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APROBATA TECHNICZNA IK 

AT/07-2013-0174-01 

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. 
U. Nr 249 z 2004 roku pozycja 2497) oraz 
rozporz'lcdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 201 0 roku w sprawie reorganizacj i 
Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa (Dz. U. Nr 75 z 2010 roku pozycja 475) w 
wyniku post~powania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie na 
wniosek firmy: 

BETONST AL Sp. z o.o. 

ul. Wiosenna 1 

70-807 Szczecin 

stwierdza si~ przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobu o nazwie: 

RURY KANALIZACYJNE PRZECISKOWE 
ZPOLIMEROBETONU 

w zakresie ina zasadach okreslonych w niniejszej Aprobacie Technicznej IK. 

Termin wazuosci: Dyrektor 

31 pazdziemik 2018 r. 

Warszawa, pazdziemik 2013 r. 

Dokul\lent Aprobaty Technicznej IK: AT/07-2013-0174-01 zawiera 22 stron. 
Tekst tego dokumentu kopiowac mozna tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmen
t6w tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Kolejnictwa. 
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1. Przedmiot aprobaty 

1. 1. Charakterystyka techniczna 

Przedmiotem aprobaty s<r 

- rury z polimerobetonu (betonu zywicznego) 0 przekroju kolowym 0 srednicy od 800 

do 2000 mm przeznaczone do ukladania metod'\: przeciskowq, 

- l'lczniki do wymienionych rur. 

1. 1. 1 Rury kanalizacyjne z polimerobetonu do ukladania metodq_ przeciskania 

Podstawowymi surowcami do produkcji rur S'l: 

• kruszywa mineralne o r6znym uziarnienia, 

• mikrowypelniacz, 

• zywica poliestrowa b~dctca materialem Wi'l:Z'\:CYID. 

Dlugosc rur ukladanych metod'l przeciskow'l o srednicy nominalnej r6wnej 800 mm wy

nosi 2000 mm, dla pozostalych srednic dlugosc wynosi 3000 mm. Dokladnosc wykonania 

Z'\:danej dlugosci wynosi ±1 %. 

Powierzchnie rur S'l gladkie. Wewn~trzna powierzchnia nie moze zawierac por6w widocz

nych golym okiem. Mikrochropowatosc powierzchni wewn~trznej nie przekracza 0,1 mm. 

Powierzchnie pokryte S'l warstw'l chemoodpomego lakieru poliestrowego, nadaj'lcego wy

robom odpomosc chemiczn'l na wi~kszosc medi6w organicznych oraz na srodowiska wodne 

w zakresie pH 1 -;- 10. Odpomosc chemiczn'l zapewnia takze struktura materialu i wlasciwo

sci komponent6w. 

Kazda rura kanalizacyjna rna wmontowane trzy kotwy transportowe z glowic'l kulowq, 

umozliwiaj'lce transport rur w pozycji pionowej lub poziomej. 

1. 1. 2 tq_czniki do rur ukladanych metodq_ przeciskania 
-.. ,, ~ .-

' -
Rt!rY. kanalizacyjne do ukladania metod'\: przeciskania zaopatrzone S'l z jednej strony w 

stalowy pierscien sprz~gaj'lcy . W rurach o srednicach nominalnych DN 800, pierscien 

sprz~gaj'lCY nasadzony jest na gumow'l uszczelk~, kt6ra znajduje si~ r6wniez na drugim 
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ko:6.cu rury. Pol'l_czenie tych rur pokazano na rysunku 1. Pol'l_czenia rur o srednicach od DN 

1000 do DN 1800 ilustruje rys. 2, natomiast DN 2000- rys. 3. Pierscie:6. sprz~gaj'l_cy w tych 

rurach jest przyklejany dwuskladnikowym klejem epoksydowym. Natomiast drugi koniec 

rury zaopatrzony jest w gumowe uszczelki. 

Do cz6l rur przeciskowych, od strony gdzie znajduje si~ pierscie:6. sprz~gaj'l_cy, przykle

jony jest pierscie:6. o grubosci 10 - 25 mm z mi~kkiego drewna lub material6w drewno

pochodnych o niskiej spr~zystosci, sluz'l_cy do r6wnomiernego rozlozenia sily nacisku na 

calym obwodzie rury podczas przeciskania. 

Pierscien ze stali nierdzewnej Uszczelka gumowa 

;· i . . 
• ' - ' . • • t ; ~' . • • ' • 

Rys. 1. L'l_cznik rur kanalizacyjnych z polimerobetonu ukladanych metod'\_ przeciskow'l_, sto
sowany dla rur o srednicach nominalnych DN 800 

Pierscieri stalowy 

Pierscieri 
drewniany 

Uszczelka gumowa 

/ 

Rys. 2. L'l_cznik rur kanalizacyjnych z polimerobetonu ukladanych metod'\_ przeciskow'l_, sto
sowany dla rur o srednicach nominalnych od DN 1000 do DN 1800 
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Pierscier\ stalowy 

... , ~-::-.-. . -.~ 
Kit epoksy
dowy 

Pierscien 
drewniany 
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Uszczelka gumowa 

/ . 
Dysza pomrarowa 

Rys. 4. L<tcznik rur kanalizacyjnych z polimerobetonu ukladanych metod<tprzeciskowct, 
stosowany dla rur o srednicach nominalnych DN 2000 

1. 2. Oznaczenia i klasyfikacja wyrobu 

Do kazdej partii dostarczanych wyrob6w powinny bye dol<tczone co najmniej nast~puj<tce 

informacje: 

• producent i adres - BETONST AL Sp. z o.o: 
70-807 Szczecin, ul. Wiosenna 1 

• identyfikacja wyrobu- RKP (rura kanalizacyjna z polimerobeto
nu), srednica nominalna DN, numer seryj
ny 

• numer Aprobaty Technicznej IK- AT/07-2013-0174-01 

• numer i data wystawienia krajowej dekla-
racji zgodnosci- np. 14/2013 15.12.2013 

Przyklad znakowania: 

BETONSTAL Sp. o.o., 70-807 Szczecin, ul. Wiosenna 1 

RKP. DN 1400. 14.05.2013. AT/07-2013-0174-01. 14/2013 15.12.2013 

SYMBOLE KLASYFIKACYJNE WYROBU: 

- Polska Klasyfikacja Wyrob6w i Uslug (PKWiU): 26.61.12-40.49 

- Systematyczny Wykaz Wyrob6w (SWW): 1455-19 

i / /~:~1 1 i l i -: j \ 1 ~-;l 7 
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2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 

2. 1. Przeznaczenie i zakres stosowania 

Wyroby obj~te niniejsz~ aprobatc:p~przeznaczone do budowy metod~przeciskania oslon rur i 

przewod6w oraz przepust6w pod nasypami kolejowymi. 

