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APROBATA TECHNICZNA IK

ATn7 -2016-0340_00

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie
aProbat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tj.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1040) oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dńa 12 kwietnia 2010 roku w sprawie reorgarizaqi
Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa (Dz. U. Nr 75 z 2010 roku pozycj a 475) w
wyniku postępowania akceptacyjnego dokonanego w Instyfucie Kolejnictwa w Warszawie na
wniosek firmy:

[nstalPlast Łask sp. z o.o., sp. komandytowa

ul. Wróblewskiego l9l20

93_578 Łódź

w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Aprobacie Technicznej IK.

Termin ważności:

15 listopada2l2l r.

dr inz

Warszawa, l 6 listopada 2016 r.

Dokument Aprobaty Technicmej IK: AT/07-20 1 6-0340-00-zawiera 20 stron.
Tekst tego dokumentu kopiować możra Ęlko w całości. Publikowanię lub upowszechnianię w kżdej innej formie fragmen-
tów tekstu Aprobaty Techniczrrej, wymaga pisernnego uzgodnienia z Ins§rtutern Kolejnictwa.

Dyrektor

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu o nazwie:

"::j

(PP} i polieĘIenu (PE}
do sieci odwodnieniowych

marketing
Stempel
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1. Przedmiot aprobaty

1,1. CharakterysĘka techniczna

Przedmiotem Aprobaty Technicznej IK sąrury i kształtki z polietylenu (PE) i polipropylenu

(PP) o nazw ach handlowych:

- rury i ksźałtki drenarskie PE,

- rury i ksźałtki drenarskie PP InCor SN4, SN8, SN12.

Rury prodŃowane sąmetodąwytłaczania, natomiast ksźahki wykonywane sąmetodąwtry-

sku, formowania rotacyjnego lub poprzezzgrzewańe doczołowe odpowiednio przyciętych

odcinków rur.

Aprob ata T ęcl,niczna ob ej muj e nastęuj ący asortyment wyrob ó w :

. Rury drenarskie PE z polietylenu HDPE o ściance jednowarstwowej korugowanej, o śred-

nicach nominalnych DN/OD 50, DN/OD 80, DN/OD 110 i DN/OD 160, perforowane,bez

otuliny i z otuliną fittacylnąz geowłókniny, oraz nieperforowane.

. Rury drenarskie InCor z polipropylenu PP o ściance dwuwarstwowej, z wewnętrzną po-

wierzchnią gładką i powierzchnią zewnętrzną profilowaną o średnicach nominalnych

DNl10, DN160, DN200, DN250, DN300 i DN400, bez otuliny orM z otuliną fłlttacyjnąz

geowłókniny. 
:

. Rury osłonowe i przepustowe z polipropylenu PP o ściance dwuwarstwowej, z wewnętrzną

powierzchnią gładką i powierzchniązewnętrzną profilowaną o średnicach nominalnych

DN110, DN160, DN200, DN250, DN300, DN400, DN500, DN600, DN800 i DN1000,

, Rury osłonowe z polietylenu HDPE o ściance jednowarstwowej korugowanej o średnicach

nominalnych DN/OD 50, DN/OD 75, DN/OD 80, DN/OD 110 i DN/OD 160.

. Muł zaciskowe DN50, DN75, DN80, DN110 i DN160 do rur drenarskich PE i rur osło-

nowych zHDPE.

. Muł łączące równoprzelotowe do rur drenarskich InCor orazflIr przepustowych i osłono-

lvych.

Rury drenarskie PE posiadają perforację na całym obwodzie rury w dolnej części fali, nato-

miast rury drenarskię InCor produkowane sąw nastęujących odmianach:
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' TP (totalĘ perforated) - rury w pełni sączące, z perforacjąwykonaną równomiernie co 60o

na całym obwodzie rury w kńdymzagłębieniu fali,

' LP (locally perforated) - rury częściowo sączące, posiadające 4 rzędy otworów perforacyj-

nYch (4x60o) w górnych częściach rur, syrneĘcznie w stosunku do osi pionowej rur, na-

tomiast dno rurynie posiada żadnychszczelin,

' MP (multipurpose) - rury wielofunkcyjne, posiadające} rzędy otworów perforaclnych

(2x60') w gómej częściach rury s5rmetryczńę do pionowej osi rury, natomiast dno rury

nie po siada żadny ch szczelin,

. IlP (unperforated) - rurybez perforacji.

GrzbieĘ rur drenarskich InCor tlpu LP i MP znakowane sąna zewnętrznĄ powierzchni pa-

skiem koloru szarego, wyznaczającymprawidłowe ułozenie montazowe. Rury łączone sąpo-

Przez kielichy rtlr, złączl<t lub łączniki zaciskowe. Połączeńa, w których wylnagana jest wo-

doszczelnoŚĆ, wlposazone sąw uszczelki elastomerowe. Kształtki mogąbyć wykonane z in-

nego materi ałuniżrury pod warunkiem zachowania fuŃcjonalności połączeń.

