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Wywiad z Tomaszem Fusek, dyrektorem zarządza-
jącym Saint-Gobain PAM Polska

AP: Saint-Gobain PAM jako jeden z istotnych dostawców sys-
temów wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce odgrywa 
ważną rolę w utrzymaniu podstawowych usług użyteczności 
publicznej w kraju. Czy zostały podjęte jakieś działania w 
celu utrzymania ciągłości biznesu w tym trudnym okresie?

TF: Naszym priorytetem jest zdrowie i dobre samopoczucie 
naszych pracowników. Pracownicy biurowi i wszyscy mene-
dżerowie sprzedaży pracowali przez ten ciężki okres od marca 
do  czerwca z domu. Ponadto na magazynach wdrożyliśmy do-
datkowe zasady bezpieczeństwa, takie jak zachowanie odpo-
wiednich odległości pomiędzy pracownikami, środki dezynfek-
cji, aby upewnić się, że zminimalizowaliśmy w jak największym 
stopniu przyszłą absencję.

AP: Czy epidemia znacząco wpłynęła na terminy dostaw?

TF: Jeszcze przed epidemią podjęliśmy środki w celu zwiększe-
nia stanów magazynowych zarówno w Grodzisku, jak i w Gliwi-
cach. W ostatnim okresie zainwestowaliśmy w oba magazyny 
ponad 3 mln zł. W magazynach zwiększyliśmy powierzchnie 
oraz zapasy najpopularniejszych grup produktowych. Dlate-
go nie mieliśmy większych problemów z dostawą materiałów 
na budowy. Zdarzały się wydłużone terminy realizacji dostaw 
towarów, aczkolwiek staraliśmy się uwzględniać to w naszych 
procesach planowania zakupów. Tym działaniem objęte były 
wszystkie grupy produktowe – rury, kształtki, armatura, uzbro-
jenie drogowe. Jeśli opóźnienia w dostawach wystąpiły to wyni-
kały one najczęściej z przywrócenia kontroli na granicy. 

AP: Gdzie są produkowane systemy Saint-Gobain PAM?

TF: Większość naszych fabryk zlokalizowana jest w Europie. 
Ponad 80% naszych produktów dostarczana na rynek polski 
pochodzi z Francji. Rury o małych średnicach produkujemy też 
w Hiszpanii, natomiast armaturę specjalistyczną dostarczamy 
z fabryki we Włoszech. Uzbrojenie drogowe jest produkowane 
głównie we Francji, natomiast włazy Passus B125 i Astra D400 
sprowadzamy z naszej fabryki w Brazylii. 

AP: Czy w okresie epidemii zakłady produkcyjne pracowały?

TF: Zakłady produkcyjne we Francji, Hiszpanii, Wielkiej Bryta-
nii czy Czechach pracowały z małymi przerwami przy znacznie 
zredukowanym personelu. Jedynie we Włoszech fabryka zosta-
ła zamknięta na kilka tygodni, ale tam sytuacja była najcięższa. 
Był to trudny okres. Wielu naszych europejskich sąsiadów na-
kładała ograniczenia krajowe. Jednak na bieżąco informowa-
liśmy naszych klientów o wszelkich zmianach w momencie ich 
wystąpienia oraz podejmowaliśmy działania, które zapewniły 
bezproblemową obsługę przez cały czas trwania tych wyjąt-
kowych okoliczności. Mimo, że pracowaliśmy przez większość 
czasu w   domach to jednak był to okres bardzo intensywnej 
pracy. Każdą dostawę musieliśmy na bieżąco monitorować, a 
pracownicy wsparcia sprzedaży i obsługi klienta byli w ciągłym 

kontakcie telefonicznym i mailowym z klientem odnośnie reali-
zacji zamówień.

AP: Czy zarządzanie zdalne sprzedażą wpłynęło na realizację 
zadań?

TF: Od początku funkcjonowania Saint-Gobain PAM w Polsce 
jesteśmy organizacją o rozproszonej terytorialnie strukturze. 
Posiadamy biura w kilku miastach w Polsce, dlatego zdalne za-
rządzanie w okresie epidemii nie było dla mnie czymś nowym. 
Większość naszych cotygodniowych spotkań firmowych od-
bywała się tak jak dotychczas, czyli w formie telekonferencji. 
Jesteśmy firmą globalną i wirtualne spotkania za pomocą ta-
kich narzędzi jak Webex czy Teams to dla nas standard od lat. 
Trudniej na pewno było w kwestii budowania relacji z klientami. 
Jednak mimo nowej i ciężkiej dla wszystkich sytuacji, udało się 
nam zrealizować plany sprzedażowe i pozytywnie patrzę w przy-
szłość. Z pewnością w realizacji zdań pomogło nam zwiększenie 
stanów magazynowych na początku roku.

AP: Jak ocenia Pan obecną sytuację w branży?

TF: Myślę, że nastąpiło ożywienie branży, co widać po ilości za-
pytań ofertowych, które do nas spływają. Musieliśmy zaanga-
żować dodatkową osobę do przygotowywania ofert. Obecnie 
dostarczamy systemy rur i kształtek na kilka wielomilionowych 
inwestycji, m.in. do Wrocławia, Gdyni, Katowic czy Dąbrowy 
Górniczej. Na najbliższe miesiące zaplanowane są dostawy rur 
kanalizacyjnych dużych średnic dla PKN Orlen. 