Mog~ bye r6wniez stosowane do budowy ci~6w odwadniaj~cych sluz~cych do grawitacyj

nego, bezcisnieniowego odprowadzania w6d opadowych i podziemnych z podtorza grunto

wego (zbieracze i kolektory), zwlaszcza wtedy, gdy wymagana jest calkowita szczelnose tych 

ci~6w. 

2.2. Warunki stosowania 

Wyroby mog~ bye wbudowywane w podtorze kolejowe przy zachowaniu nast~puj~cych wa

runk6w: 

a) podstaw~ stosowania musi bye projekt, uwzgl~dniaj~cy m.in. miejscowe warunki wodno

gruntowe, zasady wymiarowania i budowy odwodnienia, przewidywane obci<tZenia, wy

trzymalosci rur i zabezpieczenia rur przed uszkodzeniami. Orientacyjne zakresy stosowa

nia rur w zale:Znosci od ich wytrzymalosci podano w tablicy 1. Dob6r wlasciwej w danych 

warunkach wytrzymalosci powinien bye poprzedzony odpowiednimi obliczeniami sta

tycznymi uwzgl~dniaj~cymi przewidywane obci~zenia zgodnie z PN-EN 1990, PN-EN 

1997-1 i PN-EN 1997-2, 

b) stosowanie rur w miejscach nara:Zonych na obci~zenia dynamiczne wymaga ukladania ich 

na takich gl~bokosciach i w taki spos6b, aby wyeliminowae skutki tych obci~zen, 

c) przeciski rur powinny bye wykonywane zgodnie z projektem uwzgl~dniaj~cym charakte

rystyk~ sprz~tu i zalecenia producenta, 

d) l~czenie rur polega na wsuni~ciu rury montowanej w koniec poprzedniej rury w ten 

spos6b, ze bosy koniec rury montowanej dosuwany jest do konc6wki uzbrojonej w l~cz

nik. Przed przyst~ieniem do wykonania pol~czenia nalezy skontrolowae stan l~cznika i 

bosy koniec montowanej rury, ewentualnie oczyscie i posmarowae smarem gliceryno

wym, 
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e) przy przejsciach pod torami minimalna grubose nadsypki, mierzona od g6mej powierzch

ni podklad6w, nie moze bye mniejsza od 1,0 m, a gl~bokose ulozenia rury powinna wyno

sie co najmniej 1,5 m od gl6wki szyny, 

f) odcinki ci~6w odwodnieniowych pomi~dzy S<tsiednimi studzienkami musz<t bye proste i 

o jednakowym przekroju (nie mo2:na stosowae element6w ograniczaj<tcych lub zmieniaj<t

cych kierunek przeplywu w6d), 

g) ukladanie, montaz i odbi6r ruroci~6w powinno bye zgodne z wymaganiami normy PN

EN 1610 oraz warunk6w technicznych Id-3, 

h) na terenach obj~tych wplywami eksploatacji g6rniczej wyroby mog'l_ bye stosowane 

zgodnie z wymaganiami Gl6wnego Instytutu G6mictwa, 

i) w temperaturach ponizej 0°C nie nalezy prowadzie prac pol'l_czonych z zag~szczaniem 

grunt6w przy rurach. 

Tablica 1 

Orientacyjne zakresy stosowania rur w zaleznosci od wytrzymalosci W 

Wytrzymalosc W 

Lp. w = _!__ Zastosowanie 
Ld 

.[kN/m2
] 

I 2 3 

1 60::; w < 120 
Ci~i zbieraj'l_ce i odprowadzaj'l_ce wody ukladane na mi~dzyto-
rzach nieobci<t:Zonych na gl~bokosci do 6,0 m 
Ci~i zbieraj'l_ce i odprowadzaj<tce wody, ukladane na gl~boko-

2 w~ 120 
sci do 8,0 m, w tym takZe pod torami orazjezdniami (w wypad-
ku skrzyzowania z torami minimalna gl~bokose rury mierzona 
od gl6wki szyny nie moze bye mniejsza od 1,5 m) 

3. Wymagania i wtasciwosci techniczne 

3. 1. Wymagania og6/ne dla zakladowej kontroli produkcji 

Rury i zl'l_czki powinny bye produkowane zgodnie z obowi'l_zuj'l_C'l dokumentacj'l_ technolo-
·-

giczn'l_ z material6w okreslonych w zestawieniu materialowym. Producent zobowi'l_zany jest 

do ci~lego nadzorowania jakosci zgodnie z przyj~tym systemem zapewnienia jakosci wyro

bu. 
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System iarz£tdzania jakosci£t powinien umozliwiae identyfikacj(( dostaw podstawowego mate

rialu wykorzystywanego do produk:cji, oraz identyfikacj(( elementu. Prowadzona dokumenta

cja powinna bye czytelna i datowana, oraz umozliwiae jednoznaczne odniesienie do elemen

t6w, kt6rych dotyczy. Dane mog£t bye przechowywane w formie dokumentu lub w postaci 

zapisu cyfrowego. Nadzorowaniem nalezy obj£te nast((puj£tce dokumenty i dane (zapisy): 

• atesty material6w, 

• instrukcje kontroli, 

• procedury badan, 

• warunki techniczne odbioru gotowych wyrob6w, 

• dane dotycz£tce wyposazenia kontrolno-pomiarowego, wzorcowania, 

• protokoly: kontroli dostaw, badan kontrolnych, badan okresowych, 

• zapisy na temat szkolenia personelu, kt6rego dzialania maj£t wplyw najakose produ

kowanych prefabrykowanych element6w, 

• ewidencj(( zgloszonych reklamacji. 

3.2. Deena zgodnosci 

Producent zobowi'l:_Zany jest do dokonywania oceny zgodnosci wyrobu stosownie do wyma

gail systemu 4. System ten naklada nast((puj£tce obowi£tzki na producenta: 

• przeprowadzenie wst((pnego badania typu potwierdzaj£tcego spelnienie przez wyr6b wy

magail uzytkowo-technicznych okreslonych w punkcie 3.4, 

• wprowadzenie, dokumentowanie i utrzymanie systemu zakladowej kontroli produk:cji, 

kt6ry powinien obejmowae sprawdzanie material6w poprzez kontrolowanie dokument6w 

przedstawionych przez producent6w tych material6w oraz prowadzenie badail kontrol

nych i okresowych wyrobu. 

