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dotycząca §pełnienia warunków §to§owania

rur ciśnieniowych PVC-U
na terenach górniczych
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|. Zal<res obej mowania opinii

Opinia doĘcry rur ciśnieniowych z PVC-U do przesyłania wody
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. wykonanych w wersji z wydłużonym
produkcji firmy InstalPlast Łask sp. zo.o.

oraz do

kielichem,

Tablica 1

Zakes średnic [mm] ciśnienie nominalne Uwagi

90+500 PN 6, PN 10, PN 12,5

rury ciśnieniowe zgodnie

z PN-EN ISO 1452-2:2010

w wersji z wydłuZonym kielichem

2. Podstawa wydania opinii

o sprawozdanie z bńń glłtzlslłl ,,Badania kontrolne rur ciśnieniowych pvc-u do
stosowania na terenach górniczych" - GIG, Katowice 2012 r.

o praca badawcza pt.:,,,opracowanie kryteriów technicznych i procedur badawczych dla
udzielania ceĄrfikatów dla rur i ksźakek z tworryw sńucznych stosowanych na terenach
górniczych", GIG, Katowice 1998

o PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z trłortyw sztucznych do
przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadnianiaikanalizacji układanej pod ziemiąi nad
ziemią-- Nieplas§rfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: Rury

. PN-B'-10727:I992 Kanńizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gómicrych.
Wymagania i badania ptzy odbiotze. 

i

3. Charakterystyka metod badań

Opinię wydano na podstawie badń wytrzymaŁościowych oraz pomiarów geometrycznych
kielicha, przeprowńzonych zgodnie z procedurąbadawczą ilwzględniEącąspecyfikę pracy
rurociągów na terenach górnicrych, ze szczególnym uwzględnieniem szczelności po,łączeń
kielichowych w warunkach podciśnienia i nadciśnięnia. Badania prowadzono
na specjalistycznym stanowisku badawczym Ins§rtutu, wymuszając dodatkowo ruch
posuwisto-zwrotn} końca rury w kielichu i określając na tej podstbwie wartość
kompensacyjną odciŃa rurociągu o określonej długości, która musi byó większa"lub równa
wartości deformacji terenu zńęanej z odpowiedniąkategoriąterenów górńcrych.
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Treść Opinii Technicznej

Rury z PVC-U do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji zgodne

z nolmąPN-EN ISO 1452-2:ż010, wykonane wwersji zwydłużonym kielichem, produkcji

firmy InstalPlast Łask sp. z o.o.

- w zakresie średnic rur 90+500 mm,

6m,- maksymalnej długości odcinków

mogąbyć stosowane na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej

aw szczególności:

- pr:zy ciśnieniu robocrym równym nominalnemu - od I do III kategorii terenów
górnicrych włącznie

- przy ciśnieniu robocrym nższym od nominalnego o jeden stopień z typoszeregu -
od I do IV kategorii terenów górniczych włącznie.

-ś

uwarunkowania dodatkowe :

o opinia Techniczna wazna jest wrazzDeklaracjązgodności lub ceĄfikatem zgodności

z normąPN-EN ISO 1452-2

o Do opinii nalezy dołącryć instrŃcję stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem

warunków montażu gwarantujących połozenie bosego końca w kielichu.

o Na kużdym odcinku ruĘ/, na jej bosym końcu, naleĘ zaznacryć długośó montażową rury,

(długośó montażowa dlaposzczególnych średnic rur podana jest w załącznlkll).

o zalęca się przeprowadzać badania kont1olne nie ruadziej niżmz w roku.

Wańość L^ (? tablicy w zaNączniku) natery podać w instrukcji stosowania wraz
z informacją o sposobie postępowania, np. nanieść prued montażem pasek farbą
w kontrastowym kolorze na obwodzie rury w odleglości L. od końca bosego rury. Pasek
powinien po montażu pokrywać się z czołem kielicha ruyy i byó widoczny i trwały do
celów kontrolnych. Nanoszenie oznaczenia (paska) może, być wykonane przez
producenta rur lub wykonawcę rurociągu.
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Załącznik
Określenie dlugości montażowej

L,-
., L-=C+Lr"-Ź

gdzie: L^- dhlgość montażowa
C - odległość od początku kielicha do końca rowka pod uszczelkę,
Lt- długość cylindrycznej części roboczej kielicha,
I
+ - długość kompensacyjna (ednostronna) wynikająca z warunku doformacji terenu
2

dla danej kategorii szkód gómiczych

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

Średnica nominalna rury
mm

Długośó montazowa I m

nrm

90 Il7+C
ll0 I20+C

l60 I27 +C

225 I34+C

315 I44+C

400 148+C

500 153+C

Uwagi:

1. Nie podano dokładnych wartości długości montażowej,

ściśle określona w normie przedmiotowej. Długość C
' kutulogut""hrricżrryrr.

2. Dokładną długość montażową powinien wyznaczyć producent ń.'da podstawie

dokumentacji technicznej i powyższej tńlricy.

ponieważ.długość C nie jest

podaje producent w swoim

L,o/2
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