AP: Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiała
Aleksandra Puzyno

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA 
KLUCZOWA W KRYZYSIE
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W Y N I K I  B A D A Ń  P A R A M E T R Ó W 
TECHNICZNYCH I WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
P OW ŁO K I  RU R  WO D O C I ĄG OW YC H 
I KANALIZACYJNYCH AQUACOAT®

Przewidując całkowity zakaz stosowania produktów 
zawierających BPA w nadchodzących latach, postanowi-
liśmy zamienić farby epoksydowe na farby wolne od BPA, 
takie jak Aquacoat®, który jest jednoskładnikową farbą 
akrylową na bazie wody. Zanim jednak wprowadziliśmy 
zmianę zewnętrznej powłoki na rurach na Aquacoat®, 
przeprowadziliśmy szereg testów w celu zagwarantowa-
nia co najmniej takich samych parametrów technicznych 
i wytrzymałościowych, jak poprzednio stosowana farba 
epoksydowa lub czarny lakier bitumiczny. Poniżej pre-
zentujemy przyczyny zmian powłok rur oraz wyniki prze-
prowadzonych badań.

Przyczyny środowiskowe i zdrowotne zmiany farby epoksydowej 
na Aquacoat®

Zgodnie z trendami i ewolucją norm europejskich, ważnymi zmianami 
w ciągu najbliższych kilku lat będzie usunięcie bisfenolu A ze wszyst-
kich składników mających kontakt z żywnością i wodą do spoży-
cia przez ludzi (żywność w puszkach, butelki, rury, armatura, itp.), 
ze względów zdrowotnych i środowiskowych. Udowodniono, że bisfe-
nol A o niskiej dawce zaburza gospodarkę hormonalną.

Aby zapewnić ochronę zdrowia ludzi, państwa członkowskie Unii Eu-
ropejskiej – ponieważ nie uważają BPA za bezpieczne – wprowadziły 
ograniczenia dotyczące jego stosowania. We Francji, zgodnie z zalece-
niami Francuskiej Agencji ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy (ANSES), 24 grudnia 2012 r. przyjęto rozporządzenie 
w sprawie ustawy 2012-1442 w celu zawieszenia produkcji, importu, 
eksportu i dostępności dowolnego pojemnika lub przyboru zawierają-
cego bisfenol A i przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z  żyw-
nością i płynami.

Farba Aquacoat® zmniejsza emisję lotnych związków organicznych 
(z  ang. VOC) do atmosfery, ponieważ nie zawiera VOC, a zatem 
przyczynia się do zmniejszenia ryzyka związanego z VOC. W najbliż-
szej przyszłości będzie wymagane stosowanie poniższych oznaczeń 
na produktach:

Poniżej prezentujemy wyniki przeprowadzonych badań, które zrealizo-
wano pod kątem przyczepności farby, jej odporności na UV oraz moż-
liwości samonaprawy. 

Przyczepność farby  Aquacoat® zgodnie z normą ISO 2409

Norma ISO 2409 podaje procedurę testu przekrojowego, który określa 
przyczepność powłoki. Wszystkie testy z Aquacoat® zostały przepro-
wadzone z doskonałym wynikiem przy poziomie przyczepności 0 zgod-
nie z klasyfikacją opisaną poniżej:

Opis Powierzchnia
Norma: 

BS/ISO/DIN

Krawędzie nacięć są gład-
kie, żaden z kwadratów 
powłoki siatki nacięć nie 
został oderwany

0

Oderwane jedynie 
niewielkie płatki powłoki 
na krawędziach siatki 
nacięć. Żaden kwadrat 
prostokątnej siatki nacięć 
nie został oderwany. 
Całkowita powierzchnia 
uszkodzonej powłoki nie 
jest większa od 5%

1

Powłoka odpada niewiel-
kimi płatkami wzdłuż 
linii cięcia siatki oraz 
widoczne pęknięcia i ode-
rwania małych kawałków 
powłoki pomiędzy liniami 
siatki. Łączna powierzch-
nia uszkodzeń większa 
od 5%, ale nie przekracza 
15%

2

Powłoka odpada płatkami 
wzdłuż nacięć częściowo 
lub w całości w postaci 
długich wstążek i/lub 
odrywa się płatkami w 
części lub całości z kwa-
dratów siatki nacięć. 
Powierzchnia uszkodzeń 
większa niż 15%, a mniej-
sza niż 35%

3

Powłoka odpada płatkami 
wzdłuż nacięć w postaci 
długich wstążek i/lub 
odrywa się płatkami w 
części lub całości z kwa-
dratów siatki nacięć. 
Powierzchnia uszkodzeń 
większa niż 35% mniejsza 
od 65%

4

Każdy stopień odrywania 
się powłoki, który nie 
może być zaklasyfikowa-
ny jako 4

5

5
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Klasyfikacja 0

Na podstawie powyższych wyników testów farba Aquacoat® wy-
kazuje równoważne, a nawet wyższe parametry przyczepności niż 
poprzednio stosowana żywica epoksydowa.