Wskazany system oceny zgodnosci zostal ustalony w oparciu o rozporz£tdzenie Ministra In

frastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci wyrob6w bu

dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
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3.3. Wymagania dotyczifce materialow 

3.3.1. Surowce do produkcji rur 

Podstawowymi sl.rrowcami do produkcji rur sct: wysokoreaktywna, nienasycona zywica po

liestrowa, mctczka kwarcowa i kruszywa o r6:lnym uziarnieniu. Surowce te powinny spelniac 

wymagania okreslone w technologii produkcji: 

a) nienasycona zywica poliestrowa po utwardzeniu powinna miec nast~pujctce wlasciwosci: 

• g~stosc 1,0- 1,2 g/cm3
; 

• wytrzymalosc na zginanie nie mniej niz 110 N/mm2
; 

• modul Younga 3500 N/mm2
; 

• wytrzymalosc na rozcictganie nie mniej niz 55 N/mm2
; 

Ilosc Zywicy w polimerobetonie powinna wynosic 10- 12% masy polimerobetonu. 

b) mctczka kwarcowa powinna zawierac co najmniej 98 % Si02, nie wi~cej niz 0,2 % 

wody i miec ziama o wymiarach do 200 )..LID . 

c) kruszywa, w sklad kt6rych wchodzct piasek o uziarnieniu 0/2 mm, zwiry frakcji 2/8, 

8116 i 16/32 mm, powinny zawierac nie wi~cej niz 0,2 % wody i spelniac wymagania 

normy PN-EN 12620+Al. 

3.3.2. Materialy do produkcji zlq_czek 

Uszczelki wykonuje si~ z elastycznych elastomer6w (SBR, EPDM, NBR), spelniajctcych 

wymagania okreslone w licencyjnej technologii. Guma, z kt6rej wykonane sct uszczelki rur, 

powinna spelniac wymagania normy PN-EN 681-1. 

3.3.3. Sprawdzanie surowc6w i materia/ow 

Surowce i materialy do produkcji sprawdza si~ wg p. 4.3. 

3.4. Wlasciwosci uiytkowo-techniczne 

Wymagania uzytkowo-techniczne sprawdza si~: 

- metodami podanymi w p. 4.3, 

- zgodnie ze szczeg6lowymi wymaganiami dla poszczeg6lnych wyrob6w. 
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3.4. 1. Wymiary 

Wymiary rur kanalizacyjnych do ukladania metodq_ przeciskowq_ powinny bye zgodne z 

dokumentacjq_ techniczno- konstrukcyjnq_producenta (tab. 2, kol. 1-9). 

Tablica 2 

Wymiary rur kanalizacyjnych do ukladania metodq_ przeciskowq_ 

Srednica Srednica Grubosc scia-
Diu g. Odchy- Dopusz-

nominalna zewn~trzna ny usko- lenie od Prost. czalna 
DN [mm] [mm] rmml ku prostoli- czol. sila 
wy- max. wymiar max. wy- max. [mm] niowosci [nimlm] przeci-
miar odch. odch. miar odch [mm] sku [kN] 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

800 960 80,0 ±4 65 5 1,0 2720 

1000 ±8 1184 
±8 

92,0 100 7 4140 

1200 1424 112,0 ±6 10 
1,5 

4530 

1200 1482 141 ,0 5700 

1400 1661 130.5 5580 

1400 1720 160,0 7400 

1500 1780 140,0 6480 

1600 ±10 1898 ±10 149,0 7800 

1600 1940 170,0 8950 

1800 2135 167,5 9860 

1800 2160 180,0 10720 

2000 2373 186,5 184 10980 

2000 2390 195,0 13300 

Wymiary i materialy lq_cznik6w do rur stosowanych w metodzie przeciskowej sq_ dobierane 

kazdorazowo w zaleznosci od: 

warunk6w wodno-gruntowych w strefie przecisku, 
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typu urz'ldzen przeciskowych posiadanych przez wykonawc~, 

typu i parametr6w zastosowanych uszczelek. 

3.4.2. Wyglq_d zewn~trzny, barwa i znakowanie 

Strona 1 0/22 

Rury nie mog'l_ posiadae widocznych golym okiem rys, p~kni~e, czy nier6wnomiemosci. 

Powierzchnia wewn~trzna rur powinna bye idealnie gladka, nie mog'l_ bye widoczne pory. 

Na zewn~trznej powierzchni dopuszcza si~ niewielkie pory, jednak nie w obr~bie nasadzania 

l'l_cznik6w, gdzie powierzchnia powinna ponadto bye gladka bez zadzior6w, w celu latwego 

nasadzenia l<l_cznika na miej scu montam. 

'. : 

Rury powinny miee barw~ brunatn'l, jednolit<t pod wzgl~dem odcienia i intensywnosci na calej 

powierzchni. 

Znakowanie rur powinno bye zgodne z wymaganiami podanymi w p. 1.2. 

3.4.3. Wodoszczelnos6 

Rury kanalizacyjne i ruroci<tgi powinny bye wodoszczelne. W wyniku badania szczelnosci 

nie powinny wyst'l_Pie przecieki, ani mokre plamy, a ubytek wody konieczny do podtrzyma

nia cisnienia powinien spelniae wymagania normy PN-EN 161 0. 

3.4.4. Wytrzymalos6 rur na obciq_tenia zewn~trzne 

Wytrzymalose rury okresla si~ wartosci'l_ sily niszcz'l_cej rur~ przy obci'l_zaniu jej sil<t r6w

nomiemie rozlozon'l_ na calej dlugosci tworz'l_cej walca pr6bki. Przy takim obci'l_zeniu na

st~puje zginanie scian rury. Pomi~dzy wytrzymalosci'l_ na zginanie, grubosci'l_ scian i sil<t 

niszcz'l_c'l_ zachodzi nast~puj'l_ca zalemose: 

cr= a M/W 

gdzie: 

cr - wytrzymalose na zginanie [N/mm2
] 

a- wsp6lczynnik korekcyjny 

M.-.mqJ11ep.t?gi.n.aj'l_cy ,[N/mm] 
'-"'-'---'.......,........,. ~-· ~ I,.__ 'I-' '\.'-' " 'to. ....,,_..__. 

w- wskaznik wytrzymalosci przekroju poprzecznego rury 

Wytrzymalose na zginanie rur o przekroju kolowym mozna wyliczye z sily przy zlamaniu. 
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cr = 0,3(Fn/1)(3d + 5s)/s2 

gdzie: 

Fn- sila przy zlamaniu [N] 

d- srednica wewn~trzna rur [mm] 

1 - dlugose badanego odcinka rury [ mm] 

s- grubose scianki na szczycie rury [mm]. 

