
INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSIÓW

03-302 Warszawa, ul. InsĘrtutowa l

tel. sekretariat:22 8l4 50 25,fax;228I4 50 28

Warszawar 06 sierpnia 2015 r.

APROBATA TECIINICZNA IBDiM,
Nr AT/2015-02-3152

Na podstawie § 16 pl<t2 tozporządzeńa Ministra Infrastruktury z dńa 8listopada 2004r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa:żnionych do ich
wydawania (tekst jednolĘ: Dz.|J. z 2014 r., poz.1040), po przeprowadzeniu postępowania
aprobacyj ne go, które go wnio skodawcą j est producent o nazvrie :

z siedzibą

InstalPlast Łask Sp. 
" 

o.o., Sp. komandytowa

ul. Wróblewskiego l9l20
93_578 Łódź

InsĘtut Badawcry Dróg i Mostów

stwierdza pozytywną ocenę techniczną i prrydatnośó wyrobu budowlanego:

Rury i kształtki (z polipropylenu (PP) i polieĘlenu (PE)) do sieci drenażowej

o nazwie handlowej: Rury i kształtki drenarskie PE oraz rury i kształtki
drenarskie PP InCor SN4, SN8, SN12

do stosowania w budownictwie - w inzynierii komunikacyjnej - w zakresie stosowania
i ptzeznaczenia omzprzy spełnieniu warunków podanych w niniejszej Aproba§ Technicznej

IBDiM.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów dla wyżej wymienionego wyrobu budowlanego
wskazuje obowiąpujący system 4 oceny zgodności.

Leszek Rafalski

sierpnia 2015 r.
sierpnia 2020 r.

06
06

l^,,§

;ł

Data wydania Aprobaty Technioznej :

Data utraty waźności Aproba§ Technicznej:

Dokument AprobaĘ Techniczrej IBDiM Nr AT/20l5 -02-3152 zawiera stron 14, w tym załącmik.
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1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ

Aprobata Techniczna została udzielona na podstawie :

1. ustawy z dńa 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
ze zm.),rwanej dalej ustawą

2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dńa 8 listopada 2004 r. w sprawie, aprobat
technicznych oraz jednostek orgarizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz.U. z2014 t.,poz. 1040), zwanego dalej rozporządzeniem.

2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYT,IKACJA
TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

2.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Napodstawie § 5 ust.

nazvvę techniczną

i nazrvę handlową:

l rozpotządzenia Instytut Badawczy Dróg i Mostów określił następującą
Rury i kształtki (z polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)) do sieci
drenażowej
Rury i kształtki drenarskie PE oraz rury i kształtki drenarskie
PP InCor SN4, SN8, SN12

2.2 Określenie i adres wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest producent o nazwie i z siędzibą które zostaĘ określone na stronie l/l4
niniej szej Aprobaty Techniczrej IBDiM.

2.3 Miejsce produkcji wyrobu budowlanego

Wyrób jest produkowany w:

InstalPlast - Łask Sp. z o.o., Sp. komandytowaz siedzibą ul. Zeromskiego 66, 98-100 Łask.

2.4 |denĘfikacj a techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Aprobaty Technicznej są rury o ściankach strukturalnych oraz ksźahki
wykonane z polieĘlenu (PE) lub polipropylenu (PP).

Aprobata Techniczna obejmuj e następuj ący asortyment wyrobów:
. Rury drenarskie PE o ściance jednowarstwowej korugowanej, z polietylenu HDPE,

o średnicach nominalnych DN/OD 50, DN/OD 80 i DN/OD 110, perforowane, bez otuliny,
z otuliną frltracyjną z geowłókniny lub z otuliną filtracyjną z włólqa kokosowego, lub
nieperforowane.

. Rury drenarskie Incor o ściance dwuwarstwowej, zwćwnętrznąpowierzchniągładką
i powierzchnią zewnętrzną profilowaną z polipropylenu PP o średnicach nominalnych
DNl10, DN160, DN200, DN250, DN300 i DN400, bez otuliny, z otulinąfiltracyjną
z geowłókniny lub z otulĘą frltracyjnąz włókna kokosowego.

