INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa
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tel. sekretariat:22 814 50 25,fax:228I4 50 28

Warszawa, 24 kwietnia 2019 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie

1

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z zó19 I. poz.266), po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisarni rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i n.rdo*rrictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w SPrawie krajowYch ocen
technicznych (Dz. IJ. zż016 t. poz.1968), na wniosek producenta o nazwie:

Kaczmarek Malewo Spółka Jawna
Malewo 1,63-800 GosĘń

zsiedzibą.

InsĘtut Badawcry Dróg i Mostów

uźytkowych wyrobu budowlanego:
stwierdza poz}.tywną ocenę właściwości

Rury i kształtki z polieĘlenu do ciśnieniowego odwodnienia i kanalizacji oraz
do osłony rur i przewodów
o nazwie

handlowej:

Rury i kształtki z polieĘlenu (PE) oraz rury i kształtki z
PE 100-RC: TYTAN Typ 1, TYTAN Typ 2/2,
TYTAN Typ 2t3, TYTAN Typ 3, TYTAN Typ 3 PLUS

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie podanYm
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

rh
prof. dr

Rafalski

24lrwietnia20\9 r.
Data wydania Krajowej Oceny Technicznej:
Data utraty ważnościKrajowej Oceny Technicznej: 24 kwietnia 2024 r.
16 w
Dokument Iłajowej oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 7 zawięra stron

Ęm Załącmiki3,

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-201910306 wydanie

1

Strona2ll6

1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1

Nazwa techniczna i nanva handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ustalił
następującą nazwę techniczną Rury i kształtki z polietylenu do ciśnieniowego odwodnienia
i kanalŁacji oraz do osłony rur i przewodów

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) oraz rury i kształtki z PE 100-RC:
TYTAN Typ 1, TYTAN Typ 2l2, TYTAN Typ 2l3, TYTAN Typ 3, TYTAN Typ 3 PLUS

i

nazwę handlową

t.2 Nazwa i adres producenta, a także nazlra i adres

upoważnionego przez niego

przedstawiciela, o ile został ustanowiony
Wnioskodawcąjest producent o nazwie i z siedzibą które zostały określonena stronie
Krajowej Oceny Technicmej IBDiM.
1.3

lll7

niniĄszej

Miejsce produkcji wyrobu

Wyrób jest produkowany w:

a) Kaczmarek Malewo Spółka Jawna, zsiedzlbą Malewo 1, 63-800 Gostyńo
b) Kaczmarek Malewo Spółka Jawnao Zaklad w Piaskach, z siedzibą ul. Gostyńska
63-820

12o

Piaski

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu

1.4.1Oznaczenie typu
Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Dróg i Mostów oznaczyŁ następujące typy
wyrobu budowlanego:

1.Rury i ksztahki do ciśnieniowego odwadnianiai kanalizacji i o podwyższonej odpomoŚci na
obciążenia punktowe,
2. Rury i kształtki do osłony innych rur i przewodów oraz do budowy przepustów.

1.4.2 opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych

materiałów

i komponentów
Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej są rury
i ksztahki z polietylenu PE80 i PE100.

i ksztahki z

polietylenu PE100-RC oraz rury

Rury z PE80 lub PE100 wykon;.wane są o zakresie nominalnych średnic zewnętrznych od 25 mm
do 800 mm i szeregach wymiarowych od SDR 7,4 do SDR 41 wg PN-EN Iż20I-2.

Rury TyTAN Typl to rury jednowarstwowe wykonane z polietylenu PE 100-RC, o zakresie
nominalnych średnic zewnętrznych od 25 mmdo 800 mm i szeregach wymiarowych SDR 11 i SDR
17 wg PN-EN I2ż0I-ż.
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konstrukcję dwuwarstwową, z warstwą wewnętrzną podstawową
i warstwą zevlnętrzną stanowiąca minimum ok. 10% gruboŚci
vłytłaczanąz
ściaŃi rury, również vłytłaczanąz polietylenu PE 100-RC. Obie warstwy są ze sobą Połączone
molekulamie przez współwytłaczanie, co daje litą konstrukcję Ścianki rury o Średnicach
zewnętrznych od 25 mm do 800 mm i szeregach wymiarowych SDR 11 i SDR 17 wg PN-EN
I220I-2.
Rury TyTAN Typ2l3 mają konstrukcję trójwarstwową. Srodkowa walstwa, wytłaczana jest
z polietylenu klasy pE 100-RC, a warstwy wewnętrzna i zewnętfzna, Stanowiące od ok. I0oń do
są
25yo grubości ściankirury, wl.tłaczane sąrównież zpolietylenu PE 100-RC. WarstwY Połączone
ze sobą molekularnie przez współwytłaczanie, dając litą konstrukcję ściankirury o Średnicach
zewnętrznych od ż5 mm do 800 mm, i szeregach wymiarowych SDR II oraz SDR 17 wg
PN-EN I220I-2.

Rury TyTAN Typ2l2

^ąą
polietylenu PE 100-RC

Rury TyTAN Typ3 mają konstrukcję dwuwarstwową. Warstwę wewnętrzną stanowi rura
podstawowa, wyĄłaczana z polietylenu klasy PE 100-RC o średnicach zewnętrznych od 25 mm do
800 mm i szeregach wymiarowych SDR 11 i SDR 17 wg PN-EN I2Ż0I-2, Warstwa zewnętrzna
(osłonowa), wykonywana jest z polipropylenu PP lub polietylenu PE, niezwięana molekulamie,
j

est

współq,tłaczana w linii techno

lo gic

znej z rurą podstawową,

Rury TYTAN Typ3 PLUS sąwyposazone w taśmęlub przewód detekcyjny.