Sily niszczq_ce Fn dla rur nie powinny bye mniejsze od podanych w tab. 3. 

Sily niszczq_ce Fn 

Srednica we-
Grubosc scianki Sila Fn Lp. wn~trzna [mm] [kN/m] 

[mm] 
1 2 3 4 

1 800 80,0 96 . 
2 1000 92,0 100 
3 1200 112,0 120 
4 1200 141,0 165 
5 1400 130,5 126 
6 1400 160,0 183 
7 1500 140,0 133 
8 1600 149,0 144 
9 1600 170,0 184 
10 1800 167,5 162 
11 1800 180,0 184 
12 2000 186,5 180 
13 2000 195,0 196 

3.4.5. Odpornosc na scieranie 

Strona 11/22 

Tablica 3 

Odpomose na scieranie rur kanalizacyjnych polimerobetonowych powinna bye taka, aby po 

100 000 obciq_zen ubytek grubosci scianki byl mniejszy niz 0,5 mm (wym6g normy DIN 

54815- 2). 

3.4.6. Obciq_tenie przy przeciskaniu 

Dopuszczalne sily przeciskania rur podano w kol. 10 tab. 2. 
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4. Badania 

4. 1. Rodzaje i czf!stotliwosc prowadzenia badafl 

Dopuszczenie do dystrybucji (obrotu) i stosowariia w budownictwie wyrob6w obj~tych ni

niejsz'l_ Aprobat'l_ Techniczn'l_ wymaga przeprowadzenia badania typu oraz prowadzenia badan 

kontrolnych ( odbiorczych) i okresowych, stanowi'l_cych podstaw~ wystawienia w obowi'l_zuj'l_

cym trybie dokument6w atestacyjnych. Badania wykonuje si~ w celu sprawdzenia i oceny 

wyrobu pod wzgl~dem danych znamionowych i zastosowanych material6w. 

Badania moze wykonywa6 Producent we wlasnym zakresie w ramach systemu zakladowej 

kontroli produkcji. 

4.2. Program badafl 

W stepne badania typu przeprowadzane s'l_: 

• w celu sprawdzenia i oceny wyrobu pod wzgl~dem jego parametr6w w ramach post~po

wania kwalifikacyjnego, przed dopuszczeniem wyrobu do produkcji, 

• 

• 

w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych wyrobu, zmian technologii pro

dukcji lub zmian warunk6w wytwarzania (np. wymiana linii technologicznej, przenie

sienie zakladu produkcyjnego, itp.), 

kazdorazowo po uzyskaniu informacji o wadliwym funkcjonowaniu wyrobu . 

Zakres wst~pnych badan typu podano w tablicy 4. 

Badania, kt6re w procedurze aprobacyjnej byly podstaw'l_ do ustalenia wlasciwosci technicz

no-uzytkowych wyrob6w obj~tych Aprobat'l_ stanowi'l_ wst~pne badanie typu w ocenie zgod

nosci. 

Badania kontrolne (odbiorcze) prowadzone S'l_ w spos6b ci<tgly wedlug procedur wlasnych 

producenta w ramach systemu zakladowej kontroli produkcji. Celem tych badan jest: 

• sprawdzenie spelnienia wymagan na egzemplarzach wyrob6w pochodz'l_cych z biez'l_cej 

produkcji, 

• potwierdzenie stabilnej jakosci produkowanych wyrob6w. 

Zakres badan kontrolnych ( odbiorczych) podano w tablicy 4. 
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Badania okresowe nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na 3 lata w celu sprawdzenia i oceny 

wyrobu. Zakres tych badailjest taki samjak wst~pnych badail typu. 

Tablica 4 

Zakresy badail 

Badania wst~p-

Lp. Wlasciwosci 
ne typu oraz Badania kontrolne 

badania okre- (odbiorcze) 
sowe 

1 2 3 4 

1 Wyrniary + + 
2 Wyglq_d zewn~trzny + + 
3 Barwa + + 
4 Znakowanie + + 
5 W odoszczelnosc + -
6 

Wytrzymalosc na obciq_Zenie ze-
wn~trzne *) 

+ -. 
7 Odpomosc na scieranie*) + -
8 Obciq_Zenie przy przeciskaniu + -

") tylko dla rur 

Pr6bki do badail nalezy pobieraclosowo wg PN-83/N-03010. 

Do wst~pnych badail typu nalezy pobrac 3 sztuki wyrobu z ka.zdej srednicy. 

Liczebnosc pr6bek do badail kontrolnych ( odbiorczych) okresla program badail producenta. 

W przypadku zmiany wymagan kolejowych stawianych wyrobowi mogq_ ulec zmianie aktual

ne kryteria oceny i program badail. 

4.3. Opis badan 

4.3.1. Sprawdzenie surowc6w i material6w 

Kontrola surowc6w polega na: 

- sprawdzeniu dokument6w identyfikujq_cych dostaw~, 

- sprawdzeniu wlasciwosci surowc6w istotnych dla prowadzenia procesu technolo-

gicznego i jakosci gotowego wyrobu. 

Kontrola lq_cznik6w obejmuje: 

- sprawdzenie wymiar6w trzech lq_cznik6w z kazdej dostawy (pomiar srednicy zewn(;?trznej i 

szerokosci pierscienia stalowego ), 
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-ocen~ wizualnctkazdego lctcznika (prawidlowosc wykonania spaw6w, dokladnosc w za

kresie wymaganych sfazowan kraw~dzi blach). 

4.3.2. Sprawdzenie wymiar6w 

Srednice wewn~trzna i zewn~trzna rur mierzone set dla obu konc6w rur w odleglosci okolo 

5 em od konca rury, w czterech plaszczyznach, za pomocct specjalnego przyrzctdu. Wy

nik jest srednict arytmetycznct z czterech pomiar6w i jest podany z dokladnoscict ± 1 mm. 

Grubosc rury jest mierzona z dokladnoscict ±1 mm, na obu koncach, w czterech przeciwle

glych miejscach rury, w odleglosci okolo 50 mm od jej konc6w. 

