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Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie z Rozpoządzeniem
Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r, w sprawie kĘowych ocen
technicznych (Dz. U, z 2016 r,, poz. 1968) pzez lnstytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek firmy:

lnstalPlast - Łask Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Wróblewskiego 19120, 93-578 Łódź

Krajowa Ocena Techniczna |TB-KOT-2017|0271wydanie 1 stanowi pozytywną ocenę właściwości
uzytkowych ponizszych wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Rury warstwowe RW PE/PE 100RC
do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Data waźności Krajowej Oceny Technicznej:

23 listopada2022 r.
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Warszawa, 23 listopada 2017 r,

Dokument Krajowej Oceny Technicznej |TB-KOT-2017|0271 wydanie 1 zawiera 11 stron, w tym 1 załącznik. Tekst tego
dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu
KĘowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z lnstytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena
Techniczna |TB-KOT-201 710271 vlydanie 1 dotyczy wyrobów objętych Aprobatą Techniczną lTB AT-15-878912011 .
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1. oPls TEcHNlczNY VVYRoBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej lTB są rury warstwowe RW PE/PE 100RC

(oznaczenie typu wyrobu), przeznaczone do budowy sieciwodociągowych orazkanalizacyjnych.

Rurywarstwowe RW PE/PE 100RC są produkowane pżez firmę lnstalPlast-Łask Sp, z o.o.

Sp.k., ul. Wróblewskiego 19120,93-578 Łódż, w zal<ładzie produkcyjnym 98-100 Łask, ul. Zeromskiego

66,

KĘowa Ocena Techniczna obejmuje rury o dwuwarstwowej konstrukcji ścianki, produkowane z

polietylenu PE 100RC, metodą wspołwytłaczania. Warstwa wewnętrzna stanowi około 90% grubości

ścianki, natomiast warstwa zewnętrzna około 10% grubości ścianki. Obie warstwy połączone są

molekularnie, Warstwy mogą mieć barwę jednakową lub rozną, czarną, granatową lub inną po

uzgodnieniu między producentem i odbiorcą. Dodatkowo rury RW PE/PE 100RC mogą miec na

zewnętrznej powierzchni wzdłużne paski barwy niebieskiej, brązowej lub innej w zaleźności od

zastosowania rur.

Rury RW PE/PE 100RC produkowane są w zakresie średnic zewnętrznych od 25 do 400 mm,

o szeregach wymiarowych SDR 11 i SDR 17 wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013, w zwojach w

przypadku rur o średnicach od 25 do 110 mm iw odcinkach prostych o standardowej długości 12 mw
przypadku rur o średnicach od 75 do 400 mm,

Wymiary, opis surowców i materiałów oraz wygląd zewnętrzny i znakowanie rur

RW PE/PE 100RC podano w Załączniku A,

2. zAMlERzoNE zAsTosoWANlE WYRoBU

Rury RW PE/PE 100RC są przeznaczone do budowy sieci wodociągowych oraz kanalizaĄi

ciśnieniowej, podciśnieniowej i bezciśnieniowej, układanych w gruncie rodzimym bez stosowania

podsypki i obsypki, metodami tradycyjnymi iwąskowykopowymi, Mogą byc stosowane również do

budowy i renowacji rurociągow wodociągowych i kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi.

Odcinki rur mogą być łączone następującymi metodami:

- zgfzewania doczołowego,

- zgżewania przy pomocy złączy elektrooporowych,

- pdączenia mechanicznego przy pomocy złączy zaciskowych i złączy kołnierzowych do rur

polietylenowych.

Połączenia rur powinny byó wykonywane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi opracowanymi

przez producenta rur. Nominalne ciśnienie robocze rur objętych Krajową Oceną Techniczną, w

zaleźności od szeregu wymiarowego SDR, podano w tablicy 1.

Tablica 1

Szereg wymiarowy SDR Ciśnienie robocze (nominalne) PN"
11 16,0
17 10,0

') PN pzy ogólnym wspołczynniku eksploatacji (projektowym) C = 1,25
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Rury polietylenowe mogą pracować w temperatuze wyższej niż 20"C, ale nie wyższej niż 40"C,

pzy ciśnieniu roboczym p.5 obliczonym w9 następującej zależności:

P'.o6=PNXk

Wańość współczynnika "k" w pzypadku różnĄ temperatury pracy podano w tablicy 2.