Rury o średnicachdo 110 mm dostarczane sąw zwojach lub odciŃach prostYch, natomiast rurY
o średnicach powyżej 110 mm _ wyłącznie w odcinkach prostych.

Ksztahki wykonywane są metodą wtrysku lń zgrzewania doczołowego z segmentów rur PE80,
pE100 lub TyTAN. Metodą zgrzewanta doczołowego z segmentów rur wykonywane są łuki
segmentowe o kątach od 1o do 90o, trójniki równoprzelotowe i redukcyjne oraz trójniki redukcYjne
(złączki
zkołnierzem. Metodąwtrysku wykonywane sąkształtki do zgrzewania elektrooporowego
dwukielichowe, złączki dwukielichowe redukcyjne, trójniki dwukielichowe z odgŃęzieniem
bosym, kolana dwukielichowe 45o i 90") oraz ksztńtki do zgrzewania doczołowego (tuleje
kołnierzowe, ńączki redukcyjne symetryczne, odgil,ęzienia siodłowe zaciskowe, trójniki siodłowe
Do
zgrzewane polifuzyjnie na częściobwodu rury, zaślepkii złączki do przegród budowlanYch).
połączefirur i ksztahek z pE z rurami stalowymi służązłączkiadaptacyjne. Asortyment kształtek
objętych Krajową oceną Techniczną zamieszczono w Załącznikuż.
za
Łączenie rur wykonywane jest przez zgrzewanie doczołowe. Rury i kształtki mogą bYÓ łączone
polnocą zgrzewanla doczołowego, połączeń kielichowych, kształtek elektrooporowych (z drutem

opo.o*y.), lub za pomocą ksztahek z PE z gwintem lub zaciskiem skrętnym

z

uszczelką

elastomerową.

Rury i ksztahki z polietylenu PE i PE 100-RC mają barwę zależną od typu i przeznaczenia,
jednolitą lub czarną z kolorowymi paskami identyfikacyjnymi. W przypadku rur warstwowych
barwy oznaczające typ i przeznaczenie rur i ksztahek ma tylko warstwa zewnętrzna. a w PrzYPadku
uzgodnień
rur trójwarstwowych również wewnętrzna. Rury i kształtki mogą mtęĆ teZ barwę wg
z odbiorcą.

Niniejsza Krajowa ocena Techniczna obejmuje następujące wyroby:
_ ruIy

i

kształtki o zwiększonej odpornościna zarysowania

i

działanie obciążeń PunktowYch

TYTAN Typ1, TYTAN Typ2lż, TYTAN Typżl3, TYTAN Typ3, TYTAN Typ3 PLUS
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przęznaczone do budowy kanalizaĄi ciśnieniowej, bezciśnieniowej i podciśnieniowej w inZynierii
komunikacyjnej, oraz jako przepusty i rury osłonowe dla innych rur i przewodów,

PE80 i PE100 do stosowania jako osłony dla innych rur i przewodów
oraz jako przepusty w..inżynierii komunikacyj nej .
- rury i kształtki z polietylenu

identyfikacyjne surowców i komponentów do produkcji rur i ksztahek podano
Właściwości
w Zńączniku 3. Wykończenie i wygląd rur i kształtek odpowiadająwymaganiom PN-EN |2ż0I-2
i PN-EN I220I-3 (rury i ksztahki do kanalizacji i odwadniania) i PN-EN 61386-1 (rury i kształtki
osłonowe). Barwa rur i ksztahek powinna byó zależna od przeznaczenia. Rury i kształtki mogą być
wykonywane w kolorze czarnym. z paskami identyfikacyjnymi o odpowiednim kolorze. Barwne
oznaczęnie przeznaczęnia może być wykonane tylko w warstwie zewnętrznĄ.
Parametry geomeĘczne rur i kształtek określanych w milimetrach z godnie z PN-EN ISO 3126 podano
w wgZałącznika 1 i dokumentacjitechnicmej wyrobów

2 ZAN[LERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.| Zamierzone zastosowanie wyrobu

i ksźahki objęte niniejszą

Krajową Oceną Techniczną przeznaczone są do stosowania
do ciśnieniowego odwodnienia i kanalizacji i oraz jako przepusty i rury osłonowe dla innych rur
i przewodów. Wyroby mogą być układane w pasie drogowym (pod jezdniąi poza jezdnifl, oraz na
innych terenach i obiektach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.

Rury

Rury i ksztahki o zwiększonej odporności na zarysowanie i działanie obciążeń punktowych mogą
być układane w grrrncie bęz stosowania podslpki i obsypki metodą wykopową oraz do budowy
i renowacji rurociągów metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi (np. przewiertu sterowanego,
przecisku, reliningu, slipliningu, burstliningu).
2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia I7
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
użl.tkowych wyrobu budowlanego o nazwie technicznej:
stwierdza pozltywną ocęnę właściwości
(PE)
polieĘlenu
odwodnienia i kanalizacji oraz do osłony
do
ciśnieniowego
Rury i kształtki z
rur i przewodów i nazwie handlowej: Rury i kształtki z polieĘlenu (PE) oraz rury
i kształtki z PE 100_RC: TYTAN Typ 1, TYTAN Typ2l2, TYTAN Typ2l3, TYTAN Typ 3,
TYTAN Typ 3 PLUS do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w
zakresie:

ż.2.1 dróg publicznych

bez ograniczei,

rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymiw rozporządzentu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) oraz
w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia |6 stycznia2}}Z r. w sprawie
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze

w

Zm.).