Dlugosc mierzona jest po wewn~trznej stronie rury z dokladnoscict ±5 mm. Wynik jest 

srednict arytmetycznct z dw6ch pomiar6w, wykonanych w dw6ch naprzeciw siebie lezct

cych plaszczyznach. R6znica wynik6w jest miarct prostopadlosci powierzchni czolowych 

do osi rury. 

Sprawdzanie srednic i grubosci rur odbywa si~ dla danego asortymentu raz na tydzien oraz 

zawsze przy zmianie podstawowych surowc6w bctdz zastosowaniu nowych form. 

4.3.3. Sprawdzenie wyglq_du, barwy i znakowania 

Sprawdzenia dokonuje si~ poprzez ogl~dziny nieuzbrojonym okiem w swietle rozproszonym z 

odleglosci 1 m. 

4.3.4. Sprawdzenie wodoszczelnosci 

Badania wodoszczelnosci przeprowadza si~ na zestawie co najmniej dw6ch rur, bctdz ich 

odcink6w, wraz z lctcznikiem, pod cisnieniem 2,4 bar. Osi'illni~cie wymaganego cisnienia 

powinno nast~powac stopniowo w czasie nie kr6tszym niz 15 minut. Osi'l_gni~ta wartosc 

cisnienia powinna bye utrzymywana przez co najmniej 15 minut. Badanie jest wykonywane 

dla co dwusetnej rury z danego asortymentu. 

4. 3. 5. Sprawdzenie wytrzymalosci rur 

Badanie przeprowadza si~ na rurach lub ich odcinkach na stanowisku do badan. Dlugosc 

badanego odcinka powinna wynosic minimum 300 mm. Dla duzych rur, gdy brak jest moz

liwosci technicznych przeprowadzenia testu dopuszcza si~ badanie wycink6w pierscienia. 
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Dlugosc wycinka powinna odpowiadac 5-krotnej wartosci grubosci scianki, a szerokosc 

okolo 3-krotnej. Badany fragment rury, jak i wycinka rury jest obci~zany poprzez belk~ 

rozkladaj~c~ nacisk na cal~ dlugosc pr6bki. Szerokosc belki sciskaj~cej powinna wyno

sic 1/10 odst~pu podp6r. Obci~zenie powinno wzrastac r6wnomiemie, z szybkosci~ ok. 500 

N/s. Koncowa wytrzymalosc powinna bye osi~ni~ta po ok. 2 min. 

Wytrzymalosc na zginanie dla rur o przekroju kolowym wyliczana jest z sily przy zlamaniu 

wg wzoru podanego w punkcie 3.4.4. Dla pr6bek-wycink6w rur wytrzymalosc na zginanie 

8 wyrazona w N/mm2 jest wyliczana z sily niszcz~cej wg wzoru: 

8 = (3/2) x( F/b) x l/s2 
ak 

gdzie: 

F - sila przy zlamaniu [N] 

1 - odst~p podp6r [ m] 

b - szerokosc pr6 bki [ m] 

s - grubosc scianki rury [ m] 

ak - wsp6lczyimik korekcyjny r6wny (3d+ 5s)/(3d + 3s), gdzie d oznacza srednic~ we

wn~trzn~ rury 

4.3.6. Sprawdzenie odpornosci na scieranie 

Pr6ba odpomosci na scieranie przeprowadzana jest na pr6bce rury na stanowisku do ba

dan zgodnie z PN-EN 295-3. Pr6bk~ stanowi~c~ pol6wk~ rury zamyka si~ od strony po

wierzchni czolowych i napelnia wod~ i zwirem kwarcowym o okreslonej wielkosci. Po za

mkni~ciu plyt't, pr6bka jest naprzemiennie unoszona i opuszczana o 22,5° w kierunku 

wzdluznym. Po wykonaniu 100 000 takich obciq_Zen dokonuje si~ pomiaru wgl~bien na po

wierzchni wewn~trznej pr6bki rury w co najmniej 20 punktach wzdluz linii srodkowej. Wy

nikiem badania scieralnosci jest srednia z dokonanych pomiar6w. 

4.3. 7. Sprawdzenie sily przeciskania 

Dopuszczaln~ sil~ przeciskania okresla si~ metod~ laboratoryjno-analityczn~ wg PN-EN 295-

7, p. 4.8.3. W pierwszym obliczen etapie sil~ okresla si~ najako iloczyn najmniejszego przekro

ju poprzecznego rury i wytrzymalosci na sciskanie materialu przyj~tej jako 5% kwantyl rozkla-
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du normalnego. W drugim etapie oblicza si~ maksymaln'l_ sil~ przeciskania rury z uwzgl~dnie

niem mimosrodu dzialaj'l_cej sily przeciskowej i wsp6lczynnika bezpieczenstwa. 

5. Pakowanie, przechowywanie i transport 

5. 1. Pakowanie 

Rury mog'l_ bye dostarczane luzem, pakowane pojedynczo lub w drewniane ramki. Zalezy to 

od srednicy rur, ich ilosci oraz ustalen pomi~dzy dostawc'l_ i odbiorc'l_. 

Wyr6b nalezy znakowae znakiem budowlanym zgodnie z rozporz'l_dzeniem Ministra Infra

struktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci wyrob6w 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 

ze zm.). Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym Producent jest obo

wi'l_zany dol'l_czye informacj~ zawieraj'l_c'l_: 

a) okreslenie, siedzib~ i adres producenta oraz adres zakladu produkuj'l_cego wyr6b budow

lany, 

b) identyfikacj~ wyrobu budowlanego zawieraj'l_c'l_ nazw~ techniczn'l_ i handlow'l_ wedlug 

specyfikacji technicznej, 

c) numer i rok wydania niniejszej Aprobaty Technicznej Instytutu Kolejnictwa, z kt6r'l_po

twierdzono zgodnose wyrobu budowlanego, 

d) numer i dat~ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, 

e) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej (np. data produkcji, oznaczenie 

partii wyrobu, symbol klasyfikacyjny wyrobu, liczba sztuk element6w na palecie, masa 

pojedynczego elementu i masa palety). 

5.2. Skladowanie 

Rury mog'l_ bye skladowane bez zadaszenia na r6wnym podlo:Zu. 