Odporność farby Aquacoat® na UV

Przeprowadzono również testy odporności farby Aquacoat® na pro-
mieniowanie UV polegające na symulacji odporności na starzenie pod-
czas przechowywania, a następnie porównano je z farbą epoksydową.

Poniższe wyniki pokazują również znacznie lepszą odporność farby 
Aquacoat® na promieniowanie UV w porównaniu z żywicą epoksydo-
wą.

Symulacja poprzez test odporności na działanie promieniowania 
UV

• Warunki: 550 W/m2

• Temp. suchego powietrza = 55°C

• Czas trwania: 500 godzin

• Metoda nr 1, cykl wg PN-EN ISO 11341

DE=13,7 Zmiana koloru ISO 7724-3 DE=4,9

74,8% Utrata połysku @60°C PN-EN 17,6%

Naprawa powłoki na rurze

Farba Aquacoat® pozwala również uzyskać znacznie lepszy efekt 
w   zakresie naprawy powłoki na rurze niż żywica epoksydowa, co 
przedstawiają poniższe zdjęcia. 

Naprawa przed suszeniem wykonywana na mokrej nawierzchni

Naprawa przed suszeniem wykonywana na mokrej powierzchni

Powierzchnia bez naprawy po 1 tygodniu przechowywania

Naprawa na powłoce epoksydowej

RAPORT NUMERU
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Naprawa powłoki Aquacoat® po 1 tygodniu przechowywania
Po lewej na suchej powierzchni, po prawej na mokrej powierzchni

Testowane 
parametry

Metodologia Kryteria Wyniki porównawcze

Epoxy Aquacoat®

Test przekrojowy PN-EN ISO 2409 wynik adhezji pozytywny pozytywny

Spadające zasypki 55 x 10 kg żwiru (2-14 
mm) spadającego 
z wysokości 2,5 m

brak perforacji powłoki pozytywny pozytywny

Temperatura wody 
w rurze

PN-EN 545 ≤50°C tak tak

Absorpcja wody metodologia we-
wnętrzna

absorpcja zjonizowanej wody 
w temperatuzre 20°C na przezroczy-

stej warstwie

≈0% ≈3%

Kontakt z wodą pitną metodologia ASC tak tak

Działanie na efekt 
galwanicny ZaAl

ZN AL + uszczelniacz 
porów

50°C roztwór soli
100 Ω.m

>150 dni >400 dni >400 dni

Sztuczne wietrzenie 
i narażenie na sztucz-
ne promieniowanie

PN-EN ISO 11341 (500 godzin ekspozycji/500 W/m2/
temp. suchego powietrza 55°C – 

Metoda nr 1, cykl A)

ISO 7724-3 zmiana koloru DE DE = 13,7 DE = 4,9

PN-EN ISO 2813 utrata połysku przy 60°C 74,8% 17,6%

Właściwości suszenie suszenie w piecu prędkość suszenia 40 min przy 70°C 12 min przy 60°C

Podsumowując, farba Aquacoat® gwarantuje przyczepność na 
najwyższym poziomie (0) wg normy ISO 2409, wysoką odporność 
na   promieniowanie UV, wysoką temperaturę graniczną (60°C), 
łatwą procedurę na placu budowy. Przedstawione wyniki badań 
gwarantują nie tylko skuteczniejszą ochronę rur, ich zwiększoną ży-
wotność o 100 lat, ale również ochronę zdrowia ludzi i środowiska. 
Powyższe argumenty przyczyniły się do podjęcia decyzji o wycofaniu 
się z żywicy epoksydowej. Obecnie wszystkie rury klasy C Saint-Gobain 
PAM będą pokryte farbą Aquacoat®. 

Farba Aquacoat® jest w pełni zgodna z najnowszą wersją PN-EN 545 
i  ISO 2531, z takim samym poziomem ochrony lub wyższym niż war-
stwy wykończeniowe opisane w załączniku D. normy PN-EN 545, pod 
względem rodzajów gleby zgodnie z pkt D.2.1 (dla klasy Classic C) 
i D.2.2 (dla środowiska naturalnego).

 

Arkadiusz Kieda

Aleksandra Puzyno

RAPORT NUMERU

Poniższa tabela pokazuje, że nie ma absolutnie żadnej utraty wydajno-
ści między nowym Aquacoat® a poprzednio stosowaną żywicą epok-
sydową, a nawet w niektórych przypadkach farba Aquacoat® osiągła 
znacznie lepsze wyniki.

Aquacoat®

Przyczepność na najwyższym poziomie 
(0) wg normy ISO 2409

Wysoka odporność na promieniowanie UV

Wysoka temperatura graniczna (60°C)

Łatwa procedura naprawy na placu budowy

Brak szkodliwego działania na zdrowie 
ludzi środowisko

7



Już dziewiąty rok z rzędu Grupa Saint-Gobain została 
uznana za jedną ze 100 najbardziej innowacyjnych firm 
i instytucji według rankingu Clarivate Analytics „Top 
100 Globalnych Innowatorów”. Opublikowany ranking 
jest oparty na czterech głównych wskaźnikach: całkowi-
tej liczbie patentów, ich jakości, ich globalnym zasięgu 
i wpływie mierzonym liczbą referencji.

