
Właściwości materiałów wpływające na minimalizację 
kosztu cyklu życia produktu w nawiązaniu do 

najnowszych standardów.
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Modele obciążeń rur sztywnych i elastycznych



NOWA NORMA    PN-C-89224:2018-03 - wersja polska
„termoplasty”

Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych --
Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, 
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i 
odbioru.



PN-C-89224:2018-03 - wersja polska
Zakres

W niniejszej normie określono warunki techniczne wykonania i odbioru 
systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i 
polietylenu (PE) przeznaczonych do podziemnych, zewnętrznych sieci 
ciśnieniowych i bezciśnieniowych, w tym wodociągowych, zgodnych z PN-EN 
805, kanalizacji ciśnieniowej zgodnej z PN-EN 1671, kanalizacji podciśnieniowej 
zgodnej z PN-EN 1091 i grawitacyjnych sieci odwadniania i kanalizacji zgodnych 
z PN-EN 476 oraz PN-EN 752.

Niniejszą normę stosuje się do systemów przewodów rurowych z termopl. 
tworzyw sztucznych o nominalnym wymiarze do DN 3 000, włącznie.
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A.2 Trwałość użytkowa

Badania nad przewidywaną długotrwałą wytrzymałością systemów 
ciśnieniowych z tworzyw sztucznych wskazują na możliwość ich eksploatacji 
przez co najmniej 100 lat. Badania nad przewidywaną długotrwałą 
wytrzymałością systemów bezciśnieniowych z tworzyw sztucznych o ściankach 
litych jednorodnych oraz strukturalnych, zgodnych z Normami Europejskimi, 
wykopanych z gruntu po wieloletniej eksploatacji wskazują na możliwość 
eksploatacji takich rur przez co najmniej 100 lat.

Warunki przetargowe:

• referencje z niezawodności pracy wyrobów z min 5 lub 10 lat 

• gwarancja min 10 lat



PN-C-89224:2018-03 Załącznik A
A.3 Odporność na ścieranie

Rury i kształtki kanalizacyjne z PE, PP, PVC-U i PP-MD zgodne z odpowiednimi 
normami wyrobu są odporne na ścieranie. 
Potwierdzeniem całkowitej odporności na ścieranie jest pomiar ubytku ścianki 
precyzyjnie mierzony w badaniu przez 400 000 cykli, co odpowiada 
kilkusetletniemu użytkowaniu. Badanie to zostało wykonane zgodnie z PN-EN 
295-3.

W rurach i kształtkach strukturalnych minimalna grubość wewnętrznej warstwy 
przewidziana w normach wyrobu uwzględnia bardziej krytyczne zagrożenia niż 
ścieranie (w tym maksymalne zniszczenie na skutek czyszczenia).
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A.4 Odporność chemiczna

Przewody rurowe z tworzyw sztucznych są odporne na typowe środowiska 
chemiczne kwaśne jak i alkaliczne, występujące w wodzie i ściekach:  

‒ rury z PE, PP w zakresie pH 1,5 do 14,
‒ rury z PVC-u w zakresie pH 2 do 12.  

Przewody rurowe z tworzyw sztucznych wykazują również wysoką odporność 
chemiczną na większość związków chemicznych (PKN-ISO/TR 10358).
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A.5 Odporność na promieniowanie UV 
Rury z tworzyw sztucznych przed zamontowaniem przechowywane na 
otwartym terenie nawet do 24 miesięcy pod wpływem promieniowania UV 
ulegają odbarwieniu jedynie powierzchniowemu, bez wpływu na ich 
właściwości użytkowe.

Czarne rury z PE i z PP zawierające 2,5 % sadzy są całkowicie odporne na 
odziaływanie promieni UV i mogą być składowane bez ograniczeń na otwartym 
terenie, jak również stosowane w aplikacjach nadziemnych bez osłon. 



PN-C-89224:2018-03 Załącznik A

A.6 Chropowatość hydrauliczna
Rury z tworzyw sztucznych mają bardzo korzystne parametry hydrauliczne, są 
bardzo gładkie i odporne na odkładanie się osadów na wewnętrznej 
powierzchni rury (brak inkrustacji). 
Chropowatość bezwzględna rur z tworzyw sztucznych wynosi:
‒    dla średnic rur DN < 110 mm: 0,01 mm;
‒    dla średnic rur DN ≥ 110 mm:  0,01 mm do  0,05 mm.