Rury uklada si~ na drewnianych podkladach, zabezpiecza przed przetaczaniem si~ przez klino

:wanie i opas(;!nie t~m~ polipropylenow'l_. 
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5.3. Transport 

Wyroby z polimerobetonu mozna przewozie dowolnymi srodkami transportu zgodnie z 

obowi~zuj~cymi przepisami. Rury powinny bye ladowane obok siebie lub wzdlu.z w poloze

niu poziomym i zabezpieczone przed przesuwaniem si~. Zaladunek i rozladunek oraz posa

dowienie w wykopie odbywa si~ przy uzyciu urz~dzen dzwigowych o udiwigu 100 kN na 

specjalnych parcianych tasmach b~dz przy wykorzystaniu istniej~cych w rurach kanalizacyj

nych zaczepow i przystosowanych do nich zawiesi. Liny zawiesi powinny odpowiadac wy

maganiom normy PN-M-84732 

6. Ustalenia formalno-prawne 

1. Aprobata Techniczna IK nie narusza uprawnien wynikaj~cych z przepisow o ochronie 

wlasnosci przemyslowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo 

wlasnosci przemyslowej (Dz. U. Nr 49 z 2001 r., poz. 508). Zapewnienie tych uprawnien 

nalezy do obowi~zkow korzystaj~cych z rozwi~zania technicznego, b~d~cego przedmio

tem niniejszej Aprobaty Technicznej IK. 

2. IK wydaj~c Aprobat~ Techniczn~ nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie 

praw wyl~cznych i nabytych. 

3. Wszelkie odst~pstwa od postanowien Aprobaty Technicznej IK wymagaj~ pisemnej zgo

dy Instytutu Kolejnictwa w W arszawie. 

4. Aprobata Techniczna IK nie zwalnia dostawcy wyrobow od odpowiedzialnosci za wla

sciw~jakose oraz wykonawcow robot drogowych od odpowiedzialnosci za wlasciwe ich 

zastosowanie. 

5. Instytut Kolejnictwa w Warszawie moze uchylie Aprobat~ Techniczn~ z uzasadnionych 

przyczyn. 

6. Aprobata Techniczna nie jest dokumentem upowazniaj~cym do oznakowania wyrobu bu

dowlanego przed wprowadzeniem do obrotu oraz nie zast~puje pozwolen wladz budowla

nych niezb~dnych do prowadzenia robot budowlanych. Zgodnie z art. 5.1, pkt. 3 oraz art. 

8 ust.l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 

2004 r., poz. 881) wyrob moze bye wprowadzony do obrotu i do stosowania przy wyko

nywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie 
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wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent dokonal 

oceny zgodnosci i wydal, na swoj't wyl'tcZn't odpowiedzialnosc, krajow't deklaracje zgod

nosci z Aprobat't Techniczn't. 

7. W tresci wydawanych prospekt6w i ogloszen oraz innych dokument6w zwictz:anych 

z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie rur z polimerobetonu nalezy 

zamieszczac informacj~ o postanowieniach udzielonej tym wyrobom Aprobaty Technicz

nej IK nr AT/07-2013-0174-01. 

8. Wnioskodawca niniejszej Aprobaty Technicznej IK zobowi'tzany jest udost~pniac odbior

com rur z polimerobetonu firmow't instrukcj~ w j~zyku polskim, okreslaj'tC't zasady sto

sowania, spos6b montazu oraz warunki skladowania i transportu. 

7. Term in waznosci 

Aprobata Techniczna IK nr AT/07-2013-0174-01 jest wa:Zna do drli 31 pazdziemika 

2018 r. Waznosc Aprobaty Technicznej IK moze bye przedluzona na kolejne okresy, jezeli jej 

wnioskodawca lub formalny nast~pca wyst'tPi w tej sprawie do IK w W arszawie z odpowied

nim wnioskiem, nie p6Zniej niz 3 miesi'tce przed uplywem terminu wa:Znosci tego dokumen

tu. 

8. I nformacje dodatkowe 

1. Slowa kluczowe: rury kanalizacyjne, polimerobeton, odwadnianie, podtorze kole-

JOWe 

2. Normy i dokumenty powolane 

1. PN-EN 295-3:2012E Systemy rur kamionkowych w sieci drena:Zowej i kanalizacyjnej 
-- Cz~sc 3: Metody badan 

2. PN-EN 295-7:2013-07E Rury i ksztahki kamionkowe i ich pol'tczenia w sieci drenai:o
wej i kanalizacyjnej- Wymagania dotycz'tce kamionkowych rur i zl'tczy przeznaczo
nych do przeciskania 

3. PN-EN 681-1 :2002/ A3 :2006P U szczelnienie z elastomer6w- Wymagania materia
lowe dotycz'tce uszczelek zl'tczy rur wodoci'tgowych i odwadniaj 'tcych - Cz~sc 1 : 
Gum a 

4. PN-EN 1610:2002P Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych 

5. PN-EN 1990:2004/A1 :2008P/NA:2010P Eurokod- Podstawy projektowania kon
strukcji 
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6. PN-EN 1997-1:2008/NA:2011P Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne- Cz~s6 1: 
Zasady og6lne 

7. PN-EN 1997-2:2009/AC:2010P/Ap1 :2010P Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne 
- Cz~s6 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego 

8. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrolajakosci. Losowy wyb6r jednostek produktu do 
pr6bki 

9. PN-EN 12620+A1 :2010P Kruszywa do beton6w 

10. DIN 54815-1: 1998-11 Rohre aus gefiillten Polyesterharzformstoffen- Teil 1: MaBe, 
Werkstoff, Kennzeichnung 

11. DIN 54815-2: 1998-11 Rohre aus gefiillten Polyesterharzformstoffen- Teil2: Anfor
derungen,Pnlfilng 

12. PN-M-84732:1994 Zawiesiajednoci~gnowe z lin stalowych 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

14. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposo
b6w deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

15. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowamionych do ich wydawania (Dz. 
U. Nr 249, poz. 2497) 

16. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniej
szymi zmianami) 

17. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. Nr 119 z 
2003 r. , poz. 1117 z p6zniejszymi zmianami) 

18. Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. Zal£tcznik do Zarzqdzenia 
nr 9 Zarz£tdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. 

