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1. Zakres obejmowania opinii

Opinia doĘczy rur do kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej, z nieplas§rfikowanego

poli(chlorku winylu) PVC-U, o ściance strukturalnĄ z rdzeniem spienionym wykonanych

w wersji zvłydłużonym kielichem, produkcji firmy InstalPlast Łask sp. z o.o.

2. Podstawa wydania opinii
o Sprawozdanie zbńń 81B/l2lSM1 ,,Badania kontrolne rur kanalizacyjnych z PVC-U o

ściankach zrdzęńęm spienionym do stosowania na terenach gómiczych" - GIG, Katowice
2012r.

o PN-EN 13476-1:2008 ''Systemy przewodów rurowych z tworryw sńucznych do
, podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów

rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 1: Wymagania ogólne i właściwości

ufikowe
o PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodów rurowych z tworryw sztucznych do

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów

rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i ksźahek o gładkich

powierzchniach wewnętrrychi zewnętrznych oraz systemu, typ A
o praca badawcza pt.: "opracowanie lqrteriów technicznych i procedur badawczych dla

udzielania cert5rfikatów dla rur i ksźałtek z tworzyw sztucznych stosowanych na terenach

górńczych" - GIG, Katowice 1998 r.

o PN-B-10727:I992 KanalizaĄa - Przewody

Wymagania i badania przy odbiorze

3. Charakterystyka metod badań

Opinię wydano na podstawie badń wytrrymńościowych oraz pomiarów geometrycznych

kielicha, przeprowadzonych zgodnie z procedurąbńawczą uwzględniającą speiyfikę pracy

rurociąów kanalizacylnych na terenach gómiczych, ze szczególnym uwzględnieniem

szczelności połączeń kielichowych w waruŃach podciśnienia i nadciśnienia. Badania
prowadzono na specjalistycznym stanowisku badawczym InsĘrtutu, wymuszając dodatkowo

ruch'posuwisto-ańrrotn} końca rury w kielichu i określając na tej podstawie wartośó

kompensacyjną odcinka rurociągu o określonej długości, która musi byó wi{kśza lub równa

wartości deformacji terenu związanĄ z odpowiedniąkategoriąterenów górniczych.

kanalizacyjne na terenach górniczych --

Tablica 1

Zal<res średnic [mm] Sztywność obwodowa Uwagi

1 10+500 SN4,SN8
rury kanalizacyjne zgodne z PN-EN 13476-2

w wersji z wydłuźonym kielichem
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Treść Opinii Technicznej

Rury do kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej wykonane zgodnie z noffną
PN-EN t3476-2, z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U, o ściance

strukturalnej z tdzeniem spienionym, w wersji z wydłużonym kielichem, produkcji

lnstalPlast Łask sp. z o.o.

mogą być stosowane na terenach górnicrych prry zachowaniu następujących
warunków:

1. Rury w klasie sztywności SN 4
- zakres średnic rur 110+500 mm,
- maksymalna dfugość odcinków 6 m,
od I do III kategorii terenów górnicrych,

2. RulT w klasie sztywności SN 8
- zakres średnic rur 110+500 mm,
- maksymalna długośó odcinków 6 m,

od I do IV kategorii terenów górniczych.

uwarunkowania dodatkowe :

o Opinia Techniczna wazna jest wraz z deklaracjązgodności z normą PN -EN ,13476-2.

o Do opinii nalezy doNączyó instrukcję stosowania, zę szczęgólnym uwzględnieniem

warunków montażu gwaranfujących położenie bosego końca w kielichu.

o Na kużdym odcinku rury, najej bosym końcu, naleĘ zaznaczyó długość montażowąrury,
(długośó montazowa dlaposzczególnych średnic rur podana jest w załączniklt).

c zaleca się przeprowadzać badania kontrolne obejmujące sztywność obwodową udamość

i szcze lno ś ć połączeń nie ruadziej niż c! 24 mie siące.

Wańość L^ (? tablicy w załączniku) naleĘ podać w instrukcji stosowania wraz
z informacją o sposobie postępowania, np. nanieść przed montażem pasek farbą
w kontrastowym kolone na obwodzie rury w odleglości L, od końca bosego rury. Pasek
powinien po montażu pokrywaó się z czołem kielicha ru5y i być widoczny i trwaĘ do
celów kontrolnych. Nanoszenie oznaczenia (paska) może ,być wykonane przez
producenta rur lub łvykonawcę rurociągu.

(pod
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Załącmik
Określenie dlugości montażowej

L,-
- ,i L-=C+Lr"-+

gdzie: L^- dłagość montażowa
C - odległośó od początku kielicha do końca rowka pod uszczelkę,
L1"- dłllgośó cylindrycznĄ części roboczej kielicha,

+ długość kompensacyjna (iednostronna) wynik ającazwarunku deformacji terenu
2

dla danej kategorii szkód górniczych

Długość montażową (odległość paska od czoła bosego końca rury) dla zakresu
produkowanych średnic podano w ponizszej tablicy:

Średnica nominalna rury
DN/oD

Minimalna długośó montżowa L. mm dla odcinka
ruryodł.6m

110 i 86+C

160 96+C

200 104+C

250 l09+C
315 116+C

400 124+C

500 l34+C

Uwagi:

1. Nie podano dokładnych wartości długości monta:żowej, ponieważ długość C nie jest

ściśle określona w normie przedmiotow§. Długość C podaje producent w swoim

katalogu technicznym.
./.:,] i:

Dokładną. długość montażową powinien vł-yznaczyć producent nr na podstawie

dokumentacj i technicznej i powyższej tablicy.

Opinia Techniczra Nr 8lB/12


