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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie

1

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 t. o wyrobach budowianych (Dz. U,
z ż016 r. poz. 1570 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami
rozpotządzenia Ministra InfrastrŃtury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
kajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

Kaczmarek Malewo Spółka Jawna
Malewo l. ó3-800 Gostyń

z siedzibą

Instytut Badawcry Dróg i Mostów

stwierdza poz}lywną ocenę właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego:

Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
z polipropylenu (PP) i polieĘlenu (PE) do drenażu, przepustów oraz do
osłony przewodów i kabli
o nazwie

handlowej:

Rury
Rury
Rury
Rury

drenarskie faliste KACZMAREK
drenarskie o ściankach pełnych KACZMAREK,
drenarskie K2-Dren, Rury przepustowe,
osłonowe do kabli

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie podanym

w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

.\
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Data wydania Krajowej Oceny Technicznej:
Dara ltraty ważmościkrajowej oceny Technicmej:

Lt*
l

dr hab. inż. Leszek

Rafalski

20 lutego 2018 r.
20 lutego 2023 r.

Dokument Krajowej Oceny Techrricznej Nr IBDiM-KOT-20l8/0l17 wydanie 1zawierastron 19 w tym Załącznik.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1

Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodniez§9ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17listopada
2016 r. w sprawie kajowych ocen technicznych, Inst}tut Badawczy Dróg i Mostów ustalił
następującą nazwę technicmą Rury i kształtki z nieplasĘfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U), z polipropylenu (PP) i poliety|enu (PE) do drenażu, przepustów oraz do osłony
przewodów i kabli
i nazwę handlową Rury drenarskie faliste KACZMAREĘ
Rury drenarskie o ściankach pełnych KACZMAREK,
Rury drenarskie K2-Dren, Rury przepu§tow€,
Rury osłonowe do kabli

w}robu budowlanego zwanego dalej: Rurami i kształtkami Kaczmarek

1.2 Nazwa

i

adres producenta,

przedstawiciela, o ile

także nazwa

^
został ustanowiony

i

adres upoważnionego przez niego

Wnioskodawcą jest producent o nazwie i z siedzibą które zostały określonęna stronie 1/19
niniejszej Krajowej Oceny Tecbnicznej IBDiM.
1.3

Miejsce produkcji wyrobu

Wytób jest prodŃowany w:

a) Kaczmarek Malewo Spólka Jawna, z siedzibą Malewo

1, 63-800

Gostyń,

b) Kaczmarek Malewo Spólka Jawna, Zakład w Piaskach, ul. Gostyńska 12, 63_820 Piaski,
1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny
1.4.1 Oznaczenie

rryrobu

Ępu

Na podstawie informacji producenta Instltut Badawczy Dtóg i Mostów oznaczył następujące
Ępy wy,robu budowlanego:
1. Rury i ksźałtkidrenżowe,
2. Rury i ksźałtkiprzepustowe,

3.

Rury i kształtki do osłony innych rur i przewodów.

oraz

1,4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego

zastosowanych mateńałów

i komponentów

polipropylenu (PP) lub

i

kształtki wykonane z polietylenu (PE),
nieplaĘfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o ściankach

Przedmiotem Krajowej Oceny Techniczrej są rury
struktr-rralnych, falistych i gładkich pełnych.

.

rury drenarskie I(ACZMAREK
wewnętrzną i zewnętrzną (Typ

o

Rl

ściankach falistych z profilowaną powierzchnią
wg DIN 4262-1), o średnicach nominalnych od
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DN/OD 50 do DN/OD 200, wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), bez otuliny, z otuliną filtracyjną z geowłókniny lub z filtrem z włókna

r

kokosowego lub irrrrych włókien naturalnych,

rury drenarskie I(ACZMAREK o ściarrkachpełnych (Typ R3 wg DIN 4262-1),
z powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną gładką o średnicach nominalnych od DN/oD
110 do DN/oD 800, wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
lub
polipropylenu (pp) lub polietylenu (pE), bez otuliny, z otuliną filtracyjną z geowłókniny
llb z fitręm z włókna kokosowego lub innych włókien naturalnych,

o

rury drenarskie K2-Dren (Typ R2 wg DIN 4262-1)

,

rury przepustowe

o

ksaahki do rur drenarskich,

r

o
o

o ściankachstrukturalnych
dwuwarstwowych, z powierzchnią wewnętrzną gładką i powierzcbnią zewnętrzną
profilowaną o średnicach nominalnych od DN/oD 110 do DN/oD 1000 i od DN/ID 100
do DN/ID i000, wykonane z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE), bez otuliny,
z otuliną filtracyjną z geowłókniny lub z filtrem z włókna kokosowego lub innych
włókien naturalnych,

o

z

ściankach strukturalnych dwuwarstwowych,
powierzchnią
wewnętrzną gładką i powierzchrrią zevrnę'ozną profilowaną o średnicachnominalnych
od DN/ID 600 do DN/ID 1000, wykonane z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE),

