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1.

Zakres obejmowania opinii

Opinia dotyczy rur polie§lenowych wykonanych z PE 80 i PE 100, produkcji
InstalPlast Łask sp. zo.o., łączonych metodą zgrzewartia doczołowego oraz prry uĘciu
z)ączek elektrooporowych, stosowanych w instalacjach wodociągovyych instalowanych
zgo dnie

z instrukcj ą producenta.

Tablica
Typ wyrobu
Rury polietylenowe

PE 80

Rury polietylenowe

PE 100

2. Podstawa wydania

o

Sprawozdanie

zakres średnic

o
o
o

Sprawozdanie

Uwagi dot. norm
przedmiotolvych

Szereg

Imml

wymiarowv

20 + 400

SDR 11; SDR 17;
SDR21; SDR26

20 + 400

SDR 1 l; SDR 17;
SDR 21; SDR 26

PN-EN I220I-I
PN-EN I220I-2

opinii,

Nr 299l10/SM1 pt

PN-EN 12201-2", Katowice 2010

o

1

,,Badania kontrolne rur

PE 80 wg wymagń

norrny

Nr 300/10/SM1 pt ,,Badania kontrolne rur PE 100 wg wymagń nolmy

PN-EN 12201-2", Katowice 2010
Sprawozdanie Nr 301/10/SM1 pt ,,Badania kontrolne rur PE 80
stosowania na terenach górniczych", Katowicę 2010

i PE

100 pod kątem ich

praca badawcza pt.: ,,opracowanie kryteriów technicznych i procedur badawczych dla
udzielania cerlyfikatów dla rur i ksźałtekz tworzyw sztucznych stosowanych na terenach
górnicrych", GIG, Katowice 1998
deklaracj a Zgodności Nr 60-09/04110

1rzewodOw rurowych z tworryw sztucznych do
przesyłania wody-Polietylen (PE)- Częśćl : Wymagania ogólne"

o Norma PN-EN ]ż2OI-I ,,Systemy
o Norma PN-EN

z

tworzyw sztucznych do

o Norma PN-EN I220I-3

z

tylorryw sztucznych do

12201-2 ,,Systemy przewodów rurowych
przesyłania wody-Polie§len (PE)- Część2 : Rury"
,,Systemy przewodów rurowych
przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część3: Ksztahki"

o Norma PN-EN l220I-5

,,Systemy przewodów rurowych z twotryw sztucznych do
przesyłania wody -- Polietylen (PE) - Częśó 5:Ptzydatność do stosowania w śy§temie"

o Norma PN-EN l28I4-1

.
o

półproduktach

z

twotzyw

N9rma PN-EN l28I,4-8 ,,Badania połączeń spawanych w półproduktach

z

tworzlw

,,Badania połączeń spawanych
termoplasĘcznych. Częśól: Próba zginartił'

w

termoplas§ cznych. Częśó 8 : Wymagania"
PN-B-1 0727 :1992 (Klasyfikacja terenów górniczych).
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3.

CharakterysĘka metod badań

Opinię wydano na podstawie badń przeprowadzonych zgodnie z procedurami badawcąrmi
Laboratorium, uwzględniającymi specyfikę pracy rurociągów na terenach górniczych, ze

szczególnym uwzględnieniem wytrzymałościzłączy zgrzewanych,

aw

szczególności

określeniem:

-

wytrąrmałościna rozciryanie próbek
współczynn ika zgrzewu i okre

-

ze

i

bez zgrzewu oraz wyznaczenie
śleniewydłuZenia pr zy zerw ariu,
zgrzewem

kąta ugięcia w zgrzewie, w próbie zginartia.

Sposób przeprowadzenia badń oraz wpagania jakościoweprryjęto wg obowią7ujących
nolm oraz własnych metod badawczych Laboratorium i kryteriów oceny.
Uzyskane wyniki badń,

w

głównie kąta ugięciaw zgrzewie, współczynników zgrzewu

i

wydłużenia względnego ptzy rozciąganiu, porównano z Wmaganiami deformacji terenu dla
danej kategorii terenów górniczych, określonych w PN-B-I0727:|992, co stanowi podstawę
wydania opinii.
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TreśćOpinii Technicznej
InstalPlast Łask sp. z o.o,

z PE 80 i PE

w zakresie średnic20+400 mm, produkcji
łączone metodą zgrzewania doczołowego oraz przy uĘciu zŁączek

Rury polie§lenowe

100

elektrooporowych, przeznaczone do budowy instalacji wodociągolvych spełniają warunki
stosowania na terenach gómiczych,

aw szczęgólności:

Rurociągi ciśnieniowedo wody:
1. Przy ciśnieniu robocrym równym nońinalnemu od I do III kategorii terenów górnicrych włącznie,

2. Przy ciśnieniu robocrym nżsrym od nominalnego o jeden stopień z typoszeregu
od I do IV kategorii terenów górniczych włącznie.

-

,*

Uwagi końcowe:

-

Integralną częściąOpinii jest Deklaracja Zgodności Producenta lub Cer§rfikat.

W InstrŃcji Montaźu uwzględnić wymagania doĘczącewządzefido zgrzewaniai
dokumentacji zgrzewu.

-

Badania kontrolne połączeń przeprowadzać nie rzadziej niżraz w roku.

Opinię o

dr inz. Ar_

diu\z kulawik
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