. Rury osłonowe i przepustowe o ściance dwuwarstwowej, z wewnętrzną powierzchnią
gładką i powierzchnią zewnętrzną. profilowaną z polipropylenu PP o , średnicach
nominalnych DNl10, DN160, DN200, DN250, DN300, DN400, DN500, DN600, DN800
i DN1000 oraz rW osłonowe o ściance jednowarstwowej korugowanej z polietylenu
HDPE o średnicach nominalnych DN/OD 50, DN/OD 80 i DN/OD 110.
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o ksźahki do rur drenarskich pE i rur osłonowych z HDpE, wykonane metodą wtrysku lub
poprzez zgrzewańe doczołowe odpowiedńch odcinków nr dostosowanych do średnic rur
drenarskich PE:

- Muł zaciskowe 110, 80 i 50,

- Mufu zaciskowe redukcyjne 110x80, 110x50, 80x50,

- Trójniki równoprzelotowe 110/90', 80/90o, 50190",

- Trójniki redukcyjne 1 10x80/90', 110x50/90o, 80x50/90o.

o ksźahki do rur drenarskich lncor oraz ntr przepustowych i osłonowych, wykonane
metodą wtrysku, formowania rotacyjnego lub poprzez zgrzewarie odpowiednich odcinków
nrr:

- Kolana o kątach 15o,30o, 45",60" i 90o,

- Trójniki równoprzelotowe i redukcyjne o kątach 45o i 90o,

Muł Łączące (równoprzelotowe i redukcyjne).

Rury drenarskie PE posiadają otwory odsączające w dolnej części fali, na całym obwodzie
ruty, natomiast rury drenarskie InCor produkowane sąw następujących odmianach:
o Tp (totally perforated) - rury w pełni sącząca, z całkowitąperforacją na powierzchni której

otwory wykonane są równomiernie na całym obwodzie rozmieszczone co 60o, w kużdym
zagłębieniu fali,

o LP (locally perforated) rury częściowo sączące, posiadające 4 rzędy otworów
perforacyjnych (4x60') w górnej części rur, symeĘcznie w stosunku do pionowej osi rur,
natomiast dno rury nie posiada żadnychszczelin,

o MP (multipurpose) - rury wielofunkcyjne, posiadające 2 rzędy otworów perforacyjnych
(2x60") w gómej części rur, symeĘcznie do pionowej osi rury, natomiast dno rury nie
posiada żadny ch szczelin,

. UP (unperforated) -bezperforacji.

Grzbiety rur drenarskich InCor typu LP i MP oznakowane są na zevłnętrznej powierzchni
paskiem koloru szarego, wyznaczającym prawidłowe ułożenie montażowe.
Rury łączone są poprzez kielichy nlr, złączki, ksźahki lub łączniki zaciskowe. Połączeńa,
w których wymagana jest wodoszczelnośó, wyposażone sąw uszczelki elastomerowe.
Ksźahki mogą byó wykonarle z innego materiału ńż rvry, pod warunkiem zachowania
funkcj onalno ści połączeń.

Rwy z polietylenu HDPE wykonywane są w zwojach o długościach 50 m, natomiast rury
drenarskie InCor otM rury przepustowe i osłonowe z polipropylenu PP dostarczane są
w odcinkach prostych o długościach 6 m lub 3 m.
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3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES
BUDOWLANEGO

3.1Przeznaczenie

WARUNKI STOSOWANIA WYROBU

Rury i ksżahki drenarskie objęte niniejszą Aprobatą Techniczną są przeznaczone do
stosowania w inĄmierii komunikacyjnej do wykonywania systemów drenarskich,
odsączających, rozsączających i odwodnieniowych stosowanych do odwadniania dróg, tras
komunikacyjnych, parkingów, placów manewrowych, podziemnych elementów
konstrŃcyjnych oraz odwadniania gruntów w pasie drogowym i obszarach związarrych
z inżynierią komunikacyjną. Rury bez perforacji przeznaczone są do budowy przepustów
drogowych i kolejowych oraz jako osłony dla innych rur i przewodów.