2.2.2 dróg wewnętrznych bez ograniczeń,
w rozumieniu przepisów ustawy
60. tekst jednolity)

z dnia2I

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz,
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2.2.3 drogowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń,

rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymiw rozporządzeniu Ministra TransPortu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinnY
odpowiadaó drogowe obiekty inzynierskię i ich usl,tuowanie (Dz. U. Nr 63, Poz,735 ze zm.).

w

2.ż.4 kolejowych obiektów inrynieryjnych

bez ograniczeń,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymiw rozporządzeniu Ministra TransPortu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznYch, jakim
powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz, U, Nr 151, poz,987),

ż.3

Warunki stosowania wyrobu

Rury i ksztahki objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną powinny byĆ układane w gruncie
zgodnie z warunkami określonymi w projekcie technicznym i zgodnie z instrukcją montazu
(lub podsypce)
opracowanąprzęZproducenta, na głębokościachod 0,8 m do 8 m na podkładzie
i w otoczeniu odpowiednio zagęszczonej zasypki z gruntów dopuszczonych do stosowania
w budownictwie drogowym wg PN-S-O2ż05:L998 zgodnie z zasadami budowy Przewodów
zasad
ciśnieniowych i kanalizacyjnych ustalonych w PN-EN 1610, dotyczących szczegÓInie
zagęszczaniagruntuwstrefielłożeniaprzewodu,
RuryTYTAN Typl, TYTAN TypżD,TYTAN TypZ|3,TYTAN Typ3 i TYTAN Typ3 PLUS mogą
i obsYPki
byó układane w otwartych wykopach w gruncie rodzimymbęzstosowania obcej PodsYPki
piaskowej metodami tiadyc}jnymi i wąskowykopowymi oraz mogą być stosowane do renowacji
.urociągo* i układane metodami bezwykopolvymi np, przewieńu sterowanego, Przecisku,
TYP1,
reliningu, slipliningu, burstliningu. Przy stosowaniu przewiertu sterowanego, rurY TYTAN
pLUS
o znormalizowanych
TyTAN Typ2ly, ivrłN Typ1l3, TyTAN Typ3 i TyTAN Typ3
stosunkach wymiarów SDR 11 i SDR 17 mogąbyć zabudowanebez rur osłonowych.

PodjezdniąnaIeŻystosowaćruryiksŹałtkiosztyrłnościobwodowejSN>

jezdniąmogą bYĆ
(znorma|izowany stosunek wymiarów SDR 21 lub mniejszy), natomiast poza
wYmiarów
użl.te rury i kształtki o sźywnościobwodowej SN > 4 kN/m' (znormalizowanY stosunek
jezdnią
rur
SDR 26 lub mniejszy). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie Pod
o sztyr;vności obwodowej SN > 4 kN/m2 (znorma\izowany stosunek wymiarów SDR 26) Pod
zastosowania.
warunkiem wykonania odpowiednich obliczeń, potwierdzającychmożliwoŚÓ takiego
Rury i ksztahki z polietylenu pE, i PE 100-RC mogąbyó stosowane w temperaturach PowYŻąŻO"C,
20"C
lecz nie v,ryższej niz 40"C. Dopuszczalne ciśnienie robocze prob w temperaturach PowYŻej
należy obliczyć wgzŃącznika A do normy PN-EN l2201-I,
które Podano
Wyrob budowlany naleĘ stosować zgodnie z zarnierzęniem, zakresem i warunkami,
w Krajowej ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanYch właŚciwYch dla
poszcz:sgolnych rodzajów budowli w budownictwie komunikacyjnym. Pued zastosowanięm
naleŻY uzYskaĆ
wyrobu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanYmi
z dnia
zgodę na odstępstwo od tych przepisów w trybie określonym W art, 9 ustawy
7 ltpca1994 r.Prawo budowlane (tekst jedno]rtty Dz.IJ. zż0l8 r.,poz,1202),

'Warunki użytkowania, montażu i konserwacji
WaruŃi użytkowania, montażui konserwacji zgodnie z

2.4

za|ęceniarni Producenta.

1
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METODY

uZytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy.
Właściwości

Tablica
Oznaczenie typu
wyrobu

Lp.

budowlanego

2

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zasto sowania lub
zastosowań

Jedn.

Metody badań
i obliczeń

5

6

uĄrtkowe
wyrażone w
poziomach,
klasach lub w
sposób opisowy
4

3

Test piecowy dla ksźałtek
wokół punktu
wtryskowych w temperaturze
Mrysku max
powietrza (1 10'C i w czasię
głębokośćpęknięć,
zależnymod grubości(e) ścianki:
- 15 min. dla: e < 3 mm
- 30 min. dla:3 mm <e< 10 mm
- 60 min. dla: 10 mm(e( 20 mm
- 140 min. dla:20 mm<eś 30 mm
- 220 min. dla:30 mm<e< 40 mm

1

właściwości

PN-EN ISo

rozwarstwień lub
pęcherzy oraz
rozwarcie spoin nie
powinny przekraczać
20% grubościścianki

580

Wydłużenie przy zerwanlu w
temperaturz e p ow ietr za ż3" C

ż

_)

4

- Rury i

bezciśnieniowej
podciśnieniowej
kanalizacji i
odwadniania, o
podwyższonej
odporności na
obciążenia
punktowe
Rury i ksztahki
do osłony innych
rur i przewodów
oraz do budowy
przepustów
-

5

6

ksźałtki

do ciśnieniowej,

:

-dlae<5mmszybkość
zrywania 100 mm/min.

-dla5mm<e<12mm

-

350

%

<3

%

szybkośó zrywania 50 mm/min,

- dla e > 12 mm szybkość

zwwania25 mmlmin.