Rury z polietylenu HDPE wykonywane są w nvojach o długościach 50 m, natomiast rury

drenarskie lnCor orazrury przepustowe i osłonowe z polipropylenu PP dostarczane sąw od-

cinkach prostych o dfugościach 6 m lub 3 m.

Wymiary rur drenarskich PE i rur osłonolvych z HDPE podano w tablicy l, natomiast_rur

drenarskich Incor orazrut przepustowych i osłonowych z pp w tablicy 2.

Tablica 1

Wymtaryrur drenarskich PE i rur osłonowychz HDPE

średnica nominal-
na DN/OD odnie-
siona do średnicy

zewnętrznej
Imml

Średnica
zewnętrzna
(tolerancja)

Imml

Minimalna
średnia
średnica

wewnętrzna
di.,.io
Imml

powierzchnia
otworu*)

[",'''l

Liczba otwo-
rów na metr
bieżący rury*)

Minimalna
łączna po-
wierzchnia

otworów per-
foracyjnych-)

Icm2/ml
l 2 3 1 5 6

50 50 (+0,5) 38 0,09 484 20
75 75 (+0,5) 64 0,09 276 20

80 80 (+0,5) 64 0,09 276 ż0
110 110 (+0,5) 9ż 0,11 252 ż0
160 160 (+0,5) I44 0,I4 236 20

) parametr nie doĘczy rur bez perforacji i rur osłonowycn, UnPe
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Tńlica2

Wymiary rur drenarskich InCor otaz rur przepustowych i osłonowych z PP

1.2. Oznaczenia i klasyfikacja wyrobu

Znakowanie powinno być wykonywarreprzeznaklejanie etykiet, drukowanie lub formowanie

napisu rozrtięszczonego w odstąlach nie większych niż dwa metry i powinno zawiqaó co

naj mniej następuj ące informacj e :

- znak (1ogo) producenta - np. lnstalPlast

- materiał - np. PP

- średnica - np. DN 300

- 
klasa sztywności obwodowej - np. SN 8

- rok produkcji - np.20t6

- 
numer Aprobaty Technicznej IK: - ATIO7-2016-0340-00

- 
numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności.

Znakowarie nie moze powodować uszkodzeń wyrobów i powinno byó widoczne w okresie

składowania, transportu i instalowania.

Średnica
nominalna

Imm]

Minimalna
średnica

wewnętrzna
[mml

szerokość
szczeliny per-
foracyjnej-)

Imm]

Długość
szczeliny per-
foracyjnej-)

Imml

Minimalna powierzchnia otworów
na metr bieżący rury-) dla odmia-

ny rury
Icm2lml

MP LP TP
1 2 3 4 5 6 7

110 95 1,5 36 50 100 150

160 I45 2,0 27 50 100 150

200 195 2,0 45 50 100 150

250 245 2,0 45 50 100 150

300 ż94 2,0 45 50 100 150

400 392 ),7 40 50 100 150

500 490

600 588

800 785

1000 985
) parametr nie doĘczy rur przepustowych i osłonowych oraz drenarskich bez perforacji (odmiany UP)
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Przykład oznakowania:

lnstalPlast PP DN3 00 SN8 20 1 6.4T/07 -20I 6-0340-00

S vpts o t r rtąS yFI KAC vINE ryyRoB u :

- 
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU): 25.2I.2t-0

- Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN): 39172290

2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

2.1. Pneznaczenie i zakres stosowania

WYrobY objęte niniejszą aprobatąprzeznaczone sądo budowymetodąwykopową(tradycyjną

odkrywkową) ciągów odwadniających sfużących do grawitacfnego, bezciśnieniowego zbie-

rania t odProwadzania wód opadowych i podziemnych z gruntowego podtorza kolejowego

(dr enńe, zbier acze, kol ektory).

WYrobY mogą byĆ równiez stosowane do wykonywańa ptzepustów, studzienek oraz osłon

innych rur i kabli.

Niniejsza Aprobata Techniczna nie obejmuje:

sYstemów kanalizacylnych sfuzących do odprowadzańa wód zanieczyszczonych i ście-

ków,

otulin filtracyjnych zmateińów naturalnych, takich jak kokos, słoma. :

2.2. Warunki stosowania

WYrobY mogą bYĆ wbudowywane w podtorze kolejowe ptzy zachowaniu nastęujących wa-

runków:

a) Podstawą stosowania musi być pĄekt, uwzględniający m.in. miejscowe warunki wodno-

gruntowe, zasady wymiarowania i budowy odwodnienia, przewidywane obciĘenia, wy-

trzymałości nł t zabezpięczeniarur przed uszkodzeniami,

b) stosowanie rur w miejscach narńonychna obciązeniadynamiczne wyrnaga układania ich

na takich głębokoŚciach i w taki sposób, aby wyeliminować skutki tych obciąz eń (doĘczy

to między innymi zagqszczania gruntów w sąsiedztwie rur),
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c) rury powinny byó układane w wykopach na głębokościach od 0,8 m do 8 m w otoczeniu

prawidłowo zagęszczonych gruntów, zgodnie z zaleceńami producenta otaz wymaganiami

poniższych waruŃów technicznych i norm :

