmiotów np. kamieni ażeby uzyskać odpowiednie ich wypoziomowanie z wymaganym spadkiem. 
Również nie jest dopuszczalne układanie przewodów bezpośrednio na ławach betonowych. W przypadku 
ław betonowych (jeżeli są one konieczne i nie wystarczają zabezpieczenia podsypki geowłókniną) należy 
stosować na ławę podsypkę z odpowiednio zagęszczonego piasku lub żwiru.
 Wykonanie podsypki oraz dobór odpowiedniego materiału gruntowego w strefie ułożenia prze-
wodu jest w pracach ziemnych bardzo ważnym zagadnieniem. Najwygodniejsze w użyciu są sortowane 
materiały granulowane takie jak piasek, żwir i tłuczeń które są łatwe do zagęszczania. Materiały te jednak 
powinny być tak przygotowane ażeby nie powstawały puste przestrzenie w strefie ułożenia przewodu do 
których mogą w skutek zmian poziomów wód gruntowych przenikać lekkie frakcje z gruntu rodzimego 
W przypadkach wątpliwych oraz przy gruntach organicznych o małej nośności należy całą strefę ułożenia 
przewodu odizolować geowłókniną. 
 Geowłókniny wykonane są najczęściej przez zgrzewanie na gorąco cienkich włókien polipropyl-
enowych i polietylenowych (mogą być również włókna poliamidowe i poliestrowe) w postaci taśm o 
grubości 0,5-1,5 mm o szerokości 3-4 m i długościach 100-200 m zwijanych w rolki o wadze do 140 kg. 
W zależności od grubości  odporność na rozciąganie taśmy wynosi 3 do 20 kN/m, jednak ze wzrostem 
grubości  maleją właściwości filtracyjne (przepływ wody 130-50 l/m s przy 100 mm słupa wody).Przy 
stosowaniu materiałów gruntowych drobnoziarnistych można stosować taśmy o mniejszych grubościach, 
natomiast do kruszyw łamanych o ostrych krawędziach i większym uziarnieniu wskazane jest stosowanie 
grubszych taśm. Taśmy zwijane w rolki można łatwo przecinać dla uzyskania mniejszych szerokości.
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Samo łączenie rur poprzez połączenia wciskowe, jeżeli jest to możliwe (np. przy wykopach nie obu-
dowanych) należy wykonać obok wykopu, a połączone rury opuszczać na dno wykopu. Również poza 
wykopem przygotowuje się węzły poprzez uzbrojenie armatury zaporowej w króćce i opuszcza na dno 
wykopu w odpowiednim miejscu. Wszystkie bose końce rur powinny być wsunięte w kielichy do zaznac-
zonej głębokości. Należy przy tym pamiętać, że te zaznaczone miejsca powinny być w górnej części 
przewodu, ażeby były widoczne z powierzchni terenu w celu stwierdzenia, czy w czasie opuszczania na 
dno wykopu nie uległy przesunięciu.
 Długość montowanych  odcinków uzależniona jest zakresu frontu robót tzn. od długości przy-
gotowanego wykopu do układania w nim przewodów. Ponadto długości te wyznaczają również punkty 
charakterystyczne którymi są najczęściej węzły w miejscach i głębokościach posadowienia wyznaczonych 
geodezyjnie. Natomiast decyzja dotycząca miejsca łączenia przewodów (w wykopie czy obok wykopu) 
uzależniona jest od możliwości ich ugięcia przy opuszczaniu do wykopu oraz czasu na jaki można pozostawić 
pusty wykop. Wykop z wyrównanym dnem lub przygotowanym podłożem nie powinien zbyt długo oczekiwać 
na ułożenie przewodów, ponieważ opady atmosferyczne lub woda gruntowa mogą spowodować degradację 
przygotowanego dna a osuszone ściany nie obudowanego wykopu mogą ulec zawałowi.
 Przewody z PVC-U są dość sztywnym materiałem. Ugięcia rur przy opuszczaniu do wykopu 
występują tylko przy długich odcinkach i małych średnicach. Ugięcie rur ciśnieniowych z PVC-U doty-
czy w praktyce tylko rur o średnicach do 160 mm. Wartości możliwego ugięcia jednego odcinka rury 
o długości 6 m wg PN-EN [9] podano w tablicy 68  (rys. 59).

Tablica 68. Wartości możliwego ugięcia rury z PVC-U

 Przy średnicach większych ugięcie występuje praktycznie tylko w granicach luzu pomiędzy bosym 
końcem a kielichem z uszczelką gumową. Ponieważ promień krzywizny ugięcia dla gładkościennych rur 
kanalizacyjnych wg.prEN [18] można przyjąć że wynosi:
 dn _<  200 mm R > 300dn
 dn >  200 mm R > 500dn
 Ugięcie rur będzie więc minimalne. Natomiast ugięcie rur w kielichu (dotyczy to wszystkich rur 
łączonych kielichowo z uszczelkami gumowymi również rur PROCOR) może mieć odchylenie od osi 
które będzie wynosić:
              20                     dn < 315 mm           
              1,50 315 mm  <  dn < 630 mm
              10                      dn > 630 mm
 Przy wykonywaniu na trasie przewodu studzienek, należy w tym miejscu wykop poszerzyć 
o konieczną wielkość i zabezpieczyć ściany przed zawałem.

rys. 59
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 Na trasach przewodów wodociągowych czasem montuje się studzienki włazowe o średnicy mini-
mum DN/ID 0,8 m,lub 1,0 m w których umieszcza się wodomierze, odpowietrzniki, zawory do odwad-
niania w czasie napraw przewodów lub do wykonywania dezynfekcji, jak również układy pompowe do 
podnoszenia ciśnienia itp.
 Natomiast na trasach przewodów kanalizacyjnych znacznie częściej występują studzienki 
niewłazowe (o średnicach rur trzonowych 400 lub 600 mm) przeznaczone do inspekcji sieci kanali-
zacyjnych z powierzchni terenu oraz studnie włazowe o średnicy co najmniej 1,0 m przystosowane 
do wchodzenia pracownika do wykonywania czynności eksploatacyjnych. Mogą również wystąpić stud-
nie o średnicy DN/ID 0,8 m, które należy traktować jako studnie włazowe, do których wprowadzany 
jest sprzęt czyszczący, wyposażenie kontrolne i badawcze z okazjonalną możliwością wejścia człowieka 
wyposażonego w uprząż (PN-EN [2]). Występują również studzienki do wody opadowej z osadnikiem 
oraz studnie podłączeniowe stanowiące przepompownie ścieków w systemie kanalizacji ciśnieniowej lub 
kanalizacji podciśnieniowej.