To wyróżnienie jest potwierdzeniem naszego zaangażowania 
w  stałe doskonalenie naszych produktów. Prace badawczo-roz-
wojowe w Saint-Gobain są wspierane przez 3700 pracowników, 
globalną sieć ośmiu międzysektorowych ośrodków badawczych 
i  liczne dedykowane jednostki badawczo-rozwojowe. Z blisko 
900 projektami badawczo-rozwojowymi w toku, Saint-Gobain ma 
pulę innowacji, która pozwala na wprowadzanie wielu nowych 
produktów każdego roku. Jeden na cztery produkty sprzedawane 
dziś przez Grupę Saint-Gobain zostały stworzone w ciągu ostatnich 
kilku lat. Każdego roku Grupa Saint-Gobain opracowuje ponad 
400 patentów, co wzmacnia swoją pozycję na rynkach, na których 
działa. Taka ilość patentów jest możliwa dzięki ścisłej współpracy 
z naszymi klientami, partnerami – zarówno startupami, jak i uzna-
nymi firmami oraz z uczelniami wyższymi na całym świecie.

Aleksandra Puzyno

Saint-Gobain PAM, w strukturach międzynarodowej 
firmy Saint-Gobain, od chwili powstania w 1856 roku 
stale doskonali praktyki w obszarze zarządzania, za-
trudniania i rozwoju. Z tego powodu Saint-Gobain w Pol-
sce po raz 7. z rzędu otrzymało certyfikat Top Employer 
Polska 2020, Top Employer Europa 2020, a grupa Saint-
-Gobain – po raz 5. Top Employer Global 2020.

Grupa Saint-Gobain działa w 68 krajach, zatrudnia 180 tys. pracow-
ników. W Polsce ma 24 zakłady produkcyjne, prawie 60 punktów 
dystrybucji budowlanej, blisko 7500 zatrudnionych. Misją Saint-

-Gobain jest tworzenie i dostarczanie rozwiązań mających wpływ 
na poprawę jakości życia ludzi, stawiając przy tym za cel zrówno-

ważony rozwój gotowych produktów i rozwiązań.

Otrzymanie certyfikatu Top Employer Polska, szczególnie po raz 
siódmy z rzędu, jest dla firmy Saint-Gobain w Polsce wyjątkowym 
wyróżnieniem. Jest to wyjątkowa nagroda, potwierdzająca wysił-
ki na rzecz stworzenia komfortowego i angażującego środowiska 
pracy dla wszystkich pracowników w Polsce. Priorytetem, który 
firma Saint-Gobain postawiała przed sobą w roku 2020 to dbanie 
o rozwój zespołu oraz  odpowiednie wykorzystanie talentów, dola 
jak najlepszego dalszego rozwoju firmy.

Sara Karmańska

SAINT-GOBAIN 
WŚRÓD 
NAJLEPSZYCH 
PRACODAWCÓW 
PO RAZ 7

SAINT-GOBAIN JEDNĄ 
Z NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH 
FIRM NA ŚWIECIE PO RAZ 
9 Z RZĘDU
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Saint-Gobain PAM wprowadziło innowa-
cję w uszczelkach dedykowanych do syste-
mu BLUTOP z żeliwa sferoidalnego. W prze-
ciwieństwie do dotychczas stosowanej 
uszczelki sektorowej, nowy projekt jest 
monoblokiem. Dzięki tej zmianie nie ma już 
ryzyka zaczepienia o uszczelkę podczas in-
stalacji bosego końca kolejnej rury.

Stosując nowy rodzaj uszczelek nie ma już koniecz-
ności dodatkowego zabezpieczania szczelności 
połączeń za pomocą niebieskiego rękawa ochron-
nego, ponieważ niweluje ona ryzyko wnikania pia-
sku do  połączenia między rurami lub kształtkami. 
Ze względu na niewielką użyteczność pozostałych 
funkcji rękawa ochronnego, takich jak informacja 
o  rodzaju połączenia czy zabezpieczenie bosego 
końca podczas transportu i magazynowania, została 
podjęta decyzja o wycofaniu niebieskich rękawów 
ochronnych ze sprzedaży.

Sara Karmańska

W ramach racjonalizacji oferty rur z żeliwa sferoidalnego 
z  połączeniem STANDARD, Saint-Gobain PAM będzie stop-
niowo wycofywać się z produkowania rur z kołnierzami w za-
kresie średnic DN 350-1000, co wpłynie na oferowane syste-
my NATURAL, CLASSIC oraz INTEGRAL.  

Rezygnacja z kołnierza będzie skutkowała brakiem możliwości zabloko-
wania połączenia poprzez dodanie zewnętrznego pierścienia, czyli stoso-
wania połączenia STD z garbem. Z tego powodu, blokowanie połączeń 
będzie możliwe tylko poprzez zastosowanie połączenia STD Vi dla rur 
jednokomorowych lub UNI STD Vi oraz UNI STD z garbem dla rur dwu-
komorowych. 

W związku z wprowadzonymi zmianami, należy mieć powyższą informa-
cję na względzie  w momencie składania zamówienia.!