Skurcz wzdłuzny rur

Wltrzymałośó zgrzevu
doczołowego rur i kształtek na
rozciąganie
Odpornośó na odrywanie

ksńahek kielichowych
zgrzęw any ch e lektrooporowo
(temperatura badania 23" C)

PN-EN ISo
ż505

badanie do

uszkodzenia:
plasĘczne - spehria
kruche - nie spełnia
długość
zainicjowanego
pęknięcia
maksymalnie l/3

ISo

13953

ISo 13954
ISo 13955

dłusościzsrzęwanei
bez uszkodzeń,

sz§wność

lntegralnośćstruktury
wielowarstwowych
wspóhvytłaczanych

obwodowa w
drugim pomiarze co
najmniej 80 %
początkowej
wartości szłwności
obwodowei

PN_EN |2ż01ż

ZŃącztikB

Zmiana masowe go wskaźnika

7

PN-EN lso
6ż59-1

szybkości pĘnięcia (MFR)
polietylenu w wyniku
przetwórstwa na rury i ksztahki

<20

o/
/o

PN_EN ISo
1

133-1
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2

J
st aty czna
dla rur ciśnieniowych:
-20"C:100 h; Iż,4MPa
- 80'C; 165 h; 5,4 MPa
- 80oC; 1000 h; 5,0 MPa
Wytrzymało śó hydro st aĘ czna
dla rur bezciśnieniowych:
- 80'C; 165 h;4,0 MPa

4

1
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5

6

Wytrzymało śćhydro

8

-

9

10

- Rury i ksztahki

do ciśnieniowej,

bezciśnieniowej
podciśnieniowej
kanalizacji i
odwadniania, o
podwyższonej
odporności na
obciążenia
punktowe

11

do osłony innych
13

4
4.1

Test FNCT (Full Notch Creep
Test) dla rur z matętiału PE
100RC (temp 80 oC, 4 N/mm2,
20ń Arkopal N-100,
czasż 8760 godz.)
Odpornośó rur z PE 100RC na
obciążenie punktowe (test PLT
oC,
dr Hessela), (temp 80
4 N/mmz, 2%o Arkopal N-100)

rur i przewodów
oraz do budowy
przepustów

PN_EN ISo
116,7-2

PN_EN ISo
1167-4

bezuszkodzeń
podczas badania

bez uszkodzenia

ścianki

Odpornośó na powolną
propagację pęknięó (Notch Test)
dla rur wielowarstwowych
współwytła czany ch, na próbkacl bez uszkodzeńw
czasię badania
w postaci rur o średnicy110
mm, SDRl1, z karbem, w temp.
80oC, ciśnienie 9,żbar, czas
8760 godz.

wspóhłytłaczanych, na
próbkach w postaci rur wg PNEN 12201-1, w temp. OoC
- Rury i ksztahki

1167-1

bez uszkodzeń
podczas badania

80'C; 1000 h; 2,8 MPa

Odpornośó na szybką
propagację pęknięó (RCP) dla
rur wielowarstwowych

12

PN-EN ISo

Wytrzymałośóhydrost aty czna
rur osłonowych i
przepustowych:
- 80'C; 165 h;4,0 MPa
- 80'C; 1000 h;2,8 MPa

wzrost pęknięć
zatrzymany

ISo

16770

PAS 1075

PN-EN ISo
13479

PN-EN ISo
13477

PN-EN ISo
116,|-1

bez uszkodzeń
podczas badania

PN-EN ISo
1167-2

PN-EN ISo
1167-4

PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA

wYRoBU

WyĘczne dotyczące pakowania

Rury produkowane są w odcinkach prostych lub zwojach i pakowane w wiązki owinięte taŚmą
dostosowane do paletowania. Ksztahki sąpakowane w kartony lub worki foliowe.
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4.2WyĘczne doĘczące transportu i składowania

Rury należy transportować w połozeniu poziomym na podkładach lub równym podłożu.Podczas
załadunku i rozładunku należy zachowac ostrozność, aby nie uległy uszkodzeniu. Rury i kształtki
nie mogąbyó przeciryane ani przetaczanęlecz przenoszone. Rury i kształtki mogąbyć przewożone
dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ich gabarytów, a sposób ich ułożeniapowinien
gwarantować nie przemieszczanie się podczas transportu.
Rury po rozpakowaniu na|eży składować w pozycji poziomej na równym podłozu, na podkładach
drewnianych, z tworzywa sztucznego lub gumy. Ksżahki w magazynach i na placu budowy
powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych.
4.3 Sposób znakowania wyrobu budowlanego

Wyrób należy oznakować znakiem budowlanym zgodnie z Wmaganiami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
użltkolvych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
sposobu deklarowania właściwości
ich znakiem budowlanym (Dz. IJ. z ż016 r., poz. 1966) otaz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
deklarowania właściwości
znakiem budowlanym (Dz. U. z20I8 T. poz. 1233).
Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym należy sporządzić krajową deklarację
właściwościuzytkowych wyrobu budowlanęgo według wzoru opublikowanego w załączniku
nr 2 do cytowaneg o rozporządzenia oraz udostępnić ją w sposób opisany w rozporządzęniu.
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny tow arzy szyć następuj ące informacj e :
dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowalny został po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,
nazwai adres siedziby producenta lub znak identyfrkuj ący pozwalający jednoznacznie określić
nazwęi adres siedziby producenta,
I\azwai oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane
użytkowe,
właściwości
użltkowych,
numęf kraj owej deklaracj i właściwości
uży,tkowych,
poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości
nazwajednostki certyfikującej, która lczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałościwłaściwoŚci
użytkowych wyrobu budowlanego,
adres strony internetowej producenta, jeżelri krajowa deklaracja zgodności jest na niej
udostępniona.
5

OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚO UZYTKOWYCH

5.1

urytkowych
Krajowy system oceny i weryfikacji stałościwłaściwości

Zgodnie z Zńącznikiem nr I do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia I7
użytkowych wyrobów budowlanych
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z ż016 r.) poz. |966) oraz
rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniającYm
rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwościużytkowych wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233) InstYtut
Badawczy Dróg i Mostów wskazuje dla wyrobu budowlanęgo o nazwię technicznej: Rury
i kształtki z polieĘlenu (PE) do ciśnieniowego odwodnienia i kanaluacji oraz do osłony rur
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przewodów i nazwie handlowej: Rury i kształtki z polieĘlenu (PE) oraz rury
i kształtki z PE 100-RC: TYTAN Typ 1, TYTAN Typ2l2, TYTAN Typ2l3, TYTAN Typ 3,
TYTAN Typ 3 PLUS wymagany krajowy system 4 oceny i weryfikacji stałościwłaściwoŚci

i

uzytkowych.
Zgodnie z § 4 cytowanego wyżej rozporządzenia w krajowym systemie 4 ocena i weryfikacja
urytkorvych wyrobu budowlane go obej muj e
stałościwłaściwości
:

a) działańa pro ducenta

:

- określenie §pu wyrobu budowlanego,
-

prowadzeńę za\<ładowej kontroli produkcji.

5.2 OkreśIenie Ępu

wyrobu budowlanego

uzl,tkowych w odniesieniu do
Określenietypu wyrobu budowlanego obejmuje ocenę właściwości
zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreŚlonych
identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej OcenY
w rozdzialę 3 oraz właściwości
Technicznej, dopóki nie nastąpią zmlany surowców, składnikow, linii produkcyjnej lub zaKadu
produkcyjnego.
5.3 Za|<ladowa kontrola produkcji

Wyrób budowlany, objęty niniejszą Krajową Oceną Techniczną powinien byĆ produkowany
zgodnie z systemem zakładowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowić, udokumentować, wdrozyć i utrzymywać system zal<ładowej
użltkowych wyrobu budowlanego,
kontroli prodŃcji w celu zapewnienia stałościwłaściwości
określonych w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.
Dokumenta cja zakładowej kontroli produkcj i powinna zawuerac,.
a)

strukturę or ganizacy

b) wymagania
c)
d)
e)

D

g)

h)
D

j)

k)
l)

jną

dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialność za

poszazegÓlne

elementy zakładowej kontroli produkcj i, szkolenia),
audl.ty wewnętrzne, prowadz enie działań koryguj ących i zapobiegawczych,
nadzór nad dokumentacj ą i zapisami,
plany kontroli i badania surowców, wymagania,
plany kontroli i badania gotowego wyrobu,
nadzór nad wypos ażęniem produkcyj nym,
nadzor nad wyposazeniemdo kontroli i badań z zachowartiem spójności pomiarowej,
nadzót nad pńesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania międzyoperacyjne,
opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,
postępowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,
opis sposobu pakowania, transportu i składowania oraz sposób znakowania wyrobu.

Dokumentacj azakładowej kontroli produkcji powinna być uzupełniona o dokumentacjętechniczną
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe ocenY
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarządzariajakościąstosowany wg wymagń PN-EN ISO 9001:2015-10 moŻębYĆuznanY
za system zal<ładowej kontroli produkcji, jeżeli są równiez spełnione wymagania niniejszej
Kraj owej Oceny Technicznej
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5.4 Badania gotowych wyrobów
5.4.1 Program badań

Program badń gotowych wyrobów obejmuje badania bieżące.

5.4.2 Badania bieżące
Badania bieźące gotowych wyrobów obejmują

a)
b)

badanie wydłużenia ptzy zerwaniu wg tablicy,lp. ż,

c)
d)

badanie parametrów geometrycznych rur i ksztahek wg p. I.4.2,

badanie zmiany masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR polietylenu

wyniku

przetwórstwa na rury i kształtki wg tablicy, lp. 7,

badanie wytrzymałościhydrostatycznej rur wg tablicy, lp. 8.

5.5 Pobieranie próbek do badań

a)

w

Próbki do badń bieżących na|eży pobierać zgodnie
kontroli produkcji.

z

ustaleniami dokumentacji zakładowej

5.6 Częstotliwośćbadań

a)

Badania bieżące określone w pkt 5.4.2 od a) do c) powinny być wykonywane dla kaźdej partii
wyrobu zgodnie z planem badań ustalonym w dokumentacji zal<Ładowej kontroli produkcji,
lecz nie rzadziej niżraz w roku,

b)

Badania bieżące określone w pkt. 5.4.2 d) powinny być wykonywane zgodnie z planem badń
ustalonym w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej niż co dwa lata.
Wielkośćpartii wyrobu powinna zostać określona w dokumentacji zakładowej kontroli
produkcji

5.7

Ocena wyników badań

użytkowe wyrobu budowlanego
Właściwości

są zgodne ze

wszystkimi właściwościami

użytkowymi określonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

6 POIJCZENIE

6.1 Krajowa

Ocena Techniczna nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.
która ją v,ydała, z własnej inicjatywy albo na
wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postępowania
wyj aśniając e go z udzińem wnio skodawcy.