 2.3 Montaż studzienek PROCOR
 Przy montażu studzienek z PVC-U systemu PROCOR należy przestrzegać następujące zasady:
 - studzienka na trasie przewodu musi mieć określone zgodnie z projektem miejsce oraz 

ustaloną głębokość jej posadowienia. Należy ją traktować jako punkt stały o określonej 
rzędnej głębokości wynikającej ze spadków oraz punkt odniesienia na trasie przewodu,

 - w miejscu usytuowania studzienek PROCOR należy wykop poszerzyć i pogłębić. Dla 
studzienek o średnicy 600 mm wykop powinien być o szerokości minimum 1m i o 30 cm 
głębszy od dna przewodów, a pogłębienie powinno mieć średnicę około 90 cm. Natomiast 
dla studzienek o średnicy 400 mm wykop powinien być o szerokości 80 cm i o 24 cm 
głębszy od dna przewodów a średnica jego pogłębienia powinna wynosić około 70 cm.

 - należy w pogłębieniu wykonać podsypkę z dobrze zagęszczonego piasku lub żwiru o grubości 
około 10 cm,

 - wypełnić pogłębienie betonem B15 i umieścić w nim podstawę studzienki na głębokości 
zgodnej z określoną rzędną dla dna przewodów dopływowych i wypływowych. Warstwa 
betonu pod dnem studzienki powinna wynosić około 15 cm (dla studzienek o średnicy 
DN/ID=600 mm) lub 7,5 cm (dla studzienek o średnicy DN/ID=400 mm). Natomiast 
wysokość zabetonowania podstawy studzienek powinna wynosić około 12÷15 cm powyżej 
dna studzienki.

 - Długość rury trzonowej studzienek, którą należy wstawić do podstawy powinna być dostoso-
wana do głębokości posadowienia studzienek. Przy studzienkach PROCOR o średnicy rury 
trzonowej DN/ID=600 mm (które nie posiadają rur teleskopowych) rura ta powinna dochodzić  
na głębokość co najmniej jednego zwoju do wnętrza pierścienia betonowego, stanowiącego 
podbudowę zwieńczenia żeliwnego usytuowanego na poziomie drogi lub terenu. Rura trzonowa 
powinna luźno wchodzić w otwór pierścienia lub płyty betonowej tak, aby nie stanowić podpory 
dla płyty betonowej czy zwieńczenia. Wysokość jej powinna być taka, ażeby zachowany był 
dystans co najmniej 5 cm od końca rury trzonowej do spodu zwieńczenia żeliwnego lecz, jak to 
już wspomniano, powinna być wprowadzana w otwór na głębokość co najmniej jednego zwoju 
do wnętrza betonowej płyty fundamentowej podpierającej zwieńczenie. Natomiast długość rur 
trzonowych studzienek PROCOR o średnicy DN/ID=400 mm (posiadających rurę teleskopową 
gładkościenną dn=315 mm) powinna być co najmniej taka, ażeby rura teleskopowa stanowiąca 
jej przedłużenie mogła być poprzez uszczelkę manszetową wprowadzana na głębokość co najm-
niej 200 mm do rury trzonowej. (Należy pamiętać, że rura trzonowa w dolnej części nie dochodzi 
do dna studzienki, tylko do dna kielicha w podstawie).

 Podstawa studzienek PROCOR wykonana jest z rury strukturalnej PROCOR z przyspawanym 
dnem z płyty PVC-U oraz kinety w postaci koryta uformowanego z rur i płyt PVC-U. Przestrzeń 
pomiędzy dnem, a rynną przelewową stanowiącą kinetę wypełniona jest betonem. Do zewnętrznej strony 
podstawy przyspawane są króćce kielichowe, które w zależności od zamówienia mogą być dostosowane 
do łączenia rur PROCOR (będą miały kielichy gładkie) lub do łączenia rur gładkościennych z PVC-U, 
PP lub PE (będą miały kielichy z rowkiem do uszczelki elastomerowej).
 Studzienki PROCOR o średnicy DN/ID=600 mm mogą posiadać króćce kielichowe dopływowe 
(prosty oraz prosty + lewy lub prawy) oraz wypływowy (prosty), dostosowane do rur gładkościennych 
z tworzyw termoplastycznych o średnicach dn= 160 i 200 mm oraz do rur PROCOR DN/ID=200, 300 i 
400 mm. Natomiast studzienki o średnicach DN/ID=400 mm mają króćce kielichowe dostosowane do rur 
gładkościennych dn= 160 i 200 mm lub do rur PROCOR DN/ID=200 i 300 mm. Studzienki z osadnikiem 
wykonane są z rur PROCOR DN/ID=400 mm, mają tylko jeden wypływ kielichowy dostosowany do 
rur gładkościennych o średnicach dn=160 i 200 mm. Pojemność osadnika w standardowym wykonaniu 
wynosi około 70 dcm3.
 System studzienek PROCOR został tak skonstruowany, że nawet w najtrudniejszych warunkach 
gruntowych zapewniona jest ich stabilność i szczelność.  Bardzo ważną istotą ich montażu jest takie usy-
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tuowanie ich w gruncie, ażeby nie były przenoszone na nie obciążenia z powierzchni terenu wywołane 
ruchem drogowym w czasie najazdu i hamowania pojazdów. Rura trzonowa wykonana jest z rury struk-
turalnej PROCOR o wysokiej sztywności obwodowej, bardzo dobrze współpracującej poprzez swoje 
karby na powierzchni zewnętrznej z otaczającym gruntem, w różnych warunkach zmian temperatur oraz 
nie reagująca na zmienne poziomy wód gruntowych mogące mieć wpływ na stabilność jej usytuowania 
w wyniku wyporu gruntu.
 Studzienki PROCOR, których sposób zabudowania został przedstawiony wyżej, polegający na 
wykonaniu podsypki i zabetonowania podstawy studzienki dotyczy warunków gruntowych, gdzie projek-
tant zdecydował o wykonaniu systemu przewodów kanalizacyjnych z wykorzystaniem w strefie ułożenia 
przewodów gruntu rodzimego. Natomiast w przypadku zmiany gruntu w strefie ułożenia przewodów, 
należy również zmienić grunt w strefie studzienki i można wówczas ułożyć ją bezpośrednio na dobrze 
zagęszczonej podsypce i zrezygnować z betonowania podstawy studzienki.
 Przy występowaniu gruntów słabonośnych należy podsypkę pod studzienkę zabezpieczyć 
geowłókniną i wykonać ją z gruntu podatnego na zagęszczanie i również nie wykonywać betonowania 
podstawy studzienek. Dno studzienki jest najczęściej wykonane o około 6 cm poniżej spodu króćców 
dopływowych i wypływowych, i należy je dokładnie dopasować na podsypce do poziomu przewodów.
Dobrze posadowiona studzienka zapewnia właściwą współpracę z gruntem oraz przewodami kanali-
zacyjnymi nie powodując zmian głębokości jej posadowienia.
 Szerokość wykopu w miejscu studzienki (podana wcześniej jako minimalna) powinna być 
wystarczająca na wykonanie połączeń rur do studzienki. Połączenia takie wykonuje się podobnie jak 
połączenia rur z PVC-U pomiędzy sobą. Króćce kielichowe dołączeniowe dostosowane są do łączenia 
bosych końców rur kanalizacyjnych. Grubość podsypki pod studzienką (jeżeli nie stosujemy jej bet-
onowania) powinna być nie mniejsza niż podsypki pod przewodami. Materiał gruntowy użyty do obsypki 
studzienki wraz z całą rurą trzonową i teleskopową powinien być taki sam, jaki stosowany jest do obsypki 
przewodów. Strefa obsypki studzienek obejmuje całość obsypki rury trzonowej oraz rury teleskopowej 
(przy studzienkach o średnicy DN/ID=400 mm) do krawędzi wykopu. Nie można wyższych partii 
studzienek ponad podstawą zasypywać gruntem o małych zdolnościach do zagęszczania, posiadającym 
ostre kamienie krzemowe, gruz lub bryły zamrożonej ziemi.