Tab!ica 2

Temperatura,OC Współczynnik "k"

20 1,0

25 0,9

30 0,8

35 0,7

40 0,6

'6,

Zgodnie z Atestem Higienicznym Nr HKM/0227l01l2013 wydanym przez Państwowy Zakład

Higieny w Warszawie, rury RW PE/PE 100RC objęte Krajową Oceną Techniczną odpowiadają s

wymaganiom higienicznym i mogą byc stosowane w instalacjach i sieciach przesyłających wodę

przeznaczoną do spozycia przez ludzl
Rury objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną, powinny byó stosowane zgodnie z projektem

technicznym, opracowanych z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych, ustaleń

n i n iejszej KĘowej Oceny Tech n icznej oraz zgodnie z instru kcją prod ucenta.

3. WŁAŚclwoŚcl UżYTKoWE WYRoBU l METoDY zAsTosoWANE Do lcH ocENY

Właściwości uzytkowe rur warstwowych RW PE/PE 100RC i metody ich oceny podano w

tablicy 3.

Tablica 3

Poz, Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Metody oceny

1 2 J 4

1 Tolerancje wymiarów wg Załącznika A PN-EN lSO 3126:2006

2 Czas indukcji utleniania (200'C), min. >20 PN-EN lSO,1 1 357-6:201 3

3 Masowy wskaźnik szybkości płynięcia
MFR (190"C/5 kg), g/10 min.

MFR próbki pobranej z wyrobu
nie powinien się róźnić więcej
niżt20% od wartości MFR
surowca i powinien wynosić

0,2 + 0,4

PN-EN lSO 1133-1:20,11

4 Wydłuzenie pzy zerw aniu, o/o

> 350

PN-EN lSO 6259-1:2015
i lSO 6259-3:2015

parametry badania wg
PN-EN 12201-2+A1:2013

5 Wytzymałość rur i połączeń na
ciśnienie wewnętżne bez uszkodzenia jakiejkolwiek

próbki podczas badania

PN-EN 1167-1i2:2007
parametry badania wg

PN-EN 12201-2+A1:2013

6 Test FNCT (Full Notch Creep Test) bez uszkodzeń
po 10000 h badania

lSO 16770;2004
parametry badania: 80'C,

4 Nimm', 2% Arkopal N-100

lEl=,
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c.d. Tablicy 3

Poz, Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Metody oceny

1 2 3 4

7 Odporność na obciążenie punktowe
brak uszkodzeń

po 6913 h badania

test PLT wg Dr Hessela
parametry badania:

4 N/mm',80'C,
2% Arkopal N-100

8 Odporność na powolną propagację
pęknięć (Notch Test) brak uszkodzeń

po upłyulie 10000 h

PN-EN lSO'l3479:2010
(parametry badania: SDR ,l1,

ciśnienie 9,2bara, temp. 80"C)

9 Szczelność połączeń
- zgzewanych

- mechanicznych
bez uszkodzeń

PN-EN lS0,1 167-1,2:2007
(parametry badania:

5,4 MPa / 80"C / 165 h)

PN-EN lSO 3458:2015
(parametry badania:

1,5xPN/lh)

4. PAKoWANIE, TRANSPoRT l SKŁADoWANIE oRAz sPosÓB zNAKoWANtAWYRoBU

Rury w odcinkach prostych powinny byó opakowane w równoległe wiązki bez skuyżowania.

Każda wiązka powinna byó pakowana w rękaw foliowy. Wiązki mogą być również układane na paletach.

Sposób znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byó zgodny z rozporządzeniem

Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz, U. z2016 r., poz.1966).