3.2 ZaWes stosowania

Na podstawie § 5 ust. l rozporządzenia Ins§rtut Bńawczy Dróg i Mostów stwierdza
przydatnośó wyrobu budowlanego do stosowania w inĄnierii komunikacyjnej zgodnie z jego
ptzęznaczęniem, opisanym w punkcie 3.1 w zakresie:

3.2.1 dróg publicznych bez ograńczeń,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dńa 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)
oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dńa 16 stycznia
2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
(Dz. U. Nr 12, poz.116 ze nn.);

3.2.2 dróg wewnętrznych,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
Nr 14, poz.60 tekst jednolity);"

3.2.3 drogowych obiektów inĘnierskich bez ogtaniczeń,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogowe obiekĘ inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz.735 ze zm.);

3.2.4 kolejowych obiektów inrynieryjnych bez ograniczeń w rozumieniu i zgodńe
z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaó budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151, poz.987).

3.3 Warunki stosowania

Rury i ksźałtki objęte niniejszą Aprobatą Techniczną mogą być układane pod ziemiązgodnie
z warunkźrmi określonymi w projekcie technicznym na głębokościach od 0,8 m do 8 m na
podkładzie (lub podsypce) i w otoczeniu prawidłowo zagęszczonych gruntów dopuszczonych
do stosowania w budownictvrie drogowym ujętych w PN-S-02205:L998 zgodnie z zasadatri
budowy przewodów kanalizasyjnych ustalonych w PN-EN 1610:2002 i PN-ENV 1046:2007
dotyczących szczegóInie zasad Żagęszczdńa gruntu w strefie ułożenia przewodu oraz doboru
gruntu podatnego na zagęszczenia, a w przypadku rur odsączających - grunfu o uziarnieniu
dostosowanym do wielkości szczelin sączących lub rodzaju zastosowanej otuliny filtracyjnej.
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Pod jezdniąnależy stosować rury i ksźahki lnCor o sźywności obwodowej SN > 8 lótr/m2,

natomiast poza jezdńą mogą być użyle rury o sztywności obwodowej SN ż 4 lótr/m2. Pod
1ezdnią w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się zastosowanie nrr o sztywnościach
obwodowych SN > 4 kN/m2 ptry zapewńeniu warunków zabudowy przewodu rurowego bez
j ego nadmiernego odksźałcenia.

Kńdorazowe zastosowanie rur i kształtek objętych niniejszą AprobaĘ Techniczną powinno
uwzględniaó warunki wodno-grultowe, przewiĘwane obcią7enia oraz skutki osiadania
podŁoża nawierzchni spowodowane ewentualnymi odksńałceniami elastycznej rury. Dobór
odpowiedniego rcdzaju nr i ksźahek układanych w gruncie może być wykonany przez
projektanta zgodnie z PN-EN 1295-I:2002 na podstawie wytycznych producenta oraz jego
dekl aracj i doty czącej sźywno ści obwo dowej rur.

Wyrób budowlany naleĘ stosować zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, które
podano w aprobacie technicznej oruz w przepisach techniczno-budowlanych właściwych dla
poszczególnych rodzajów budowli w inZynierii komunikacyjnej. Przęd zastosowaniem wyrobu
budowlanego w sposób niezgodny z przepisarti techniczno-budowlanymi należy uzyskaó
zgodę na odstępstwo od tych przepisów w Ębie określonym w art. 9 ustawy z dńa 7 lipca
1994r. Prawobudowlane (t. j.Dz.U.z2006 r.Nr 156, poz.1118zezm.).

4 WŁAŚCIWOŚO UZYTKOWE I TECHNICZNE WYROBU BUDOWLANEGO

Właściwości uZYkowe i techniczne wyrobu budowlanego zestawiono wtablicy.

Tablica

Lp. właściwości Jedn. Wymagania
Metody badań

według
2 3 4 5

MateriaĘ komponenty

1

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia
MFR:
- materiału PE (temperatura l90 oC,

obciążenie 5,0 kg)
- materiału PP (temperatura 230 "C,
obciążenie 2,16kg)

g/10
min 0,3<MFR<5

< 1,5

PN-EN ISo 1133-1
lub sprawdzenie

deklaracji
zgodności

2 Gęstośó polietylenu HDPE kg/m3 > 930

PN-EN ISo
ll83-2

lub sprawdzenie
deklaracii zsodności

a
J Cechy uszczelek elastomerowych

PN-EN 681-1
lub PN-EN 681-2
lub PN-EN 681-3

Sprawdzenie
deklaracji
zsodności
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dalszy ciąg tablicy

l 2 J 4 5

Rury ksztaltk

4

Rzeczywisty stopień udamości (TIR) rur
drenarskich PE i rur osłonowych z HDPE
metodą spadającego ciężarka ( temp.
(0 +1) oC, długość próbek (200+10) mm,
bijak o masie 500 g i promieniu
zaokrąglenia l2,5 mm), wysokość spadku
ciężarka,,h" zależna od średnicy
nominalnej DN:
-DN<50: h:1,0m
- 50 < DN < 90: h:1,2m
-90<DN<I25:h=1,8m