Sara Karmańska

NOWY PROJEKT USZCZELKI SYSTEMU 
BLUTOP

ZMIANY W RURACH STD DN 350-1000

NOWOŚCI I WYDARZENIA

Zdjęcie 1: Usunięcie kołnierza Usunięcie połczenia STD Ve

Zdjęcie 2: Opcje blokowania rur bez kołnierza: po lewej: DN 350-700, po prawej: DN 350-1000



Zadaniem powłok rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego 
jest ochrona żeliwa przed czynnikami zewnętrznymi, które 
mogłyby doprowadzić do korozji materiału. Dlatego Saint-
-Gobain PAM przykłada tak dużą wagę do jakości stosowa-
nych powłok.

Powłoka BioZinalium® nadaje rurom odporność na korozję ogólną, 
a także chroni przed lokalną biokorozją. Powłoka BioZinalium składa 
się z warstwy stopu cynk-aluminium 85/15% wzbogaconej miedzią 
o minimalnej gramaturze 400 g/m2, nakładanej metodą rozpylania 
roztopionej stali na powierzchni żeliwa, za pomocą elektrycznego pi-
stoletu łukowego i pojedynczego drutu ze stopu ZnAl (Cu). Na jej po-
wierzchnię nanoszona jest warstwa ochronnaAquacoat® (częściowo 
przepuszczalna) typu wodnego (PVDC), o  grubości średniej 80 µm, 
kolorze niebieskim, nakładana pistoletem natryskowym.

Dotychczas był powłoką standardową dla rur NATURAL do DN 600, 
a teraz również dla średnic od DN 700 do DN 1000 w rurach syste-
mu NATURAL,  także w systemach NATURAL PUR od DN 100 do DN 
600, BLUTOP od DN 75 do DN 160 oraz PROCESS FM od DN 100 
do DN 400

Dzięki połączeniu aktywnego charakteru powłoki metalicznej, jej gra-
matury oraz właściwości powłoki ostatecznej tworzą trzy wymiary, 
które przyczyniają się do skuteczności powłoki BioZinalium®.

Ponadto informujemy, że nowa farba Aquacoat® zostanie nałożona 
na wszystkie rury do DN 2000 w następujących systemach:

• NATURAL: niebieska żywica epoksydowa została zamieniona na 
niebieską farbę Aquacoat®

• CLASSIC: czarny lakier bitumiczny zamieniony na czarną farbę 
Aquacoat®,

• INTEGRAL: czerwona 
żywica epoksydowa za-
mieniona na czerwoną 
farbę Aquacoat®.

Powłoka z farbą Aquacoat® 
jest w pełni zgodna z naj-
nowszą wersją PN-EN 545 i ISO 2531, z takim samym lub wyższym 
poziomem ochrony niż poprzednio stosowane warstwy wykończe-
niowe. 

Obok zmian dotyczących powłok, Saint-Gobain PAM zdecydowało 
się również odejść od produkcji rur z żeliwa sferoidalnego w klasie C, 
pokrytych żywicą epoksydową. Głównym powodem tych zmian jest 
skuteczniejsza ochrona rur z żeliwa sferoidalnego, ich zwiększona ży-
wotność o 100 lat oraz ochrona zdrowia ludzi i środowiska, które to 
aspekty sa niezwykle ważne dla firmy Saint-Gobain PAM. 

Połączenie powłoki BioZinalium® z farbą Aquacoat® jest dodat-
kowym wzmocnieniem rur w przypadku posadowienia w gruntach 
agresywnych, glebach beztlenowych (gleby ciężkie, mokre gliny), 
glebach bogatych w związki nieorganiczne jak siarczany czy składniki 
organiczne. W takich gruntach posadowienie rur ze zwykłą powłoką 
cynkową byłoby niemożliwe.

Sara Karmańska

ZMIANY W POWŁOKACH RUR KLASY C
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Marka Saint-Gobain PAM udostępniła bezpłatną bi-
bliotekę BIM z systemami kanalizacji wewnętrznej rur, 
kształtek i objem z żeliwa do odprowadzania ścieków 
i wody deszczowej. Biblioteka zawiera łącznie 64 elemen-
ty systemów SMU® i EPAMS® Saint-Gobain PAM. Cała 
zawartość jest dostępna w programie Autodesk Revit.  
Biblioteka obejmuje pełne pliki parametryczne bogate 
w dane z szablonem rur systemowych ze wszystkimi seg-
mentami.
Kompleksowe systemy kanalizacji wewnętrznej Saint-Gobain PAM 
są wykonane z żeliwa, które jest materiałem niepalnym o tempe-
raturze topnienia ponad 1000°C. W badaniach przeprowadzonych 
przez akredytowane laboratorium CSTB, produkty żeliwne Saint-
-Gobain PAM otrzymały ocenę A2 –s1, d0 wg klasyfikacji Euroklasy. 
Systemy Saint-Gobain PAM wyposażone są w powłoki wewnętrzne 
odporne na temperatury, chemikalia oraz tłuszcze pochodzące z od-
prowadzanych ścieków oraz powłoki zewnętrzne odporne na agre-
sywne środowisko.