Gładkie ścianki wewnętrzne zmniejszają również możliwość rozwoju 
mikroorganizmów na ich powierzchni.
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A.7 Wpływ elastyczności systemów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

na ich usterkowość 

Charakterystyczną właściwością systemów bezciśnieniowych z tworzyw 
sztucznych ułożonych w gruncie jest ich elastyczność. Statystyki usterek i 
uszkodzeń dla systemów grawitacyjnych ułożonych w gruncie z materiałów 
sztywnych i elastycznych podane w [12] wykazały, że elastyczność umożliwia ich 
ograniczenie.
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Sieci z tworzyw sztucznych wykazują wskaźniki usterkowości od 5 do 6 razy 
niższe niż sieci  z materiałów sztywnych.

Dzięki badaniom uzyskano następujące wnioski:
• w praktyce istnieje więcej okoliczności mogących spowodować nieszczelność 

przewodów sztywnych niż przewodów elastycznych;
• rury elastyczne są mniej podatne na zmiany warunków gruntowych niż 

materiały sztywne;
• rury elastyczne są mniej zagrożone utratą stateczności i szczelności pod 

wpływem obciążeń.
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A.8 Wpływ czasu na rzeczywistą sztywność obwodową
W rurach z tworzyw sztucznych wraz z upływem czasu od ich wyprodukowania 
wzrasta sztywność obwodowa o około 20 % w czasie 50 lat [1]. Przykładowe 
pomiary sztywności obwodowej SR w funkcji czasu pokazano na Rysunku A1[1].



Termoplasty (PEHD, PP, PVC-U) Sztywność obwodowa

Zgodnie z PN-EN 13476-1 

Sztywność obwodowa

właściwość mechaniczna rury, która stanowi miarę odporności na ugięcie 
obwodowe wywołane siła zewnętrzną, wyznaczana zgodnie z EN ISO 9969

Klasa sztywności obwodowej, SN

Liczbowe oznaczenie sztywności obwodowej rury lub kształtki, które jest 
praktyczną, zaokrągloną liczbą określającą minimalną wymaganą sztywność 
obwodową.



Duroplast „sztywności”

SN sztywność nominalna (PN-EN 14364+A1)

nominalna wymagana wartość początkowej właściwej sztywności obwodowej 
[N/m2]

Początkowa właściwa sztywność obwodowa So - wartość uzyskana podczas 
badania wykonanego zgodnie z EN1228



Długotrwała właściwa sztywność obwodowa dla duroplastów

Konieczność wyznaczenia zgodnie z PN-EN 14364+A1  długotrwałej właściwej 
sztywności obwodowej.



Długotrwała właściwa sztywność obwodowa dla duroplastów



Spadek sztywności SN dla duroplastów jest uwzględniany w 
zapisach SIWZ i wytycznych (przykłady)



Jakie cechy powinien mieć system „idealny”?

• 100 % szczelności, brak nasiąkliwości

• jednorodność materiałowa

• przenoszenie sił osiowych

• uniezależnienie od trwałości uszczelek

• brak możliwości sklawiszowania bądź rozsprzęglenia

• brak dylatacji

Minimalizacja 
KOSZTÓW PEŁNEGO CYKLU ŻYCIA



Układy zbiorników retencyjnych z polietylenu

• Sztywność SN zbiornika dobrana do warunków gruntowo-wodnych i 
obciążeń komunikacyjnych

• Średnice DN i konfiguracja dostosowane do ograniczeń terenowych

• Lokalizacja kominów, odpowietrzników, wlotów i wylotów dowolna

• Weryfikacja stateczności ze względu na wypór i dobór ewentualnego 
dociążenia



Dowolna konfiguracja



Spawanie ekstruzyjne-gwarancja jednorodności i szczelności



Dowolna konfiguracja



Przykładowe realizacje



Przykładowe realizacje



Innowacyjne rozwiązanie - Retencyjny kanał ściekowy



Innowacyjne rozwiązanie - Retencyjny kanał ściekowy

Retencyjny kanał ściekowy pozwala na:

• wykorzystanie wolnej przestrzeni kanałów 
do retencjonowania ścieków deszczowych

• ograniczenie kosztów budowy obiektów 
retencyjnych

• bezobsługowe i automatyczne działanie

• wykorzystanie dostępnych typoszeregów 
rur jako komór retencyjnego kanału 
ściekowego



Przykładowa realizacja



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