% TIR < 10 PN_EN 744

5

Rzeczywisty stopień udamości (TIR) rur
drenarskich InCor orzrut osłonowych i
przepustowych metoĘ spadaj ące go

ciężarka (temp. (0 + l)oc, dfugośó próbek
(200 + 10) mm, bijak d90, masa ciężarka
i wysokośó spadku wg PN-EN 13476-
3+A1:2009)

% TIR < 10 PN_EN 744

6

Sźywnośó obwodowa rur']:
- SN2
- sN4
- sN8
- SN12

kN/m2
> 2,0
ż4,0
> 8,0
> I2,0

PN-EN ISo 9969

7

Szczelnośó połączeń z elastomerowym
pierścieniem uszczelniającym rur
drenarskich Incor odmian Mp i up oraz
rur DrzeDustowvch i osłonowyóh z pp

bez nieszczelności
w czasie badania

(15 minut)
2)

8 Wskźnik peŁaniarw t < 4,7 PN-EN ISo 9967

9

Odpornośó na ogrzewanie (test piecowy)
rurl):

- temp. badania 150 (+ 2)"C dla PP i
110 ( + 2)"C dla HDPE

- czas badania 30 min

brak rozvrarstwień,
pęknięó i pęcherzy

PN-ISO l209I

10

Odpornośó na uderzenia ksżahek
wtryskowych metodązrzutu (temp.
kondycjonowania (0 + 1)" C; wysokośó
spadku: 1000 mm dla średnic
nominalnych do 125 mm ortź 500 mm dk
średnic nominalnych powvżei l25 mm)

brak uszkodzeń PN-EN 1206l
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dalszy ciąg tablicy

5 OCENAZGODNOŚCI
5.1 Obowiązujący system oceny zgodności

Na podstawie § 5 rozporządzenia InsĘrtut Badawczy Dróg i Mostów wskazuje dla vłyżej
wymienionego wyrobu budowlanego obowią4ujący system 4 oceny zgodności.

W systemie 4 oceny zgodności producent moze wystawió krajową deklarację zgodności
z AprobatąTechniczną na podstawie:

a) wstępnego badania typu prowadzonego przezproducenta,
b) zakładowej kontroli produkcji.

5.2 Wstępne badanie typu

Wstępne badanie Ępu, dokonywane przed wprowadzenieni wyrobu budowlanego do,obrotu,
potwierdza wymagane właściwości użytkowe i techniczne.

Wstępne badanie typu dla rur i ksźahek PE i InCor obejmuje:

a) badanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR materiału wg tablicy, lp. 1

(dotyczy wymagania podstawowe go : bezpieczeństwa uĄrtkowania),
b) badanie gęstości polietylenu HDPE wg tablicy, lp. 2 (doĘczy wymagania

podstawowego : bezpieczeństwa uzytkoryania),
c) badanie rzeczywistego stopnia udarności (TIR) rur drenarskich PE i osłonowych

z HDPE, wg tablity, lp.4 (doĘczy wymagń podstawowych: bezpieczeństwa
konstrukcj i i bezpieczeństwa uzytkowania),

2 3 4 5

11

Zmiany w wyniku ogrzewania ksżałtek
wtryskowych (temp. badania 150(+ 2) "C
dla polipropylenu PP i 110(+ 2) 'C dla
polietylenu HDPE, czas badania 30
minut)

głębokość pęknięć,
rozrvarstwień lub

pęcherzy nie powinna
przekaczać2O Yo

grubości ścianki wokół
punktów wĘsku;
żadnaczęśćlnli

łączenianie powinna
mieć rozrvarcia

większego nŁ20%o
gubości ściaŃi

PN-ĘN ISo 580
(metoda A -
badanie w
powietrzu)