o

ściankachstrukturalnych lub litych wykonane
polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U): nasuwki, złączki, kolana, trójniki, redukcj e, złączki do kielicha PYC, złączki
do rur gładkich, korki oraz ksźałtkiniestandardowe,

z

rury osłonowe do kabli, gładkościenne GRK o średnicach nominalnych od DN/OD 32 do
DN/OD 225, gładkościennegrubościenne GRB od DN/OD 50 do DN/oD 250,
gładkościenrreGRS o średnicach nominalnych od DN/oD 32 do DN/oD 50, wykonane
z polietylenu (PE),

rury osłonowe do kabli o ściankach strukturalnych dwuwarstwowych ks, ks-s, kk,
KK-S, o średnicach nominalnych od DN/oD 50 do DN/oD 225, wykonane z polietylenu
(PE) lub polipropylenu (PP),

ksźałtkido rur osłonowych o ściankach strukturalnych lub litych,

wykonane
polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP): złączki do rur gładkich, złączki do rv
karbowanych, nasuwki do rur karbowanych, redukcje do łączenia rur karbowanych
z gładkimi, łuki, korki oraz ksżałtkiniestandardowe.

z

Rury drenarskie produkowane są

w

zależnościod geometrii rozmieszczenia otworów

perforacyj nych w następujących odmianach:

,

o

odmiana Tp (totally perforated) - rura w pełni sącząca, z całkowią perforacją na
powierzchni której otwory wykonane są równomiemie na cabłn obwodzie, twolząc co
najmniej cztery rzędy szczelin na długościrury,
odmiana Lp (locally perforated) - rura częściowo sączw:a, z częściową perforacją na
powierzchni której otwory wykonane są na wierzchołku rury, symetrycznie w stosuŃu
do pionowej osi rury i równomiemie na obwodzie w przedziale kątowym około 220"

(+10o), zaśdno rury nie posiada zadnych szczelin. Rury posiadają co najmniej trzy
rzędy

szczelin,
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MP

(multipurpose) - rura wielofunkcyjna sącząco- przepływowa, na
powierzchni której, otwory wykonane są na jej wierzchołku, symetrycznie do pionowej
osi rury i w maksymalnym ptzedziale kątowym do I20o. Rury te posiadaj ąprzynajmńej
dwa rzędy szczelin, ich połączenie może byó wodoszczelne Dolna częśó rury
wielofuŃcyjnej (MP) może słlĘó zakanń transportowy dla przepływu wody ,

odmiana

odmiana UP (unperforated)

,

bez perforacji.

ż20"l10'.

rP

:12

Rysunek
n

-

1

- Odmiany

po uzgodnieniu z producentem

Ułożenie montżowe rur LP
wierzchołkowego.

a

MP

tr
(

0"

i MP jest

@
Up

rur drenarskich

możliłyinny przedział kątowy szczelin)

jednoznacznie okeślone poprzez oznaczenie punktu

Głębokośćwsunięcia bosego końca rur drenarskich w kielichy rur i ksaahek powinna stanowić
co najmniej 30% średnicy znamionowej rury do średnic DN 800 oraz 20 % średnicy
znamionowej dla rur o średnicach znamionowych DN powyżej 800.

Rury drenarskie i osłonowe do kabli łączone są poprzez kielichy rut, ńączki, ksżahki, łącznilri
zaciskowe lub poprzez zgrzewańe. Połączenia, w których wymagana jest wodoszczelnośó,
wyposżone są w uszczelki elastomerowe spełniające wymagania norm PN-EN 681-1, PN-EN
681-2 lub PN-EN 681-3.

Do wykonania otulin filtracyjnych z włókien syntetycznych do rur drenarskich stosowany jest
materiał spełniający wymagania normy PN-EN 13252.
Dopuszcza się łączenie rur ksźałtkamiwykonanymi z materiału innego niż rury.
Długościrur Kaczmarek w odciŃach prostych wynoszą do 6 m, natomiast w kręgach do 250 m.
Moźliwa jest produkcja rur w irurych długościach,zależnie od ustaleń pomiędzy zleceniodawcą a
zleceniobiorcą.

Rury drenarskie, przepustowe i osłonowe do kabli oraz ksźałtkiprodukowane są w dowolnych
kolorach według uzgodnień między producentem a zleceniodawcą.
Właściwości
identyfikacyjne surowców, materiałów i komponentów stosowanych do produkcji
rur i kształtek Kaczmarek podano w Załączniku w tablicy Z-6. Wykończenie oraz wygląd rur
i ksźaftek przepustowych i drenarskich odpowiadają wymaganiom PN-EN 13476-1, a wygląd
o wykończenie rur i ksźałtekosłonowych odpowiadają wymaganiom PN-EN 61386-1.
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2 ZAN{IERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Rury i ksaahki drenarskie plizęznaczonę są do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do
wykonywania systemów odsączających, rozsączających i odwodnieniowych stosowńych do
odwadniania dróg, tras komunikacyjnych, parkingów. placów manewrowych, podziómnych
elementów konstrukcyjnych oraz odwadniania gruntów w pasie &ogowym
obszarach
zńązanych z inżynierią komunikacyjną. Rury przepustowe, bez perforacji są stosowane do
budowy przepustów drogowych i kolejowych oraz ptzejśó dla małych zwierząt.
Rury ksźahki osłonowę przęznaczonę są do osłony innych rur przewodów, kabli
telekomunikacyjnych, energetycznych
sygnal izacyjnych, znajdujących się w obrębie pasa
drogowego lub w obszarach zwięanych z inzynierią komunikacyjną.