Współczynnik rozszerzalności cieplnej dla żeliwa jest bardzo mały, 
podobny do stali czy betonu i wynosi 0,01 mm/m/°C (dla 10 metro-
wego odcinka przy wzroście temperatury do 50°C), co powoduje, że 
budynek i system rurowy mogą wspólnie „pracować” i się rozszerzać. 
To znacznie ułatwia prace projektowe i jest cenne przy obiektach in-
żynierskich, takich jak mosty, gdzie rozszerzalność materiału musi 
być dokładnie przeanalizowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
konstrukcji.

Żeliwo produkcji Saint-Gobain PAM jest materiałem 
gęstym i zwartym, dzięki czemu ścianki rur nie prze-
noszą drgań powietrza. Ponadto masa żeliwa ogra-
nicza poziom drgań na połączeniach ze strukturą 
budynku, stąd ma znakomite właściwości akustyczne 
i nie wymaga dodatkowej izolacji. Wibracje przeno-
szone na strukturę budynku tłumione są poprzez 
instalowanie tłumików PAM Acoustic z obejmami 
wyposażonymi w elastomerowe uszczelki redukujące 
kontakt żeliwa z metalem i zapobiegające przenosze-
niu wibracji.

Żeliwo jest najcichszym dostępnym materiałem wy-
korzystywanym w wewnętrznych systemach kanali-
zacyjnych.  

Ze względu na bardzo małą rozszerzalność cieplną, 
żeliwo produkcji Saint-Gobain PAM nie wymaga 
specjalistycznego wspornikowania, nie ma potrze-
by dodatkowej izolacji oraz stosowania łączników 
kompensacyjnych i opasek ogniochronnych. To 
znacznie ułatwia prace projektowe, zmniejsza się ry-
zyko pomyłek na etapie instalacji oraz znacznie przy-
śpiesza prace wykonawcze.

Systemy są proste w montażu i nie wymagają spe-
cjalistycznego sprzętu. Instalacja odbywa się przy użyciu złączy 
mechanicznych lub na wcisk przy użyciu prostych narzędzi, bez kleje-
nia lub spawania. To skraca czas wykonawstwa oraz ogranicza koszty 
na wielu etapach instalacji.

Ze względu na przynajmniej trzykrotnie dłuższą żywotność systemu 
z żeliwa w stosunku do innych materiałów, nie ma konieczności wy-
miany instalacji po ok 30 latach.

W bibliotece BIM Saint-Gobain PAM zostało udostępnionych 47 ele-
mentów systemów SMU®, które są kompletnymi i kompatybilnymi 
systemami odprowadzania ścieków wewnątrz budynków składający-
mi się głównie z 3 m rur bezkielichowych o średnicach od DN 50 do 
DN 600 od wewnątrz pokrytych jedną warstwą żywicy epoksydowej 
(SMU® S) lub wzmocnionych podwójną warstwą żywicy epoksydo-
wej nakładaną dwuetapowo, co zapobiega kontaktowi transporto-
wanej cieczy z żeliwem (SMU® PLUS) oraz kształtek w różnych kon-
figuracjach  (kolana, trójniki i czwórniki, korki, redukcje, czyszczaki 
i syfony). System SMU® S jest dedykowany do ścieków bytowych 
– wody szarej i czarnej, natomiast SMU® PLUS jest dedykowany do 
ścieków agresywnych, których temperatura jest wysoka i przekracza 
55°C, do ziemi czy środowiska korozyjnego. 

Ponadto w bibliotece zamieszczono 16 elementów systemu EPA-
MS®, który jest kompleksowym system odprowadzającym wodę 
deszczową z dachu. System ten składa się z wpustów, systemu rur 
żeliwnych, kształtek i obejm. Ten podciśnieniowy system odprowa-

SYSTEMY KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ 
SAINT-GOBAIN PAM W TECHNOLOGII BIM
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dzania wody deszczowej jest przeznaczony do odwodnienia dachów 
płaskich minimalizując ryzyko przeciążenia ich konstrukcji, a w szcze-
gólności do odwadniania dużych powierzchni dachów budynków lo-
gistycznych, hali, magazynów, stadionów czy centrów handlowych.

 

W ramach systemów  wchodzą obejmy zwykłe i pazurowe, które są 
wytrzymałe na ciśnienie hydrostatyczne nawet powyżej 20 barów. 
Wysoka jakość tych obejm powoduje, że zabezpieczają rurociąg 
przed przesunięciem i rozłączeniem.

W Polsce systemy  SMU® i EPAMS® znalazły zastosowanie w du-
żych obiektach przemysłowych, wieżowcach biurowych czy eks-
kluzywnych hotelach. System kanalizacji wewnętrznej SMU® S o 
średnicach DN 50-300 został zainstalowany m.in. w wieżowcach 
biurowych w Warszawie - Warsaw Spire, Q22 czy w hotelach Ra-
disson Blu. Z kolei system EMAPS®, ale również i systemy SMU®  
zastosowano na Stadionie Narodowym czy nowym bloku energe-
tycznym w Jaworznie.

 Adrian Warzecha
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NOWOŚCI I WYDARZENIA



Bezpłatna biblioteka PAMCAD umożliwia korzystającym 
z programu AutoCad szybkie i łatwe tworzenie dokładnych i 
szczegółowych rysunków asortymentu z żeliwa sferoidalne-
go oferowanych przez Saint-Gobain PAM.