Id-3 Warunki techniczne utrzymantapodtorzakolejowego (zasady odwadniania podto-

rza kolejowego),

PN-EN 1295-1, PKN-CEN/TS 1 5223 (projektowanie i dobór rur z uwzględnieniem

ich wytrzymałości i szĘwności obwodowych),

PN-B-10736, PN-ENV 1046 (warunki techniczne wykonania),

PN-EN 1610 (budowa i badania),

d) poza torem mogą byó użryte rury o szfiności obwodowej SN > 4 kN/m2, natomiast na

skzyżowaniach z torami talezy stosować rury o sztyvności obwodowej SN > 8 kN/mz,

pw cTW minimalna grubośó nadsypki, mięrzona od górnej powierzchni podkładów, nie

może byó mniejsza od 1,0 m, a głębokość ułożeńa rury mierzona od główki szyny musi

wynosić co najmniej 1,5 m,

e) w miejscach narńonych na obciĘenia ruchome rury powinny spełniać w;rmagania stoso-

wane w drogownictwie (zasadniczo pod jezdńąstosuje się rury o sztywności obwodowej

SN > 8 kN/mz, natomiast poza jezdńą mogą byó stosowane rury o sztywności SN > 4

kN/mz;,

0 ciągi odwodnieniowe w podtorzu pomiędzy dwiema sąsiednimi studzienkami musżą być

proste i o jednakowym przekroju (nie mozna stosować elementów ograniczających lub

zmieniających kierunek ptzepĘwuwód, takich jak łuki, redukcje, rozgńęieńa),

g) wewnętrzne średnice rur drenarskich zbierających wodę nie mogą być mniejsze od 0,08

m; wyjątek stanowią rury z twarzyw sztucznych w lokalnych odwodnieniach, np. przejaz-

dów,rozjazdów - w takich przypadkach dopuszcza się średnice nie mniejsze od 0,05 m,

h) na terenach objętych wpływami eksploatacji gómiczej wyroby mogąbyć stosowane zgod-

nie z vrymaganiami Głównego Instytutu Górnictwa,

i) nienależyprowadzić prac instalacyjnych połączonychzzagęszczaniem gruntów w tempe-

tatlrzeponizej 0 0C.
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3. Wymagania i właściwości techniczne

3.1. Wymagania ogólne dla zakładowej kontroli produkcji

Elementy powinny byó produkowane zgodnie z obowiązającą dokumentacją technologiczną

z mateńńów określonych w zestawieniu materiałowyrrr. Producent zobowiązanyjest do cią_

głego nadzorowania jakości zgodńezpruylętymsystemem zapewnieniajakości wyrobu.

SYstem zarządzańa jakoŚciąpowinien umozliwiać iden§rfikację dostaw podstawowego ma-

teriafu wykorzystywanego do produkcji oraz identyfikację elementu. Prowadzona dokumen-

tacja powinnabyĆ czytelna i datowana) oraz umozliwiaó jednoznaczne odniesienie do ele-

mentów, których doĘczy. Dane mogą być przechowywane w formie dokumentu lń w po-

staci zapisu cyfrowego. Nadzorowaniem należy objąó nastęujące dokumenty i dane (zapi-

sy):

l atesty materińów,

. instrukcje kontroli,

. procedurybadań,

. warunki techniczne odbioru elernentów,

' dane doĘczące w;posazenia konkolno-pomiarow e+o, wzotcowania,

, protokoĘ: kontroli dostaw, badń kontrolnych,badńokresowych 
)

' zapisy na temat szkolenia personelu, którego dziŃańa mają wpĘw na jakość produ-

kowanych elementów,

. ewidencjęzgloszonych reklamacji.

3.2. Ocena zgodności

Producent zobowiryanyjest do dokonywania oceny zgodności wyrobu stosownie do wyma-

gń systernu 4. system ten nakłada nastęujące obowiąZki na producenta:

PrzeProwa dzeńę wstępnego badania typu potwi erdzającego spełniani e przezwyrób wy-

magań uzytkowo-technicznych określonych w punkcie 3.4,

wProwadzenie, dokumentowanie i utrąrmanie systemu zakładowej kontroli produkcji,

który powinien obejmować sprawdzanie materiałów poprzezkontrolowanie dokumentów

Przedstawionych przez producentów tych materiałów omz prowadzenie badań kontro|-

nych i okresowych wyrobu.
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Wskazany system oceny zgodności zostń ustalony w oparciu o rozporządzenie Ministra Lrfra-

struktury z dtia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budow-

lanych orźź sposobu znakowania ich znakiem budowlanlmr (Decyzja Komisji Europejskiej

nr 99l472/WE z dnta 1 lipca 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów

budowlanycĘ.