i

i

2,2

i

i

Zahes stosowania wyrobu
Na Podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra InfrastrŃtury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawc zy Dróg
i Mostów stwierdza poz},t}vną ocenę właściwościużytkowych wyrobu budowlanego
o nazwie Rury i ksztaltki z niep|asĘfikowanego polichlorku winylu CVC-U),
z polipropylenu (PP) i polieĘlenu (PE) do drenażu, przepustów oraz do osłony
przewodów i kabli do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnyrn
w zakresie:

2.2.1 dróg publicznych bez ograniczeń,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okeślonymi w rozporządzeniu Miństra Transpońu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie waruŃów technicznych jakim
powirrny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)
oraz w rozPorządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zdnia16 stycznia 2002 r.
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płanrych (Dz. U. Nr
12,

poz. 116 ze zm.).

2.2.2 drógwewnętrznych

bez ograniczeń,

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ż1 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr
14 poz. 60, tekst jednolity)

2.2.3

drogowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okeślonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadaó drogowe obiekty inZynierskie i ich usy,tuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.
735 ze ml.),

2.2.4 kolejowych obiektów inżynieryjnych bez ograriczeń,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymiw rozpouądzeniu Minisha Transpońu

i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie waruŃów technicznych, jakim
powinny odpowiadać budowie kolejowe i ich usytuowanie (Dz, U. Nr 151, poz. 987).
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Warunki stosowania wyrobu

i

kształtki KACZMAREK mogą być układane pod ziemią zgodnie z warunkami
określonymi w projekcie technicznym na głębokościachod 0,8 m do 8 m na podkładzie (lub
podsypce) i w otoczeniu prawidłowo zagęszczonych gruntów dopuszczonych do stosowania
w budownictwie drogowym ujętych w PN-S-02205:1998 zgodnie z zasadarni budowy
przewodów kanalizacyjnych ustalonych w PN-EN 1610 dotyczących szczególnie zasad
ząęszczania gruntu w strefle ułoźeniaprzewodu oraz doboru gruntu podatnego na zagęszczenia,
a w przypadku rur odsączających - gruntu o uziamieniu dostosowanlłn do wielkości szczelin

Rury

sączących lub rodzaju zastosowanej otuliny filtracyj nej.

Pod jezdnią należy stosowaó rury i kształtki KACZMAREK o sztywności obwodowej
SN > 8 kN/m', natomiast poza jezdńą mogą być uż}te ruly o sżywnościobwodowej SN > 4
kN/m". Pod jezdnią w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się zastosowanie rur
o szĘrvnościach obwodowych SN > 4 kN/m' ptzy zapewnieniu warunków zabudowy przewodu
rurowego bez jego nadmiemego odksżałcenia.

i

kształtek KACZMAREK powinno uwzględniaó waruŃi
wodno-gruntowe, przewidywane obciążenia oraz skutki osiadania podłoża nawierzchni
spowodowane ewentualnymi odksaałceniami elastycznej rury, Dobór odpowiedniego rodzaju
rur i ksźałtekukładanych w gruncie może być wykonany przez projektanta zgodnie z PN_EN
1295-1:2002 na podstawie wl.tycznych producenta oraz 1ego deklaracji dotyczącej sztywności

Kżdorazowe zastosowanie rur

obwodowej rur,

Wyrób budowlany należy stosowaó zgodnie z zamierzeniem. zakesem i warunkami, które
podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych właściwych
dla poszczególnych rodzajów budowli w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi należy
uzyskaó zgodę na odstępstwo od tych przepisów w trybie okeślonymw art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

wyrobu budowlanego

2.4

w

Warunki uĘtkowania, montażu i konserwacji

Warunki użfikowania, montżu i konserwacji zgodnie z zaleceniami Producenta.

3 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Właściwościułtkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy.

METODY
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Tablica
Lp.

oznaczenie

typu rvyrobu

budowlanego

Zasadnicze charaktery§tyki
rryrobu budowlanego dla
zamierzonego zaśtosowania
lub zastosowań

właściwości
użTtkowe
wyrażone w
poziomach,
klasach lub w
sposób opisowy

.Iedn.

Metody badań
i obliczeń

3

4

5

6

H56 > 1,8m
dla DN> i60

%

PN-EN l411

TIR< 10

%

PN-EN 744

2

1

Rury

i

ksźałtki
drenażowe
1

Rury i

ksźałtki
przepustowe

Odpomośćna uderzenia
(metoda schodkowa) rur o
ściankach pełnych z PVC-U,
pp i pE oraz rur o ściankach
dwuwarstwowych K2-Dren
(temp, (0 +l)oC, końcówka
bijaka d90, masa ciężarka
0,8 kg, minimalna wysokość
spadku ciężarka 0,8 m,
wymiary próbek wg PN-EN
1411) ').
Rzeczywisty stopień
udarności (TIR) rur
drenarskich o ściankach
falistych z PVC-U, metodą
spadającego ciężarka (temp.
(0 tlfc, długośćpróbek
(200+10) mm, bijak o masie
250 g i promieniu
zaokrąglenia 12,5 mm),
wysokośó spadku cięźarka
,,h" zależna od średnicy
nominalnej DN:

-DN<50:

H56 > 1,2m

dla DN< 160

h=0,8m

-50<DN<90: h:1,0m
-90<DN<l25:h:1.8m
- DN > 125: h:2,0 m

Sźyrvnośóobwodowa rur o
nominalnej klasie
sztywności SN 2):
_ SN1
- SN2
- SN3,2
- SN4
_ sN6,3
- SN8

SNl0
- SNl2
- SNl6
_

> 1,0
> 2,0

>3,2

> 4,0

>6,3

> 8,0
> 10,0

>12,0
> 16,0

kN/mŻ

PN-EN Iso
9969
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Szczelność połączei z
pierścieniem
uszczelniającym rur
przepustowych i drenarskich
odmian Mp i up

ksźałtki
osłonowe

dla

DIN 4262-1

PN-EN ISo

PVC-U
PE

ś4,7 dla PP i

Odpomośó na ściskanie rur:
minimalna siła przy 5%
ugięciu średnicy rur typu
(wg PN_EN 61386-ż4):
- Typ 250
- Typ 450
- Typ 750
Odpomośćna uderzenia rur
w temp. (-5 +1)'C przy
długościpróbek (200
+5) mm, masie młotka
(5+0,05) kg i wysokości
spadania dla średnicy
nominalnej DN:
- 300 mm dla DN < 60:

-400mmdla60<DN<90
- 570 mm dla 90 < DN <
- 800 mm dla DN > l40

nieszczelności w
czasie badania
(l5 minut)

< 2,7

Wskźnik pełzania rur

,,
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bęz

elastomerowym

Rury i

1

l40

>250

9967

N

PN-EN 61386-24

> 450

> 750
Minimum dziewięć
na dwanaście

badanych próbek
nie powinna

wykazyłvać
pęknięć
umożliwiających
wnikanie światła
lub wody, oraz
powinny przejść

PN-EN 61386-24

kulki zgodnie z
PN-EN 61386-24

test

p. l0.4.3

Wytrzymałośóelektryczna
izolacji rur i ksztahek przy
napięciu probierczym
PN_EN 61386-1
brak przebicia
2000V, sinusoidalnym o
częstotliwości 50 - 60 Hz
Rezystancja izolacji rur i
> l00
Mo
PN-EN 61386-1
kształtek osłonowych
" Ilośćpróbek: - rury z PVC-U wgPN-EN 14ll,
- rury z PP i PE - 5 sź., ale jeślijedna z próbek ulegnie uszkodzeniu przy masie ciężarka 0,8 kg i wysokości
spadku 1,8 m, wymagane jest przeprowadzenie peŁrych badan wg PN-EN 14l l

2)

W prąpadku rur drenarskich właściwość
iest oznaczana na próbkach rur bez filtra lub otuliny filtracvinei

4
4.1

PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE ORAZ SPOSÓB

ZNAKOWANIAWYROBU

WyĘczne doĘczące pakowania

Rury Kaczmarek nie wymagają pakowania, mogą być natomiast wiązanę w wiąki (palety) lub
kęgi. Kształtki Kaczmarek mogąbyć pakowane w opakowania zbiorcze lub dostarczane luzem.
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WyĘczle dotyczące tran§pońu i składowania

Rury Kaczmarek należry składować w pozycji poziomej na równym podłożu,na podkładach
drewnianych lub paletach.

Kształtki należy składowaó

w

opakowaniach zbiotczych

powierzchniach w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.
Dopuszcza się składowanie
dłlższyniż 1 rok.

lub na płaskich, równych

rur i ksźahek na otwańych placach magazynowych przez czas

nie

Rury i kształtki Kaczmarek należy transportować w położeniu poziomym, zabezpieczone przed
przesunięciem i uszkodzeniami. Podczas załadunku i rozładuŃu należy zachowń ostrożność,
ażeby nie uległy uszkodzeniu. Rury i ksźałtkinie mogąbyó przeciąane lecz przenoszone.
4.3 Sposób znakowania wyrobu budowlanego

Wyrób należy oznakować znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r, w sprawie
sposobu deklarowania właściwości
uĄtkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich makiem budowlanym (Dz.U. z2016 t., poz. 1966).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym należy sporządzió kajową deklarację
właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego według wzoru opublikowanego w załącznikll
rrr 2 do

cltowanego rozporządzenia oraz udostępnić ją w sposób opisany w rozpotządzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powirmy towarzyszyć następujące informacje:

5

dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowalny został po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,
nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalający jednoznacznie
określićnazwę i adres siedziby producenta,
nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
numer i rok wydania kajowej oceny technicznej, zgodnie z któtą zostaly zadeklarowane
właściwości
uźltkowe,
numer krajowej deklaracji właściwości
uĄtkowych,
poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości
uźt tkowych,
nazwa jednostki certyfikującej, która uczestniczyła w ocenie
weryfikacji stałości
właściwości
użytkowych wyrobubudowlanego,
adres strony intemetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja zgodności jest na niej
udostępniona.

i

OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚO WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

5.1

Krajowy sy§tem oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych

Zgodnie z Zńącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra InfrastrŃtury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 t. w sprawie sposobu deklarowania właściwości
uĄ.tkowych wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich makiem budowlanym (Dz.IJ. zż016 r., poz. 1966)
Instytut Badawczy Dtóg i Mostów wskazuje dla: Rury i kształtki z nieplasĘfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) polietylenu (PE) do drenażu,
przepustów oraz do oslony przewodów
kab|i w}rynagany krajowy systenr 4 oceny
i weryfikacji stalościwłaściwości
uĘtkowych.

z

i

i
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Zgodnie z § 4 cltowaneg o wyże1 rozporządzenia w krajowym systemie 4 ocena i weryfikacja
stałościwłaściwości
uĘtko*ych wy,robu budowlanego obejmuje:
a) działania producenta:
- okeślenie §pu wy,robu budowlanego,
-

prowadzenie zakładowej kontroli prodŃcji.

5.2 Określenie Ępu wyrobu budowlanego

Określenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocenę właściwości
użl,tkowych w odniesieniu
do zasńniczych charakterysĘk zamierzonego zastosowania tego w}Tobu określonych
w rozdziale 3 oraz właściwości
identyfikacyjne wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopóki nie nasĘlią zmiany surowców, składników, linii produkcyjnej lub zakładu
produkcyjnego.

i

5.3 Zakładowa kontrola

produkcji

Wyrób budowlany, objęty niniejszą Krajową Oceną Techniczną powinien być produkowany
zgodnię z systemem zakładowej kontroli produkcji.
producent powinien ustanowić, udokumentować, wdtożyó i utrzl,rnlłvaó system zakładowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia stałościwłaściwości
uż}tkowych wyrobu budowlanego,
okeślonych w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.
Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji powirrna zawieraó:

a) strŃturę organizacyjną
b) wymagania dla personelu (kwalifikacje,

c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

l)

uprawnienia, odpowiedzialnośćza poszczególne
elementy zakładowej kontroli produkcji, szkolenia),
aud}ty wewnętrzne, prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych,
nadzór nad dokumentacją i zapisami,
plany konholi i badania surowców, wymagania,
plany kontroli i badania gotowego wyrobu,
nadzór nad wyposżeniem produkcyjnym,
nadzór nad wyposżeniem do kontroli i badan z zachowaniem spójności pomiarowej,
nadz& nad plocesem produkcyjnym,
tym prowadzone kontrole badania
międzyoperacyjne,
opis prac podzlecanych i Ęb ich nadzoru,
postępowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,
opis sposobu pakowania, fiansportu i składowania oraz sposób znakowania wyrobu.

w

i

Dokumentacja zakładowej kontroli plodukcji powinrra być uzupełniona o dokumentację
techniczną specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europej skie lub krajowe
oceny techniczne. itp.). przepisy prawa.

System zarządzania jakościąstosowany wg wymagń PN-EN ISO 9001 może być lunany za
system zakładowej kontroli prodŃcji, jeźeli są również spełnione wymagania niniejszej
Kraj owej Oceny Technicznej,
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5.4 Badania gotowych wyrobów
Program badań

5.4.1

Program badń gotowych wyrobów obejmuje badania bieżące.

5.4.2 Badania bieżące
Badania bieżące gotowych wyrobów obejmują:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

badanie sźywnościobwodowej SN rur drenarskich i przepustowych,
badanie odpomości na ściskanie rur osłonowych,
kontrolę wyrniarów rur i kształtek,
badanie odpomości na uderzenia (metoda schodkowa) rur przepustowych i rur drenarskich
ściankach pełnych PVC-U
PP PE olaz
ściankach strukturalnych
dwuwarstwowych K2-Dren,

z

o

,

i

nr o

badanie rzeczyłvistego stopnia udamości(TIR) rur drenarskich
z PVC-U,

o

ściankach falistych

badanie szczelności połączeń z elastomerowl,rn pierścieniem uszczelniającym rur
plzepustowych i rur drenarskich odmian MP i UP,
badanie odpomości na uderzenia rur osłonowych.

5.5 Pobieranie próbek do badań

a)

Próbki do badń bieżących należy pobieraó zgodnie
kontroli produkcji,

z

ustaleniami dokumentacji zakładowej

5.6 Częstotliwośćbadań

a)

Badania bieżące określone w pkt 5.4.2 a-c powinny byó wykonywane dla każdej partii
wyrobu zgodnie z planem badń ustalon}rrn w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji,
lecz nie rzadziej niż raz w roku, natomiast badania bieżące określone w pkt. 5.4.2 d - g
powinny być wykonywane nie rzadziej niż co dwa lata. Wielkośćpartii wy,robu powinna
zostaó określona w dokumentacji zakładowej konnoli produkcji.

5.7

Ocena wyników badań

Właściwościuźltkowe w},robu budowlanego są zgodne ze wszystkimi właściwościami
użlkowymi określonymi w niniej szej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowaźniającym do oznakowania wyrobu
budowlanego zrrakiem budowlanym.

6.2

Kraj ową Ocenę Techniczną uchyla j ednostka, która

6.3

Krajowa Ocena Techniczna nie nanrsza uprawlień wynikających z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własnościprzemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 1|9, poz. 1117,

ą wydała, z własnej inicj

atywy albo na
wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego z udziałem wnioskodawcy,

ze zm.).

j
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WYKORZYSTANYCH W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1 Przepisy:

a)
b)

c)

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz, IJ. z 2016
r. Poz. i 570)
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. IJ , z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
Zm.)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
w sprawie kĄowych ocen technicznych (Dz,U, z 2016 r. Poz. 1968)

I7

listopada 2016r.

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1'| listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania właściwościużytkowych wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.U. z2016 r.Poz. 1966)

7.2 Polskie Normy i inne Normy:

a) PN-EN

681-I:2002 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część1 : Guma

b) PN-EN

c)
d)

681-2:2003 Uszczelnienia

z

elastomerów

- Wlłnagania materiałowe

dotyczące
Elastomery

uszczelek złączy tur wodociągowych i odwadniających - Częśó 2:
termoplaĘczne
PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów , Wymagania materiałowe doĘczące
uszczelek ńączy rut wodociągowych i odwadńających - Częśó 3: Materiały z grlmy
porowaĘ
PN-EN 7ż8:7999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z poliolefin
- ()znaczanie czasu indukcji utleniania

44:1997 Systemy przewodowe z Młorzyw szlucznych - Rury z tworzyw
termoplastycznych - Badanie odpomości na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego

e) PN-EN

0

7

ciężuka

PN-EN 1295-I:2002 Obliczenia statyczne rurociąów ułożonych w ziemi w różnych
warunkach obciązenia - Częśó 1 : Wyrnagania ogólne

1411:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw
termoplastyczny ch - Oznaczanie odpomości na uderzenia zewnętrzne metodą schodkową

g) PN-EN
h)

i)
j)

k)

D

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania plzewodów kanalizacyjnych
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli
PN-EN 13252:ż016-11 Geotekstylia i wyroby pokewne - Właściwościwymagane
w odniesieniu do w}r,obów stosowanych w systemach drenżowych
PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzry sztucznych do
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kana|izacji - Systemy przewodów rurowych
o ściankachstrukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część1: Wl,rnagania ogólne i właściwości
użytkowe

PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Częśó 1:
Wymagania ogólne

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2O1 8/01 1 7 wydanie
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m) PN-EN

n)
o)
p)

q)

r)

s)

t)

61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część24:
Wymagania szczegółowe -Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi

PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa szt:uczrLe - Ozn.aczanie maso\łego wskźnika szybkości
płynięcia (MFR) i objętościowego wskźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw
termoplastycznych - Część1: Metoda standardowa
PN-EN ISO 1183-2:2006 Tworzywa lńu'czne - Metody oznaczania gęstościtworzlłv
szfucznych nieporowatych - Część2: Metoda kolumny gradientowej

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodów rurowych z twolzyw sźucznych - Elementy
sźucznych - Sprawdzanie wymiarów

z tworz}nv

PN-EN ISO

9001 :2015- 10 Systemy zarządzania jakością - Wymagania

PN-EN ISO 9967:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie wskźnika
pełzania

PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z t:worzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywności
obwodowej

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

u) DIN

7.4

4262-1:2009 Rohre und Formstticke fiir die unterirdische Entwiisserung im
Verkehrswege - und Tiefbau - Teil 1: Roke, Formstiicke und deren Verbindungen aus PVCU, PP und PE

raporĘ z badań wyrobu budowlanego:

a) Sprawozdanie nr
Badawczy Dróg
styczeń 2018 r.

i

b) Inspektionsbericht
pńdziemik2lll r.

c)

18/TW-1 z badń sźywnościobwodowej rur drenarskich, Inst}.tut
Mostów, Pracownia Mostów i lJrządzeń Odwadniających, Żmigród

02i

Nr

1701900-1945,

oFI

Technologie&Innovation GmbH, Wiedeń,

Sprawozdanie nr BR-1l75l20l4 zbńń właściwościelektrostatycznych rur osłonowych do
kabli o ściankach strŃturalnych, Główny Instytut Gómictwa, Katowice, maj 2014 r.