12

Wygląd rur " i ksźałtek: pęknięcia,
uszkodzenia, pęcherze, zapadnięcia,
rozwarstwienia, wtrącenia ciał obcych,
i inne wady mogące mieć wpływ na
właściwości użwkowe

niedopuszczalne
PN_EN 12201-2
PN_EN 12201-3

13 Wymiary i ksźałt rurl) i kształtek
w g Załącnika i dokumentacj i

technicmei wwobów PN-EN ISo 3126
l)

2)
Właściwość jest omaczana na próbkach rur bez otuliny filtracyjnej
Próbkę rur odmiany MP ze złączemnaleĘ zaślepió na jej końcach i napehrić wodąaż do perforowanego

przedziŃu. Próbkę rw bez perforacji (przepustowych, osłonowych i odmiany UP) ze ńączemna|eĘ zaślepićna
końcach, ustawić w połozeniu pionowym i napehriać wodą do poziomu przewyższającego purkt połączenia o co
naimniei wielkość średnicy nominalnei. W czasie l5 minut badania nie może być widocany iakikolwiek wyciek.
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d) badanie rzeczywistego stopnia udarności (TIR) rur drenarskich InCor otaz rur
osłonowych i przepustowych zPP,wgtablicy, lp. 5 (dotyczy vłymagńpodstawowych:
bezpieczeństwa konstrukcj i i bezpieczeństwa uzytkowania),

e) badanie sźyvrności obwodowej nrr wg tablicy, lp. 6 (dotycza vrymagńpodstawowych:
bezpieczeństwa konstrŃcj i i bezpieczeństwa użytkowania),

0 badanie szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym rur
drenarskich InCor odmian MP i UP otaz ru osłonowych i przepustowych
z PP wg tablicy, lp. 7 (dotyczy vłymagń podstawowych: bezpieczeństwo użytkowania
i spełnienia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
środowiska),

g) badanie wska:źnika pełzańa rur wg tablicy, lp. 8 (do§czy wpagń podstawowych:
bezpieczeństwa konstrŃcj i i bezpieczeństwa uźytkowania),

h) badanie odporności na oglzewanie (test piecowy) rur wg tablicy, lp. 9 (dotyczy
wymagania podstawowego : bezpieczeństwa użytkowania),

i) badanie odporności na uderzenie ksźałtek wtryskowych metodą złnltu wg tablicy,
lp. 1 0 (doĘczy wymagania podstawowego : bezpieczeństwa uzytkowania),

j) badanie zmian w wyniku ogzewania ksztahek wtryskowych wg tablicy, lp. 11 (doĘczy
wymagania podstawowego : bezpieczeństwa użytkowania),

k) sprawdzenie wyglądu ru i ksźałtek wg tablicy, Ip.l2 (doĘczy wymagń
podstawowych: bezpieczeństwa konstrŃcji i bezpieczeństwa użytkowania),

1) sprawdzenie wymiarów rur i ksźałtek wg tablicy, lp. 13 (dotyczy wymagń
podstawowych: bezpieczeństwa konstrŃcj i i bezpieczeństwa uzytkowania).

Wstępne badanie typu nalezy wykonaó ponownie w sytuacji, gdy możnapoddaó w wątpliwość
wyniki uprzednio wykonanych badń, w szczegóIności gdy dokonano: zmian konstrŃcyjnych
wyrobów, zmiany surowców lub elementów składowych, istotnych zmian w technologii
produkcji lub nniany warunków wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej,
przeniesieni ę zakładl produkcyj ne go, iĘ.).

5.3 Za|<ladowa kontrola produkcj i,

Wyrób budowlany, objęty niniejsząAprobatąTechniczną powinien byó produkowany zgodnie
z systemem zakładowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowić, udokumentowaó, wdrozyć i utrzymywaó system zakładowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia, że wyrób wprowadzany do obrotu jest zgodny
z wymagańami niniej szej Aprobaty Technicznej i deklarowanymi wartościami.

System zaHńowej kontroli produkcji powinien obejmować:,

a) procedury, instrrrkcje oraz specyfikacje techniczne i normy,
b) opis techniczny wyrobu,
c) regularne kontrole i badania surowców i materiałów,
d) regularne kontrole i badania gotowego wyrobu,
e) ocenę jakości gotowego wyrobu na podstawie wyników kontroli i badń.

Regularna kontrola i badania surowców i materiałów oraz gotowego wyrobu
powinny byó dokumentowane poptzez zapisy w dokumentacji zakładowej kontroli
produkcji. Producent powinien prowadzić wkaz tej dokumentacji,.w tym
stosowanych formularzy i" prowadzorylch zapisów.
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DokumentacjazaMadowej kontroli produkcji powinna byó aktualizowana w przypadku
wystąpienia zmian w wyrobie, procesie produkcji lub w systemie zakładowej kontroli
produkcji.

W procedurach lub w instrukcjach powinien zostaó udokumentowany sposób:

a) nadzorunad dokumentami i zapisami,
b) kontroli i potwierdzania zgodności surowców i materińów z ustalon5rmi wymagóniami,
c) nadzoru nad procesem produkcyjnym orźź provfadzeńa kontroli i badń w trakcie

wytwarzania i gotowego wyrobu,
d) nadzoru nadwządzeniami i maszynami prodŃcyjnymi,
e) nadzoru nad wyposażeniem do kontroli i badń wyrobu z zachowaniem spójności

pomiarowej,
f) prowadzenia oceny zgodności wyrobu zwmaganiami niniejszej AprobaĘ Technicznej,
g) postępowania z wyrobem niezgodnym,
h) postępowania ze zgłoszonymi reklamacjami dotyczącymi jakości gotowego wyrobu

lub surowców i materiałów,

D prowadzenia działńkorygujących i zapobiegawczych,
j) przeprowadzańa audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzaria,
k) szkolenia personelu.

System zarządzania jakością stosowany według wymagń PN-EN ISO 9001:2009P moze
byó uznany za system zakładowej kontroli produkcji, jeżeli są również spełnione wymagania
niniej szej Aprobaty Technicznej.

5.4 Badania gotowych wyrobów

5.4.1 Program badań

Program badań gotoryych wyrobów obejmuj e :

- badania bieżące,

- badania uzupełniaj ące.

5.4.2 Badania bieżące

Badania bieżące obej muj ą
a) badanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR materiału wg tablicy, lp. 1,

b) sprawdzenie zgodności uszczelek elastomerowych wg tablicy, lp. 3,
c) badanie sźywności obwodowej rur wg tablicy, |p.6,'
d) sprawdzenie wyglądu rur i ksźałtek wg tablicy, Ip.12,
e) sprawdzenie wymiarów rur i ksźałtek wg tablicy, lp. 13.

5.4.3 Badania uzupełniające

Badania uzupełniaj ące obej muj ą

a) badanie rzeczywistego stopńa udarnośoi (TIR) rur drenarskich PE i rur osłopolvych
z HDPE wg tablicy, lp. {,

b) badanie rzeczywistego stopnia udarności (TIR) nrr drenarskich InCór oTaz nrr
przepustowych i osłonołvych z PP wg tablicy, lp. 5,
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c) badanie szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym rur
drenarskich odmian MP i UP oraz n)I przepustowych i osłonol'rych z PP wg tablicy,
lp-7 ,

5.5 Pobieranie próbek do badań

Próbki do badń naleĘ pobieraó zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakadowei kontroli
produkcji.

5.6 Częstotliwośó badań

a) Badania biezące powinny być wykonywane dla kużdej partii wyrobu lub ńe rzadziej niż co
12 miesięcy, zgodnie z planem badń ustalonym w dokumentacji zakładowej kontroli
produkcji.

b) Badania uzupełniające powinny być wykonywane zgodnie z planem badń ustalon;rm
w dokumentacji zakładowej kontroli produkcj i,lecz ńe rzadziej ńż co Zlata.

5.7 Ocena wyników badań

Wyrób naleĘ uznać zazgodny zv,łymagartiami niniejszej Aproba§ Technicznej IBDiM, jeżeli
wyniki wszystkich badń są pozytywne.

6 KLASYF,IKACJA WYNIKAJĄCA Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW I POLSKICH
NoRM
6.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PK\iliU): 22.21.21.0

6.2 Polska Scalona Nomenklatura Towarowa HandlllZagranicznego (PCN): 39172290

7 WYTYCZNE DOTYCZĄCE TECHNOLOGII WYTWARZANIA, PAKOWANIA,
SKŁADOWANIA I TRANSPORTU ORAZ SZCZEGOŁOWY SPOSÓB
ZNAKOWAMA WYROBU BUDOWLANEGO

7 .l W yĘ czne dotyczące technolo gii wytwa rzania

Rury produkowane są metodą vłyaaczania. Ksźahki wykonywane są metodą wtrysku lub
formowania rotacyjnego lub poprzez zgrzewartie odpowiednio przyciętych odcinków ru.
Do wykonania otulin filtracyjnych z włókien synteĘcznych stosowany jest materiał
spełniaj ący wymagania normy PN-EN 13252:20 l 4 -03 .

7 .2 WyĘ czne doĘ czące pakowania

Rury w odcinkach prostych nie wymagają pakowania, mogą byó natomiast wiąane w wiąki
(pakiety). Rury drenarskie PE i osłonowe z HDPE dostarczane są w kręgach o długości 50 m.
Ksźahki mogą byó pakowane w opakowani a zbiorcze lub dostarc zanę lllzem
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7.3 WyĘczne dotyczące składowania i transportu

Rury należy składowaó w pozycji poziomej na równym podłożu, na podkładach drewnianych
lub paletach. Ksźałtki na\eży składować w opakowaniach zbiorczych lub na płaskich, równych
powierzchniach w sposób uniemozliwiaj ący ich uszkod zęńe.

Dopuszcza się składowanie rur i ksźahek na otwartych placach magazynowychprzez czas nie
dłuższy niZ 1 rok.

Rury i ksźałtki naleĘ transportować w położeniu poziomym, zabezpieczonę przed
przesunięciem i uszkodzeniami. Podczas załadunku i rozładunku należy zachowaó ostromość,
ńeby nie ulegĘ uszkodzeniu. Rury i kształtki nie mogąbyó przeciąganelecz przenoszone.

7.4 Szczegółowy sposób znakowania wyrobu budowlanego

Wyrób naleĘ oznakowaó znakiem budowlanym zgodnie z rozpotządzeniem Ministra
Infrastruktury zdnia 1l sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych otaz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz.204I ze zm.).

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązarry
dołączy ć informacj ę zańerającą
a) określenie, siedzibę i adres producenta orM adres za\dadu produkującego wyrób

budowlany;
b) identyfrkację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę techniczną nźźwę handlową typ,

lyymiary nominalne, nominalnąsźywność obwodową według specyfikacji technicznej;
c) nrrmer i rok wydania niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, z któtą potwierdzono

zgodnośó wyrobu budowlanego;
d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
e) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

Informację na\eży dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób umozliwiający zapoznanie się
zniąprzez stosującego ten wyrób.

8 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTAI\^YCH W POSTĘPOWANIU
APROBACYJI\-YM, W TYM WYKAZ RAPORTÓW Z BADAŃ WYROBU
BUDOWLANEGO

8.1 Polskie Normy

a) PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące
uszczelek zŁączy rur wodociągowych i odwadniających - Częśó 1: Guma

b) PN-EN 68I-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące
uszczelęk złączy rur wodociągowych i odwadniająóych - Częśó 2: Elastomery
termoplastyczne

c) PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące
uszczelek ńączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 3: Materidły z g.xrry

' 
iii|ś?tloo,rrn Systemy przewodowe z tworzyw sztlcznych- Rury , 

',*orry*termoplastycznych - Badanie odpomości na uderzenia zev,lnętrzne metodą spadającego
ciężarka
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e) PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych
warunkach obcią7enia - Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-EN 1206l Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania odpomości na uderzenie
PN-EN 1220I-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworryw sźucznych do
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitamej - Polietylen
(PE) - Częśó 2: Rury
PN-EN I220I-3:20I2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sźucznych do
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitamej - Polietylen
(PE) - Część 3: Ksźahki

j) PN-EN 13252:2014-03 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach dręnużowych

k) PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych ztworzyw sńlcznych - Systemy
poza konstrŃcjami budynków do ptzesyłania wody lub ścieków - Praktyka
instalowania pod ziemiąi nad ziemią

D PN-EN ISO 580:2006 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z twotzyw
sźucznych - Ksźahki wĘskowe z tworzyw termoplastycznych - Metody wizualnej
oceny zmianw wyniku ogrzewania

m) PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sńucznę - Oznaczarlie masowego wskźnika
szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskźnika szybkości płynięcia (MVR)
tworzyw termoplastycznych

PN-EN ISO 1183-1:2006 Tworzywa sztlcznę - Metody oznaczańa gęstości tworzyw
sźucznych nieporowatych - Częśó 2: Metoda kolumny gradientowej

