
                                                                           Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. 

                                                                          46-045 Kotórz Mały, ul. 1-go Maja 5 
                                                                        telefon: 077/ 440-44-44, fax: 077/55 032 32 

                e-mail: sekretariat@wik.turawa.pl 
                                                    NIP: 991-042-23-52 

                                                           REGON: 160202142,KRS: 0000307671 
                                                       Kapitał zakładowy: 7 750 000  PLN 

 

 

WIK/DT/TS/      /03/2012                   Kotórz Mały 20.03.2012 

 

 

WYKONAWCA 

 

 

Dot.: Postępowania przetargowego - „Budowa sieci wodociągowa wraz z przyłączami dla 

Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego - zad. I oraz przejście siecią wodociągową 

pod rz. Mała Panew wraz z rozbiórką odcinka sieci wodociągowej podwieszonej do 

mostu - zad. II”. 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 14.03.2012r.: 

 

1. Czy zgodnie z p. 5.3.8. Część III Specyfikacji Technicznej oraz oczekiwanym okresem 

gwarancji należy rozumieć, że do ww. prac należy zastosować rury dwuścienne 

zbudowane z wewnętrznej rury przewodowej z PE100RC dodatkowo zabezpieczonej 

zewnętrznym pancerzem ochronnym z PEHD, ciasno nałożonym na rurę przewodową? 

 

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z ST pkt. 5.3.8. projektuje się rurociąg 

wodociągowy z rur do przewiertów sterowanych PE100+ SDR 17, PN 1,0 MPa,  

 40 ÷125 mm z warstwą ochronną 3 mm. 

 Zamawiający dopuszcza jednak stosowanie innych materiałów zamiennych  

o parametrach równoważnych lub lepszych, które powinny posiadać wymagane 

certyfikaty, atesty, aprobaty wymagane do kontaktu z woda pitną i dopuszczenie do 

stosowania metodą przewiertu sterowanego. 

 

 

2. Układanie rurociągu w metodą przewiertu lub bezpośrednio w gruncie rodzimym 

prowadzi do powstania zarysowań na powierzchni rury oraz nacisku punktowego (kiedy 

rura styka się z większym twardym obiektem np. kamień), dochodzi w takim miejscu 

do spiętrzenia naprężeń do takiego poziomu, przy którym następuje pełzanie materiału. 

W wyniku pełzania następuje w tym miejscu rozciąganie i z czasem stopniowe pękanie 

powstających z niego włókien. Wraz z pękaniem kolejnych włókien, mechanizm 

pełzania przenosi się coraz głębiej w ściankę rury, tak że po kilku miesiącach/latach 

(stąd nazwa powolnego wzrostu pęknięć) ścianka rury jest już tak osłabiona, że 

pełzanie przyspiesza i prowadzi do pęknięcia ścianki rury na wskroś i awarii rurociągu. 

Rury z PE100RC posiadają taką właściwość, że w przypadku powstania nawet ostrych 

nacięć lub nacisku punktowego, następuje spowolnienie zjawiska wzrostu naprężeń, a 

ostatecznie jego szybkie i całkowite zatrzymanie. W związku z tym zarysowania 

powierzchni zewnętrznej rury z PE100RC nie prowadzi do wystąpienia awarii.  

Dla porównania:  

 test FNCT na odporność na pękanie naprężeniowe – rury PE100+ dają wynik ok. 

200-600 godz., a rury PE100RC ponad 8.760 godz.  

 test karbu (Notch test) na odporność na powolny wzrost pęknięć – rury PE100+ 

dają wynik 165 godz., a rury PE100RC ponad 8.760 godz.  
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 test odporności na naciski punktowe wg dr Hessela – rury PE100+ dają wynik ok. 

1000 godz., rury PE100RC ponad 8.760 godz.  