Biblioteka dostępna jest w 14 językach, a dzięki 
uproszczonej procedurze jej instalacja jest niezwykle 
prosta. Nowa aktualizacja oprogramowania PAMCAD 
miała na celu przede wszystkim dostosowanie jej do 
wersji programu AutoCad od 2017 do 2020. W nowej 
wersji nadal dostępne funkcje pomocy w selekcji, au-
tomatyczne łączenia elementów, odchyłki kątowe czy 
układ elementów systemów z żeliwa sferoidalnego.

Za pomocą biblioteki PAMCAD możliwe jest wybranie 
typu produktu z menu rozwijanego oraz umożliwia 
określenie parametrów elementów. PAMCAD daje 
również możliwość wyboru widoku rysunku: z przodu, 
z prawej, z lewej itd. Niezwykle korzystna jest funk-
cjonalność odchyłek kątowych, dzięki której można w 
łatwy sposób określić, czy rurociąg wymaga odchyłek 
kątowych poprzez nałożenie jego planowanej trasy na mapę.

PAMCAD to oprogramowanie dedykowane dla projektantów, aby  po-
móc i ułatwić im  tworzenie, modyfikowanie i projektowanie systemów 
z żeliwa sferoidalnego. Największą korzyścią dla projektanta z progra-
mu PAMCAD jest możliwość pobrania kompleksowej bazy danych sys-
temów Saint-Gobain PAM do programu AutoCad oraz  szybkie i łatwe 
tworzenie dokładnych rysunków.

Oprogramowanie można pobrać poprzez naszą zakładkę Pobierz, jak 
również jest dostępne tutaj. W przypadku jakichkolwiek pytań doty-
czących instalacji oprogramowania zaleca się wykonanie kroków opisa-
nych w załączonym poniższej poradniku instalacji. Służy on również jako 
praktyczny przewodnik korzystania z programu PAMCAD.

Sara Karmańska

PAMCAD – BIBLIOTEKA SYSTEMÓW 
SAINT-GOBAIN PAM 
DLA PROGRAMU 
AUTOCAD
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Udostępniliśmy na naszej stronie internetowej bezpłat-
ne narzędzie do obliczania całkowitych kosztów inwestycji 
- kalkulator TCO (Total Cost of Ownership – Całkowity Koszt 
Posiadania). Kalkulator oblicza dla konkretnego projektu 
wodociągowego koszty związane z wykonaniem inwestycji 
(koszt rur, kształtek, armatury, koszt montażu, koszty zwią-
zane z finansowaniem itp.), koszty operacyjne (eksploatacja, 
konserwacja, pompowanie, naprawy, przecieki, uszkodzenia, 
straty wody) oraz koszty wycofania z eksploatacji (usuwanie 
elementów z ziemi, recykling).

Na etapie tworzenia tego narzędzia ściśle współpracowaliśmy z firmą 
Quantis, specjalizującą się we wspieraniu firm w zarządzaniu wpływem 
ich produktów i usług na środowisko. Następnie oprogramowanie zo-
stało zweryfikowane przez EY Cleantech & Sustainability FR oraz przez 
University of California – Berkeley. Metody obliczeniowe są zgodne z 
normą PN-EN 14044 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Za-
sady i struktura.

Kalkulator został zaprojektowany tak, aby pracował w oparciu o lokal-
ne dane wprowadzone przez dane przedsiębiorstwo wodociągowe. Po 
poprawnym ustawieniu parametrów, wynik daje dokładne porównanie 
kosztów między różnymi materiałami rurociągowymi. Porównać można 
koszt systemów Saint-Gobain PAM jak: BLUTOP, NATURAL, CLASSIC, TT 
czy TT PE lub ZMU DIREXIONAL z innymi producentami rur z żeliwa sfe-
roidalnego, stali, PE, PCV czy GRP.

To porównanie nie obejmuje wyłącznie ceny materiału przy zakupie, 
lecz także koszty instalacji, koszt eksploatacji, koszt konserwacji i koszt 
recyklingu. Analiza TCO wykazuje, że koszt związany z budową wodo-
ciągu, czyli koszt rur i ich zamontowania jest na ogół niewielki w po-
równaniu z kosztem eksploatacji wodociągu w długim okresie czasu. 
Okazuje się często, że wybór materiału rury ma bezpośredni wpływ na 
koszty eksploatacji, a te stanowią główny składnik kosztowy przedsię-
biorstw wodociągowych.

Wydajność i bezawaryjność  systemów rur z żeliwa sferoidalnego, a w 
szczególności ich odporność mechaniczna, trwałość powłok zewnętrz-
nych, niezawodność połączeń, większa wewnętrzna średnica hydrau-
liczna niż rur z tworzyw sztucznych, pomagają znacznie zredukować 
koszty operacyjne.

Kalkulator TCO jest dostępny w 3 wersjach językowych: angielski, fran-
cuski, niemiecki i otwiera się go za pomocą MS Excel.