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodów rurowych z tworryw sztucznych -

Elementy ztworzyw sźucznych - Sprawdzanie wymiarów
PN-EN IS O 900 1 :2009P Systemy zarządzania j akością - Wymagania
PN-EN ISO 9967:2008 Rury z tworzyw termoplas§cznych - Oznaczanie wskaźnika
pełzańa

r) PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczańe saywności
obwodowej

s) PN-ISO 1209l:2009 Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych -

Badanie w suszarce

t) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

8.2 RaporĘ zbadańrvyrobu budowlanego i inne dokumónty

a) Sprawozdanie zbadń Nr 189/10/SMl Badania rur o ściankach strukturalnych InCor
zgodnie z PN-EN 13476-3+AI:2009. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, wrzesień
20t0 r.

b) Sprawozdanie zbadńNr 293l11/SM1 Badania rur o ściankach PP InCor SN12 do
kanalizacji bezciśnieniowej, Główny Instytut Gómictwa, Katowice, styczeń 2012 r.

c) Sprawozdanię zbadń Nr 309/05/SM1 Badania Ępu (TT) rur i ksźahek PP systemu
,,InCor" o ściance strukturalnej, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, luĘ 2006 r.

0
g)

h)

D

n)

o)

p)

q)
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9 POUCZENIE

9.1 Aprobata Techniczna nie jest dokumentem upowazniającym do oznakowania wyrobu

budowlane go przed wprowadzeniem do obrotu.

9.2 Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM może być uchylofLa z inicjatywy własnej
jednostki aprobującej lub na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
po przeprowadzeniu postępowania wyj aśniaj ącego z udziałem wnioskodawcY.

9.3 Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM nie narusza uprawnień wynikających z ustawY

zdnia30częrwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119,

poz. lll7, ze zm.).

9.4 Od niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM nie służy odwołanie.

Otzvmuia:

1. Wnioskodawca: InstalPlastłask Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
zsiedńbąul. Wróblewskiego 19t20,93-578 Łóilź ,2 eg.

2. a/a DziałNormalizacji Instytufu Badawczego Dróg i Mostów zsiedabą
uL Instytutowa 1, 03-302 Warszawa, (22) 6t4 56 59, (22) 39 00 4l4,
fax: (22) 675 4t 2t ,1 eg.
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ZAŁĄCZNIK 1 _ PARAMETRY GEOMETRYCZNE RUR

Charakterystyczne parametry wymiarowe, wraz z tolerancjami rur drenarskich PE i rur
osłonowych z HDPE podano w tablricy Z-l.

TablicaZ-1

Charakterystyczne parameĘ wymiarowe)wliaz z tolerancjami rur drenarskich InCot orazrvl
przepustowych i osłonolvych z PP podano w tablicy Z-2.

Tab|icaZ-2

średnica nominalna
DN/OD odniesiona

do średnicy
zewnętrzrej

ntm

Średnica
zewnętrzna
(tolerancja)

mm

Minimalna
średnia
średnica

wewnętrzna
dą-'
rrrm

powierzchnia

otworu*

c#

Ilość otworów
na metr bieżący

rury*

Minimalna
łączna

powierzchnia
otworów

perforacyjnych*
cm2lmb

2 4 5 6

50 50 (+0,5) 38 0,09 484 20

80 80 (+0,5) 64 0,09 276 20

l10 110 (+0,5) 92 0,11 252 20

* - parametr nie dotyczy nlr bez otworów perforacyjnych i rur osłonowych z HDPE

Średnica
nominalna

Minimalna
średnica

wewnętrzna
rnm

szerokośó
szczeliny

perforaryjnej*
mm

Długośó
szczeliny

perforacyjnej*
mm

Minimalna powierzchnia otworów na
metr bieżący rury* dla odmiany

cŃlmb
MP LP TP

1 3 Ą 6
,I

110 95 1,5 36 50 100 150

160 I45 2,0 27 50 100 150

200 195 2,0 45 50 100 150

ż50 245 2,0 45 50 100 150

300 294 2,0 45 50 l00 l50

400 392 ż,7 40 50 100 150

500 490

600 588

800 785

1000 985

t _ parametr nie doĘcry rur przepustowych i osłonowych orźź rur drenarskich odmiany UP