W przypadku systemu 4 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację

zgodno ści z Aprob atąTechniczną AT l 07 -20 t6 -03 40-00 na podstawie :

wstęnego badania typu przeprowadzonego przez producenta,

zakładow ej kontroli produkcj i.

3,3. Wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie stosowane surowce i materiaty powirrny posiadać odpowiednie świadectwa doku-

menfujące ich właściwości oraz identyfikujące dostawcę. Zasady sprawdzania właściwości i

odbioru surowców oraz matęńałów powinny być określone w dokumentacji zakładowej kon-

troli produkcji.

Stosowane surowce i materiĄ powinny spełniać wymagania podane w p. 3 .3. 1 - 3 .3 .2 niniej-

szej aprobaty.

3.3.1. Surowce do produkcji rur i ksztaftek

rabtca:
surowców do produkc rur i kształtek

Lp. właściwości Jedn. Wymagania
Metody badań

według
1 2 3 ,l 5

1 Masowy wskaźrik szybkości płynięcia
MFR:
- materiału PE (temperatura 190 oC,

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

dt0
min

0,3 <MFR< 5

< 1,5

PN-ENIso 1133_1

lub sprawdzenie
deklaracji zgodności

ż Gęstość polietylenu HDPE
kg/m3 > 930

PN_EN ISo 1183-2
lub sprawdzenie

deklaracii zgodności

J Parametry uszczęlek elastomerowych PN-EN 68t-t
lub PN-EN 681-2
lub PN-EN 681-3

Sprawdzenie dekla-
racji zgodności
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3. 3.2. Otuliny filtracyjne

Na ofuliny filtracyjne z włókien syntetycznych stosowanyjest materiał spehiającywymagarria

normyPN-EN 13252.

3.4. Wymagan ia użytkgwo.tech n iczne

WYmagania uzytko' e-techniczne dla wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 4.

Tablica4
Właściwo ści uzytkowe- techniczne rur i ksztahek

Lp. właściwości Jedn. Wymagania Metody badań
według

] 2 3 ,/ 5
1 Rzeczywisty stopien udamości (TIR) rur

drenarskich PE i rur osłonowych z HDPE
met9dą spadającbgo ciężarka (temp. (0+ 1 ).C,
długość próbek (200+10) mm, bijak o masie
500 g i promieniu zaokrągleniaI2,5 mm),
wysokość spadku ciężarka ,}t" zalefua od
średnicy nominalnej DN:
- DN<50: h:1,0m
- 50<DN<90: F1,2m
- 90<DNś125: h:1,8m

o//o TIR<10 PN_EN 744

2 Rzecąrwisty stopień udarności (TIR) rur dre-
narskich InCor oraz rt:r osłonowych i przepu-
stowych metodą spadającego cięarka (temp.
(0+1)"C, długość próbek (200 + 10) mm, bi-
jak d90, masa ciężarka i wysokość spadku wg
PN-EN 1347 6-3+A 1 :2009)

o//o TIR<10 PN_EN744

J Sźywność obwodowa rur 1)

-sN2
-SN4
_SN8

-SN12

h{/m'
>2,0
>4,0
>8,0
>I2,0

PN-ENISO 9969

4 Szczelność poŁączńz elastomerowym pier-
ścieniem uszczelniającym rur drenarskich
InCor odmian MP i UP otazrw przepusto-
wychiosłonowychzPP

bezńęszczelności
w czasie badania

(15 minut)

2)

5 Wskaznik pełzaniarur <4,7 PN-EN ISo 9967
6 Odporność na ogrzewanie (test piecowy)

rur1):

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

- czas badania 30 min

brak rozwarstwień,
pęknięć i pęcherzy

PN-ISO 12091
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4. Badania

4,1, Rodzaje i częstotliwość prowadzenia badań

Dopuszczenie do dystrybucji (obrotu) i stosowania w budownictwie wyrobów objętych niniej-

szą Aprobatą Techniczną wymaga przeprowadzedabńń Ępu oraz prowadzeniabadńbłeżą-

cych i okresowych, stanowiących podstawę wystawienia w obowiąrującym Ębie dokumentów

atestacyjnych. Badania wykonuje się w celu sprawdzenia i oceny wyrobu pod względern danych

znamionowych i zastosowanych materiałów.