Oznacza to, że z rury ze standardowego PE100+ nawet z warstwą ochronną niczego nie 

gwarantują, jeżeli chodzi o odporność rurociągu na skutki zarysowań i nacisków 

punktowych – czyli zjawiska na jakie szczególnie jest narażony rurociąg układany 

przewiertem sterowanym (a taki sposób montażu jest wskazany specyfikacji oraz w 

opisie technicznym), gdyż rury z materiału standardowego PE100+ są jak wskazują 

powyższe wyniki testów wielokrotnie mniej odporne na takie zjawiska od rur z 

PE100RC. Oznacza to dla inwestora większe ryzyko wystąpienia awarii i ponoszenia 

kosztów związanych z ich usuwaniem oraz niższą trwałość rurociągu. 

 

Dodatkowa warstwa z materiału PEHD lub PP na rurze ze standardowego PE100+ 

stanowi tylko niewielką ochronę przeciwko płytkim zarysowaniom, ale tylko do grubości 

tej warstwy (gdyż jak wykazano powyżej przewodowa rura z PE100+ nie jest odporna 

na skutki zarysowań), a już z pewnością nie stanowi żadnej ochrony dla rurociągu 

montowanego przewiertem w gruncie rodzimym, bo materiał ten w przeciwieństwie do 

PE100RC nie posiada odporności na naciski punktowe, w związku z czym rury 

standardowe z PE100+ muszą być obsypywane warstwą piachu o odpowiedniej 

gramaturze.  

Rury nabierają tak doskonałych własności charakterystycznych dla PE100RC wyłącznie 

w przypadku jednoczesnego zaistnienia dwóch warunków:  

 będą wykonane z surowca klasy RC (jest ich kilka na rynku), i  

 surowiec taki zostanie przetworzony na ekstruderach najnowszej generacji (o 

wydłużonym układzie plastyfikującym, nie powodującym zdegradowania 

materiału, tj. połamania wydłużonych w stosunku do klasycznego polietylenu 

łańcuchów węgla w cząsteczkach).  

Jest tylko jedna metoda na zweryfikowanie czy rury PE100RC rzeczywiście posiadają 

owe własności. Dostawca musi posiadać potwierdzenie wykonania w niezależnym 

instytucie testów WYROBU (a nie surowca, bo to jeszcze niczego gwarantuje) tj.  

1). Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479. Próbka powinna wytrzymać bez 

uszkodzenia okres ≥ 8760 h.  

2). Test FNCT (Full Notch Creep Test) - wg ISO 16770. Próbka powinna wytrzymać bez 

uszkodzenia okres ≥ 8760 h.  

3). Test na obciążenia punktowe wg dr Hessela. Próbka powinna wytrzymać bez 

uszkodzenia okres ≥ 8760 h. " oraz zgodność z klasyfikacją PAS 1075 potwierdzoną 

certyfikatem niezależnego instytutu (DIN Certco lub TUV Sud).  

 

W związku z tym składamy niniejszym dodatkowo zapytanie o potwierdzenie możliwości 

zastosowania np. rur produkcji RURGAZ sp. z o.o. pod nazwą PE100 RC Maxiprotect 

zbudowanych z rury przewodowej wykonanej z surowca typu PE100RC (i dzięki temu 

nadających się do montażu przewiertem w gruncie rodzimym oraz innych technik 

bezwykopowych) i dodatkowego, znajdującego się wokół rury przewodowej płaszcza 

ochronnego, Rury Maxiprotect posiadają ww. badania i certyfikaty, co oznacza 

udowodnioną odporność na skutki zarysowań i nacisków punktowych oraz 

przystosowanie do układania przewiertem w gruncie rodzimym, a ponadto legitymują 
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się stosownym atestem higienicznym PZH oraz aprobatą techniczną ITB potwierdzającą 

przydatność w technikach bezwykopowych oraz możliwość montażu bez obsypki  

i podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i wąsko wykopowymi, jak również 

możliwość stosowania do bezwykopowych renowacji i wymiany rurociągów. 

 

Odp. Zamawiający dopuści bez wskazywania konkretnego producenta stosowanie rur  

o parametrach równoważnych lub lepszych niż opisane w Specyfikacji Technicznej przy 

czym powinny one posiadać wszystkie wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty 

wymagane do kontaktu z woda pitną i dopuszczenie do stosowania metodą przewiertu 

sterowanego. 

 

 

 

 