6.2 Krajową Ocenę Techniczną uchyla jednostka,

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnień wynikających z ustawy z dnta 30 czerwca
2000 r. Prawo własnościprzemysłowej (Dz.U. z2003 r. Nr 1 19, poz. III7 , ze zm.).
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7 WYKAZDOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTĘPOWANIU
w postępowaniu

o wydanie

krajowej oceny Technicznej wykorzystano:

7.1 Przepisy:

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.Dz. IJ. zŻ0I9 r. Poz.266);
b) Ustawy zdnia7 |ipca1994r.Prawo budowlane (tekst jednolityDz.U.z2018r.poz.1202);
c)- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 listoPada ŻOt6r,
* rpru*ió t<ralowych ocęn technicznych (Dz. IJ. zż016 t. poz.1968);
d)' Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 listoPada 2016 r,

użytkowych wyrobów budowlanYch oraz
sprawie sposobu deklarowania właściwości
,poób,, znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r, poz, 1966) oraz
rózporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniającego
uzy'tkowych wYrobów
,oiporrĘdrenie w sprawie spoŚobu deklarowania właściwości
1233),
budowtany ch orazsposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z20I8 r. PoZ-

w

7.2

Polskie Normy i inne Normy:

:2002 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące
_
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających część1: Guma
dotYczące
b) PN-EN 68I-2:ż003 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -, Częśó 2: Elastomery termoPlastYczne
c) PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
d) PN_EN 10204:2006 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli
a)

PN-EN

ę)

PN-EN Iż20I-I:20I2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody

681-1

oraz do

ciśnieniowejkanilizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- CzęŚÓ

1:

Postanowienia ogólne

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
(PE) -przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanaltzacji deszczowej i sanitarnej -- PolietYlen
Część2: Rury
do
g) PN_EN Iżż0I_3+A1:2013_05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sżucznych
(PE)
-przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitamej -- PolietYlen

PN-EN I220I-2+AI:2OI3-Iż Systemy

Część3: Ksźałtki

h)

PN-EN 1414I:2008 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z

termoplastycznych
tworzyw sztucztych -- Połą"r.rria do bezciśnieniowych zastosowń pod ziemią -- Metoda
okreśiania długotrwałej sŹczelności połączefi z uszczęIkami elastomerołvYmi PrzęZ
oszacowanie nacisku uszczelki

i)

pN_EN 61386-1:2011 Systemy rrrr instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- CzęŚĆ l:
Wymagania ogólne

j)

PN-EN ISo 580:2006 Systemy przewodów rurowych i rur osłonolvych ztworzyw sztucznych
Zmlan
ocenY
- Kształtki wtryskowe z tworzyw termoplastycznych -- Metody wizualnej

w wyniku ogrzewania

k)

133-1:2011 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie masowego wskaŹnika szYbkoŚci
(MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw

pN_EN ISo

płynięcia

1

iermoplasty cznych -- Częśó 1: Metoda standardowa
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PN_EN ISO 1167-I:2007 Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworz},w sztucznych
do przesyłania płynów -- Oznaczanie wytrzymńości na ciśnienie wewnętrzne -- Częśó 1:
Metoda ogólna

m) PN-EN ISO 1167 2:2007 R ry, ksźahki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sżucznych
do przesyłania płynów -- Oznaczartie v,rytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne -- Częśc2:
Przygotowanie próbek do badń w postaci rur

n)

pN-EN ISO 1167-4:2008 Rury, kształtki i zestawy z termop|astycznych tworzylv sńucznych
do przesyłania płynów -- Oznaczanie wytrzymałościna ciśnienie wewnętrzne -- CzęŚc 4:
Przygotowanie zestawów

1183-1:2013_06 Tworzyrva sźuczne -- Metody oznaczania gęstoŚci tworzyw
sztucznych nieporowatych -- Część1: Metoda zarlurzęniowa, metoda piknometru cieczowego
i metoda miareczkowa

o) PN-EN ISO

p)

PN-EN ISO 2505:2006 Rury

q)

PN_EN ISO 3126:ż006 Systemy przewodów rurowych
z tworzyw sztuczny ch - Sprawdzanie wymiarów

r)

PN-EN ISO 6259-1:2015-05 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie właŚciwoŚci
mechanicznychprzy rozciryanil -, Częśó 1: Ogólna metoda badań
PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością-Wymagania

s)
t)

z

twotzyw termoplastycznych -- Skurcz wzdłużny -- Metoda

i warunki badania

z

tworzyw sztucznych - Elementy

pN_EN ISO 11357-6:2013-06 Tworzywa sńllczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa
(DSC) -- Część6: Oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT izotermiczny) oraz temperatury
indukcj i utleniania (OIT dynamtczny)

13477:ż008 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów -Oznaczanie odpomości na szybkąpropagację pęknięcia (RCP) -- Metoda badania w małej skali
w stanie stacjonarnym (badanie 54)

u) pN-EN ISO
v)

PN-EN ISO 13479:2010 Rury z poliolefin do przesyłania płynów -- ()znaczanie odpornoŚci na
propagację pęknięć -- Metoda badania powolnego wzrostu pęknięć w rurach z karbem

w) ISO

13953:2001 Polyethylene (PE) pipes and fittings -- Determination of the tensile strength
and failure mode of test pieces from a butt-fused joint

x) ISo

13954:1997 Plastics pipes and fittings -- Peel decohesion test for polyethylene (PE)
electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm

y)

ISO 13955:1997 Plastics pipes and fiuings -- Crushing decohesion test for polyethylene (PE)
electrofusion assemblies