3. Dokumenty wykorzystane w post~powaniu aprobacyjnym 

1. Rury kanalizacyjne z polimerobetonu (katalog). Betonstal Sp. z o.o. Szczecin 

2. Opis techniczny wyrobu. Betonstal Sp. z o.o. Szczecin 

3. Raport z badania typu: badanie szczelnosci pohtczenia rur przeciskowych DN 800. Be
tonstal Sp. z o.o. Szczecin, 06.04.2007 

4. Badanie wytrzymalosci na zginanie wycink6w polimerobetonowej rury przeciskowej 
o srednicy DN/DZ 160011940 mm. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki Szcze
cinskiej . Szczecin, 2009 

5. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7981 /2009 Rury i ksztahki z polimerobetonu wraz z 
lacznikami RK, RKP i RKP-V 

6. Protok6l z badan odpomosci na temperatur~ polimerowych rur kanalizacyjnych. Insty
tut ln2:ynierii L£tdowej Politechniki Wroclawskiej. Wroclaw, 2010 

7. Badania wytrzymalosci na rozciqganie przy zginaniu odcink6w polimerobetonowych 
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rur przeciskowych o srednicy DN 1000/92 i 1200/141. Fundacja Na Rzecz Rozwoju 
Politechniki Szczecinskiej. Szczecin, 2010 

8. Atest higieniczny nr HK/W/0767/01 /2011 na rury i studnie kanalizacyjne z polimerobe
tonu. Paflstwowy Zaldad Higieny. Zaldad Higieny Komunalnej. Warszawa, listopad 
2011 

9. Priifung der Hohdruckstrahlbestandigkeit (Prufbericht: P03874). IKT- Institut fur 
Unterirdische Infrastruktur. Geisenkirchen, 2011 

10. Badania wytrzymalosci na rozci~anie przy zginaniu wycink6w polimerobetonowych 
rur przeciskowych o srednicy DN 2000/195. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki 
Szczecinskiej. Szczecin, 2011 

11. Sprawozdanie z badafl odpomosci na scieranie nr 241-56/112012. Instytut Iuzynierii 
Material6w Polimerowych i Barwnik6w. Torufl, 2012 

12. Badania wytrzymalosci na rozci~anie przy zginaniu odcink6w polimerobetonowych 
rur przeciskowych o srednicy DN 800/80. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki 
Szczecinskiej. Szczecin, 2012 

13. Raport z badania wymiar6w rur polimerobetonowych o srednicy 1200 mm. Betonstal 
Sp. z o.o. Szczecin, 11.03.2013 . 

14. Raport z badania wyglctdu zewn~trznego, barwy i znakowania rur polimerobetonowych 
o srednicy 1200 mm. Betonstal Sp. z o.o. Szczecin, 11.03.2013 

15. Raporty z badania obcictzenia przy przeciskaniu dla rur polimerobetonowych. Beton
stal Sp. z o.o. Szczecin, 2005-2013 

16. DIN 1048-5: 1991-06 Prtifverfahren fur Beton; Festbeton, gesondert hergestellte 
Probeorper 

1 7. PN-EN 123 90-5 :2011 P Bad ani a betonu - Cz~sc 5: W ytrzymalosc na zginanie pr6 bek 
do badania 

18. PN-EN 14636-1:2009-12 System przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do bez
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitamej - Polimerobeton (PRC)- Cz~sc 1: Rury 
i ksztaltki do polctczen elastycznych 

19. DIN 16946 Tei12- Reaktionsharzformstoffe Giessharzformstoffe Typen 
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4. Wnioskodawca/ Producent 

BETONSTAL sp. z o.o. 
ul. Wiosenna 1 
70-807 Szczecin 

5. Osrodek Jakosci i Certyfikacji IK 

ul. Chlopickiego 50 
04-275 Warszawa 
Tel. 22 51-31-392 
Fax: 22 612-31-32 
e-mail: gcert@ikolej.pl 

Sprawdzil: 

K i ~ROWNIK ZAKtADU 

DROG KOL~IY~1JZ6W 

mgr in:i. Krzysztof Ochocinski 
Zaklad Dr6g Kolejowych i Przewoz6w 

Miejsce i data wydania aprobaty: 

W arszawa, pa.Zdziemik 2013 r. 

. KIEROWNiK 
OSRODKA INFORMACJI NORMALIZACYJNEJ 

11AUKOWOrg·TECHNICZNEJ 

-..J\lMt\:1. lfl_~'\tk_ 
mgr mz. A r. na Lvrynska 

Osr. lnformacji Normalizacyjnej 
i Naukowo-Technicznej 

KONIEC 

Numer Aprobaty Technicznej sklada si~ z nast~pujctcych cz~sci: 

AT- symbol Aprobaty Technicznej, 

07- nr IKjako jednostki udzielajctcej AT (07 wg rozporzctdzenia MI), 

2013 - rok udzielenia aprobaty, 

017 4 - kolejny numer wg rejestru IK, 

00 - oznaczenie wersji podstawowej AT 
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GLOWNY 5PECJALISTA 

• BAD/Ji"hCHNICZNY 

m:,; r in/ S,~";;tf:::o;;ltin d:i 
Osr. Jakosci i Certyfikacji 

( dla kolejnej wersji b~dct to numery 01, 02, ... , natomiast dla aneks6w A1 , A2, .. . ). 



ldl< AT/07-2013-0174-01 Strona 22/22 

SPIS TRESCI 

1. PRZEDMIOT APROBATY ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• ; ........................................................................ 2 
1010 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA o ooo oo ooooooo o o oooo ooooooo oo oo ooooooo ooooooo o ooo o o oooooooooooo oooooooooooooo ooooooooooo oooo oooo 2 

10101 Rury kanalizacyjne z polimerobetonu do ukladania metodqprzeciskaniaoo ooooooo ooooooooooo 2 
10102 Lqczniki do rur ukladanych metodqprzeciskania o o o o o o oo o oo oo o oooooooo oo o oo o o OOO oooO OOOO OO O OOO O o oOOOOO O OO 2 

1.20 O ZNACZENIA I KLASYFIKACJA WYROBU 00 ooo 00 o 00 00 o o o O o o o o 000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 00 0 oo 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 00 00 o oo 0 00 0 0 0 0 00 oo 0 0 0 0 00 4 

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA .................................................................. 5 
2010 PRZEZNACZENrE I ZAKRES STOSOW ANlAo oo ooooooooooooooo oo oooo o o oo o ooooooooooo oOo o o o oOO ooooo o oooooooo oo ooO Oooooo o ooo o o oooooo 5 

2 0 20 W ARUNKI STOSOWANIA o oooo ooo ooo o ooo oooo o ooo oo oooooooo oooo ooooo o ooooo ooo ooo ooooo oo o ooooo o oooo o ooooo o o oooooo o o oooooooo ooo o o ooo ooooooo 5 