KALKULATOR TCO – NOWE NARZĘDZIE DO 
OBLICZANIA CAŁKOWITYCH KOSZTÓW 
INWESTYCJI I EKSPLOATACJI

14

NOWOŚCI I WYDARZENIA



Kalkulator TCO dostępny jest na naszej stronie głównej www.
sgpam.pl

Klienci zainteresowani bezpłatnym szkoleniem online z kalku-
latora TCO proszeni są o kontakt w właściwym menedżerem 
sprzedaży.

Aleksandra Puzyno

Wybrane zdjęcia kalkulatora TCO Saint-Gobain PAM

Zdjęcie 1: Ogólne dane projektu jak: kraj, waluta, DN, długość sieci, ciśnienie robocze, przepływ, konieczność pompowania, pompowanie w ciągu dnia, 
gradient wysokości, środowisko przechowywania rur

Zdjęcie 2: Ogólne dane finansowe jak: ceny operacyjne i materiałowe (stopa dyskontowa, cena prądu, cena wody, cena złomu żelaznego, cena złomu 
stalowego), założenia dotyczące wzrostu cen (prognoza wzrostu cen energii, prognoza wzrostu cen wody), warunki finansowe (część projektu finan-
sowana z pożyczki, roczne oprocentowanie pożyczki, czas trwania pożyczki, subwencje od państwa, inne dotacje)

Zdjęcie 3: opis rury (rodzaj rury, materiału, proces produkcyjny, DN, średnica, grubość ścianki rury, długość, rodzaj połączeń, dopuszczalne ciśnienie 
robocze, powłoka zewnętrzna rury,  grubość powłoki, wykładzina rurociągu, grubość wykładziny, szacowany okres użytkowania, ostateczna średnica 
zewnętrzna rury, średnica wewnętrzna, waga, cena rury, prognoza wzrostu cen materiału), transport (ciężarówka, pociąg, barka, statek), instalacja 
(warunki i rodzaj przechowywania, cena robót wykopu i zasypki, cena montażu połączeń, inne koszty związane z montażem), eksploatacja (wskaźnik 
awaryjności, średnie koszty naprawy, wycieki i straty wody, roczny wzrost kosztów pompowania, ochrona katodowa), wycofanie z eksploatacji (pro-
cent usuniętego rurociągu, procent przetworzonej rury, koszt demontażu i usunięcia, recyklingu).

Poniżej wyniki przeprowadzonej symulacji kosztów dla jednego z naszych klientów, który nie był na początku przekonany do systemu BLUTOP. Obec-
nie ten system o średnicy wewnętrznej DN 160 jest instalowany w tym mieście.

15
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W czerwcu br. wprowadzili-
śmy do oferty nowy właz kanało-
wy z żeliwa sferoidalnego – PAMREX G r i p To p 
D400. Właz ten jest  odporny na największe natężenie ru-
chu (jezdnie dróg o bardzo intensywnym natężeniu ruchu, 
autostrady, drogi ekspresowe), na których występuje ruch 
samochodów osobowych, ciężarowych, a w szczególności 
jednośladów. Dzięki nierównej powierzchni pokrywy włazu 
PAMREX GripTop znacznie poprawia się jazda na jednośla-
dach w każdych okolicznościach. Właz PAMREX GripTop 
jest innowacyjną odpowiedzią na problemy z poślizgiem 
na niektórych drogach. Przyczepność na powierzchni po-
krywy GripTop potwierdza test na zrywanie. Wszystkie te-
sty przeprowadzone przez niezależną jednostkę badawczą 
w Bristolu w Wielkiej Brytanii pokazują, że pokrywy GripTop 
zapewniają wartości odporności na poślizg wyższe niż zale-
cenia/przepisy. Ponadto potwierdzają trwałość powierzchni 
pokrywy GripTop po 5 latach użytkowania bez utraty PSRV.

Co wyróżnia właz PAMREX GripTop od innych włazów PAMREX:

• Powierzchnia włazu jest pokryta kruszywem o odpowiedniej twar-
dości i wielkości, pod którym znajduje się ultraodporna warstwa 
żywicy. 

• Bardzo wysoki współczynnik tarcia znacznie poprawia poziom bez-
pieczeństwa na drodze – PSRV>75. Średnia wartość SRV wynosi od 
70 do 75.

• Antypoślizgowa, szorstka powierzchnia pokrywy PAMREX GripTop 
znacznie przyczynia się do poprawy przyczepności opon, szczegól-
nie jednośladów

Zastosowanie włazu PAMREX GripTop:

• Drogi o nachyleniu >5% przez 50 m lub więcej

• Ronda

• Zakręty o małym promieniu (<500 m): w tym wjazdy i zjazdy z au-
tostrad

• Dla pojedynczego pasa: na odcinkach prostych, gdzie występują 
gwałtowne i częste hamowania

• Dla pasów 2x2: zbliżanie się do głównych i mniejszych przejazdów

• Wszelkie obszary ryzyka, które mogą powodować hamowanie 
i zmianę kierunku

 Aleksandra Puzyno

NOWOŚĆ W OFERCIE! 
ANTYPOŚLIZGOWA 
POKRYWA GRIPTOP 

WŁAZU PAMREX D400
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA JEDNOŚLADÓW 
NA DROGACH O DUