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Rozmawiamy z Tomaszem fuskiem, dyrektorem  
zarządzającym Saint-Gobain PAM

AP: Bezawaryjność rurociągu przez cały okres jego planowa-
nej eksploatacji, np. min. 50 lat. Czy to rzeczywiście jest moż-
liwe?
TF: Oczywiście. Chciałbym tu jednak zwrócić uwagę na kilka 
czynników, które mają wpływ na bezawaryjność rurociągu. Jed-
nym z nich jest materiał, z którego jest wykonany. Zgodnie z 
badaniami awaryjności rurociągów przeprowadzonymi wśród 
ok. 500 niemieckich przedsiębiorstw wodociągowych przez 
Niemieckie Stowarzyszenie Techniczno-Naukowe Gazu i Wody 
(DVGW) wynika, że najniższy współczynnik awaryjności na 1 km 
zanotowało żeliwo sferoidalne, natomiast największą awaryjno-
ścią na 1 km cechuje się stal.  

Tabela 1: Współczynniki uszkodzeń w rurach zasilających  
w Niemczech

Udokumento-
wana długość 
(km)

Udokumen-
towane 
incydenty 
(liczba)

Wskaźnik szkód 
na 100 km

Rury żeliwne 21173 5658 27

Rury z żeli-
wa sferoidal-
nego

13958 375 3

Stalowe rury 4799 1602 33

Rury PE 1350 250 18

Rury z PVC 4072 183 4

Rury ocynko-
wane

2267 503 22

Suma 47619 8571 18

Źródło: Niemieckie Stowarzyszenie Techniczno-Naukowe 
Gazu i Wody (www.dvgw.de)

AP: Co sprawia, że żeliwo sferoidalne wypada w badaniu 
awaryjności najlepiej na tle innych materiałów?
TF: Żeliwo sferoidalne w pewnych zakresach obciążeń jest 
sztywne i sprężyste, a po przekroczeniu granicy plastyczności 
staje się elastyczne. Elastyczność żeliwa sferoidalnego oraz 
dobrze zaprojektowane połączenia uniemożliwiają rozszczel-
nienie systemu nawet w przypadku działania dużej siły po-
przecznej. Rury z żeliwa sferoidalnego posiadają dużo większą 
sztywność obwodową oraz lepszą sprężystość niż rury z żeliwa 
szarego czy z tworzyw sztucznych, dlatego nie ulegają trwałym 
odkształceniom i zachowują swój kształt nawet przy dużych ob-
ciążeniach. Żeliwo sferoidalne, otrzymywane w wyniku obróbki 
żeliwa szarego magnezem, nabrało 10-krotnie wyższych właści-
wości mechanicznych, szczególnie odporności na uderzenia od 
żeliwa szarego. Żeliwo sferoidalne ma również bardzo wysoką 
wytrzymałość na rozciąganie (Rm) – ok. 420 MPa oraz umowną 
granicę plastyczności (Rp 0,2) – ok. 270 MPa, co jest porówny-
walne z wytrzymałością stali konstrukcyjnej. Wartość wydłuże-
nia względnego (A0) wynosi nie mniej niż 10%. Rury z żeliwa 
sferoidalnego, dzięki dużej sztywności obwodowej (np. 52 kN/
m² dla DN 500), nie ulegają deformacji pod wpływem obciążeń 
statycznych i dynamicznych. Projektując rurociąg należy zwró-
cić uwagę na kwestie związane z ukształtowaniem terenu i wa-
runkami gruntu oraz intensywnością ruchu kołowego. Zasypana 
rura może być narażona w terenie niestabilnym na znaczne na-
prężenia, spowodowane przemieszczaniem się gruntu. Ponadto 
zakopane rury poddawane są siłom pionowym: statycznym (cię-
żar gruntu nasypowego) oraz dynamicznym (ruch kołowy). Siły 
te działają deformująco. Dlatego przy takich warunkach ważny 
jest wybór rur dostatecznie sztywnych, posiadających wysoki 
współczynnik bezpieczeństwa. Wytrzymałość rur z żeliwa sfe-
roidalnego powoduje, że doskonale sprawdzają się na terenach 
szkód górniczych wszystkich kategorii, z występującymi rucha-
mi górotworu, w gruntach niestabilnych z wysokim poziomem 
wód gruntowych. Od 25 lat Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów SA bezawaryjnie transportuje wodę naszymi rurami 
dla Górnego Śląska.

Tabela 2: charakterystyka żeliwa sferoidalnego

Charakterystyka Rury Kształtki

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie  
RM [N/mm2)

420 420

Granica plastyczności Rp0,2 300 300

Wydłuzenie (dla średnicy do DN 1000) (%) 10

5Wydłużenie względne (dla średnicy  
powyżej DN 1000) (%)

7

Twardość w skali Brinella 230 250

AP: Wspomniał Pan o kilku czynnikach, które – poza materia-
łem - mają wpływ na bezawaryjność rurociągu. Jakie to są po-
zostałe czynniki?
TF:  Budowa rurociągu to proces, w którym bierze udział wie-
lu „aktorów”, a każdy z nich ma inną rolę, ale tak samo istotny 
wpływ na jego bezawaryjność. Na początku jest inwestor, któ-
rego zadaniem jest opracowanie SIWZ zgodnie z wymagania-
mi normy. Wymagania inwestora trzeba przełożyć na projekt. 
Projektant musi wykonać wiele czasochłonnych obliczeń, które 
potwierdzą, że rurociąg zaprojektowany z tego materiału i po-
łączony w taki właśnie sposób zapewni bezawaryjną eksploata-
cję przez minimalny okres wyznaczony przez inwestora. Często 
wymaga to również bardzo dobrej znajomości bieżącej oferty 
firm produkujących rury i kształtki, ponieważ technologia pro-
dukcji się zmienia, a wraz z nią zmieniają się produkty. Co roku 
wprowadzamy do oferty nowe rozwiązania, a wycofujemy z niej 
produkty, które nie znalazły rynku zbytu.

AP: Czy projektant może liczyć na wsparcie techniczne firmy?
TF: Raz do roku organizujemy szkolenie z nowości produkto-
wych w siedzibie firmy w Gliwicach, na które zapraszamy każdą 
zainteresowaną osobę. O szczegółach informujemy na naszej 
stronie internetowej. Następne szkolenie planujemy zorgani-
zować w drugim kwartale 2020. Współpracujemy również z Ga-
zetą Millennium, z którą prowadzimy szkolenia w kilku dużych 

miastach w Polsce. Organizujemy także szkolenia dla pracow-
ników inwestora, biur projektowych i firm wykonawczych w ich 
siedzibie. Wystarczy, że klient skontaktuje się z właściwym me-
nedżerem regionu i zadeklaruje taką potrzebę.  Wielu naszych 
menedżerów sprzedaży posiada wykształcenie kierunkowe oraz 
praktyczne doświadczenie zdobyte w firmach wykonawczych, 
dlatego chętnie doradzają przy doborze odpowiednich mate-
riałów. Dodatkowo, aby uprościć projektowanie rurociągów z 
żeliwa sferoidalnego nasi inżynierowie przygotowali - z myślą o 
projektantach - bezpłatny kalkulator PAM TOOLS, który umoż-
liwia wykonywanie kilku wariantów obliczeń w kilka minut. Do 
tej pory takie obliczenia zajmowały wiele godzin. Dzięki kalkula-
torowi można szybko obliczyć dopuszczalne ciśnienie robocze, 
straty hydrauliczne czy przykładowo kotwienie połączeń. Tę 
aplikację kierujemy także do firm wykonawczych, ponieważ na 
nich spoczywa odpowiedzialność za właściwy montaż rurociągu 
zgodnie z projektem. Kalkulator pokazuje maksymalną czy mi-
nimalną wysokość przykrycia dla  konkretnego systemu z żeliwa 
sferoidalnego o konkretnej średnicy dla różnych kategorii grun-
tu. Wizją naszej firmy jest tworzenie systemów, które posłużą 
naszym klientom na minimum 100 lat bez awarii. Aby to było 
możliwe inwestujemy w edukację naszych pracowników i klien-
tów poprzez szkolenia oraz liczne prezentacje naszych rozwią-
zań. Wierzymy, że połączenie dobrej jakości produktów z kom-
petentnymi pracownikami biorącymi udział w procesie budowy 
rurociągu to najlepsza droga do jego bezawaryjności.

AP: Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiała
Aleksandra Puzyno

BEZAWARYjNOść RuROCIĄGÓW  
Z żELIWA SfEROIDALNEGO

Odporność na ściskanie: rura z GRP Odporność na ściskanie: rura z PCV Odporność na ściskanie: rura z 
żeliwa sferoidalnego
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2. Cel i zakres badań
Badania miały na celu ocenę zgodności wybranych para-
metrów rury z wymaganiami Zamawiającego oraz normy  
PN-EN 545:2010.

Zakres badań wg oferty nr 171204/K/327 obejmował:

1. Wizję lokalną na terenie inwestycji. Wytypowanie 
miejsca pobrania próbki do badań. Wstępną próbkę  
z rury pobiera Zamawiający. 

2. Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych: 
mikroskopowych, pomiarów twardości, badań wytrzy-
małościowych. Przygotowanie zgładów metalogra-
ficznych.

3. Wykonanie badań mikroskopowych z zastosowa-
niem mikroskopii świetlnej lub/i skaningowej celem 
identyfikacji mikrostruktury, jej rodzaju i jakości. Oce-
na cech wydzieleń grafitu wg PN-EN ISO 945-1:2008.  
Badania nieobjęte zakresem akredytacji.

4. Wykonanie pomiarów twardości metodą Brinella  
wg PN-EN ISO 6506-1:2014-12 i PN-EN 545:2010.

5. Pobranie i wykonanie min. 3 próbek wytrzymałościo-
wych w kierunku wzdłużnym do osi rurociągu zgodnie 
z normą PN EN ISO  6892-1:2010 oraz normą PN-EN 
545:2010.

6. Wykonanie statycznej próby rozciągania materiału 
rury zgodnie z normą PN-EN ISO 6892-1:2010 meto-
da B30 i PN-EN 545:2010 z wykorzystaniem maszyny 
wytrzymałościowej Zwick-Roell Z100 THW (2014 r). 
Określenie wytrzymałości na rozciąganie R

m, granicy 
plastyczności Re (Rp0,2), wydłużenia A.

7. Wykonanie pomiaru grubości warstwy cynkowej 
zgodnie z EN 545:2010 oraz PN-EN ISO 1463:2004 
i przeliczenie grubości powłoki na masę jednostkową 
powłoki zgodnie z PN-EN ISO 1460:2001. Pomiar gru-
bości powłoki będzie wykonany w 5 miejscach pobra-
nej próbki, a następnie wynik zostanie uśredniony. Ba-
dania nieobjęte zakresem akredytacji.

8. Wykonanie mikroanalizy składu chemicznego powłoki  
cynkowej metodą EDS/EDX z zastosowaniem mikro-
skopii skaningowej. Badania nieobjęte zakresem akre-
dytacji.

9. Wykonanie pomiaru grubości warstwy polimerowej 
na zewnętrznej powierzchni rury oraz warstwy cemen-
towej na wewnętrznej powierzchni rury. Wykonanie 
pomiaru w pięciu miejscach metodą mechaniczną lub/i 
mikroskopową zgodnie z normą PN-EN ISO 3882:2004. 
Badania nieobjęte zakresem akredytacji. 

10. Analiza wyników badań i norm przedmiotowych, 
odniesienie do stosowanych przez Zamawiające-
go wymogów dla rurociągów, opracowanie raportu  
w języku polskim.

3. Metodyka badań
Zastosowano następujące metody badań:

• dokumentację fotograficzną wykonano przy pomocy 
aparatu cyfrowego Nikon D3200,

• badania mikroskopowe wykonano za pomocą mikro-
skopu stereoskopowego Leica M205 C oraz mikrosko-
pu metalograficznego Leica DM6000 M,

• mikroanalizę składu chemicznego wykonano   przy  
użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego 
sprzężonego z modułem EDS/EDX,

• pomiary twardości HBW 2,5/187,5, przeprowadzo-
no sposobem Brinella wg PN-EN ISO 6506-1:2014  
z zastosowaniem wgłębnika o średnicy 2,5 mm i obcią-
żenia 187,5 kg. Badanie przeprowadzono przy użyciu 
twardościomierza Zwick Roell ZHU 8187,5 LKV,

• statyczną próbę rozciągania w temperaturze poko-
jowej przeprowadzono wg normy PN-EN ISO 6892-
1:2010, metoda B30. Badanie wykonano przy uży-
ciu maszyny wytrzymałościowej Zwick-Roell Z100 
THW wyposażonej w  automatyczny ekstensometr  
makroXtens® II.

  4. Badania mikroskopowe
Próbki do badań mikroskopowych pobrano w taki 
sposób, że płaszczyzna cięcia była prostopadła do po-
wierzchni rury. Przekrój przeznaczony do obserwacji 
mikroskopowych oznaczono czerwoną linią na Rys.  4 .2.

Rys. 4.1. Widok ogólny fragmentu rury: a) powierzchnia 
od strony wewnętrznej – widoczna warstwa cementowa,  
b) powierzchnia od strony zewnętrznej – powłoka polimerowa.

Rys. 4.2. Obraz makroskopowy przekroju poprzecznego 
ścianki rury wraz z oznaczeniem poszczególnych warstw 
oraz przekroju pobrania próbki do badań mikroskopowych

WYNIKI BADAń METALOGRAfICZNYCH I WYTRZYMAŁOśCIOWYCH RuRY 
WODOCIĄGOWEj  TT PE DN 500 Z żELIWA SfEROIDALNEGO WYKONANYCH  
NA ZLECENIE MPWIK WROCŁAW ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 545:2010 
PRZEZ NIEZALEżNĄ POLSKĄ jEDNOSTKę BADAWCZĄ – MACHINEfISH 
MATERIALS&TECHNOLOGIES.

Pod koniec czerwca 2019 roku oddano 
do użytku nowo wybudowaną trasę 
tramwajową w ulicy Hubskiej na odcin-
ku od ulicy Glinianej do ulicy Dyrekcyjnej 
we Wrocławiu. Inwestorem tego pro-
jektu była Gmina Wrocław oraz MPWiK 
SA we Wrocławiu.  Nowe torowisko na 
ulicy Hubskiej było bardzo potrzebne 
z  punktu widzenia komunikacji tram-
wajowej we Wrocławiu. Ta inwestycja 
miała na celu uniknięcie korków tram-
wajowych oraz połączenie torowiskiem 
całego południa Wrocławia z  centrum 
miasta. Przy okazji wyremontowano 
drogę, powstały nowe chodniki i ścieżki 
rowerowe oraz zmodernizowana zosta-
ła cała podziemna sieć wodociągowa.  
Z  uwagi na to, że projektowany prze-
wód magistralny jest zlokalizowany bli-
sko powstałego torowiska tramwajo-
wego oraz pod nim – przez co istnieje 
możliwość wystąpienia prądów błądzą-
cych – do budowy sieci wodociągowych 
zastosowano prawie 900 mb rur z żeli-
wa sferoidalnego TT PE DN 500 o po-
łączeniu automatycznym blokowanym 
z napawanym garbem w klasach zgod-
nych z  normą PN-EN 545:2010 „Rury, 
kształtki z  żeliwa sferoidalnego oraz 
ich połączenia do budowy rurociągów 
wodnych. Wymagania i metody badań”. 
Przyjęto rury klasy C 40 o min. grubości 
ścianki 7,5 mm  z dodatkową powłoką  
z  PE. Dodatkowo złącza tych rur były 

systemowo zabezpieczone rękawa-
mi z  folii termokurczliwej. W  celu po-
twierdzenia zgodności produktu ze 
specyfikacją projektową oraz wytycz-
nymi MPWIK SA we Wrocławiu i PN-EN 
545:2010, inwestor wybrał niezależną 
polską jednostkę badawczą, która wy-
konała badanie metalograficzne i  wy-
trzymałościowe rury wodociągowej TT 
PE DN 500 z żeliwa sferoidalnego. Po-
niżej przedstawiamy w całości sprawoz-
danie z wyników tych badań. 

1. Przedmiot badań
Przedmiotem badań były rury TT PE (DN 500) przezna-
czone do montażu jako część instalacji wodociągowej 
ulicy Hubskiej we Wrocławiu. Podczas wizji lokalnej  
na terenie budowy wytypowano fragmenty rury prze-
znaczone do dalszych badań.

Rys. 1.1. Widok ogólny rur przeznaczonych do badań.

a b

powłoka
polietylenowa

żeliwo

warstwa
cementowa
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Zmierzona średnia grubość ścianki 
żeliwnej badanego rurociągu wynosi 
10,2±0,1 mm. Rura spełnia wymagania  
normy co do grubości ścianki żeliwnej.
Tabela 4.2. Zestawienie wyników mikroskopowego pomiaru 

grubości żeliwnej ścianki rury.

miejsce 
pomiarowe

grubość ścianki żeliwnej [mm]

miejsce 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 4 miejsce 5

1 10,11 10,13 10,34 10,34 10,35

2 10,20 9,90 10,15 10,12 10,30

3 10,16 10,22 10,04 10,35 10,27

4 10,14 10,14 10,16 10,38 10,26

5 10,16 10,21 10,35 10,30 10,29

średnia 
grubość 
miejscowa

10,15 10,12 10,21 10,30 10,29

odchylenie 
standar-

dowe
±0,03 ±0,13 ±0,13 ±0,10 ±0,04

Rys. 4.6. Obraz stereoskopowy przekroju żeliwnej ścianki 
rury z naniesionymi markerami pomiarowymi: a) miejsce 1, 
b) miejsce 2. 

Rys. 4.7. Obraz stereoskopowy przekroju żeliwnej ścianki 
rury z naniesionymi markerami pomiarowymi: a) miejsce 3, 
b) miejsce 4. 

Rys. 4.8. Obraz stereoskopo-
wy przekroju żeliwnej ścianki 
rury z naniesionymi markera-
mi pomiarowymi: miejsce 5. 

4.3 Mikroskopowy pomiar grubości warstwy cementowej

Pomiar grubości wewnętrznej warstwy cementowej 
wykonano na przekroju poprzecznym warstwy metodą 
mikroskopową. Grubość miejscową zmierzono w pięciu  
miejscach, w których wykonano po pięć pomiarów. Ze-
stawienie uzyskanych wyników oraz wartości średnich 
grubości miejscowych przedstawiono w Tabeli 4 .3.  
Rys. 4 .  9-  Rys.   4 .11 przedstawiają fotografie  
miejsc wykonania pomiarów wraz z naniesionymi mar-
kerami pomiarowymi. 

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego 
nie podaje grubości warstwy cementowej. Norma 
PN-EN 545:2010 jako grubość nomi-
nalną wewnętrznej warstwy cemen-
towej dla rur DN500 podaje 5  mm. 
Maksymalna odchyłka wynosi -2 mm.

Zmierzona średnia grubość warstwy  
cementowej badanego rurociągu 
wynosi 8,2±0,1 mm. Rura spełnia  
wymagania normy co do grubości 
wewnętrznej warstwy cementowej.
Tabela 4.3. Zestawienie wyników mikroskopowego 

pomiaru grubości warstwy cementowej

miejsce 
pomiarowe

grubość wewnętrznej warstwy cementowej [mm]

miejsce 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 4 miejsce 5

1 8,23 8,26 8,27 8,16 8,11

2 8,12 8,41 8,30 8,11 8,19

3 8,01 8,33 8,33 8,14 8,13

4 7,98 8,31 8,29 8,21 8,16

5 8,01 8,32 8,27 8,05 8,17

średnia 
grubość 
miejscowa

8,07 8,33 8,29 8,13 8,15

odchylenie 
standar-

dowe
±0,10 ±0,05 ±0,02 ±0,06 ±0,03

Rys. 4.9. Obraz stereoskopowy przekroju warstwy  
cementowej z naniesionymi markerami pomiarowymi:  
a) miejsce 1, b) miejsce 2.

4.1 Mikroskopowy pomiar grubości powłoki  
polimerowej

Pomiar grubości powłoki polietylenowej wykonano na 
przekroju poprzecznym powłoki metodą mikroskopo-
wą, zgodnie z normą PN-EN ISO 3882:2004. Grubość 
miejscową zmierzono w pięciu miejscach, w których 
wykonano po pięć pomiarów. Zestawienie uzyskanych 
wyników oraz wartości średnich grubości miejscowych 
przedstawiono w Tabeli  4 .1. Rysunki od Rys.  4 .3 do 
Rys.  4 .5 przedstawiają fotografie miejsc wykonania po-
miarów wraz z naniesionymi markerami pomiarowymi.  
średnia grubość powłoki polimerowej na analizo-
wanym fragmencie rurociągu wynosi 2,39±0,03 mm. 

Tabela 4.1. Zestawienie wyników mikroskopowego pomiaru 
grubości powłoki polimerowej 

miejsce 
pomiarowe

grubość zewnętrznej powłoki polietylenowej [mm]

miejsce 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 4 miejsce 5

1 2,40 2,44 2,35 2,31 2,38

2 2,39 2,42 2,40 2,34 2,40

3 2,37 2,42 2,40 2,34 2,38

4 2,43 2,39 2,37 2,37 2,36

5 2,41 2,38 2,46 2,36 2,37

średnia 
grubość 
miejscowa

2,40 2,41 2,40 2,34 2,38

odchylenie 
standar-

dowe
±0,02 ±0,02 ±0,04 ±0,02 ±0,01

Rys. 4.3. Obraz stereoskopowy przekroju powłoki polimerowej  
z naniesionymi markerami pomiarowymi: a) miejsce 1, b) miejsce 2

Rys. 4.4. Obraz stereoskopowy przekroju powłoki polimerowej  
z naniesionymi markerami pomiarowymi: a) miejsce 3, b) miejsce 4.

Rys. 4.5. Obraz stereoskopowy przekroju powłoki polimerowej  
z naniesionymi markerami pomiarowymi: miejsce 5.

4.2 Mikroskopowy pomiar grubości ścianki żeliwnej 

Pomiar grubości ścianki żeliwnej wykonano na prze-
kroju poprzecznym powłoki metodą mikroskopową. 
Grubość miejscową zmierzono w pięciu miejscach,  
w których wykonano po pięć pomiarów. Zestawienie 
uzyskanych wyników oraz wartości średnich grubości 
miejscowych przedstawiono w Tabeli  4 .2. Rysunki od 
Rys.  4 .6 do Rys.  4 .8 przedstawiają fotografie miejsc 
wykonania pomiarów wraz z naniesionymi markerami 
pomiarowymi.

Jako minimalną grubość ścianki żeliw-
nej rury DN 500 klasy C40, o średnicy  
zewnętrznej równiej 532  mm, norma 
PN-EN 545:2010 podaje 7,5 mm. Norma  
nie podaje wartości maksymalnej.  
Według dokumentacji dostarczonej 
przez Zamawiającego grubość żeliwnej 
ścianki rury powinna wynosić 9,3  mm.

RapoRt numeRu RapoRt numeRu

a

a

a

b

b

b

a b

a b

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm 2 mm

98



Rys. 4.10. Obraz stereoskopowy przekroju warstwy  
cementowej z naniesionymi markerami pomiarowymi:  
a) miejsce 3, b) miejsce 4.

Rys. 4.11. Obraz stereosko-
powy przekroju warstwy 
cementowej z naniesiony-
mi markerami pomiarowy-
mi: miejsce 5.

4.4 Mikroskopowy pomiar grubości powłoki cynkowej

Zgodnie normą PN-EN 545:2010 oraz spe-
cyfikacją dostarczoną przez Zamawiające-
go, żeliwna ścianka rury po zewnętrznej 
stronie powinna być pokryta nanoszoną 
ogniowo w łuku elektrycznym powłoką 
cynkową o gęstości minimalnej 200 g/m3.  
Na podstawie przeliczenia gęstości po-
włoki cynkowej na grubość, zgodnie z za-
leceniami normy PN-EN ISO 1463:2004, 
można stwierdzić, że wymagana gęstość 
200 g/m3 odpowiada grubości 27,7 µm.

Pomiar grubości powłoki cynkowej występującej na 
powierzchni zewnętrznej żeliwnej ścianki rury prze-
prowadzono metodą mikroskopową. Grubość miej-
scową zmierzono w pięciu miejscach, w których wy-
konano po pięć pomiarów. Zestawienie uzyskanych 
wyników oraz wartości średnich grubości miejscowych 
przedstawiono w Tabeli  4 .4. Rysunki od Rys.  4 .12 do 
Rys.  4 .13 przedstawiają fotografie miejsc wykonania po-
miarów wraz z naniesionymi markerami pomiarowymi. 

Grubość średnia powłoki cynkowej  
wynosi 29,82 µm, co odpowiada  
wymaganiom normy.

miejsce 
pomiarowe

grubość powłoki cynkowej [µm]

miejsce 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 4 miejsce 5

1 38,13 16,76 22,83 32,79 32,54

2 52,70 18,22 29,39 46,40 13,11

3 33,27 13,11 16,27 18,22 6,56

4 53,19 25,26 17,73 40,53 17,73

5 44,45 26,71 21,86 18,89 16,27

średnia 
grubość 
miejscowa

44,35 20,01 21,62 31,37 17,24

odchylenie 
standar-

dowe
±8,80 ±5,78 ±5,14 ±12,65 ±9,57

Tabela 4.4. Zestawienie wyników mikroskopowego  
pomiaru grubości powłoki cynkowej.

Rys. 4.12. Obraz mikroskopowy przekroju powłoki  
cynkowej z naniesionymi markerami pomiarowymi:  
a) miejsce 1, b) miejsce 2.

Rys. 4.13. Obraz mikroskopowy przekroju powłoki cyn-
kowej z naniesionymi markerami pomiarowymi: a) miej-
sce 3, b) miejsce 4.

Rys. 4.14. Obraz mikrosko-
powy przekroju powłoki 
cynkowej z naniesionymi 
markerami pomiarowymi: 
miejsce 5.

4.5 Mikroanaliza EDS/EDX powłoki cynkowej

Na przekroju poprzecznym do powierzch-
ni rury wykonano mikroanalizę EDS/EDX 
składu chemicznego powłoki cynkowej. 
Wg normy, czystość cynku powinna wy-
nosić przynajmniej 99,99%. Wykonana mi-
kroanaliza składu chemicznego nie pozwa-
la na ocenę czystości cynku, można jednak 
stwierdzić, że obserwowana powłoka cyn-
kowa nie zawiera dodatków stopowych.

Obraz mikroskopowy obszaru wykonania mikroanalizy 
przedstawiono na Rys.  4 .15. Wyniki przedstawiono w 
formie tabelarycznej i graficznej (Tabela  4 .5 i Rys.  4 .16).

Rys. 4.15. Obraz mi-
kroskopowy przekro-
ju powłoki cynkowej, 
przedstawiający ob-
szar wykonania mi-
kroanalizy EDS/EDX 
składu chemicznego. 
SEM.

Tabela 4.5. Wyniki mikroanalizy składu chemicznego wy-
konanej w obszarze przedstawionym na Rys.  4 .15.

Symbol pierwiastka Stężenie atomowe Stężenie wagowe

Zn 100.00 100.00

Rys. 4.16. Widmo charakterystycznego promieniowania 
rentgenowskiego uzyskane w wyniku mikroanalizy wy-
konanej w obszarze przedstawionym na Rys.  4 .15.

Podczas obserwacji mikroskopowych przekroju po-
przecznego ścianki rury zaobserwowano występowanie 
ciągłej warstwy pomiędzy podłożem żeliwnym, a po-
włoką cynkową. Obserwowaną warstwę pokazano na  
Rys.  4 .17. W celu określenia składu chemicznego war-
stwy, wykonano mikroanalizę składu chemicznego.  
Obserwacje mikroskopowe wykazały także odwęglenie 
zewnętrznej powierzchni rury.

Rys.  4 .18 przedstawia obraz mikroskopowy prze-
kroju poprzecznego do powierzchni rury, obejmują-
cy zarówno podłoże żeliwne, jak i powłokę cynkową.  
Na rysunku zamieszczono punkty od 1 do 4, w których 
wykonano mikroanalizy składu chemicznego. Punkty 
1 i 4 leżą odpowiednio w obszarze powłoki cynkowej  
i podłoża żeliwnego. Punkty 2 i 3 leżą w obszarze 
warstwy występującej na granicy podłoże – powłoka 
cynkowa. Analiza wykazała, że w składzie chemicz-
nym obserwowanej warstwy dominuje tlen i żelazo, 
co wskazuje, że jest to warstwa produktów korozji 
rury żeliwnej.

Grubość warstwy tlenków nie jest zna-
cząca i wynosi ok. 100 µm, a norma 
PN-EN 545:2010 dopuszcza cynkowa-
nie rur pokrytych warstwą tlenkową 
(oxide-surfaced pipes). Warstwa tlen-
kowa jest jednorodna, spójna i przyle-
ga do powierzchni rury.

Wyniki mikroanaliz przedstawiono w formie tabelarycznej 
(Tabela  4 .6 - Tabela  4 .9) i graficznej (Rys.  4 .19 - Rys.  4 .22).

Rys. 4.17. Obraz mikrosko-
powy przekroju poprzeczne-
go do powierzchni zewnętrz-
nej rury.

Rys. 4.18. Obraz mikroskopowy przekroju poprzecznego 
powierzchni zewnętrznej rury w miejscu występowania 
powłoki cynkowej wraz z oznaczeniem punktów wykona-
nia mikroanaliz. SEM.

Tabela 4.6. Wyniki mikroanalizy wykonanej w punkcie 1 poka-
zanym na Rys.  4 .18.

Symbol pierwiastka Stężenie atomowe Stężenie wagowe

Zn 100.00 100.00

Tabela 4.7. Wyniki mikroanalizy wykonanej w punkcie  
2 pokazanym na Rys.  4 .18.

Symbol pierwiastka Stężenie atomowe Stężenie wagowe

Fe 32.90 61.85

O 65.39 35.21

Zn 1.06 2.32

Si 0.66 0.62
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Tabela 4.8. Wyniki mikroanalizy wykonanej w  punkcie  
3 pokazanym na Rys.  4 .18.

Symbol pierwiastka Stężenie atomowe Stężenie wagowe

Fe 32.88 61.27

O 62.58 33.41

Si 3.68 3.45

Zn 0.86 1.87

Tabela 4.9. Wyniki mikroanalizy wykonanej w  punkcie  
4 pokazanym na Rys.  4 .18.

Symbol pierwiastka Stężenie atomowe Stężenie wagowe

Fe 77.85 91.28

O 17.10 5.75

Si 5.05 2.98

Rys. 4.19. Widmo charakterystycznego promieniowania 
rentgenowskiego uzyskane w  wyniku mikroanalizy wy-
konanej w punkcie 1 pokazanym na Rys.  4 .18.

Rys. 4.20. Widmo charakterystycznego promieniowania 
rentgenowskiego uzyskane w  wyniku mikroanalizy wy-
konanej w punkcie 2 pokazanym na Rys.  4 .18.

Rys. 4.21. Widmo charakterystycznego promieniowania 
rentgenowskiego uzyskane w  wyniku mikroanalizy wy-
konanej w punkcie 3 pokazanym na Rys.  4 .18.

Rys. 4.22. Widmo charakterystycznego promieniowania 
rentgenowskiego uzyskane w  wyniku mikroanalizy wy-
konanej w punkcie 4 pokazanym na Rys.  4 .18.

Na obserwowanym przekroju wykona-
no także mapping pierwiastków, któ-
ry potwierdził występowanie warstwy 
tlenków żelaza. Obszar warstwy tlen-
ków leżący bliżej podłoża żeliwnego 
wzbogacony jest w  krzem, co wynika  
ze stosunkowo dużej zawartości krzemu  
w żeliwie.
Wyniki wykonanego mappingu pierwiastków przedsta-
wiono w formie graficznej na Rys.  4 .23 i Rys.  4 .24 oraz 
w Tabeli  4 .10.

Rys. 4.23. Obraz mikroskopowy przekroju poprzecznego 
powierzchni zewnętrznej rury w miejscu występowania 
powłoki cynkowej: a) obszar wykonania mappingu pier-
wiastków, b) obszar wykonania mappingu wraz z nanie-
sionym rozkładem pierwiastków. 

Rys. 4.24. Rozkłady poszczególnych pierwiastków uzy-
skane w wyniku mappingu wykonanego na przekroju po-
przecznym powierzchni zewnętrznej rury.

Tabela 4.10. Wyniki mappingu wykonanego na przekro-
ju poprzecznym powierzchni zewnętrznej rury przedsta-
wionym na Rys.  4 .23.

Symbol pierwiastka Stężenie atomowe Stężenie wagowe

Fe 25.49 45.32

O 61.29 31.23

Zn 9.61 20.01

Si 3.06 2.74

Ca 0.55 0.70

Al 0.00 0.00

4.6 Analiza mikrostruktury żeliwnej ścianki rury

Obserwacje mikroskopowe prowadzono na przekroju 
porzecznym ścianki rury w  stanie nietrawionym i  tra-
wionym nitalem 2%. Oceny wydzieleń grafitu dokona-
no zgodnie z normą PN-EN 945-1:2008 w stanie nietra-
wionym przy powiększeniu 100x. Przykładowe obrazy 
mikroskopowe wydzieleń grafitu, obserwowanych przy 
wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni rury, pokazano 
na Rys.  4 .25 i Rys.  4 .26.

Na podstawie obserwacji mikroskopowych stwierdzono, 
że pod względem kształtu, rozmieszczenia i  wielkości, 
obserwowane wydzielenia wykazują następujące cechy: 

• kształt wydzieleń grafitu odpowiada wzorcowi VI, przy 
czym przy powierzchni zewnętrznej rury występują po-
jedyncze wydzielenia grafitu w kształcie III,

• rozmieszczenie grafitu jest równomierne i odpowiada 
wzorcowi A,

• wielkość wydzieleń grafitu odpowiada wzorcom wiel-
kości od numeru 7 przy powierzchni wewnętrznej rury 
do numeru 8 przy powierzchni zewnętrznej rury.

Trawienie ujawniło ferrytyczno-perlityczną mikrostruk-
turę osnowy żeliwa ze znaczną przewagą ferrytu. Nie-
liczne wydzielenia perlitu występują przy powierzchni 
wewnętrznej rury, materiał przy powierzchni zewnętrz-
nej wykazuje natomiast osnowę w pełni ferrytyczną. Mi-
krostrukturę analizowanego materiału w stanie trawio-
nym  przedstawiono na Rys.  4 .27 i Rys.  4 .28.

Rys. 4.27. Obraz mikroskopowy przekroju poprzecznego 
ścianki rury przy powierzchni wewnętrznej. Widoczne sfe-
roidalne wydzielenia grafitu w osnowie ferrytyczno-perli-
tycznej z przewagą ferrytu. Stan trawiony.

Rys. 4.28. Obraz mikroskopowy przekroju poprzeczne-
go ścianki rury przy powierzchni zewnętrznej. Widoczne 
sferoidalne wydzielenia grafitu z pojedynczymi wydziele-
niami grafitu krętkowego w  osnowie ferrytycznej. Stan 
trawiony.

5. Pomiary twardości

Zgodnie z  zaleceniami normy PN-EN 
545:2010 pomiary twardości wykonano 
na przekroju żeliwnej ścianki rury meto-
dą Brinella z zastosowaniem wgłębnika 
o średnicy 2,5 mm i obciążenia 187,5 kg. 
Wyniki przedstawiono w Tabela  5 .1.

Tabela 5.1. Wyniki pomiaru twardości ścianki żeliwnej rury.

Zmierzona twardość rury wynosi 
161,9±2,9 HBW 2,5/187,5. Według nor-
my PN-EN 545:2010 twardość żeliwnej 
ścianki rury nie powinna przekraczać 
230 HBW. Analizowana rura spełnia 
wymagania normy.

RapoRt numeRu
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Rys. 4.25. Obraz mikrosko-
powy przekroju poprzecz-
nego ścianki rury przy po-
wierzchni wewnętrznej. 
Stan nietrawiony.

Rys. 4.26. Obraz mikrosko-
powy przekroju poprzecz-
nego ścianki rury przy po-
wierzchni zewnętrznej. Stan 
nietrawiony.
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6. Statyczna próba rozciągania
Z  dostarczonego fragmentu rury pobrano 3 prób-
ki wytrzymałościowe w kierunku wzdłużnym do osi 
rury. Wyniki badań przedstawiono w  poniższym 
protokole (Rys.  6 .1), który zawiera krzywe rozcią-
gania oraz wyniki badania dla każdej próbki osob-
no. W tabeli Statystyka (Tabela  6 .1) podano wyniki 
próby z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności 
pomiaru.

Norma PN-EN 545:2010 jako wymaga-
nia odnośnie właściwości mechanicz-
nych rury DN 500 podaje minimalną 
wytrzymałość na rozciąganie Rm min.=420 
MPa oraz minimalne wydłużenie przy 
zerwaniu Amin.=10%. Jako opcjonalny, 
norma podaje również parametr Rp0,2, 
którego wartość minimalna dla badanej 
rury powinna wynosić 270 MPa. 
Na podstawie wykonanej próby rozciąga-
nia stwierdzono, że wytrzymałość na roz-
ciąganie Rm rury wynosi 472±6 MPa, grani-
ca plastyczności Rp0,2 wynosi 320±4 MPa,  
a wydłużenie A5,65 wynosi 18,3±3,5%.

Badana rura spełnia wymagania 
normy PN-EN 545:2010 odnośnie 
właściwości wytrzymałościowych.

Rys. 6.1. Wyniki statycznej próby rozciągania dla poszczegól-
nych próbek oraz krzywe rozciągania.

Tabela 6.1. Wartości średnie uzyskane w statycznej próbie 
rozciągania.

7. Opinie i interpretacje
W wyniku przeprowadzonych badań stwier-
dzono, że:

1. Wizja lokalna w miejscu składowania rur nie 
wykazała występowania widocznych wad 
zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni 
rur.

2. średnia grubość powłoki polimerowej na 
analizowanym fragmencie rurociągu wy-
nosi 2,39±0,03 mm. Przywołana w normie 
PN-EN 545:2010 norma PN-EN 14628:2006 
podaje, że minimalna grubość powłoki po-
lietylenowej dla rur DN 500 wynosi 2,5 mm. 
Również według dokumentacji dostarczo-
nej przez Zamawiającego grubość powło-
ki polimerowej powinna wynosić 2,5 mm.  
Do pomiaru grubości powłoki polietyleno-
wej norma PN-EN 14628:2006 zaleca za-
stosowanie metod nieniszczących opartych  
na zasadach magnetyzmu lub elektroma-
gnetyzmu. Zalecana dokładność pomiaru to 
±1%, co przy grubości 2,5 mm daje dokład-
ność ±25 µm. Należy zauważyć, że na analizo-
wanej rurze żeliwnej, oprócz powłoki poliety-
lenowej, występuje także powłoka cynkowa, 
warstwa żywicy epoksydowej oraz warstwa 
tlenków. Ze  względu na to, że wszystkie 
wymienione warstwy są niemagnetyczne,  
wynikiem magnetycznego pomiaru grubo-
ści powłoki będzie odległość od powierzchni  
zewnętrznej powłoki polietylenowej  
do powierzchni podłoża żeliwnego. Uzyska-

na wartość będzie więc grubością powłoki 
polietylenowej powiększoną o grubość war-
stwy żywicy, powłoki cynkowej oraz war-
stwy tlenkowej.
Przeprowadzony pomiar mikroskopowy 
grubości powłoki polietylenowej wykona-
no z  dokładnością większą, niż zalecana, 
a  pomiarowi poddano wyłącznie warstwę 
polietylenu. Różnica zmierzonej grubości 
i wartości podanej w dokumentacji dostar-
czonej przez Zamawiającego wynika naj-
prawdopodobniej z  uwzględnienia w  po-
miarze grubości producenta dodatkowych 
warstw niemagnetycznych występujących 
pomiędzy powłoką polietylenową a żeliwną 
ścianką rury. 

3. jako minimalną grubość ścianki żeliw-
nej rury DN 500 klasy C40, o średnicy ze-
wnętrznej równiej 532 mm, norma PN-EN 
545:2010 podaje 7,5 mm. Norma nie podaje 
wartości maksymalnej. Według dokumen-
tacji dostarczonej przez Zamawiającego 
grubość żeliwnej ścianki rury powinna wy-
nosić 9,3  mm. Zmierzona średnia grubość 
ścianki żeliwnej badanego rurociągu wy-
nosi 10,2±0,1 mm. Rura spełnia wymaga-
nia normy co do grubości ścianki żeliwnej.

4. Dokumentacja dostarczona przez Zama-
wiającego nie podaje grubości warstwy 
cementowej. Norma PN-EN 545:2010 
jako grubość nominalną wewnętrznej 
warstwy cementowej dla rur DN 500 po-
daje 5 mm. Maksymalna odchyłka wynosi 
-2 mm. Zmierzona średnia grubość war-
stwy cementowej badanego rurociągu 
wynosi 8,2±0,1 mm. Rura spełnia wyma-
gania normy co do grubości wewnętrznej  
warstwy cementowej.

5. Na podstawie przeliczenia gęstości powłoki 
cynkowej na grubość, zgodnie z zaleceniami 
normy PN-EN ISO 1463:2004, można stwier-
dzić, że wymagana gęstość 200 g/m3 odpo-
wiada grubości 27,7 µm. Zmierzona grubość 
średnia powłoki cynkowej wynosi 29,82 µm, 
co odpowiada wymaganiom normy.

6. Według normy czystość cynku powinna wy-
nosić przynajmniej 99,99%. Wykonana mi-
kroanaliza składu chemicznego nie pozwa-
la na ocenę czystości cynku, można jednak 
stwierdzić, że obserwowana powłoka cyn-
kowa nie zawiera dodatków stopowych.

7. Na przekroju poprzecznym ścianki rury 
zaobserwowano występowanie ciągłej 
warstwy pomiędzy podłożem żeliwnym, 
a  powłoką cynkową. Analiza wykazała, że 
w składzie chemicznym obserwowanej war-
stwy dominuje tlen i żelazo, co wskazuje, że 
jest to warstwa produktów korozji żelaza – 
ścianki rury. Można przypuszczać, że powło-
ka cynkowa została naniesiona na utlenioną 
powierzchnię rury pokrytą warstwą produk-
tów korozji. Grubość warstwy tlenków nie 
jest znacząca i wynosi ok. 100 µm, a norma 
PN-EN 545:2010 dopuszcza cynkowanie rur 
pokrytych warstwą tlenkową (oxide-sur-
faced pipes). Warstwa tlenkowa jest jed-
norodna, spójna i przylega do powierzchni 
rury.

8. Pod względem kształtu, rozmieszczenia 
i wielkości, obserwowane wydzielenia grafi-
tu wykazują następujące cechy: 

• kształt wydzieleń grafitu odpowiada wzorco-
wi VI, przy czym przy powierzchni zewnętrz-
nej rury występują pojedyncze wydzielenia 
grafitu w kształcie III,

• rozmieszczenie grafitu jest równomierne 
i odpowiada wzorcowi A,

• wielkość wydzieleń grafitu odpowiada wzor-
com wielkości od numeru 7 przy powierzch-
ni wewnętrznej rury, do numeru 8 przy po-
wierzchni zewnętrznej rury.

9. Mikrostruktura osnowy żeliwa wykazuje 
charakter ferrytyczno-perlityczny ze znacz-
ną przewagą ferrytu. Nieliczne wydzielenia 
perlitu występują w  obszarach materiału 
bliższych wewnętrznej powierzchni rury, 
przy powierzchni zewnętrznej natomiast 
materiał ma osnowę w pełni ferrytyczną.

Statystyka

Kod 
próbki

wymiary próbki
wytrzymałość  
na rozciąganie

granica 
plastycz-

ności

wydłu-
żenie

d0 S0 L0 Fm Rm Rp0,2 A5,65

[mm] [mm2] [mm] [kN] [MPa] [MPa] [%]

Średnia 4,98 19,48 25 9,19 472 320 18,3

U* - - - ±0,05 ±6 ±4 ±3,5

* U – całkowita rozszerzona niepewność wg procedury PQ-12 wyd. 03  
z dnia 11.01.17 dla poziomu ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia 
k=2
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Stały rozwój naszego zakładu produkcyjnego w Lavis we 
Włoszech oraz zapotrzebowanie klientów na armaturę do 
innych mediów zaowocowało wprowadzeniem przepustnic, 
które są pokryte od wewnątrz 3 mm warstwą ebonitu. Tak 
zabezpieczony wewnętrzny korpus oraz dysk pozwalają za-
stosować przepustnice do mediów o dużej ścieralności, a w 
szczególności do transportu wody morskiej. Dostępne są w 
zakresie średnic DN 150-2000. Kolejną nowością jest prze-
pustnica kołnierzowa podwójnie mimośrodowa EuROSTOP 
zintegrowana ze wstawką montażowo-demontażową. To 
rozwiązania skraca czas montażu, ponieważ przepustnica 
jest dostarczana w pozycji montażowej. Mniejsza ilość połą-
czeń ogranicza ilość uszczelek między kołnierzem przepust-
nicy a kołnierzem wstawki. Z kolei mniejsza masa kompletu 
pozwala na lepsze manewrowanie zestawem w wykopie. 
Przepustnica EuROSTOP jest dostępna w zakresie najbar-
dziej popularnych średnic, tj. DN 300, 400, 500, 600.

Przepustnice kołnierzowe podwójnie mimośrodowe EuROSTOP 
zostały zaprojektowane na podstawie trzydziestoletniego doświadcze-
nia i za pomocą wyrafinowanych narzędzi obliczeniowych. Wszystkie 
szczegóły konstrukcyjne są zoptymalizowane w celu uzyskania najlep-
szej wydajności hydraulicznej i doskonałej niezawodności uszczelnienia, 
gwarantowanej przez zgodność z normą EN 1074-2 (2500 cykli). To 
wieloletnie doświadczenie pozwoliło dopracować i udoskonalić pewne 
rozwiązania, aby przepustnice mogły pracować bezobsługowo i beza-
waryjnie przez wiele lat. Najważniejszym systemem zastosowanym w 
naszych przepustnicach jest system automatycznego doszczelnienia, 
w którym tylko wewnętrzna część uszczelki jest ściśnięta między dys-
kiem a pierścieniem. Nie jest wymagana regulacja, a przestrzeń między 
uszczelką a dyskiem wykorzystuje ciśnienie wody do doszczelniania. To 
rozwiązanie zwiększa żywotność uszczelki. 

Ponadto w swojej ofercie posiadamy przepustnice podwójnie mi-
mośrodowe o zakresie średnic DN 150-2000, które  są  stosowane 
jako urządzenia odcinające przepływ w rurociągach, aczkolwiek w nie-
których przypadkach można ich używać także do regulacji natężenia 
przepływu.  Na ogół działają w pozycji otwartej lub zamkniętej. 

 Produkujemy także armaturę regulacyjną ciśnienia przepływu oraz 
poziomu, która pozwala w sposób optymalny zarządzać dystrybucją 
dostępnych zasobów, gwarantując całkowitą kontrolę przepływu wody 
w rurociągach i skuteczną reakcję na ostateczne potrzeby unikając mar-
notrawstwa. Armatura jest dostępna w średnicach od DN50 do DN 700.

Do  zarządzania sieciami polecamy zawór pierścieniowo-tłokowy, 
zwany potocznie iglicowym, który pozwala na płynną regulację przy 
dużych różnicach ciśnień i znacznych przepływach. Jest to idealne roz-
wiązanie do pracy regulacyjnej, ponieważ umożliwia szybkie i precyzyj-
ne dostosowanie natężenia przepływu. Przepływ medium w zaworze 
iglicowym odbywa się przez osiowo przesuwający się tłok obsługiwany 
przez mechanizm korbowy wewnątrz korpusu, co pozwala na liniową 
charakterystykę regulacji bez kawitacji hałasu oraz wibracji. Profil we-
wnętrzny zaworu ma na celu zminimalizowanie możliwości wystąpie-
nia kawitacji, ale dla dużych obciążeń hydrostatycznych. Aby zapobiec 
wystąpieniu kawitacji można dodatkowo doposażyć zawór we wkładki 
antykawitacyjne ze stali nierdzewnej. Profil hydrodynamiczny przejścia 
jest zoptymalizowany na całej powierzchni, gdzie prędkość wody jest 
stopniowo przyśpieszana i pozwala utrzymać niskie straty ładunku. Z 
tych powodów zawór  w sposób ciągły moduluje parametry hydrau-
liczne oraz ciągłą i liniową regulację prędkości przepływu dla całego 
zakresu stopnia otwarcia. Zakres produkcji zaworu iglicowego to DN 
100-1400.

Na zdjęciach:
Przepustnice o podwyższonych parametrach, tzw. Heavy Duty  

o średnicach DN 1200 i DN 600, które w 2019 roku zostały zamówio-
ne przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe z Katowic.   

Adrian Warzecha

NOWOśCI W OfERCIE ARMATuRY 
SPECjALISTYCZNEj

10. Zmierzona twardość rury wynosi 
161,9±2,9 HBW 2,5/187,5. Według nor-
my PN-EN 545:2010 twardość żeliwnej 
ścianki rury nie powinna przekraczać 
230 HBW. Analizowana rura spełnia wy-
magania normy odnośnie twardości.

11. Na podstawie wykonanej próby rozciągania 
stwierdzono, że wytrzymałość na rozcią-
ganie Rm rury wynosi 472±6 MPa,  granica  
plastyczności Rp0,2 wyn si 320±4 MPa, 
a  wydłużenie A5,65 wynosi 18,3±3,5%. 
Badana rura spełnia wymagania normy 
PN-EN 545:2010 odnośnie właściwości  
wytrzymałościowych.

dokumenty związane:
Przywołane normy – numer, data wydania
PN-eN iSo 6506-1:2014
PN-eN iSo 6892-1:2010,
PN-eN 545-2010,
PN-eN iSo 1463:2004,
PN-eN iSo 945-1:2008,
PN-eN iSo 3882:2004,
PN-eN iSo 1460:2001,

PN-eN 14628:2006,
Przywołane procedury wewnętrzne – numer, 
wydanie, data
PQ-12 Szacowanie niepewność pomiaru 
wyd. 03 z  dnia 11.01.2017 r. oceny zgodno-
ści ze specyfikacją dla pomiarów twardości 
oraz próby rozciągania dokonano zgodnie  
z iLac-G8:03/2009.

Autorzy badań: 
Maciej Lachowicz
Dominika Nowak 
firma Machinefish 
Materials&Technologies 

Przedstawione wyniki badań, ocena zgodno-
ści oraz opinie i interpretacje odnoszą się wy-
łącznie do wymienionych przedmiotów badań. 
Brak danych z etapu pobierania próbek. Bez pi-
semnej zgody Machinefish Materials & Techno-
logies Sp. z o. o. Sp. k. sprawozdanie nie może 
być powielane i udostępniane inaczej jak tylko 
w całości.
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TYLKO w listopadzie SPRĘŻYNOWY ZAWÓR REDUKCYJNY CIŚNIENIA 
w specjalnych cenach na wybrane średnice:

NA SPRĘŻYNOWY ZAWÓR  REDUKCYJNY CIŚNIENIA

Zapytania dotyczące promocji: adrian.warzecha@saint-gobain.com. Ceny są podane w netto i dotyczą PN10 i PN16. 

8 504,18 zł
3 557 złDN

125

10 002,04 zł
4 179 złDN

150

4 230,73 zł
1 769 złDN

85

5 332,96 zł
2 229 złDN

100

2 822,11 zł
1 179 złDN

50

3 668,01 zł
1 533 złDN
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PROMOCJA 

Promocja trwa do 30 listopada 2019

• 1,5-6 bar     
• 4-12 bar

Służy do regulacji wcześniej 
ustawionej wartości ciśnienia 
wyjściowego. 
Dostępny w dwóch opcjach:



11 września 2019 roku w Sali ONZ Centrum Konfe-
rencyjno-Szkoleniowe fundacji Nowe Horyzonty odbyło  
się Seminarium Mazowieckie dla projektantów instalacji 
sanitarnych i kanalizacji, biur projektowych,  firm wyko-
nawczych oraz inwestorów instytucjonalnych. Semina-
rium okazało się bardzo dobrą okazją do zaprezentowania  
naszej najnowszej aplikacji „PAM Tools” służącej do szyb-
kiej kalkulacji i doboru produktów Saint-Gobain PAM  
w zakresie zewnętrznych sieci wodociągowych, kanaliza-
cyjnych oraz produktów z żeliwa dla drogownictwa.

Szczegółowo została omówiona problematyka i sposoby doboru 
średnicy rury oraz obliczeń strat hydraulicznych, a także zagadnie-
nia związane ze sposobami zabezpieczenia rurociągu przed nega-
tywnym działaniem parcia hydraulicznego w miejscach zmiany kie-
runku rurociągu bądź wystąpienia trójnika czy kołnierza ślepego. 
Zaproponowano zastosowanie bloków oporowych lub kotwienia 
połączeń kielichowych rur.
Bezpłatna aplikacja pozwala w pierwszym przypadku obliczyć 
wielkość bloku, a w drugim skalkulować długość rurociągu, któ-
rą należy zmontować z użyciem tzw. połączeń kotwionych. Zain-
teresowanie wykładem było bardzo duże, a wielkość audytorium  

 

przekroczyło 100 osób. Organizatorem Seminarium była redakcja 
Millennium Gazeta Budowlana.

Bezpłatny kalkulator dostępny jest jako aplikacja na urządzenia 
mobilne i można z niego korzystać na urządzeniach z systemem 
Android oraz IOS. Zachęcamy do zainstalowania. Kalkulator jest 
dostępny bezpłatnie w sklepie google play i app store. Więcej in-
formacji: www.pamline.pl/kalkulator-pam-tools 
Służymy profesjonalnym wsparciem technicznym.

jacek Lesiecki

Na początku lipca br. marka Saint-Gobain PAM prze-
niosła swój magazyn z Łomianek do nowej lokalizacji 
w Chrzanowie Dużym w  gminie Grodzisk Mazowiecki. 
Nowa lokalizacja, w bliskim sąsiedztwie zjazdu z auto-
strady A2, zapewnia jeszcze lepszą obsługę logistyczną 
klientów z Polski centralnej i północnej.   Powierzchnia 
nowego magazynu wynosi 4000 mkw.     

To kolejny element strategii rozwoju Saint-Gobain PAM w Polsce,  
której jednym z celów jest skuteczne dostosowanie oferty  
do oczekiwań klientów, ograniczenie kosztów transportu oraz uspraw-
nienie dostaw. Z magazynu w Chrzanowie Dużym są obsługiwane 

wszystkie dostawy rur, kształtek, armatury i uzbrojenia drogowego  
na terenie województw:   mazowieckiego, łódzkiego, wielkopol-
skiego, lubuskiego, lubelskiego, podlaskiego, kujawsko-pomor-
skiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodnio-po-
morskiego. 

Relokacja magazynu ma nie tylko dobry wpływ na poziom obsługi 
naszych klientów, ale także na środowisko. Zredukowaliśmy śred-
nią odległość dowozu o ponad 50 km, a przez to, że nowy budynek 
wykorzystuje w 100% naturalne oświetlenie dzienne, możemy  
pochwalić się redukcją emisji CO² na poziomie 1000 kg miesięcznie.

Krzysztof ślimak

ZMIANA 
LOKALIZACjI 
MAGAZYNu 
SAINT-GOBAIN 
PAM W WOj. 
MAZOWIECKIM

SZKOLENIE Z ZAKRESu użYCIA  
NOWOCZESNYCH APLIKACjI  
WSPOMAGAjĄCYCH PRACę  
PROjEKTANTA NA MAZOWSZu
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WYDaRzenia

Pod koniec maja po raz 27 odbyły się targi WOD-KAN 
w  Bydgoszczy. Łącznie tegoroczne wydarzenie zgroma-
dziło ponad 10 tys. przedstawicieli branży wodociągowej 
i  kanalizacyjnej, aby przez te kilka dni wymienić się do-
świadczeniem. Targi są także okazją do prezentacji nowych 
produktów i technologii. Podczas tegorocznej edycji zapre-
zentowaliśmy system INSTALL PLuS ułatwiający właściwe 
posadowienie włazów i krat, który został wyróżniony przez 
komisję konkursową GRAND PRIX Targów i znalazł się w fi-
nałowej 10-tce, która wałczyła o tytuł najlepszego produktu 
i technologii targów WOD-KAN 2019.