16170:2004 Plastics Determination
polyethylene -- Full-notch creep test (FNCT)

z} ISO
aa)

of

environmęntal stress cracking (ESC) of

pAS

1075:2009.04 (Public Available Specification) - Rury z Polietylenu do altematywnych
technik układania. Wymiary, wymagania techniczne i badanie

bb) pN-S-Oż205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
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Raporty zbadań wyrobu budowlanego:

Test (FNCT) under ACT conditions on
a)
- Report No.: R17 0I 33ż7-C_ACT Full Notch Creep180,
SDR 11, type 2l3" according to PAS
specimens from ,,TYTAN pipe, Trinking Water, OD
no.: PlR0417), HESSEL
year);
Certificate
tbzsnnq CERT€9 (Supervision ż0I7l 1. Half
Ingenieurtechnik GmbH, Roetgen 2017 r.

b)' Report No.: R18 03 3399-B_ACT Full Notch Creep Test (FNCT) under ACT conditions on a
multilayerpipe (Type 2B-Iłyer accordingto PAS 1075) OD 180 x16.4 mm (SDRI1) made
from Borealis BoiśafeTMHE3494-LS-H following PAS 1075 (Retesting period 2017-2)
HESSEL Ingenieurtechnik GmbH, Roetgen 2018

r.

c)- Report No.: R16 01 3133-B_(PLT+; Accelerated point loading test on a ,,TYTAN

PiPe,
2016/
(Supervision
WATER, oD 50, SDR 11, typi 1" according to PAS IO75lDIN CERTCO
ż.HaIf year), HESSEL Ingenieurtechnik GmbH, Roetgen 2016 r,

d)' Report No.: R17 03 ż909-C_ACT Full Notch Creep Test (FNCT) under ACT conditions on
specimens from plain solid wall pipe OD 250 x 14,8 mm (SDR17) made from BorSafe
HE3490-LS_H acóording to PAS 1075, HESSEL Ingenieurtechnik GmbH, Roetgen 2017 r.
Test (FNCT) under ACT conditions on
e)
- Report No.: R16 01 3020_ACT Full Notch Creep
specimens from,,TYTANlipe, TW, oD 630, SDR 11, type 1" according to PAS 1075,

HESSEL Ingenieurtechnik GmbH, Roetgen

D

2016 r.

Report No.: R18 01 3490-A_PLT+ Accelerated Point Loading Test (PLT+; on a black solid
wall pipe (Type 1 according to PAS 1075) OD 40 x 3,7 mm-(SDR 11) made from ELTEX@
SupeisiressTM-TuB 121N6000 (Retesting period 2018-1), HESSEL Ingenieuńechnik GmbH,
Roetgen 2016 r.

g) Sprawozdarie Nr 915/GP-3l20I8 zbadafi laboratoryjnych rur polietylenołvych PE 100-RC
TyTAN typ 2l2,Ins§.tut Nafty i Gazls, Zespół Laboratoriów Badawczych Sieci, Instalacji i
IJrządzeń Gazowych, Kraków, pńdzierr:rlk 20 1 8 r,

h)

i)

zdanie z badafi ff 484lż016, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i
Barwników, oddziałFarb i Tworzyw, Gliwice, listopad ż016 r.
Sprawo

Sprawozdanie Nr 6Il20I6lK00020007/ A22-I65h Z oznaczania wytrzymałoŚci na ciŚnienie
wewnętrzne, Centrum JakośćGamrat S.A., Jasło, listopad 2016 r.

załącznil<iz t

Otrzymuia:

1.

Wnioskodawca o nazwie: Kaczmarek Malewo Spółka Jawnao z siedzlbą Malewo 1,63-800

GosĘń

2.

-2

egz.

1,
a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów ul. Ins§,tutowa
-1
)3-3)2Warszawa tel. (2ż) 614 56 59, (22) 39 00 4l4,fax,. (22) 675 4127

egz.
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PARAMETRY GEOMETRYCZNE RUR I KSZTAŁTEK.

Wymiary rur z PE80 i PE100 powinny być zgodne z PN-EN 1220I-2. Wymiary rur TYTAN Typl,
TYTAN TypLlZ, TYTAN TypZl3 i warstwy podstawowej rur TYTAN Typ3 i TYTAN Typ3 PLUS
powinny być zgodne z normąPN-EN 12201-2. Grubości warstwy osłonowej rur TYTAN Typ3 i
TYTAN Typ3 PLUS powinny byó zgodne z wartościami podanymi w tablicy ZI.