Oznakowan iu wyrobu znakiem budowlanym powi n ny towarzyszyó następujące informacje:

dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na

wyrobie budowlanym,

nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznabznie określió
nazwę i adres siedziby producenta,

naA^la ioznaczenie typu wyrobu budowlanego,

numer i rok wydania kĘowej oceny technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane
właściwości użytkowe ( |TB-KOT-2 O17 lO27 1 wydanie 1 ),

numer kĘowej deklaracji właściwości użytkowych,

poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości uźytkowych,

adres strony internetowej producenta, jezeli kĘowa deklaracja właściwości uzytkowych jest na

niej udostępniona.

Wraz z kĘową deklaracją właściwości uzytkowych powinna byó dostarczana albo udostępniana

w odpowiednich przypadkach kańa charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych

zawańych w wyrobie budowlanym, o których mowa w ań, 31 lub 33 rozporządzenia (WE) nr 190712006

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Ęestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.
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Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiącego mieszaninę niebezpieczną według

rozporządzenia REACH, powinno byó zgodne z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1272l2oo8

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji

imieszanin (CLP), zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67l548lEwc i 1999/45ME oraz
zm ie n iające go rczpolządze n ie (WE ) n r 1 907 l 2006.

5. ocENA ! WERYFIKAGJA sTAŁoŚcl wł.łścwoścl UżYTKoWYGH

5.1 . KĘowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania właściwości uzytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z2016 r., poz,1966) ma zastosowanie system 4 oceny

i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

5.2. Badanie typu

Właściwości użytkowe, ocenione w p. 3, stanowią badanie typu wyrobu, dopóki nie nastąpią

zmiany surowców, składnikow, linii produkcyjnej lub zakładu produkcyjnego.

5.3. Zakładowa kontrola produkcji

Producent powinien mieó wdrozony system zakładowej kontroli produkcji w zakładzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego sy§temu, wymagania i postanowienia, przyjęte przez
producenta, powinny być dokumentowane w sposób systematyczny, w formie zasad

i procedur, włącznie z zapisami z prowadzonych badań. Zakładowa kontrola produkcji powinna byó

dostosowana do technologii produkcji i zapewniać utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych

właściwości uzytkowych wyrobu.

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje specyfikację i sprawdzanie surowców i składników,

kontrolę i badania w procesie wytwazania oraz badania kontrolne (według p. 5.4), prowadzone przez

producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych

w dokumentacji zakładowej kontroli prod u kcj i.

Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie Ęestrowane. Zapisy rejestru powinny

potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny i weryfikacji stałości właściwości uzytkowych.

Poszczególne wyroby lub pańie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą byó w pełni

możliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:_

a) badania bieżące,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badan ia bieżące. Badan ia bieżące obej mują sprawdzen ie:

a) wyglądu zewnętznego,

lEl=,

nl
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b) wymiarów,

c) masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR,

d) wydłuzenia przy zenłaniu,

e) wytrzymałoŚci rur i połączeń na ciśnienie wewnętrzne (parametry badania 2o'c, 1oo h, 12 Mpa).

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

a) wytrzymałości na ciśnienie wewnętzne (próba 20'c, 'lo0 h oraz80'c, 10o0 h),

b) czasu indukcji utleniania,

c) testu FNCT,

d) odporności na obciążenie punktowe,

e) odporności na powolną propagację pęknięć.

5.5. Częstotliwość badań

Badania biezące powinny byó prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie 'zadziĄ
niż dla kazdej pańii wyrobów. Wielkośó pańii wyrobów powinna być określona w dokumentacji

zakładowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny byó wykonywane nie rzadziĄ niż raz na 3 lata.

6. PoUczENlE

6.1. KĘowa Ocena Techniczna |TB-KOT-2017|0271 wydanie ,t jest pozytywną oceną

właściwości uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk rur warstwowych RW PE/PE 100RC, które

zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikającym z postanowień Oceny, mają wpływ na spełnienie

wymagań podstawowych pzez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

6.2. KĘowa O""n" Techniczna ITB-KOT-2O 17lO271 wydanie 1 nie jest dokumentem

upowazniającym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z późniejszymi

zmianami(tekst jednolity: Dz. U,z2016r,,poz.1570)wyroby, których dotyczy niniejsza Krajowa Ocena

Techniczna, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku kĘowym, jeżeli producent

dokonał oceny i weryfikacji stałości właściwości uzytkowych, sporządził kĘową deklarację właściwości

uzytkowych zgodnie z KĘową Oceną Techniczną 1TB-KOT-201710271 wydanie 1 ioznakował wyroby

znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi pzepisami.