Do konkursu GRAND PRIX Targów WOD-KAN na najlepszy produkt 
i technologie w tym roku swoje produkty zgłosiło 23 wystawców. Na 
ten cel przygotowaliśmy specjalną „studnię”, która umożliwiła nam 
przeprowadzenie pokazu z montażem włazu z INSTALL PLUS. Taki po-
kaz dla komisji konkursowej 20 maja przeprowadził dyrektor zarządza-
jący Tomasz Fusek oraz kierownik regionu Krzysztof Napierała. Komisja 
konkursowa miała wiele pracy, bo jak wskazał Przewodniczący, poziom 
tegorocznego konkursu był bardzo wysoki.

21 maja odbyło się uroczyste otwarcie targów. Przedstawiciele 
branży tłumnie odwiedzali nasze stoisko podziwiając zarówno na-
sze systemy wodociągowe i  kanalizacyjne z  żeliwa sferoidalnego, jak 
i ścianki wodne. W drugiej połowie dnia uczestnicy Strefy Nowych Tech-
nologii mogli osobiście przekonać się o zaletach systemu posadowienia 
włazów i krat INSTALL PLUS. 

Trzeci dzień targowy został wzbogacony o  Strefę Edukacji WOD
-KAN. Tego dnia gościliśmy 60 studentów z politechnik w Warszawie, 
Gdańsku i Poznaniu oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy. Byli to głównie członkowie studenckich kół naukowych. 
Zaprezentowaliśmy im naszą ofertę w  rozszerzonej rzeczywistości 
- aplikację Wirtualny PAM oraz nasz kalkulator PAM TOOLS, który po-
zwala wykonać kilka wariantów obliczeń w kilka minut. 

 Aleksandra Puzyno

Od 17 czerwca do 17 sierpnia na profilu Saint-Gobain PAM 
Polska na facebook’u: https://www.facebook.com/sgpam-
polska/ trwał konkurs fotograficzny „Znajdź PAM na waka-
cjach”. Zadanie konkursowe polegało na odnalezieniu włazów  
Saint-Gobain PAM z  żeliwa sferoidalnego, zrobienie zdjęcia  
z widocznym logiem PAM i zamieszczenie go w komentarzu 
pod postem konkursowym wraz z oznaczeniem miejsca wy-
konania zdjęcia. 

Do wygrania były atrakcyjne nagrody – kociołek żeliwny z  logiem  
Saint-Gobain PAM  będący świetną alternatywą dla grilla i przydający się 
w plenerze i na biwakach, a także bezprzewodowa ładowarka indukcyjna 
do smartfonów oraz kubki. 

Gorąco dziękujemy za udział w  zabawie wszystkim uczestnikom 
i  gratulujemy godnej podziwu wytrwałości w  tropieniu naszych wła-
zów! Kilkadziesiąt osób zgłosiło do konkursu aż 44 prace konkurso-
we. Najbardziej odległa lokalizacja, w  jakiej znaleziono włazy naszej 
produkcji to Kolymvari na wyspie Kreta w Grecji, oddalona od siedziby  

Saint-Gobain PAM aż o  1 687 km! Poza Grecją z  zagranicznych wojaży 
trafiły do nasz zdjęcia z takich krajów jak Włochy, Słowenia, Czarnogó-
ra, Chorwacja, Węgry, Rumunia czy Litwa. Jak widać, nasze włazy można  
z łatwością znaleźć w wielu krajach Europy. 

Jeśli chodzi o Polskę, najczęstszym miastem, gdzie znajdowano wła-
zy naszej produkcji, okazał się Kraków oraz Jastrzębie-Zdrój. W ramach 
konkursu zamieszczono zdjęcia z 16 Polskich miast – dużych jak Kraków, 
Wrocław czy Gdynia i całkiem małych jak Charzykowy oraz Lipusz – co 
potwierdza, że nasze włazy są powszechnie stosowane, niezależnie od 
wielkości miasta. Włazy Saint-Gobain PAM, podobnie jak nasze systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne, to inwestycja na długie lata, o czym wiedzą 
mądrzy gospodarze. Wszystkie zdjęcia można obejrzeć pod postem kon-
kursowym na naszym facebooku Saint-Gobain PAM Polska. 

Gorąco zachęcamy  do polubienia naszego firmowego fanpage’a i wy-
patrywania przyszłorocznej edycji konkursu „Właz PAM z wakacji”!

Sara Karmańska

PODSuMOWANIE TARGÓW WOD-KAN 2019

ROZSTRZYGNIęCIE KONKuRSu 
fOTOGRAfICZNEGO „WŁAZ PAM Z WAKACjI”

Miejsce 1 Perugia, Włochy  
(autor zdjęcia Marcin Solarz)

Miejsce 5  
Kraków, Polska  
(aurot zdjęcia  
Patryk Piotr Nowik)

Miejsce 2  
Kraków, Polska  
(autorka zdjęcia 
Marta Ruszel)

Miejsce 3  
Zakopane, Polska 
(autorka zdjęcia 
Anita Napierała)

Miejsce 4 Stara 
fuzina, Słowenia 
(autorka zdjęcia 
Anna Grzonka)

WYDaRzenia



Co łączy Bydgoszcz z Gdańskiem? W obu tych miastach 
w czerwcu 2019 roku wykonano horyzontalny przewiert 
sterowany HDD rurami z żeliwa sferoidalnego. W Byd-
goszczy zastosowano łącznie 750 m rur TT PE Direxional 
DN 250, natomiast w Gdańsku Stogi, ze względu na tere-
ny o wysokim poziomie wód gruntowych oraz bliskość 
torów tramwajowych, zastosowano głównie rury TT ZMu 
Direxional DN 200, które dodatkowo od zewnątrz są 
wzmocnione 5 mm powłoką polimerobetonową.

Dlaczego rury z żeliwa sferoidalnego w HDD?

Rury Direxional Saint-Gobain PAM dla metod bezwykopowych 
są zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie wykonywania 
przewiertu poprzez aktywną warstwę metalicznego cynku nakła-
danego fabrycznie w łuku elektrycznym (metoda plazmowa) o 
gramaturze min. 200 g/m2 oraz wierzchniej powłoki albo z polime-
robetonu - TT ZMU Direxional (udarność 160 dżuli na 5 mm grubo-
ści nom. zgodnie z PN-EN 15542) zalecana do gruntów skalistych, 
terenów o wysokim poziomie wód gruntowych albo z polietylenu 
(PE) o grubości 2500µm - TT PE Direxional (zgodnie z normą PN-EN 
14628) zalecana do warunków standardowych.  Od wewnątrz obie 
rury są pokryte wykładziną z cementu hutniczego. Dodatkowo 
wyposażenie rur Direxional w system blokujący UNI STD z garbem 
gwarantuje szczelność i elastyczność przy jednoczesnym zapew-
nieniu wysokich sił ciągnących i ochrony przed ich rozłączeniem. 
Każde połączenie kielichowe z podwójną komorą posiada w jed-
nej części uszczelkę gumową, która jest odporna na podciśnienie 
0,8 bara oraz kilkudziesięciu barowe nadciśnienie wewnętrzne i 
zewnętrzne. W drugiej komorze znajduje się pierścień blokujący z 
żeliwa sferoidalnego, który opiera się na garbie spawalniczym na-
pawanym na bosym końcu rury. Złącza Uni STD z garbem są bardzo 
wytrzymałe, dlatego można przeciągać rurociągi o ponad kilome-
trowej długości.

Rury z żeliwa sferoidalnego cechują się tym, że są półsztywne, 
dlatego się nie uplastyczniają i nie kruszą przy wciąganiu. Żeliwo 
sferoidalne ma bardzo dużą wytrzymałość na rozciąganie Rm min= 
420 Mpa oraz umowną granicę plastyczności Rp min= 270 Mpa. 
Rury wykonane z takiego materiału można stosować w każdych 
warunkach pogodowych i o każdej porze roku. W zależności od 
warunków w miejscu wykonywania przewiertu rurociągi mogą być 
przygotowane:

- w sekcjach (np. 3 sekcje po 100m rurociągu), 

- w całym odcinku (np. cały odcinek 300m)

- rura do rury (6m+6m+6m…. itd.) na wcześniej przygotowanej 
pochylni z płozami.

Pomimo, że w Bydgoszczy i Gdańsku zastosowano inne rury oraz 

PRZEWIERTY HDD 
W  BYDGOSZCZY
I GDAńSKu

za wykonawstwo odpowiadały różne firmy, technika przygotowania 
rur była taka sama. Najpierw odbywało się składanie rur na wykopie 
pod kątem, a następnie montaż na bieżąco rura do rury i wciąga-
nie. Rury z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM są oferowane 
w odcinkach 6-cio metrowych i łączone za pomocą połączeń wsu-
wanych blokowanych z uszczelką gumową z EPDM, dzięki czemu 
istnieje możliwość odchyleń kątowych na każdym kielichu, tj. co 6 
metrów. To wpływa na łatwość wykonania łuków z zachowaniem 
pełnej szczelności połączeń. Zarówno w projekcie w Bydgoszczy, jak 
i w Gdańsku zastosowano rury o małych średnicach od DN 100 do 
DN 250 z kątem odgięcia na każdym kielichu do 3°.

DN RUR zastoso-
wanych w Bydgosz-

czy i Gdańsku

UGIĘCIE KĄTO-
WE NA KIELICHU 
zastosowanych 

rur w Bydgoszczy i 
Gdańsku

MAKSYMALNY 
PROMIEŃ RURO-

CIĄGU w Bydgosz-
czy i Gdańsku

mm stopnie m

100

3 115
150

200

250

Tak zabezpieczone rury gwarantują odpowiednią ochronę na każ-
dym etapie inwestycji

Wybrane dane projektów

Bydgoszcz

Inwestycja
Przewiert w Bydgoszczy ul. 
Eberhardta/Wulffa

Technologia
Całość – oprócz węzłów – wy-
konana była metodą przewier-
tu sterowanego HDD

Zastosowane materiały
Rury TT PE Direxional DN 250 
– 750 mb

Termin realizacji Maj - czerwiec 2019 

Generalny wykonawca Infotrans Tomasz Głowacki

Dostawca materiałów Saint-Gobain PAM

Inwestor  MWiK w Bydgoszczy

Gdańsk

Inwestycja Przewiert w Gdańsku Stogi

Technologia Całość – oprócz węzłów – wy-
konana była metodą przewier-
tu sterowanego HDD

Zastosowane materiały Rury TT ZMU Direxional DN 
200 – około 1500 mb. 
Rury TT PE Direxional DN 100 
– 220mb 
Rury TT PE Direxional DN 150 
– 200 mb
Rury TT PE Direxional DN 150 
– 200 mb

Termin realizacji Rozpoczęcie prac w lipcu 
2018, a zakończenie czerwiec 
2019 

Generalny wykonawca Aldesa Construcciones Polska 
Sp. z o.o.

Wykonawca przewiertu ART-MAT Przewierty

Dostawca materiałów Saint-Gobain PAM

Inwestor  GIWK

 Krzysztof Drzyzga

Zdjęcie 1. Przewiert HDD rurami z żeliwa sferoidalnego TT PE 
Direxional DN 250 w Bydgoszczy.

Zdjęcie 2. Rury z żeliwa sferoidalnego TT PE Direxional zastoso-
wane w przewiercie w Bydgoszczy.

Zdjęcie 3. Przewiert HDD rurami z żeliwa sferoidalnego TT ZMU 
Direxional DN 200 w Gdańsku Stogi.
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PRZEBUDOWA JEDNEJ  
Z GŁÓWNYCH MAGISTRALI 
WODOCIĄGOWYCH W ZAKOPANEM

Dynamiczny rozwój Zakopanego w ostatnich latach 
spowodował wzrost zapotrzebowania na wodę w mieście,  
zwłaszcza w  wysokim sezonie turystycznym. Aby roz-
wiązać ten problem postanowiono wymienić ponad 
100-letni wodociąg z  żeliwa szarego biegnący wzdłuż 
głównego deptaka prowadzącego do kolejki na Kaspro-
wy Wierch. Nowe rurociągi będą miały większą średni-
cę niż obecnie oraz będą wykonane w  całości z  żeliwa  
sferoidalnego. To pierwsza realizacja systemu z  żeli-
wa sferoidalnego w  tym mieście. Dzięki tej inwestycji  
do Zakopanego popłynie więcej wody. Zakończenie 
przebudowy jest planowane na koniec listopada br.

 Wybór materiału pod inwestycję

Dwa niezależne rurociągi są położone wzdłuż jednego z  naj-
bardziej zatłoczonych deptaków przez turystów w  Polsce. W  se-
zonie pojawia się na nim nawet 4 tys. osób dziennie. Stąd materiał 
pod tę inwestycję musiał spełniać szereg wymogów technicznych, 
jak m.in.: niska awaryjność, odporność na wysokie ciśnienie (ok. 
9 bar), niezmienne w  czasie właściwości mechaniczne materiału, 
które zapewnią bezawaryjność rurociągu przez min. 50 lat. Stąd 
spółka SEWIK zaczęła rozważać wyłącznie system z żeliwa sfero-
idalnego, ponieważ cechuje się on najniższą awaryjnością oraz 
najwyższą odpornością na wysokie ciśnienia i  najdłuższą żywot-
nością wśród dostępnych materiałów stosowanych do budowy 
wodociągów. Systemy z żeliwa sferoidalnego umożliwiają montaż 
i budowę rurociągu praktycznie o każdej porze roku i w każdych 
warunkach pogodowych, a właściwości mechaniczne żeliwa sfero-
idalnego znacznie przewyższają właściwości mechaniczne żeliwa 
szarego –1,68 razy większa wytrzymałość na rozciąganie czy po-
nad 10-krotnie większa udarność niż w przypadku żeliwa szarego. 
Ta druga właściwość żeliwa sferoidalnego jest bardzo ważna na 
budowie, zarówno podczas montażu, jak i  w  czasie eksploatacji, 
gdyż rura jest narażona na różnego rodzaju odkształcenia związa-
ne z ruchem górotworu czy dynamiką rozwoju miasta. O wyborze 
systemu z żeliwa sferoidalnego w Zakopanem zdecydowały rów-
nież pozytywne rekomendacje miasta Krakowa, które od wielu lat 
inwestuje w nowe systemy wodociągowe z żeliwa sferoidalnego.

Dwa etapy prac

Miasto Zakopane podzieliło inwestycję na dwa etapy, głównie 
ze względu na budowę nowej drogi. Pierwsze odcinki rurociągu 
o łącznej długości prawie 1,5 km biegnące od ronda Jana Pawła II do 
skrzyżowania ulic Przewodników Tatrzańskich i Karłowicza zostały 
wymienione pod koniec 2016 roku. Stare rurociągi były zbudowa-
ne z rur z żeliwa szarego o średnicach 125 i 300 mm. W tej realizacji 
zastosowano system rur i kształtek NATURAL z żeliwa sferoidalne-
go o średnicach 150 i 400 mm ze specjalną zewnętrzną powłoką 
ochronną BioZinalium®, która zapewnia bardzo długą trwałość 
i  chroni przed korozją oraz wewnętrzną powłoką ochronną z  za-
prawy cementowej zapewniającą doskonałe warunki hydrauliczne,  
a  także  skuteczną ochronę  przed  agresywnością wody. Nowe 
odcinki z  żeliwa sferoidalnego połączono ze starymi za pomocą 

kształtek Saint-Gobain PAM. Od września 2019 roku jest realizo-
wany drugi etap inwestycji, który biegnie od skrzyżowania ulic 
Przewodników Tatrzańskich i Karłowicza aż do istniejącego zbior-
nika zapasu wody Pod Kuźnicami. Tutaj również zastosowano rury 
i  kształtki systemu NATURAL o  połączeniach nieblokowanych 
STANDATD oraz blokowanych STANDARD Vi w  średnicach 400 
i 150 mm.  Wymiana całego odcinka powinna być ukończona pod 
koniec listopada 2019. Łącznie na całą inwestycję użyto prawie 3 
km rur systemu NATURAL. Poza rurami zastosowano kształtki sys-
temu NATURAL. 

Dzięki zwiększeniu średnic rur oraz  zastosowaniu żeliwa sfe-
roidalnego nastąpi poprawa ciśnienia wody w sieci wodociągowej, 
do miasta popłynie więcej wody i  będzie ono przygotowane na 
zwiększoną liczbę turystów w wysokim sezonie.

Wybrane dane projektu

Zadanie/lokalizacja Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem

Technologia Tradycyjna – wykop otwarty

Łączna długość realizowanego 
etapu budowy

Ok 3 km

Zastosowane materiały
Rury i kształtki systemu NATURAL STD Vi DN 400 z powłoką BioZinalium® – ok. 1,5 km
Rury i kształtki systemu NATURAL STD Vi DN 150 z powłoką BioZinalium®– ok. 1,5 km

Czas realizacji
I etap: wrzesień – październik 2016
II etap: wrzesień – listopada 2019

Generalny wykonawca MEN-GAZ Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Dostawca materiałów Saint-Gobain PAM

Inwestor SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Krzysztof Napierała
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www.sgpam.pl

*Właz PAMREX D400 jest dostępny aż w 140 kolorach z palety RAL. 
Stosowany lakier proszkowy, nadający odpowiednią barwę włazom, 
jest proekologicznym rozwiązaniem pozbawionym szkodliwych dla 
zdrowia i środowiska związków chemicznych. Produkty są zgodne z 
normą PN-EN 124. Właz PAMREX D400 jest przeznaczony dla dróg o 
intensywnym ruchu, na których występuje ruch samochodów 
osobowych i ciężarowych. 

Wtop kolorowe włazy w szare otoczenia miasta

Szczegóły i regulamin promocji w siedzibie Organizatora.
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Wystarczy kilka kolorowych akcentów, aby szarość znikneła z ulic. Dzięki Państwa inwencji 
twórczej, studzienki mogą się stać małymi arcydziełami, nadającymi uroku szarym chodni-
kom. Włazy mogą być zdobione herbami miast lub innymi wyróżniającymi się motywami aż 
w 140 kolorach z palety RAL.

5 kolorowych włazów PAMREX* 

3 kolorowe włazy PAMREX* 

1 kolorowy właz PAMREX* 

Dla miast, przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych, biur projektowych oraz firm wykonawczych
na najciekawszy pomysł na wykorzystanie kolorowego włazu w otoczeniu miasta – ulicy, drogi, starówki, parku, itp. 

Moda na kolorowe włazy na świe-
cie szybko się rozprzestrzenia. 
Chcemy ją także wprowadzić na 
polskie drogi i chodniki. Zaprasza-
my do wzięcia udziału w konkursie. 

Najbardziej oryginalny pomysł 
nagrodzimy kolorowymi włazami 