Zalaczni,kz

1

Otrzvmuia:
1.

Wnioskodawca
Malewo

1, 63-800

o nazwie:
Gostyń

Kaczmarek Malewo Spótka Jawna,

z

siedzibą
-2

eg.

2. a/a Jednostka Oceny Techniczrej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów ul. Ins§tutowa
03-302 Warszawa tel. (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax: (22) 675 41

ż7

-1

eg.

1
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ZAŁĄCZNIK
Charakterystyki geometryczne rur Kaczmarek oraz wlaściwościmateriałów i komponentów
do produkcji
Charaklerystyczne paxźlmetry wymiarowe, wraz z tolerancjami rur drenarskich
falistych Kaczmarek z PVC-U podano w tablicy Z-1.

Tablica Z-1
srednica nominalna
DN/OD odniesiona
do średnicy
zewnętrmej

Minimalna średnia
średnica
wewnętrzna

Imml

dn..in
Imml

50 (+0,5)

44

80 (+0,5)

71,5

l00 (+0,5)

9l

2

(+ 0,5)

ll3

1+g,57-1,g.;

145

200 (+0,5/-1,0)

l80

l25
l60

o

ściankach
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Charakterystyczne parametry wymiarowe rur drenarskich o ściankach strukturalnych
dwuwarstwowychK2-Dren z PE lub PP i rur przepustowych podano w tablicy Z-2,

Tahlica Z-2
Średnica
nominalna
DN/ID

Średnia najmniejsza
średnicawewnętrzna
di-.

-i.

Średnica
nominaIna

DN/oD

srednia

najmniejsza
średnica
w€wnętrzna
di-. -in

Imnl

Inml

l

2

100

95

ll0

90

150

145

160

134

ż00

195

200

167

ż50

ż45

ż50

z09

300

294

3l5

263

400

392

400

335

500

490

500

4l8

600

588

630

527

800

785

800

669

1000

985

l000

837

Imml

3

Imnl
4
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z PVC-U , PP, PE podano w tablicy Z-3.
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ściankach pełnych Kaczmarek

il-ł]]+ffitil]][ffi-il

Tablica Z-3
Średnica
nominalna

Średnia wartość średnicyzewnętrzrej

Średnia najmniejsza wańośćśrednicy wewnętrznej

di., .in

Imm]

DN/oD

Imm]

Irnrn]

d"..,,"

d....."-

PVC-U

l

2

3

4

110

l10,0

111,0

100,4

98,6

87,9

125

I25,0

126,2

114,0

112

l11,2

160

160,0

161,5

l45,8

143,4

I42,6

200

200,0

201,8

|82,6

179,4

I78,4

ż50

250,0

,§?

1

228,4

224,4

))1 A

315

315,0

3I7,9

287,8

282,8

281,4

355

?55 0

358,2

3ż4,6

3

l8,8

315,6

400

400,0

403,6

365,8

359,4

355,6

450

450,0

454,1

404,4

400,4

500
630

500,0
630,0
710,0
800,0

504,5
635,7

41|,6
457.4
576,4

449,4
566,4

445,2

649,6

638,4

731,6

719,4

7l0
800

716,4
807,2

PP

PE
6

560,6
635,6
711,8

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2O18/0117 wydanie

1

Strona 17119

Charakterystyczne parametry wymiarowe, wraz z tolerancjami rur osłonowych podano w tablicy
Z-4.

Rury GRK, GRB, GRS

Rury KS,KS-S,KK,KK-S

Tahlica Z-4
średnia

właściwości
mechaniczne

średnica
wewnętrzna

Odpomośćna ściskanie

Minimalna
oznaczenie rurv

Średnica
nominalna

DN

tmml

d,_ -,"

Odpomość

Odporność

na zginanie

na uderzenia

Imml

6

GRK 50
GRK 75
GRK l l0

50 (+1,0)

44

typ 250, typ 450

75 (+1,4)

66

lyp 250, typ 450

10 (+2,0)

99

typ 250, typ 450, typ 750

160 (+2,9)

144

Ęp 250, Ęp 450,typ 750

l0 (+2,0)

97,4

typ 750

l25 (+2,3)

l l0,8

typ 750

lż5 (+2,3)

102,2

typ 750

l40 (+3,6)

lż4,0

ryp 750

l60 (+2,9)

l4l,8

ryp 750

1

GRK l60
GRB 110/6,3
GRB l2517,1
GRB l25ll 1.4
GRB 140/8,0
GRB l60/9,1
GRB l60/14,6
GRB 200/l1,4

l60 (+2,9)

130,8

typ 750

200 (+3,6)

|77,2

typ 750

GRB225112,8

225 (+4,1)

|99,4

typ 750

GRB 250/14,2

250 (+4,5)

22|,6

łp 750

1

normalna

ruly Sźywne

normalna
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c.d. tab|icy Z-4
5

6

rury giętkie

normalna

rury giętkie

normalna

rury giętkie

normalna

2

GRs
GRS

3212,0

32 (+0,6)

28

typ 450

3212,9

32 (+0,6)

26,2

typ 750

GRS 40i3,7

40 (+0,8)

3ż,6

Ęp 750

GRS 50/4.6

50 (+1,0)

40,8

typ 750

KS-S 50

50 (+1,0)

40

typ 450, typ 750

KS 75, KS_S 75

75 (+I,4)

61

typ 450, typ 750

10 (+2,0)

95

typ 450, typ 750

160 (+2,9)

l37

typ 450, typ 750

Ks

50,

KS l l0, KS-S l l0
KS 160, KS-s l60

1

KS 200, KS-S 200

200 (+3,6)

typ 450,

§p 750

Ks 225, KS_S 225
KK 50, KK-S 50
KK 75, KK-S 75

225 (+0,71-1,4)

199

typ 450,

Ęp 750

50 (+1,0)

40

typ 450, typ 750

75 (+1,4)

61

typ 450, typ 750

KK
KK

110,

KK_S l10

1

10 (+2,0)

95

typ 450, typ 750

160,

KK-s

160

160 (+2,9)

l37

typ 450, typ 750

KK

200,

KK-S 200

200 (+3,6)

173

typ 450, typ 750

Geometria perforacji rur drenarskich:
Otwory wlotowe muszą mieó ksźałtszczelin, Ich wykonanie musi zapewniaó swobodny dopł},w
i odpłlłv wody. Szczeliny muszą być równomiemie lozmięszczorię, pfostopadle do osi rury.
Szerokośó szczdiin musi odpowiadaó wartościomliczbowym podanym w Tablicy Z-5. Irne
odstępy, szerokości szczę|in związane z tym wymiary graniczne, jak i sposób wykonania
(ksZałry) perforacji są ustalane pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą.

i

Tablica Z-5
Szerokośó szczeliny
b
Imm]

góma

Odchyłki
Imml

dolna

2

.]

+0,4

-0,4

,§

+0,4

-0,4

5,0

+ 1,0

-0,5

l0,0

+1,5

-0,5

1,2

W przypadku rur faliĘch KACZMAREK PVC-U i K2-Dren z PP lub PE szczeliny powinny

znajdować w dole fali.
Rury K2- Dren z PP lub PE i rury drenarskie KACZMAREK o ściankach pełnych z PVC-U, PP,
PE: wielofuŃcyjne (MP), całkowicie (TP) i częŚciowo (LP) perforowane muszą niezależnie od
średnicy, posiadaó powierzchnię lvpły\ĄĄl wody minimum 50 cm'lm lub 100 cm'lm dla
szerokości szczelin> 5 mm. W przypadku rur wieiofunkcyjnych (MP), najmniejsza powierzchnia
wpĘłr,u wody, przy szczelinachod 5 mm, może zostać zredukowana do 75 cm'/m.
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Dla rur o średnicyDN ponad 400 mm sposób wykonania i geometria perforacji (szczelin,
otworów), odstępy, podział i powierzchnia wpływu wody są ustalane pomiędzy zleceńodawcą
i zleceniobiorcą. Ptzy tym otwory dla $pływu wody muszą zapewniaó jej swobodny dopływ
i odpływ.
Rury faliste KACZMAREK z PVC-U muszą posiadać,minimalną powierzchnię wpły,wu dla rur
całkowicie perforowanych (TP) nie mniejszą niż 8 cm'lm.
surowców i komponentów do produkcji rur i ksżahek Kaczmarek zamięszczono
Właściwości
te mogą być sprawdzane na podstawie deklaracji zgodności
2-6.
Właściwości
w tablicy
i dokumentów kontroli wg PN-EN 10204, dostarczonych przed dostawcę/producenta surowca
lub komponentu.
Tab|ica Z-6
właściwość

Lp.

2

l

2

J

Masowy wskaźnik szybkości
płynięcia MFR:
- materiału PE (temperatura
i9OoC, obciążenie 5,0 kg)
- materiału PP (temperatura
230'C, obciązenie 2,16 kg)
Gęstośćpolietylenu PE

Czas indukcj i utleniania (OIT)
w temp. badania 200 "C
(dotyczy materiału na rury i
kształtki do łączenia na
budowie przez zgrzewanie) :

_PE

-PP
4

i zgodnośó
Właściwości
uszczelek elastomerowych

5

mateńału do
właściwości
wykonania otulin fi ltracyjnych
z włókien syntetycmych

Wymaganie

Jedn.

_]

4

0,3<MFR<5

g/lOmin

Metody badań

PN-EN ISo
1133-1

1,5

> 930

kg/.3

mln

PN-EN ISo
1

183-2

PN-EN 728

>20
>8
wg PN-EN 68l -l
lub PN-EN 681-2
lub PN-EN 68l -3

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

wg PN-EN 13252

wgPN-EN l3252