3. WYMAGANIA I WLASCIWOSCI TECHNICZNE ................................................................................ 6 
3.10 WYMAGANIA OGOLNE DLA ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI o 0 0 0 o o o o o oo 0 0 00 0 00 00 0 0 0 0 00 0 0 0 00 00 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 6 

3020 O CENA ZGODNOSCl oooooo ooooooooooooooo o oo oooooo oo ooo oo ooooooooooooo oo oooo o ooooooooo oo ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 7 

3.30 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOWoo o oooooo oooo ooooo ooooo oooooooo oooooo ooooooooo o ooo ooooooo o oooooooo ooo o o ooooooooooooo o 8 
303010 Surowce do produkcji ruro ooooooooooo o O Oo OOOOOO O O oo o ooo o oo oooooooooo o oo o o o Oo oO O o oo o o;ooo o o o oo o ooo o o o oo o o o o o ooooo oooo o o o 8 
303020 Materialy do produkcji zlqczek.o oo ooo ooo OOOOOOooooo oooo ooooo ooOooOOO Ooo oo oo oo ooo ooooooo ooooo ooooo oooo oooo ooo oooooooo 8 
30 30 30 Sprawdzanie surowcow i materia/ow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

3.40 WLASCIWOSCI UZYTKOWO-TECHNICZNE ooooooooooooo oo ooooo o oooo ooooooo o ooooo o 0000000000 0000 0000 0 0000000000000000000 00 00 00 00 8 
304010 Wymiaryooo oo oooo o oo o oo o o oooooooooo o o o ooo o o o o o o ooo oooo ooo o oo o oooooooooooo oo ooo ooo oooo o o oo o oooo oo o ooooooo o oo o o o ooo ooooOO O O O o OOO oOoOo o o oo O 9 
304020 Wyglqd zewn?_trzny, barwa i znakowanieooooooo ooo ooo oo oo oooo oooo0 ooo .. ooo oooo oooooo o oo oo~ ooooo0 000 000000 0 0 0 0000 o 0 00 10 

304030 WodoszczelnoscooooOoOO OOO OoO ooo oOOO OoO OO oO OOOO OO OO OoOOOoOOO ooo oo oo oooooooo oooO Oooooooo oo oo oooooooooooo ooooooooooo ooooo ooo oooooooo 10 
304.40 Wytrzymalosc rur na obciqzenia zewn?_trzne oo oo o o o oo o o oo' o · · ooo•oooo o oo o o o oooo • • o oo o o o o ooooooo o o o oOo Oo ooo o oooo ooo10 

304050 Odpornosc na scieranie ooo oo. o oo ooo oooo ooo ooooooo ooo o o o o oo o ooo o ooo oo ooo o o o oo o ooo oooo oo oo ooooo oo oo o OO oo o o o oooo oo ooooo o . oo oooo o1 1 

3040 60 Obciqzenie przy przeciskaniuo .oooooooo oooo oooo ooo oooooo .o oo ooooo ooooooo ooooo oooooo ooooo oooooooooo oo .. o.ooo ooooo oooooooo ooo11 
4. BADANIA ....................................................................................................................................... 12 

4010 RODZAJE I CZ~STOTLIWOSC PROW AD ZENIA BAD AN oooooooooooooo o o oo oo ooo o 0 0000000000 00000 0 0 00 00 0 000 00 000 00000000000 12 

402 0 PROGRAM BADAN oooooo o oo oo o oooo o o ooo o oo oooooooo oo oo o o ooo OO oO OOOo o ooo ooo o o oo oo oooooOOooOOooo oo oooooooooo o oooo o o o ooooooooooooooooo oo OOOO 12 

4.30 OPIS BADAN ooo o oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o o o oooooooooooo ooo oooo oo oo oooo oooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo ooooo ooooooooooooo13 

40 3010 Sprawdzenie surowcow i materia/ow .. 0 0 0 . 0 0 0 00 .0 0 0 0 0 0 • • 0 00 0 . 0 0 0 00 0 0 0 o .o 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 00 0 0 0 0 . 0. 0 . 0 0 0 0 0. 0 13 
403020 . Sprawdzenie wymiarow ooooooo oooo ooo.ooooo ooooooo oooo. oo oooo oo oooooo ooo oo ooooo oo oo oooooooo oooo oo oooo oooooo oooo ooooo oo14 
403030 Sprawdzenie wyglqdu, barwy i znakowania ooooooo.oo.o ooo ooo ooo ooooooo o•o oooooooo oooo oo ooo oooooooo oooooooo 14 
403040 Sprawdzenie wodoszczelnosci ooo o oo ooo 00000o o ooo o .o oo ooo o • •• oo oo 0 ooo ooo oo oooo oo o o ooooooooo oooooo o o oo o ooooooo . o o o o o14 

4.3.50 Sprawdzenie wytrzymalosci ruro. oo ooooo ooo .. oooo ooo ooooo .ooooooooo oooooooooooooooo oooo oo oo oooooo ooooo ooooooo ooooo 14 
40 30 6. Sprawdzenie odpornosci na scieranie. 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• o 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
40 30 7. Sprawdzenie sily przeciskania 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 000 ·o ooooooo oo o •• o 00 00 0 00 00 0 0 0 0 0 00000 0 000 0 0000 0 00000 0 00000 0 0 000 0 0 000 0 000 15 

5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT ....................................................................... 16 
501 0 PAKOWANIEoooooo OOOoOO OOOO OooOOOOOO oo ooooooOO OOo ooooo o ooooo o oooo oo oooooooooooooo o oooo oooooo o ooo oo oo ooo o ooo o ooooooooo oo oooooooooooooo o ooooo16 

5020 SKLADOWANIEoooooo o o o ooooo o ooooooo oooooo oooooooo o ooo oooooooooOOOOOooooooooooooooooooooooooooooooooooo oo ooo oooo o o ooo oooo oooo o o ooo o o o ooooo1 6 

5030 TRANSPORToo o oooOO OOOOO O O OOO OO OO OOOOO o OoOO oooooo o oooooo ooooo oooooo ooooooo o o ooooo oo o ooooo oo oo oo ooooooooooo ooooooooooooooo o oo o o oooooo ooo o oooo17 

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE ............................................................................................... 17 
7. TERMIN w AZNOSCI ...................................................................................................................... 18 
8. INFORMACJE DODA TKO WE ......................................................................................................... 18 