Wstępne badania typu, potwierd zającewymagane właściwości uzytkowe i techniczn e, przle-

prowadza Producent:

cd. tab. 4
1 2 3 ,| 5

7 Odporność na uderzenia ksźałtek wtrysko-
wych metodąztztltu (temp. kondycjonowąnia
(0+1)"C; wysokość spadku: 1000 mm dla
średnic nominalnych do I25 mm oraz 500
mm dla średnic nominalnychpowyżej I25
mm)

brak uszkodzeń PN-EN 12061

8 Zmiany w wyniku ogrzewania ksźałtek
wtryskowych (temp. badania (150+2)"C dla
polipropylenu PP i (1 10+ 2)"C dla polietyle-
nu I{DPE, czas badania 30 minut)

głębokość pęlcrięć,
rozwarstwień lub

pęchęrzy nie powinna
przekraczać2OYo

grubości ścianki wokół
punktów wtrysku;
żadna część linii łą-
czeńanie powinrra

miećrczłvarcia więk-
szego ńż20% grubo-

ści ścianki

PN-EN ISo 580
(metoda A -

badanie w powie-
trn)

9 Wygląd rur" i ksźałtek: pęknięcia, uszko-
dzeńa, pęhetze, zapadńęcia, roz}ll ar -

stwienia, wtrącerria ciał obcych, i inne
wady mogące mieć wpŁyw na właściwości
uartkowe

niedopuszczalne

PN-EN L220I
2+^l

PN-EN 12201
3+A1

10 Wymlary iksńaŁt rur" i ksztahek wg tab. I i2 aprobaĘ oraz
szcze gółow ej dokumenta-
cii techniczrej wyrobów

PN_ENISo 3126

') Właściwość jest oznaczanana próbkach rurbez otuliny filtraclnej
') Próbkę rur odmiany MP ze złączemnaIeĘ zaśIepić na jej końcach i napełnić wodą ź do perforo-

wanego przedziału. Próbkę rur bez perforacji (prząustowych, osłonowych i odmiany W) ze zŁą-

cze,m naleĘ zaślepic na końcach, ustawić w połozeniu pionowym i napełniać wodą do poziomu
przewyższającego punkt połączeńa o co najmniej wielkość średnicy nominalnej. W czasie 15 mi-
nut badania nie może być widoczny iakikolwiek wyciek.
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. w celu sprawdzeńa i oceny wyrobu pod względem jego parametrów w ramach postęo-

wania kwalifikacflnego,

o w prrypadku wprowadzenia ztian konstrukcyjnych wyrobów, zlnian technologii pro-

dukcji lub zmian warunków wytwarzanła (np.wyrrriana linii technologicznej, ptzeńe-

sienie zakładu produkcyjnego, iĘ.).

o kńdorazowo po uzyskaniu informacji o wadliwym funkcjonowaniu wyrobu.

Badańabiezące powinny być wykonywane dla kazdej partii wyrobu 1ń nie ruadziĄ ńż co t2

miesięcy, zgodnie z planembadah ustalon;łn w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.

Wielkośó partii wyrobów powinnabyó określona w dokumentacji zakładowej kontroli pro-

dukcji.

Badania okresowe powinny być wykonywane zgodnie zplanernbadń ustalonyrn w dokumen-

taqi zaL<ładowej konholi produkcj i, lecz ńe rzadziĘ niz j eden r az na dw a lata.

W przypadku zmiany wymagań kolejowych stawianych wyrobowi mogąulec zmiańe aktual-

ne kryteria oceny i program badń.

4.2. Program badań

4.2.1. Badanie typu

Wstęne badanie typu rur i ksżahek PE oraztnCor obejmuje sprawdzenie nastęujący.t *łu-

ściwości:

a) masowy wskźnik szybkości płynięcia MFR materiabu,

b) gęstość polietylenu HDPE,

c) rzecrywrsĘ stopierr udarności (TR) rur drenarskich PE i osłonowych z HDPE,

d) rzeczywisty stopień udarności (TR) rur drenarskich InCor otazrur osłonowych ipruepu-

stowych z PP,

e) sztywność obwodowarur SN,

f) szczelnośó połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym rur drenarskich

InCor odmian MP i UP otazrur osłonowych i przepustowych z PP,

g) wskaznik pelzańa rvr,

h) odporność na ogrzewanie rur (test piecowy),
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i) odporność na uderzenie kształtek wtryskowych metodąZfzvf|l,

j) zniany w wyniku ogrzewańaksztahek wĘskowych,

k) wygląd rur i kształtek,

1) wvmiaryrur i ksztaftek.

Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właŚciwoŚci technicz-

no_użytkowych wyrobów objętych Aprobatą stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgod_

ności.

4.2.2. Badania bieżące

Kontrolne b adania bieżące ob ej muj ą sprawdzenie następuj ących właściwo ści :

a) masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR materialu,

b) zgodność uszczelek elastomerowych,

c) sztyr,vnośó obwodowa rur,

d) wygląd rur i ksżahek,

e) wymiaryrur i kształtek.

4.2.3. Badania okresowe

Badania okręsowe obejmują sprawdzenie następujących właściwości :

a) rzeczywisĘ stopień udarności (TIR) rur drenarskich PE i rur osłonowYchz HDPE,

b) rzeczywisty stopieńudarności (TIR) rur drenarskich InCor orazruf przePustowYchi

osłonowych z PP,

c) szcze1nośó połączeń z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi rur drenarskich

odmian MP i UP otazrvr przęustowych i osłonowych z PP,

4.3. Opis badań

Badania wykonuje się zgodnie z normami i zasadami podanymi w punkcie 3.3 i3.4 aprobaty.

próbki do badań należy pobieraó zgodnie z planem kontroli surowców oraz vrYrobów goto-

lvych opracowanym w ramach zakładowej kontroli produkcji.

wyprodukowane wyroby należy vznać za zgadne z w]wfrlagarliami niniejszej Aprobaty Tech_

nicznej, j eżdri wszystkie wyniki b adań s ą pozytywne,
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5. Pakowanie, przechowywanie i transpoń

5.1, Pakowanie

Rury w odcinkach prostych nie wymagają pakowania, mogą być natomiast wiąane w wią7ki

(PakietD. Rury drenarskie PE i osłonowe zHDPE dostarczane są w kręgach o długości 50 m.

kształtki mogąbyć pakowane w opakowani a zbiorcze lub dostarczane luzem.

Wyroby naleĘ znakować znakiem budowlanyrrr zgodnie z rozporządzęńem Ministra Infra-

struktury z dńa 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów

budowlanych orąz sposobu znakowania ich znaŁjert budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 204I

z PoŹna. zm.). Oznakowanie wyrobu powinno być umieszczane w taki sposób, aby nie powo-

dowało żadnychuszkodzęiti było widoczne w okresie składowania, transportu i instalowania.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakian budowlanyrn Producent jest obowiązarly

dołączy ć informacj ę zawier aj ąc ą.

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zal<ładuprodukującego wyrób budow-

1anŁ

b) iden§rfikację wyrobu budowlanego zawierającąnazwętechnicznąi handlową łp, wy-

miarynominalne, nominalnąsztywnośó obwodową według specyfikacji technicznej,

c) numer i rok wydania niniejszej Aprobaty Technicznej Instylutu Kolejnictwa, zktórąpo-

twierdzono zgodnośó wyrobu budowlanego, :

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

e) inne dane, jeżeliwynika to ze specyfikacji technicznej (np. datę produkcji lub oznaczęnię

partii wyrobu).

łrformację naleĘ dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób umożliwiaj wy zapoznanie się z

ńąprzez stozującego ten wyrób.

5,2. Przechowyllanie

Rury nalezy składować w pozycji poziomej na równym podłozu, na podkładach drewnianych

lub paletach. Kształtki należy składować w opakowaniach zbiorczych lub na płaskich, rów-

nych powierzchniach w sposób uniąnożliwiający ich uszkodzeńe.
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Dopuszcza się składowanie rur i kształtek na otwartych placach magazynowych przez czas

nie dłuższy niż 1 rok.

5.3. Transport

Rury i kształtki nalezy transportowac w położeniu poziomym, zabezpieczone przed przesu-

nięciem i uszkodzeniami. Podczas załadunku i rozładunku należy zachować ostrożność, aze-

by nie ulegĘ uszkodzeniu. Elementy powinny być przenoszone, a ńe przecl€ane.

1.

Ustalen ia formal noprawne

Aprobata Techniczna IK nie narusza uprawnień wynikających z przeptsów o ochronie

własności przemysłowej, a w szczegóIności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo

własności przernysłoweJ (Dz. IJ. z 2013 t., poz. 1410 z późn. zm.). Zapewnienie tych

uprawnień naleĘ do obowiązków korzystających z rcrwtązania techńcznego, będącego

przedmiotem niniej szej Aprobaty Technicznej IK.

IK wydając Aprobatę Technicznąnie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie

praw wyłąc znych i nabyrych.

Wszelkie odstęstwa od postanowień Aprobaty Technicznej IK wymagająpisernnej zgody

InsĘrtutu Kolejnictwa w Warszawie.

Aprobata Tęchniczna IK nie zwalnia dostawcy wyrobów od odpowiedzialności za wła-

ściwą jakośc oraz wykonawców robót drogowych od odpowiedzialności za właściwe ich

zastosowanie.

Instytut Kolejnictwa w Warszawie może uchylió Aprobatę Techniczną z uzasńńonych

przyczyn.

Niniejsza Aprobata Techniczna nie jest dokumentem upowazniającym. do oznakowania

wyrobu budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu orazńe zastąluje pozwoleń władz

budowlanych niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych. Zgodnie z art. 5, pkt.2

oruz art. 8, ust.1 ustawy z dńa 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj, Dz. łJ. z

2014r.,poz. 883 zpóźn. zm.) wyrób budowlany może byó wprowadzony do obrotu, jeżell,

jest oznakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem bu-

dowlanym jest dopuszczńne, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją

ż.

4.

5.

6.
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wYłącznąodpowiedzialność, krajową dekl aracjęzgodności właściwości uĄrtkowych.

7- W treŚci wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz irnych dokumentów związanych

z wProwadzeriett do obrotu i stosowaniem w budownictwie wyrobów naleĘ zariesz-
czaĆ informację o postanowieniach udzielonej tym wyrobom Aprobaty Technicznej IK nr

ATl07-2016-0340_00.

8. Wnioskodawca niniejszej Aprobaty Technicznej IK zobowiąanyjest udostąlniaó odbior_

com wYrobów firmową instnrkcję w języku polskim, określającą zasady stosowania, spo-

sób montazu oraz warunki składowania i transportu wyrobów.

7. Termin ważności

AProbata Techniczna IK nr 4T/07-2016-0340-00 jest wńnado dnia 15 listopada202I r.

8. lNFoRMAcJE DoDATKoWE

1. Słowa kluczowe| tury, polipropylen (PP), polietylen (PE), odwadnianie, podtorze
kolejowe

2. Normy i dokumenĘ powołane oraz rwiązane:

1. PN-EN ISO 580:2006P Systany przewodów rurowych i rur osłono wych z tworzyw
sztucznYch - Kształtki wtryskowe z tworzyw termoplastycznych - Metody wizualnej
oceny zmian w wyniku ogrzewańa

2. PN-EN 681-1:2002lA3:2006P Uszczelnienia z elastomerów - Wymagańamateriało_
we doĘczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma

3. PN-EN 68I-2:2003P Uszczelnieniaz elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczą-
ceuszczęIekzłączy rur wodociągowych i odwadniających - Częśó 2: Elastomery ter-
moplastyczne

4. PN-EN 681-3:2003 /M:2006P Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiało-
we dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Częśó3: Mate-
ńŃ z gumyporowatej

5. PN-EN 7 44I997P Systemy przewodow e z tworzyw sztucznych - Rury z tworryw ter-
moPlastycznych - Badanie odporności na uderzeni a zewnęttzne metodą spadającego
cięarka

6. PN-ENV I046:2007P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Syste-
mY PoZa konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków - Praktyka insta-
lowania pod ziemiąi nad ziemią(norma wycofana)
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7. pN-EN ISo 1133-1:201 lE Tworzywa sztuczne - Oznaczanie masowego wskaŹnika

szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskźnika szybkoŚci pŁynięcia (MVR)
twotzyw termoplastycznych - Część 1: Metoda standardowa

8. pN_EN ISo 1183-2:2006P Tworzywa sztuczne - Metody oznaczańa gęstoŚci two-

rzyw sztucznyńnieporowaĘch - CzęŚĆ 2: Metoda kolumny gradientowej

9. pN-EN I2g5-I:2aO2P Obliczenia statycznerurociągów ułożonych w ziemi w róŻnych

warunkach ńctążęnia- Część 1: Wymagania ogólne

1 0. PN- EN 1 6 1 0 :20 I 5 -1 0E Budow a i b adaria prz ewo dów kanalizacylny ch

11. pN-EN ISo 3I26:2006P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Ele-
menty z tw orryvv sztuczny ch - Sprawdzanie wyrrriarów

12. pN-EN ISo 9967:20I6-02E Rury z twotzyw termoplastycznych - Oznaczańę wskaŹ-

nlkapełzania

13. pN-EN ISo 9969:20I6-02E Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztyw-

ności obwodowej

14. pN-B-l0736:1999P Roboty ztęmne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągo-

lvych tkanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

15. pN_EN t206I:2001P Systemyprzewodoweztworzyw szt,ucznych- Kształtki ztwo-
rzyw termoplastycznych - Metoda badańaodporności na uderzenie

16. pN_ISo I20}I:2009P Rury z tworzyw termoplastycznycho Ściankach strukturalnych -

Badanie w suszarce

17. pN-EN 1220I-2+AI:20l3-t2P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowĄ kanaIizaĄi deszczowej i sanitarnej - Poli-
etylen (PE) - Część 2: Rury

18. PN-EN l2201-3+A1:2013-05P Systemy przewodów rurowych z tworryw sztucznych

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowĄ kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Poli-
etylen (PE) - Część 3: Kształtki

19. pN-EN l3252+A7:2ffi5-a4B Geotekstylia i wyroby pokrewne - WłaŚciwoŚci wyma-

gane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenazowych

20. pKN-CEN/TS 15223:20I1P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -

potwierdzone parameĘ pĄektowe podziemnych systemów przewodów rurowych z

tworzyw termoplastyc zny ch

21. Ustawa Prawo budowlane z dnia7 lipcal994 r. (Dz. U. Nr 89, poz.4l4 zPÓŻniej-

szymi zmianami)

Z2.|Jstawa z dńa 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłoweJ (Dz. U. Nr 49 z

dnia 21 maja 2O0I t., poz. 5 08 z późńejszymi zmianami)

23.IJstawazdńa 16 kwietnia 2004r. o wyrobachbudowlanych(Dz. U. Nr 92,poz-88I z

p óźniejszymi zmi anami)

Z4.Rozporządzenle Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2a04 r. w sprawie Sposo-

bów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.204l)
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25.Rozporządzenie Ministra lnfrastrukfury z dnia 08 listopada2a04 r. w sprawie aprobat
technicznych oruzjednostek organizacylnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249,poz.2497)

26.Id-3 Warunki techńczne utrrymartia podtotza kolejowego (zńączŃk do Zarządzetia
rc 9 ZarzSu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dńa 4 maja2009 r.)

3. DokumenĘ wykorzystane w postępowaniu aprobacyjnym:

System rur drenarskich PE. System rur drenarskich PP tnCor. Informator techniczny.
InstalPlast Łask. Łask, sĘczeń ZaI 5

lnnowacyjny System InCor SN12 DN/ID 160 - 1000 mm. Syston o ściance struktu-
ralnej z PP do kanalizaqi sanitarnej i deszczowej. Informaqa techńczno-handlowa.
InstalPlast Łask, 03.2014

Badania typu (TT) rur i ksżałtek PP systemu ,,InCor" o ściance strukturalnej (spra-
wozdanie zbadńnr 309/05/SM1). Główny InsĘrtut Górnictwa. Zal<ład Inżynierii Ma-
teriałowej. Katowice, 13.02.2006

Badania ksźałtek PP lnCor SN 12 dokanalizacji bezciśnieniowej (sprawozdanie zba-
dań nr 327lIIlS}{l). Główny Instytut Górnictwa. ZakJad Inżynierii Materiałowej. Ka_
towice, 30.a1.20t2

Badania rur PP lnCor SN 12 dokanalizacji bezciśnieniowej (sprawozdanie zbńańtu
293l11/SM1). Główny Instytut Górnictwa. Zakłń Inżynierii Materiałowej. Katowice,
30.0I.2012

Badania rur o Ściankach strŃturalnych PP InCor SN 12 dokanalizacji bezciśnianiowej
(sprawozdanie z badń nr IIaLl|2lInP). lnstalPlast Łask. Lóoratorium ZakJadowę.
Łask,31.0I.2012

Badania rur drenarskich karbowanych z polietylenu (PE) zgodnie z N1-15-7677l2010.
Badania wstęne Tlpu TT (sprawozdanię zbadńnr VL/15/INP). InstalPlast Łask. La-
boratorium ZahJńow e. Łask, 25.0 t .20l 5

Rury o Ściankach strukturalnych PP InCor do instalacji dręnazowej. Badanie Ępu TT
zgodńe z normą PN-EN 13 47 6 -3 + AI :2009 (sprawozdani ę z badń nr IVL/ 1 S/Inp). In_
stalPlast Łask. Laboratorium ZaHadowe. Łask, 13.03.2015

Rekomendacja techniczna IBDiM nr RTl20I2-02-0095ll pt. Rury i kształtki z polie-
ropylenu (PP) do podziernnego odwadniania i kanalizacjł o nazwtę handlowej ,,Rury i
kształtki PP InCor". InsĘrtut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa, 01.03.2OI2 (termin
wazności 0],03.2017)

Aprobata techniczna IBDiM nr ATl2015-02-3l52 pt. Rury i ksztahki z polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) do sieci drenazowej o nazwie handlowej ,,Rury i kształtki dre-
narskie PE oraz rury i ksztahki drenarskie PP InCor SN4, SNS, SN12". Instytut Ba-
dawczy Dróg i Mostów. Warszawa, 06.08.2015 (terminważności 06.03.2020)
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4. \ilnioskodawca:

InstalPlast Łask sp. z o.o.) sp. komandytowa
ul. Wróblewskiego I9l20
93-578Łótź
Tel. 43-675-80-86
E-mail : andrzej. c@instaĘlast.pl

5. Producent:

InstalPlast Łask sp. z o.o., sp. komandytowa
ul. Zeromskiego 66
98-100 Łask
Tel. +48 601-623-818

6. Ośrodek Jakości i CerĘfikacji IK:

ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
TeL.22 5I-3I-392
Fax:22 612-3I-32
e-mail : qcert@ikolej.pl

Sprawdzil:

łlgm,Mó;it-
O środek łrformacj i N"fii"iir": Ośr. Jakości i Certyfikacji
cyj nej i Naukowo-Technicznej

Miejsce i datawydania aprobaĘ:

Warszawa, 16 listopada20I6 r.

. |(i!io\it|łiK L\KŁADU
i,'3,CG i(ClEJOliińęil ItrRZE'ĄOZOW

ąOWNY SPECJALISTA

*r,')),Wr,r,

marketing
Stempel

marketing
Stempel

marketing
Stempel
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KONIEC

Numer Aprobaty Technicznej składa się z nastqlujących części:

AT - symbol Aprobaty Technicznej,

07 - nr IK jako jednostki ldzielającej AT (07 wg rozp. MI),

2016 - rok udzielerria aprobaty,

0340 - kolejny numer wg rejestru IK,

00 - oznaczeńe wersji podstawowej AT

(dla kolejnej wersji będąto numery 01,02,... , natomiast dla aneksów AI, A2, ...).
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