Tabl.icaZ1
Średnica rury
podstawowej

TYTAN
Typ3
mm
1

32
40
50
63
75

Grubość
ścianki
rury
podstawowej
SDR 17 z PE
mm
2

2,0

ż,4
3,0
3,8
4.5

Grubość
warstwy
osłonowej z

PP lub PE

Srednica

Sredn 1ca

ZewnętrZna

rury

rury

podstawowej

TYTAN

TYTAN

Tvp3

Tvp3

mm

mm

mm

3

4

5

33.6

8

ż5
32
40
50

Z-3

0.8

26"6

3.0
3,7
4,6

0"8

JJ,o

0"8

47,6

0,8

5I,6

63

5,8

0,8

6,8
8,2
10,0

1,0

1,5

140

II,4
I2,J

64,6
77,0
92,4
113,0
128,0

160

I4,6

180

16,4

ż00

18,2

2,0
2,0
2,0

225

20,5

250
280

22,7
25.4
28.6
32.2

2"3

Jo,J

2,7
2,7
3,0

1.0

77 "0

]5

5.4

1.2

92.4

90

6^6

1.5

l13,0

110

I25
I40

7.4

1,5

125

8.3
9.5

1,5

315
355

400
450
500
560
630
710
800

13,4
14,8
16,6
18.7

)7

2.5

3ż0^0

2.5

360.0
405.4
455,4
506,0
567,0
638,0
719,0
810,0

I0,7
I1,9

21.I
23.7
26"7

29,7
33,2
37,4
42,7

47,4

2.7

)7

3,0
3,5

4,0
4,5
5,0

Tvo3
mm

90

200
ż25
250
280

rury

TYTAN

,7

4I.6
51.6
64"6

2,0
2,0
2,0
2,3
2,3

PP lub PE

Srednica
ZęwnętrZna

6

110

160
180

podstawowej
SDR l 1 zPE
mm

Grubość
warstwy
osłonowej z
mm

0,8
0,8
0.8
0.8

I28,0
I43,0
164,0
184,0
204,0
229,6
ż54.6
ż84.6

Grubość
ścianki
rury

315
355

400
450
500
560
630

7I0
800

40,9
45,4
50,8

I,2
1,5
1,5

,)?

ż"3

)5
)5

)-ą5

57,ż

4,0

64,5

4,5

72,6

5,0

I43,0
164,0
184,0
204.0
229.6
254.6
284.6
320,0
360,0
405,4
455,4
506,0
567.0
638,0
719.0
810,0
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- ASORTYMENT PRODUKOWANYCH KSZTAŁTEK

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje następujące ksźahki:

o

ksźałtkiwykony.wane metodą zgrzewania doczołowego z segmentów rur
- łuki segmentowe o kątach od 0o do 90o,

-

o

o

o
o

trójniki równoprzelotowe i redukcyjne,
trójnik redukcyjny zkołnierzem,

kształtki wtryskowe z polietylenu do zgrzewania elektrooporowego (z drutem oporowym)
- złączka dwukielichowa (bez przegrody),
- złączkadwukielichowa redukcyjna,
- trójnik dwukielichory z odgałęzieniem bosym,
- kolana 45'i 90'dwukielichowe,
kształtki wtryskowe (bose) z polietylenu do zgrzewania doczołowego
- tuleja kołnierzowa,
- złączkaredukcyjna symetryczna,
- odgałęzienie siodłowezaciskowe,
- trójnik siodłowy zgrzewany polifuzyjnie na częściobwodu rury,
- zaśIepka,
- złączka do przegród budowlanych (punkt stały),
kształtki specjalne
złączki adaptacyjne z polietylenu do łączeniarur PE zrurarni stalowymi
- złączkarrrowa PE do zgrzewaniadoczołowego - stal z gwintem zewnętrznym,
- złączkarurowa PE do zgrzewaniadoczołowego - stal zkołnierzem,
- złączkarurowa PE do zgtzewaniadoczołowego - stal z gwintem wewnętrznym,
- złączkain-situ dołączeniarury PE z kurkiem sferycznym,
- złączkain-situ dołączeniarvry z PE z metalowym gwintem zewnętrznym.
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WŁAŚCIWOŚCI IDENTYFIKACYJNE SUROWCOW I

KOMPONENTÓ\il DO PRODUKCJI RUR I KSZTAŁTEK

Właściwości
surowców i komponentów do produkcji rur i ksztahek objętych niniejszą Krajową
Oceną Techniczną zari\ięszczono w tablicy Z3. Właściwości
te mogą byó sprawdzane na podstawie
deklaracji zgodnościi dokumentów kontroli wg PN-EN 10204, dostarczonych przed producenta
surowca lub komponentu.

Tab|icaZ3
Lp.

właściwość
ż

1

2
a
J

Masowy wskaźnik szybkości
płynięcia MFR polietylenu (temp.
190oC, obciążenie 5,0 kg)
Gęstośó polietylenu PE

Czas indukcji utleniania (OIT)
polietvlenu w temp. 200 "C
Właściwości
i zgodność
uszczelek elastomerowych:

-zgumyikauczuków

4

5

6

7

8

- z elastomerów

termoplastycznych
- dłu gotrwała w7Ąrzymało śc
uszczelek z elastomerów
termoplastvcznvch
Odporność na powolną propagację
pęknięó §otch Test) w materiale
w postaci rury o średnicy 110 mm,
SDRl1, z karbem w temp. 80oC,
parametry badania:
- ciśnienie9,2bar, czas 8760 godz.
dla PElO0RC,
- ciśnienie9,2bar, czas 500 godz.
dla PEl00
- ciśnienie 8,0 bar, czas 500 godz.
dla PE80
Odporność na szybką propagację
pęknięó (RCP) w materiale w
postaci rury (temp. 0"C)
Test FNCT (Full Notch Creep
Test) dla rur z PE, l00RC (temp 80
oC,4 N/mmz,20ń Arkopal N-l00,
czas> 8760 sodz.)
Odporność na obciążenie
punktowe (test PLT dr Hessela)
1)w
postaci
materiału PE 100RC
oC,
rury (temp 80
4 N/mm2, 2%o Arkopal N-100)

Wymaganie

Jedn.

Metody badań

]]

4

5

0,2<MFR<1,6

g/l0min

ł 930

kg/m3

>20

mln

PN-EN ISo
1

133-1

PN-EN ISo l l831

PN-EN ISo
l1357-6

wg PN-EN 681-1

wg PN-EN 681-1

wg PN-EN 68I-2

wg PN-EN 681-ż

PN-EN I474I

PN-EN 14741

bez uszkodzęńw czasle

badania

wzrost pęknięó
zatrzymany

PN-EN ISo
13479

PN-EN ISo
|3477

bęzuszkodzeń w czasie
badania

ISo

bez uszkodzenia ścianki

PAs

16770

1075

