Rury z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej, z uszczelkami Sewer-Lock
trwale mocowanymi w kielichu rury.
Rury z PVC-U o jednolitej ściance są produkowane zgodnie z normą PN-EN 1401-1 „Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”. Kształtki z PVC-U są
produkowane o średnicy od 110 mm do 400 mm zgodnie z normą PN-EN 1401-1. Kształtki z PP-B są
produkowane o średnicy od 250 mm do 400 mm zgodnie z normą PN-EN 1852-1 „Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”.
Rury są produkowane o średnicy od 160 mm do 400 mm w klasie 4 kN/m2 oraz 8 kN/m2 w odcinkach o długości
3 i 6 m.
Rury posiadają uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.
Kształtki posiadają uszczelki wargowe. Kielich każdej rury formowany jest indywidualnie wokół uszczelki,
dzięki czemu dopasowuje się bardzo dokładnie do jej kształtów, gwarantując szczelne i trwałe złącze.
Uszczelka montowana na gorąco, jest na stałe zespolona z kielichem.

Rury PVC-U z uszczelkami Sewer-Lock posiadają certyfikat GIG 42134700-132 dopuszczający do stosowania
rury DN 160-400 mm o dł. 6,0 m na terenach szkód górniczych do III kategorii oraz o dł. 3,0 m do IV kategorii.

Właściwości techniczne:
Rury:

produkowane wg normy PN-EN 1401-1

Materiał:

PVC-U

Średnia gęstość

1,4 g/cm3

Współczynnik rozszerzalności liniowej

0,08 mm/mºC

Moduł elastyczności krótkotrwały:

≥ 3200N/mm2

Kolor:

pomarańczowy

Sztywność obwodowa:

klasa SN 4, SN 8 kN/m2

Zalecana maksymalna temperatura ścieków:
- długotrwała

45° Celsjusza

- krótkotrwała

70° Celsjusza

Szczelność na podciśnienie:

-0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i
bosego końca rury 15% i odchyleniu
kątowym 4º zgodnie z normą PN-EN 1277

Szczelność na nadciśnienie:

0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i
bosego końca rury 15% i odchyleniu
kątowym 6º zgodnie z normą PN-EN 1277

Uszczelki:

trwale zintegrowane w kielichu rury
(nierozłączne) w trakcie automatycznego

procesu produkcyjnego. Uszczelka składa się
z pierścienia stabilizującego PP oraz
elastomeru TPE wg PN-EN 681-2
Kształtki:

muszą odpowiadać wymiarom wg norm PNEN 1401 i PN-EN 1852

Studzienki kanalizacyjne PRO 200, 400
Studzienki kanalizacyjne są produkowane zgodnie z aprobatą techniczną IBDiM AT/2007-03-0096 „Studzienki
kanalizacyjne Pipelife z polipropylenu (PP)” oraz COBRTI INSTAL AT/2000-02-0875-02 „Studzienki
kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu (PP) i polichlorku winylu (PVC-U)”.
Studzienki przeznaczone są do sieci kanalizacji zewnętrznej, bezciśnieniowej.
Studzienka składa się z następujących elementów:
1.
2.
3.
4.
5.

podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)
rura trzonowa z PVC-U (DN/OD 400 mm lub 200 mm) oraz z polipropylenu PP-B (DN/OD 400 mm)
rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U o średnicy zewnętrznej 315 mm lub 160 mm
uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową o średnicy DN
400/315 mm, 200/160 mm
zwieńczenie żeliwne z pokrywą lub kratką ściekową wg PN-EN 124.

Dopływy i odpływy kinet przelotowych i zbiorczych są dostosowane do łączenia rur i kształtek gładkościennych
oraz do rur strukturalnych Pragma. Kinety umożliwiają połączenie z przewodami kanalizacyjnymi o średnicy
110 do 400 mm. Studzienki zbiorcze oprócz przelotu mogą posiadać dopływ prawy i/lub lewy doprowadzone
pod kątem 45º lub 90º.
Studzienki kanalizacyjne PRO 400 posiadają certyfikat GIG dopuszczający do stosowania studzienki z rurą
trzonową strukturalną lub gładką o sztywności SN 8 kN/m2 na terenach szkód górniczych od I do IV kategorii
oraz z rurą trzonową strukturalną lub gładką o sztywności SN 4 kN/m2 na terenach szkód górniczych od I do III
kategorii.

Studzienki kanalizacyjne PRO 630, 800, 1000
Studnie PRO produkowane są zgodnie z aprobatami technicznymi: AT/2004-04-1717 IBDiM „Studzienki
kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife z polipropylenu (PP)” oraz AT/2005-02-1538-01
COBRTI INSTAL „Studzienki kanalizacyjne włazowe i nie włazowe PRO z polipropylenu (PP) do sieci
kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej”.
PRO630
Konstrukcja studni PRO630 oparta jest na rurze Pragma o średnicy zewnętrznej 630 mm. Kinety
produkowane są z dolotami dla rur gładkich i rur Pragma (w zakresach średnic 160 do 400 mm), jako
zbiorcze bądź przelotowe. Rura trzonowa ma długość wynikającą z głębokości posadowienia studni.
Studnia może mieć zwieńczenie teleskopowe (teleskop wykonany z PE) z włazem odpowiedniej klasy lub
oparte na pierścieniu odciążającym i włazie.

PRO800, PRO1000
Studnie o średnicach 800 i 1000 mm zbudowane są:
•

z podstawy studni (kinety) z dolotami do rur gładkich i Pragma w zakresach średnic 160 do
400 mm, zbiorczej lub przelotowej (lub tzw. kinety ślepej – bez dolotów)
• modułowych segmentów pierścieniowych (o wysokości 0.5, 1.0 lub 1.5 m) lub ich kombinacji
w zależności od pożądanej wysokości studni,
• stożka redukującego średnicę do średnicy 630 mm (można nie stosować stożka w razie
potrzeby),
• tulei teleskopowej,
• pierścienia odciążającego z włazem odpowiedniej klasy
Wysokość studni można regulować poprzez przycinanie segmentów pierścieniowych (2x10 cm) oraz

tulei teleskopowej. Elementy studni są wykonywane w technologii wtrysku niskociśnieniowego (LPIM).
Studnia wyposażona jest w stopnie wykonane z PP-B, można ją posadawiać do głębokości 6 m.
Studzienki kanalizacyjne PRO 630 posiadają certyfikat GIG dopuszczający do stosowania studzienki z rurą
trzonową strukturalną o sztywności SN 8 kN/m2 na terenach szkód górniczych od I do IV kategorii oraz z rurą
trzonową strukturalną o sztywności SN 4 kN/m2 na terenach szkód górniczych od I do III kategorii.
Zgodnie z normą prEN 13598-2 maksymalna odległość od stopnia do zwieńczenia pokrywy żeliwnej wynosi 0,5
m. Zgodnie z normą PN-EN 476 maksymalna wysokość górnej części nasady redukcyjnej o średnicy
wewnętrznej DN/ID 600 mm wynosi 0,45 m.