6,3. KĘowa Ocena Techniczna |TB-KOT-2017\0271 wydanie 1 nie narusza uprawnień

wynikających z pzepisow o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r, - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,

z późniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków kozystających
z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej lTB,

6.4. lTB wydając KĘową Ocenę Techniczną nie bieze odpowiedzialności za ewentualne

naruszenie praw wyłącznych i nabytych.

\

,
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6.5. KĘowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobów od odpowiedzialności za ich
prawidłową jakośó, a wykonawcow robót budowlanych od odpowiedzialności za ich właściwe

zastosowanie,

6.6. Ważność KĘowej Oceny Technicznej może być przedłużana na ko|ejne okresy, nie dłuzsze

niz 5 lat.

7. W(KM DOKUMENTÓW VWXORZYSTANYCH W POSTĘPOWANIU

7.1. Rapońy, sprawozdan|az badań, oceny, klasyfikacje

1, Atest Higien iczny PZH HK^Nllzz7ll1t2l13.Państwowy ZakładHigieny w Warszawie

2. Sprawozdanie z badań Nr 246l16/SM1. Badanie pełzania rur PE 100Rc Test FNCT. Zakład

lnżynierii Materiałowej Centralne Laboratorium Badań Rur z Tworzyw Sztucznych. Główny lnstytut

Górnictwa GlG, Katowice 2016 r.

3, Sprawozdanie z badań Nr 247l16lSM1. Badania odporności na propagację pęknięć. Badania
powolnego wzrostu pęknięó na rurach PE 100 RC, Zakład lnzynierii Materiałowej Centralne

Laboratorium Badań Rur z Twozyw Sztucznych. Główny lnstytut Górnictwa GlG, Katowice 2016 r.

4. Repoń No, R16 01 2589_ACT. Full Notch Creep Tests (FNCT) under ACT test conditions on

specimens from a 2-\ayer gas pipe OD 1'l0 x 10,0 mm (SDR 11) accordingtoZP 14.23,39 and

following PAs 1075. HEssEL lngenieuńechnik GmbH, Roetgen, Niemcy, 2016 r.

5. Report No. R17 0'l 3290_PLT+. Accelerated Point Loading Test (PLT+) on a 2łayer water pipe OD

110 x 10,0 mm (SDR 11) made from Hostalen CRP Resist CR according to ZP 14.23,39 and

following PAs 1o75. HEssEL lngenieuńechnik GmbH, Roetgen, Niemcy, 2016 r,

6. Rapoń zbadań biezących rurwarstwowych z PE 100RC, Laboratorium producenta, 2017 r,

7. Sprawozdanie z badań Nr 173l17lSM1. Badania czasu indukcji utleniania rury warstwowej PE
100RC, Zaklad lnżynierii Materiałowej Centralne Laboratorium Badań Rur z Tworzyw Sztucznych.

Główny lnstytut Górnictwa GlG, Katowice 2017 r.

7.2, Normy idokumenĘ zlltiązane

PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).

Część 2: Rury

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).

Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN lSO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości
płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR)

tworzyw te rmo pl astycznych

PN-EN lSo 3,t26:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z frtvorzyw

sztucznych. Sprawdzan ie wymiarów.

lEl!,
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PN-EN lSO 1167-1 i2:

2oo7

PN-EN lso 6259-1 i

3:2015

PN-EN lSO 11357-6:2013

lSO 16770:2004

PN-EN lSO 13479:2010

PN-EN lSO 3458:2015

^T-15-878912011

Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do

przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne.

Cz. 1: Ogolna metoda, Cz. 2: Przygotowanie próbek do badań,

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie właściwości

mechanicznych podczas rozciągania. Część 1: Ogólna metoda badań.

Część 3: Rury z poliolefin

Tworzywa sztuczne. Rożnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) Częśó 6:

Oznaczanie czasu indukcji utleniania (OlT izotermiczny) oraz temperatury

i nd u kcji utle n i an ia (O lT dyn a m iczny)

P/asflcs, Determination of environmental sfress cracking (ESC) of
polyethylene. Full- notch creep test (FNCT)

Rury z poliolefin do przesyłania płynów. Oznaczanie odporności na

propagację pęknięć. Metoda badania powolnego wzrostu pęknięć w rurach

z karbem

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Połączenia

mechaniczne między ksztaftkami a rurami ciśnieniowymi. Metoda badania

szczelności pod ciśnieniem wewnętrznym

Rury warstwowe z polietylenu o nazwie handlowej RW PE/PE 100RC
przeznaczone do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

\
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Załącznik A.

A.1. Wymiary

Średnice i grubości ścianki rur warstwowych RW PE/PE 100RC i ich tolerancje powinny być zgodne z
normą PN-EN 12201-2+A1:2013. Grubości warstwy zewnętznej rur warstwowych RW PE/PE 100RC w
zależności od średnicy powinny być zgodne z tablicą A1.

Tablica A1

Średnica nominalna rury
DN

G rubość warstwy zewnętrznej
w przypadku SDR 17, mm

G ru bość warstwy zewnętrznej
w przypadku SDR 11, mm

25 0,3

32 0,2 0,3

40 0,2 0,4

50 0,3 0,5

63 0,4 0,6

75 0,4 0,7

90 0,5 0,8

110 0,7 1,0

125 0,7 1,1

140 0,8 1,3
,l60 ,1,0 1,5

180 1,1 1,6

2oo 1,2 1,8

225 1,3 2,0

250 1,5 2,3

280 1,7 2,5

315 1,9 2,9

355 2,1 3,2

400 2,4 3,6

A.2. Surowce i materiały

Do produkcji rur RW PEIPE 100RC stosowany jest granulat polietylenu PE 100RC o nazwach

handlowych: BorSafe HE 3490 LS-H, HE 3494 LS-H firmy Borealis oraz CRP100 RESIST W blue i

CRPl00 RES|ST CR black firmy Basell.

Do produkcji rur powinien byó stosowany pierwotny surowiec z oryginalnych opakowań producenta. Nie

powinno dodawać się surowca wtórnego. Surowiec powinien mieć postaó regularnego twardego

granulatu o jednolitej banrie, powinien byó dostarczany w opakowaniach lub pojemnikach

zabezpieczĄących g o p zed wpływam i atmosferyczn ym i i zawi l g oce n iem .

Polietylen stosowany do produkcji rur RW PEiPE 1OORC powinien spełniać wymagania techniczne

podane w normie PN-EN 12201-1:2012 oraz podane w tablicy A2,

lEl!,
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Tablica A2

właściwości techniczne Wymagania Metody badań
Test FNCT (Full Notch Creep Test)

brak uszkodzeń podczas
badania

lSO 16770:2004
(pąrametry badania:

4 Nimm', 80"C,2% ArkopalN-
1 00, czas > 8760 h)

Odporność na obciążenie punktowe
brak uszkodzeń podczas

badania

test PLT Dr Hessela
(p9rametry badania:

4 N/mm', 80"C,2% ArkopalN-
,l00, czas > 8760 h)

Odporność na powolną propagację pęknięó
(Notch Test) brak uszkodzeń podczas

badania

PN-EN lSO 13479;2010
(parametry: SDR 11, ciśnianie
9,2bara, temp. 80'C, czas >

8760 h)

A.3. Wygląd zewnętrzny

Powierzchnie wewnętrzne izewnętrzne rur powinny byc gładkie, bez pęcherzy, zapadnięc, rys,
niejednorodności i obcych Mrąceń. Barwa rur powinna byc jednolita na całej powierzchni pod względem

odcienia i intensywności,

A.4.Znakowanie rur

Rury powinny byó oznakowane w sposób trwały. Oznakowanie powinno zawierać co najmniej

następujące informacje:

- nazwę lub logo producenta,

- typ rury,

- przeznaczenie,

- symbolmateriału,

- szereg wymiarowy,

- wymiary nominalne,

- ciśnienie nominalne,

- datę produkcji.
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