 2.4. Zasypywanie wykopów
 Prawidłowo ułożony przewód w gruncie powinien być równomiernie podparty na całej długości 
oraz nie powinien mieć nadmiernych odkształceń przekroju poprzecznego (średnicy). Zmiana przekroju 
poprzecznego jest ściśle uzależniona od współpracy elastycznej rury z PVC-U z otaczającym ją grun-
tem. Duże znaczenie ma zastosowany w strefie ułożenia przewodu materiał gruntowy; sposób jego 
zagęszczenia oraz sztywność obwodowa rury.
 Przeważa obecnie pogląd, że największy wpływ na wielkość odkształcenia przewodu ma sposób 
prowadzenia prac ziemnych oraz zdolność do zagęszczania gruntu w samej strefie ułożenia przewodu. 
Przewody bezciśnieniowe wymagają szczególnej uwagi, ażeby nie uległy nadmiernemu zdeformowa-
niu. Materiałem do zasypki w strefie przewodu powinien być grunt nie zawierający ostrych kamieni 
większych od 22 mm, podatny do zagęszczania, wykazujący się dobrą sprężystością.
 Jeżeli grunt rodzimy nie spełnia tych wymagań, to należy się jeszcze zastanowić czy można go 
posegregować poprzez odkładanie partii, które nadają się do użycia. Jeżeli jednak takie segregowanie  nie 
jest wystarczające lub nie jest pewne to, należy dostarczyć inny materiał spoza miejsca budowy.
Podsypka, obsypka i zasypka wstępna w strefie ułożenia przewodu powinna być zagęszczona, z zachow-
aniem optymalnej wilgotności gruntu, ręcznym ubijakiem warstwami nie większymi od 30cm. Najpierw 
zagęszcza się grunt po bokach przewodu poprzez „podbicie pach”. Przewód w zależności od sztywności 
obwodowej ulega przy tym odkształceniu polegającym na zmniejszeniu  średnicy w płaszczyźnie pozi-
omej. Jednocześnie z zagęszczonym gruntem należy usuwać obudowę (oszalowanie) wykopu, zwracając 
uwagę na staranne wypełnienie pustych przestrzeni po usuniętej obudowie. Następnie należy zagęszczać 
grunt również ręcznie w ramach zasypki wstępnej do wysokości 30 cm nad grzbietem przewodu. Ubijaki 
wibracyjne można użyć do zagęszczania zasypki wstępnej po bokach przewodu. Po takim zagęszczaniu 
gruntu przewód powinien powrócić do przekroju kołowego.

Tablica 69. Praktyczna możliwość zagęszczania gruntu
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 Stopień zagęszczenia gruntu zależy od staranności prac oraz od zdolności gruntu do zagęszczania. 
W tablicy 69 podano wg PN-EN [5] praktyczną możliwość uzyskania zagęszczenia gruntu w % wartości 
Proctora dla gruntów podzielonych umownie na 4 grupy zdolności do zagęszczania, a prace ziemne 
uszeregowano jako niedbałe (Not-N), mierne (Moderate-M) i wysokie (dobre) (Well-W). 

 Przyjmuje się, że w strefie ułożenia przewodów kanalizacyjnych grunt powinien mieć przy 
zagęszczeniu wysokim  conajmniej 94% a przy miernym 87-94%.
 Po wykonaniu zasypki wstępnej należy ułożyć taśmę wskaźnikową z wkładką metalową, ażeby 
była możliwa lokalizacja przewodów z powierzchni terenu za pomocą urządzeń elektromagnetycznych. 
Dalsze zasypywanie przewodu będzie uzależnione od wymagań związanych z warunkami przekazania 
terenu. W tablicy 70 ujęto wskazówki zgodne z normą PN-EN [5] dotyczące optymalnego prowadzenia 
prac związanych z zagęszczaniem gruntu w zależności od posiadanego wyposażenia sprzętowego dla 
gruntów o różnej zdolności do zagęszczania. Wskazówki te dotyczą krotności przejść do uzyskania 
wysokiego (dobrego) lub miernego stopnia zagęszczenia oraz grubości warstw dla możliwości wprowadze-
nia sprzętu, ażeby nie spowodować przy zagęszczaniu gruntu nadmiernego odkształcenia rury. Podobne 
zalecenia ujęte są również w [26]

Tablica 70. Zalecenia optymalnego zagęszczania gruntu
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 3. Odbiory techniczne przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

 Odbiory techniczne przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych należy przeprowadzać zgod-
nie z obowiązującymi przepisami i normami w oparciu o projekt techniczny oraz uzgodnienia z Zakładem, 
który będzie zajmował się ich eksploatacją .
 Do odbioru przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych należy zaliczyć:
 - sprawdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją
 - sprawdzenie trasy przewodu i głębokości jego ułożenia
 - poprawności wykonania spadków, bloków oporowych dla przewodów ciśnieniowych
 - sprawdzenie zagęszczenia gruntów, użycia materiałów gruntowych przy zasypywaniu wykopów
 - wymagań dotyczących podłoża
 - odtworzenie nawierzchni terenu
 - szczelność przewodów, próba ciśnieniowa.
 W zależności od długości sieci oraz organizacji prowadzenia budowy uzgodnionej z inwestorem 

mogą być przeprowadzone:
 - odbiory częściowe
 - odbiory końcowe.

 3.1 Badania ciśnieniowe przewodów wodociągowych.

 Badania ciśnieniowe odcinka przewodu lub całego przewodu można przeprowadzić po wykona-
niu częściowego przykrycia przewodu z pozostawieniem odkrytych złącz w celu stwierdzenia ewentu-
alnych przecieków. Powinny być również ułożone bloki oporowe, ażeby nie dopuścić do rozsunięcia 
połączeń kielichowych.
 Rury z tworzyw termoplastycznych zaliczane są do materiałów elastycznych. Przewody 
wodociągowe wykonane z PVC-U i PE pod wpływem działania ciśnienia wewnętrznego ulegają 
odkształceniom sprężystym oraz pełzaniu. Zjawisko to nie ma w praktyce znaczenia na długotrwałe 
właściwości użytkowe, lecz podczas próby ciśnieniowej tych przewodów konieczne jest określenie 
dopuszczalnej ilości  wody którą należy dodać dla ponownego uzyskania ciśnienia próbnego w czasie 
badania przy obciążeniu  ciśnieniem..
 W celu przeprowadzenia próby ciśnieniowej należy przeprowadzić badanie przyjęte w normie 
PN-EN [4]. Ciśnienie próbne (STP) dla odcinka przewodu ciśnieniowego o maksymalnym ciśnieniu pro-
jektowym (MDP) z uwzględnieniem przeciążenia powinno wynosić STP=1,5 MDP lub STP=MDP+0,5 MPa. 
Wybrać należy wartość niższą. Ustalona dodatkowa wartość ciśnienia wynikająca z przeciążeń powstałych 
z uderzeń hydraulicznych uwzględniona w MDP nie może być jednak mniejsza niż 0,2 MPa. Procedura 
badania przewiduje próbę wstępną, próbę spadku ciśnienia i główną próbę ciśnieniową. Celem próby 
wstępnej jest ustabilizowanie przewodu w celu osiągnięcia warunków do przeprowadzenia głównej 
próby ciśnieniowej.
 W fazie próby wstępnej należy wykonać:
 - odpowietrzenie przewodu, przepłukanie ewentualnych zanieczyszczeń i pozostawienie prze-

wodu bez ciśnienia lecz bez dostępu powietrza przez co najmniej 1 godzinę w celu jego 
stabilizacji

 - podnieść ciśnienie do poziomu ciśnienia roboczego a następnie dalej powoli podnosić do  
ciśnienia próbnego (STP) i utrzymać to ciśnienie przez 30 minut poprzez dopompowywanie 
wody w sposób ciągły lub kilkakrotnie z małymi przerwami. W tym czasie obserwować 
przewód w celu stwierdzenia czy są przecieki wody.

 - pozostawić ciśnienie próbne (STP) przez okres 1 godziny bez uzupełniania wody
 - odczytać ciśnienie wody po tym okresie. Jeżeli spadek ciśnienia jest wyższy niż 30% STP, 

to należy ustalić miejsce przecieku wody lub inną przyczynę spadku ciśnienia jak np. zmiana 
temperatury w czasie badania.

 Przy głównej próbie ciśnieniowej badany przewód nie może zawierać zbyt dużej ilości powi-
etrza. Dla stwierdzenia czy przewód jest zapowietrzony możemy przeprowadzić następujący ekspery-
ment. Ciśnienie próbne STP we wstępnej fazie należy obniżyć o 10÷15% poprzez odlanie wody i pomiar 
jej ilości (∆V) w celu porównania z dopuszczalnym ubytkiem wody w czasie głównej próby.
Wielkość dopuszczalnego ubytku wody (∆Vmax) należy obliczyć z następującego wzoru:

    

gdzie:
 ∆Vmax - dopuszczalny ubytek wody [litry]
 V -  objętość wody w badanym odcinku przewodu [litry]
 ∆P - zmierzony spadek ciśnienia [kPa]
 Ew - moduł sprężystości wody (2,06 x 106 kPa)

(41)[litry]
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 di - średnica wewnętrzna przewodu [m]
 ER - moduł sprężystości ścianki rury (kPa) (PVC-U - 3 x 106 ,  PE - 8 x 105 )
 1,2 - współczynnik korekcyjny uwzględniający zawartość powietrza w czasie głównej próby
 e - grubość ścianki rury [m]

 Należy jeszcze uwzględnić wielkość zmian temperatury w czasie przeprowadzania próby 
wstępnej, które mogą mieć istotny wpływ na badania.
Jeżeli ubytek wody (∆V) jest większy od obliczonego (∆Vmax), to należy ponownie odpowietrzyć prze-
wód. Gdy ubytek wody nie przekracza obliczonego i nie stwierdzono żadnych przecieków wody na prze-
wodzie, to można przystąpić do próby ciśnieniowej szczelności przewodu.
 Główna  próba ciśnieniowa trwa 30 minut. W tym czasie ciśnienie próbne nie powinno ulec 
zmniejszeniu. Jeżeli wystąpi spadek, to jest to oznaka nieszczelności badanego odcinka. W przypadku 
wątpliwości należy próbę przedłużyć do 90 minut, a dopuszczalny spadek ciśnienia nie powinien być 
większy od 25 kPa. Jeżeli ciśnienie spadnie o wartość wyższą to wynik próby należy uznać za negatywny.

 3.2 Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych.
 Przewody wodociągowe przed oddaniem do użytkowania przez odbiorców  wody do picia pow-
inny być dokładnie przepłukane czystą wodą przy możliwie dużych szybkościach przepływu w celu 
usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych.
 Na żądanie zakładu eksploatującego sieć wodociągową należy przeprowadzić dezynfekcje prze-
wodów. Dezynfekcji podlegają przewody o średnicach minimum dn=90 mm o długościach powyżej 
100 m. Dezynfekcję przeprowadza się  zgodnie z normą PN-EN [4]  wodą chlorowaną (gazowany chlor 
Cl2)  lub wodą z rozpuszczonymi związkami chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2  lub sodu NaClO) 
o maksymalnej koncentracji 50mg Cl/litr. Dopuszczalne są następujące metody dezynfekcji:
płukanie wodą wodociągową bez środków dezynfekujących z dodatkiem lub bez powietrza,
procedura statyczna przy użyciu wody wodociągowej i środka do dezynfekcji,
procedura dynamiczna przy użyciu wody wodociągowej i środka do dezynfekcji.
Nie wolno dopuścić, ażeby woda ze środkami do dezynfekcji przedostała się do użytkowanej już sieci 
wodociągowej. 
Projektant powinien ustalić procedury przeprowadzenia dezynfekcji, a także określić stężenie środka do 
dezynfekcji oraz minimalny czas jego kontaktu. 
Jeżeli będą zalecenia lub zgoda projektanta oraz użytkownika to dezynfekcja statyczna może być prz-
eprowadzona łącznie z próbą ciśnieniową.
 Po odpowiednim czasie dezynfekcji zależnego od koncentracji chloru, należy ponownie przeprowadzić 
płukanie wodą uzdatnioną i przeprowadzić badania bakteriologiczne.

 3.3 Badania szczelności bezciśnieniowych przewodów i studzienek kanalizacyjnych.
 Po zakończeniu montażu i częściowej zasypki należy przeprowadzić badania szczelności przy 
użyciu powietrza (metoda L) lub przy użyciu wody (metoda W). Mogą być przeprowadzone oddzielnie 
próby szczelności rur i kształtek  oraz studzienek np. badania dla  rur i kształtek przy użyciu powietrza 
a dla studzienek przy użyciu wody. W metodzie przy użyciu powietrza (L) liczba badań nie jest ogranic-
zona.  Metoda ta jest wygodna, lecz wymaga specjalistycznego sprzętu do zaślepiania przewodów (rozd-
muchiwane balony) i odpowiedniego doświadczenia. Jeżeli jednak w czasie badania powietrzem zdarzają 
się pojedyncze lub ciągłe nieszczelności, to powinna być zastosowana metoda przy użyciu wody i wyniki 
tych badań będą decydujące. Jeżeli po zakończonym montażu wystąpi woda gruntowa powyżej grzbietu 
przewodów, to można również przeprowadzić badanie infiltracji wody do wnętrza przewodów.
Wstępna próba może być przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. Jednak dla ostatecznego pot-
wierdzenia szczelności, należy przeprowadzić badanie po wykonaniu zasypki i usunięciu obudowy 
wykopu.

 Badanie przy użyciu powietrza (metoda L).
 Czasy badań przewodów z wyłączonymi studzienkami w zależności od średnicy przewodu i metody 
badań (LA, LB, LC, LD) podano w tablicy 71. Metody badań  uznano za równorzędne, ponieważ 
ze względu na różnorodne dotychczas doświadczenia krajów zachodnich nie można jednoznacznie 
stwierdzić, czy lepiej stosować np. (LA) niskie ciśnienie, wyższy procentowo dopuszczalny spadek 
ciśnienia (Po - 1 kPa, ∆P 25%) i dłuższy czas badania, czy (LD) wysokie ciśnienie, niższy procentowo 
dopuszczalny spadek ciśnienia (Po - 20kPa, ∆P 7,5%) i krótki czas badania. Powinny być zastosowane 
szczelne zamknięcia. Badanie studzienek przy użyciu powietrza jest trudne, dlatego w praktyce studzienki 
rzadko badane są tą metodą. Jeżeli jednak wyniki badań studzienek będą pozytywne, to można czas bada-
nia dla studzienek za pomocą powietrza skrócić do połowy, w odniesieniu do równoważnych średnic 
przewodów.
 Jeżeli spadek ciśnienia zmierzony po podanym w tablicy 71 czasie badania jest mniejszy niż ∆P, 
to przewód spełnia wymagania.
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Tablica 71. Warunki badania przy użyciu powietrza przewodów kanalizacyjnych

 Po - ciśnienie próbne powyżej ciśnienia atmosferycznego
 ∆P  - dopuszczalny spadek ciśnienia podczas badania
 t - czas badania wynikający z wzoru:

 Badanie przy użyciu wody (metoda W).
 Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą 
do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym nie powinno być mniejsze niż 
10 kPa, a większe niż 50 kPa (1 do 5 m słupa wody) licząc od poziomu grzbietu rury. Dla przewodów, 
które zaprojektowano do pracy przy stałych przeciążeniach, ciśnienia próbne mogą być wyższe. Po 
wypełnieniu przewodu wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego przewód powinien przez co najmniej  1 
godzinę podlegać stabilizacji.
 Czas badań powinien wynosić (30±1) minut. Poprzez uzupełnianie w tym czasie poziomu wody, 
ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością do 1 kPa.
 Wymagania dotyczące badań są spełnione, jeżeli ilość dodanej wody nie przekracza w czasie 30 
minut w odniesieniu do powierzchni zwilżonej (m2):
 0,15 l/m2  dla przewodów
 0,2  l/m2   dla przewodów wraz ze studzienkami
 0,4  l/m2   dla studzienek.
 Przy badaniach pojedynczych połączeń przyjmuje się, że wielkość powierzchni odpowiada 
1 m długości przewodu przy ciśnieniu próbnym 50 kPa.

 4. Wykonywanie instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu wewnątrz konstruk-
cji budowli.

 4.1 Wykonywanie połączeń
 Rury i kształtki z PP są przygotowane do bezpośredniego wykonywania połączeń poprzez kieli-
chy wciskowe. W kielichach rur i kształtek są wstawione profilowe uszczelki elastomerowe. Przed wyko-
naniem takiego połączenia należy sprawdzić czy jest odpowiednia czystość bosego końca rury i kielicha, 
następnie posmarować bosy koniec rury środkiem poślizgowym na bazie silikonu i zestawić połączenie. 
Nie wolno jako środka poślizgowego używać towotu lub smarów ropopochodnych. W przypadku braku 
silikonowego środka poślizgowego można również użyć pastę do mycia rąk, szare mydło lub płyn FF.
 Po wciśnięciu bosego końca w kielich do oporu, należy zaznaczyć flamastrem miejsce maksy-
malnego wsunięcia, a następnie wysunąć bosy koniec na odległość E=10÷15 mm, ażeby pozostawić 
miejsce na ewentualne wydłużenie rur na wskutek rozszerzalności rur w podwyższonych temperaturach.
 Rury z PP produkcji firmy PROFiL produkowane są w zależności od średnicy w odcinkach 
o długości roboczej 250, 315, 500, 750 mm oraz 1, 2, 3, 4 i 6 m. W przypadku konieczności ich 
skracania, należy użyć piłki o drobnych zębach lub urządzenia opaskowego do przecinania. Dla zachow-
ania prostopadłości przy przecinaniu piłką wskazane jest użycie osobnego dla każdej średnicy korytka 

(42)

(43)

[min.]
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z nacięciami.  Krawędź obciętej rury (kształtek skracać nie można) należy zukosować pilnikiem lub 
urządzeniem skrawającym do fazowania pod k¹tem 15÷450 w taki sposób, żeby po tej operacji jeszcze 
pozostało w granicach 1/2÷1/3 grubości ścianki niezukosowanej. Po obcięciu i zukosowaniu bosego 
końca rury, należy go oczyścić z opiłków. Połączenia kielichowe montuje się kielichami w kierunku przeci-
wnym do kierunku odpływu ścieków (tzn. bosy koniec wciskany jest w kielich zgodnie z kierunkiem 
przepływu ścieków).
 
 4.2. Montaż instalacji
 Przewody z tworzyw sztucznych charakteryzują się dużymi wydłużeniami liniowymi spow-
odowanymi zmianami temperatur. Przy długotrwałym przepływie gorących ścieków pomimo, że PP 
zalicza się do dobrych izolatorów, przewody ulegają wydłużeniom liniowym. Współczynnik wydłużenia 
liniowego dla PP wynosi k=11÷18x10-5(0C)-1 (k=0,11÷0,18 mm/m0C), jest więc 10-krotnie większy od 
współczynnika stali czy betonu. Ważne jest, ażeby wydłużenia te mogły być przejmowane poprzez kieli-
chy. Również istotny jest także sposób mocowania przewodów i zachowanie odległości pomiędzy uch-
wytami.
 Przewody spustowe (piony) należy prowadzić jak najbliżej przyborów sanitarnych na ścianach 
wewnętrznych budynków, w szybach instalacyjnych lub bruzdach przygotowanych do zabudowania. 
Przy wykonywaniu głębokich bruzd należy pamiętać, ażby nie doprowadzić do przemarzania ścian 
w miejscu prowadzenia bruzd.
 Każdy odcinek rury spustowej powinien być przymocowany obejmą umieszczoną pod kielichem 
lub na kielichu (rys. 60) w taki sposób, ażeby zamocowanie to stanowiło punkt stały. Inne zamocowania 
na tej samej rurze powinny być suwliwe.

 Ze względu na powstawanie hałasu przez przepływające ścieki, szczególnie w budynkach 
wysokich, zaleca się  izolowanie akustyczne poprzez stosowanie otulin izolujących lub zakrycie 
bruzd oraz szybów ekranem akustycznym. 
Przewody prowadzone przez stropy lub prze-
grody budowlane powinny być prowadzone 
przez tuleje ochronne uszczelnione pianką 
poliuretanową lub kitem trwale elastycznym. 
Podejścia do przewodów sanitarnych można 
prowadzić na ścianie lub w bruzdach przy-
gotowanych do zabudowy o szerokościach 
większych od maksymalnej średnicy kieli-
cha (w miejscu rowka). Podejścia do przy-
borów, jak i przewody poziome odpływowe 
należy opierać na konstrukcji wsporczej. 
Maksymalne odległości pomiędzy wsporni-
kami (uchwytami) dla przewodów pozio-
mych i pionowych podano zgodnie z normą 
PN-EN [16] w tablicy 72 (rys. 61).

rys. 60

rys. 61
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Tablica 72. Maksymalne odległości zamocowania przewodów

 Odległości te dotyczą również sumy długości ramion kompensacyjnych przy zmianie kierunku 
przebiegu przewodów, które powinny być przestrzegane dla zachowania możliwości wydłużeń linio-
wych. W tablicy 73 podano zalecane minimalne długości ramion kompensacyjnych dla przewodów 
kanalizacyjnych przy zmianie ich kierunku. Obowiązuje zasada Dmax <_ L1 + L2    (rys. 61).

Tablica 73. Minimalna długość kompensacji

 Podczas przepływu burzliwego ścieków przez przewody powstaje za strugą podciśnienie. 
Podciśnienie to jest uzależnione od stopnia wypełnienia przewodu. W przewodach o wypełnieniu 
większym (w czasie przepływu ścieków) wytwarza się wyższe podciśnienie. To podciśnienie może być 
wykorzystane do napowietrzania instalacji kanalizacyjnej poprzez zawory napowietrzające. Zawory te 
działają na zasadzie podnoszenia membrany przez podciśnienie, co powoduje otwarcie zaworu i pobra-
nie powietrza. Odbywa się to w czasie wyrównania podciśnienia w przewodach do ciśnienia atmosfery-
cznego, przy którym już zawór szczelnie zamyka wlot nie dopuszczając do wydostawania się gazów z 
kanalizacji do pomieszczeń. Zasadą montowania zaworów napowietrzających jest umieszczenie ich w 
pozycji pionowej, o co najmniej 1m wyżej od poziomu przelewowego najwyżej zainstalowanego przy-
boru sanitarnego. Zawory napowietrzające powinny być umieszczane w pomieszczeniach, w których nie 
występuje możliwość ich zamarzania lub zalania oraz powinny być łatwo dostępne do kontroli.
 Przewody z polipropylenu są materiałem palnym. Na specjalne życzenie inwestora, ażeby nie 
doszło w wyniku pożaru do przenoszenia ognia oraz dymu pomiędzy pomieszczeniami, mogą być 
również instalowane pod stropami lub na ważniejszych przegrodach budowlanych specjalne tuleje 
(obejmy) ognioodporne. Dotyczy to stropów i ścian, które posiadają odporność ogniową, co najmniej 
1,5 godz., a więc stropy posiadają grubość min. 15 cm, a ściany wykonane są z gazobetonu, betonu lub 
płyt gipsowych i wełny mineralnej (z punktem topienia wyższym od 10000C) mające grubość min. 10 cm. 
Tuleje ognioodporne przeznaczone są dla wszystkich średnic rur z PP (50, 75, 110 mm), składają się 
z dwóch obejm nakładanych na rurę  zamykanych na zatrzaski. Obudowa tulei wykonana jest z blachy 
nierdzewnej, a korpus wypełniony jest materiałem ognioodpornym. Obudowa stalowa posiada uchwyty, 
które mocuje się za pomocą kołków stalowych do ściany lub stropu. Tuleje ognioodporne założone z 
jednej strony przegrody mają odporność ogniową 90 min. (klasa F90). Należy je mocować na ścianie 
lub pod stropem, natomiast nie można ich wbudowywać wewnątrz przegrody budowlanej chyba, że prze-
groda ma znacznie większą odporność ogniową, to wówczas można  ją częściowo zagłębić.
 Instalacje kanalizacyjne należy montować rozpoczynając od najniższego poziomu w budynku. 
Połączenie pionów (przewodów spustowych) z poziomami (przewodami odpływowymi) można wykonać 
nad posadzką w części podziemnej budynku, względnie pod posadzką lub bezpośrednio w gruncie. 
Kształtki (kolana, trójniki) nie powinny być obciążone ciężarem pionów. Ze względu na zmniejszenie 
możliwości powstawania słupa ścieków w pionach celowe jest, szczególnie w budynkach wysokich, sto-
sowanie łuków przy przejściu pionów z poziomami odpływowymi w najniższej części budynku.
 W przypadku ułożenia przewodów odpływowych w gruncie, należy zwrócić szczególną uwagę 
na prawidłowy dobór gruntu i jego zagęszczenie w strefie ułożenia przewodu. Należy również zwrócić 
uwagę na ułożenie przewodu odpływowego poza budynkiem. Rura kanalizacyjna przechodząca przez 
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ścianę fundamentową budynku powinna być odpowiednio zabezpieczona materiałem izolacyjnym, ażeby 
przy osiadaniu budynku nie uległa uszkodzeniu lub zbyt mocnemu odkształceniu. Należy przewidzieć 
wielkość osiadania budynku i na długości 1÷1,5m od budynku zaprojektować możliwość swobodnego 
odchylenia rury do poziomu niższego przewodów ułożonych poza budynkiem.

 4.3   Odbiór techniczny wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
 Wymagania dotyczące montażu i badań odbiorczych oraz zasad eksploatacji i użytkowania ujęte 
są w normie PN-EN [14]. Sprawdzeniu podlega całość instalacji pod względem wykonania zgodnie z 
projektem technicznym. Jeżeli część instalacji będzie w dalszym etapie budowy zakryta, to powinny być 
wykonane odbiory częściowe. Jeżeli nie ma takiej konieczności, to należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na:
 - sprawdzeniu usytuowania przyborów sanitarnych, rodzaju użytych materiałów i doboru średnic,
 - prawidłowości wykonania spadków, sposobów zamocowania oraz odcinków kompensacyjnych,
 - prawidłowości wykonania przewodów odpływowych w budynku oraz w gruncie 

poza budynkiem,
 - szczelności instalacji w ramach kondygnacji oraz przewodów odpływowych,
 - sprawdzenie wykonania rur wentylacyjnych oraz instalacji zaworów napowietrzających.

IV. Literatura związana z projektowaniem i wykonywaniem
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych (stan marzec 2004)

 1   Normy  PN-EN

1.  PN-EN 124:2000 
 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  dla ruchu pieszego i kołowego. 

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.
2.  PN-EN 476:2001  
 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
3.    PN-EN 752:2000   
 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
  Część   1: Pojęcia ogólne i definicje (zamiast PN-87/B-01070)
    2: Wymagania 
    3: Planowanie 
    4: Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko (2001)
    5: Modernizacja (2001)
    6: Układy pompowe  (2002)
    7: Eksploatacja i użytkowanie (2002)
4.  PN-EN 805:2001  
 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.
5.   PN-ENV 1046:2002(U)  
 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków 

na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenie układania przewodów pod ziemią i nad 
ziemią. (Plastics piping and ducting systems - Systems outside building structures for the convey-
ance of water or sewage - Practices for installation above and below ground)

6.    PN-EN 1091:2002  
 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.
7.  PN-EN 1293:2003  
 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji pneumatycznej
8.   PN-EN 1295-1:2002  
 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia. 
  Część  1:  Wymagania ogólne.
9.   PN-ENV 1452-6:2002(U)  
 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. do przesyłania wody. Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) 
  Część  6:   Zalecenia wykonywania instalacji. (Plastics piping systems for water supply-

Unplasticized Poly(vinyl chloride) (PVC-U)- Part 6: Guidance for installation)
10.  PN-EN 1456-1:2003 
 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią .Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) 
 Część   1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i systemu.

11.   N-EN 1508:2002  
 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych przeznaczonych 

do gromadzenia wody.
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12.   PN-EN 1610:2002   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.(zamiast PN-92/B-10735)
13.   PN-EN 1671:2001  Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.
14.   PN-EN 12056:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.
  Część   1: Wymagania ogólne i użytkowe.
   2:   Kanalizacja sanitarna. Projektowanie i obliczanie.
   3:   Kanalizacja odwodnieniowa. Projektowanie i obliczanie.
   4: Pompowanie ścieków. Projektowanie układów i obliczanie.
   5:   Montaż i badania, zasady eksploatacji i użytkowania.
15.  PN-EN 12889:2003  
 Budowa i badania bezwykopowych przewodów kanalizacyjnych.
16. PN-ENV 13801:2002(U)  
 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków 

(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Tworzywa termoplastyczne. 
Praktyczne zalecenia dotyczące wykonywania instalacji. (Plastics piping systems for soil and 
waste discharge (low and high temperature) within the building structure -Thermoplastics - Rec-
ommended practice for installation.)

17. PN-EN ISO 1043-1:2003 
 Tworzywa sztuczne. Symbole i skróty. Część 1: Polimery podstawowe i ich cechy charakterystyczne.

     2.   Projekty norm europejskich  prEN
18.   prENV 1401-3:2000 
 Podziemne bezciśnieniowe systemy z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Część 3: Praktyczne 

zalecenia układania. (Plastics piping systems for underground drainage and sewerage - Unplstic-
ized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 3: Guidance for installation)

19.   prEN 13476-3:2000  
 Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów z tworzyw sztucznych do odwodnień i kanali-

zacji. Systemy rur o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-
U),polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 3: Praktyczne zalecenia układania. (Plastics 
piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. Structured - wall piping 
systems of unplasticized poly(vinylchloride)(PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene 
(PE). Part 3: Guidance for installation).

     3.    Polskie normy  PN
20.   PN-B-01707:1992    
 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
21.   PN-B-10725:1997    
 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
22.   PN-B-10729:1999     
 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
23.  PN-B-10736:1999  
 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i   kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.
24.   PN-S-02205:1998     
 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
25.   PN-M-34034:1976    
 Rurociągi. Zasady obliczania strat ciśnień.

 4. Publikacje
26.  Zalecenia Niemieckiego Zrzeszenia Gospodarki Wodą, Ściekami i Odpadami (DVWK) - Budowa 

i badanie przewodów kanalizacyjnych ( w nawiązaniu do normy DIN-EN 1610) Czerwiec 2001.  
(ATV-Regelwerk. Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 139. Einbau und Prufung von Abwasserleitun-
gen und kanalen. Juni 2001)

27. Lars-Eric Janson, Jan Molin. Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnętrznych z tworzyw sztuc-
znych. Wydanie Wavin Metalplast- Buk  

28.  Wed³ug opracowania firmy PROFiL.
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 Aceton 100% N N

 Akrylan etylu 100% N N

 Aldehyd krotonowy 100% N N

 Aldehyd mrówkowy do 10% Z O

 Aldehyd mrówkowy 40% Z O

 Aldehyd octowy 40% N -

 Aldehyd octowy 100% N -

 Alkohol allilowy 96% O N

 Alkohol amylowy 100% Z O

 Alkohol etylowy 95% Z O

 Alkohol furfurylowy 100% N N

 Alkohol metylowy 100% Z O

 Amoniak ciek³y 100% O Z

 Amoniak gaz suchy 100% Z Z

 Amoniak roztwór wodny do 10% Z Z

 Amonowy azotan roztwór nasycony Z Z

 Amonowy chlorek roztwór nasycony Z Z

 Amonowy fluorek 20% Z O

 Amonowy siarczan roztwór nasycony Z Z

 Anilina 100% N N

 Anilina  roztwór nasycony N N

 Aniliny chlorowodorek roztwór nasycony N N

 Antymonawy chlorek 90% Z Z

 Benzaldehyd 0,1% N N

 Benzan 100% N N

 Benzyna

 (wêglowodory alifatyczne) - Z Z

 Benzyna

 (wêglowodory alifatyczne/benzen) 80/20 N N

 Bezwodnik octowy 100% N N

 Boraks roztwór nasycony Z O

 Brom ciek³y 100% N N

 Butadien 100% Z Z

 Butan gaz 100% Z -

 Butanole do 100% Z O

 Butynofenol 100% N N

 Chlor, gaz suchy 100% O N

 Chlor, roztwór wodny roztwór nasycony O N

 Cynawy chlorek roztwór nasycony Z Z

 Cynkowy chlorek roztwór nasycony Z Z

 Cukier roztwór nasycony Z Z

 Cykloheksanol 100% N N

 Cykloheksanon 100% N N

 Dekstryna roztwór nasycony Z O

 Dro¿d¿e do 10% Z O

 Dwuchloroetan 100% N N

 Dwuchlorometan 100% N N

 Dwumetyloamina 30% Z -

 Eter etylowy 100% N -

 Fenol 90% N N

 Fenylohydrazyna 100% N N

 Fenylohydrazyny chlorowodorek 97% N N

 Fosforu trójchlorek 100% N -

 Fosforowodór 100% Z Z

 Gliceryna 100% Z Z

 Glikol etylowy roztwór nasycony Z Z

 Glikoza roztwór nasycony Z O

 Glinowo-potasowy a³un roztwór nasycony Z Z

 Glinowy chlorek roztwór nasycony Z Z

 Glinowy siarczan roztwór nasycony Z Z

 Heksadekanol 100% Z Z

 Krezole roztwór nasycony - N

 Ksylen 100% N N

 Kwas adypinowy roztwór nasycony Z O

 Kwas antrachinosulfonowy 10% Z O

 Kwas azotowy do 45% Z O

 Kwas azotowy od 50% do 98% N N

 Kwas benzoesowy roztwór nasycony O N

 Kwas borowy do 10% Z O

 Kwas bromowodorowy 10% Z O

 Kwas bromowodorowy 50% Z O

 Kwas bromowy 10% Z O

 Kwas chlorooctowy 10% Z O

 Kwas chlorosulfonowy 100% O N

 Kwas chromowy od 1% do 50% Z O

 Kwas cytrynowy roztwór nasycony Z Z

 Kwas dwuglikolowy 18% Z O

 Kwas fluorowodorowy 40% O N

 Kwas fluorowodorowy 60% O N

 Kwas fluorowodorowy gaz 100% Z N

 Kwas garbnikowy (tanina) do 10% Z Z

 Kwas glikolowy do 30% Z Z

 Kwas maleinowy roztwór nasycony Z O

 Kwas mas³owy 20% Z O

 Zestawienie odpornoœci chemicznej tworzywa PVC-U nie poddanego naprê¿eniom 
mechanicznym na substancje chemiczne w temperaturach 200C i 600C.
 W zestawieniu rozró¿niono trzy rodzaje odpornoœci chemicznej:
 Z - odpornoœæ zadowalaj¹ca 
 O - odpornoœæ ograniczona 
 N - odpornoœæ niezadowalaj¹ca
 Zestawienie zosta³o opracowane na podstawie dokumentu ISO/TR 7473.

 Nazwa  Stê¿enie                Temperatura
 substancji chemicznej  20OC 60OC

 Nazwa  Stê¿enie                Temperatura
 substancji chemicznej  20OC 60OC
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 Nazwa  Stê¿enie                Temperatura
 substancji chemicznej  20OC 60OC

 Nazwa  Stê¿enie                Temperatura
 substancji chemicznej  20OC 60OC

 Kwas mas³owy 98% N N

 Kwas metylobenzoesowy roztwór nasycony - N

 Kwas mlekowy 10% Z O

 Kwas mlekowy od 10% do 90% O N

 Kwas mrówkowy od 1% do 50% Z O

 Kwas nadchlorowy 10% Z O

 Kwas nadchlorowy 70% O N

 Kwas nikotynowy roztwór nasycony Z Z

 Kwas octowy 25% Z O

 Kwas octowy  60% Z O

 Kwas ocotwy  lodowaty N N

 Kwas olejowy 100% Z Z

 Kwas ortoarsenowy do 10% Z -

 Kwas ortoarsenowy roztwór nasycony Z O

 Kwas ortoarsenowy 30% Z O

 Kwas ortoarsenowy pow. 30% Z Z

 Kwas pikrynowy roztwór nasycony Z Z

 Kwas siarkowy do 10% Z Z

 Kwas siarkowy od 40% do 90% Z O

 Kwas siarkowy 96% O N

 Kwas siarkowy dymi¹cy (oleum) 10%SO3 N N

 Kwas solny 20% Z O

 Kwas solny  pow. 30% Z Z

 Kwas szczawiowy do 10% Z O

 Kwas szczawiowy roztwór nasycony Z Z

 Kwas szeœciofluorokrzemowy 32% Z Z

 Kwas winowy do 10% Z Z

 Magnezowy chlorek roztwór nasycony Z Z

 Magnezowy siarczan roztwór nasycony Z Z 

 Melas roztwór roboczy Z O

 Metakrylan metylu 100% N N

 Miedziowy chlorek roztwór nasycony Z Z

 Miedziowy fluorek 2% Z Z

 Miedziowy siarczan roztwór nasycony Z Z

 Mleko - Z Z

 Mocz - Z O

 Mocznik 10% Z O

 Myd³o do 10% Z O

 Niklawy siarczan roztwór nasycony Z Z

 Ocet do 90g/l kwasu octowego Z Z

 Octan anylu 100% N N

 Octan butylu 100% N N

 Octan etylu 100% N N

 Octan winylu 100% N N

 Oleje i t³uszcze - Z Z

 O³owiawy octan do 10% Z Z

 O³owiawy octan roztwór nasycony Z Z

 O³owiu czteroetylek 100% Z -

 Ozon 100% Z Z

 Pirydyna do 100% N -

 Piwo - Z Z

 Potasowy azotan roztwór nasycony Z Z

 Potasowy bromek roztwór nasycony Z Z

 Potasowy chlorek roztwór nasycony Z Z

 Potasowy chromian 40% Z Z

 Potasowy cyjanek powy¿ej 10%, lecz nie

  roztwór nasycony Z Z

 Potasowy dwuchromian 40% Z Z

 Potasowy nadmanganian 20% Z Z

 Potasowy nadsiarczan roztwór nasycony Z O

 Potasowy wodorotlenek powy¿ej 10%, lecz nie

  roztwór nasycony Z Z

 Potasowy ¿elazicyjanek roztwór nasycony Z Z

 Potasowy ¿elazocyjanek roztwór nasycony Z Z

 Propan ciek³y 100% Z -

 Siarki dwutlenek ciek³y 100% O N

 Siarki dwutlenek suchy 100% Z Z

 Siarkowodór gaz 100% Z Z

 Sodowy benzoesan 35% Z O

 Sodowy chloran roztwór nasycony Z Z

 Sodowy chlorek roztwór nasycony Z Z

 Sodowy podchloryn 

 (13% chloru) 100% Z O

 Sodowy siarczan  roztwór nasycony Z O

 Sodowy wodorosiarczek roztwór nasycony Z Z

 Sodowy wodorotlenek do 10% Z Z

 Sodowy ¿elazicyjanek roztwór nasycony Z Z

 Sodowy ¿elazocyjanek roztwór nasycony Z Z

 Srebra azotan roztwór nasycony Z O

 Tlen 100% Z Z

 Toulen 100% N N

 Trójchloroetylen 100% N N

 Trójhydroksymetylopropan do 10% Z O

 Wapniowy azotan 50% Z Z

 Wapniowy chlorek roztwór nasycony Z Z

 Wêgla czterochlorek 100% N N

 Wêgla dwusiarczek 100% N N

 Wêgla dwutlenek roztwór nasycony Z O

 Wêgla dwutlenek gaz mokry - Z Z

 Wêgla dwutlenek gaz suchy 100% Z Z

 Wino - Z Z

 Woda morska - Z Z

 Wodór 100% Z Z

 Wodoru nadtlenek 30% Z Z

 Wywo³ywacze fotograficzne roztwór nasycony Z Z

 ¯alazawy chlorek roztwór nasycony Z Z 
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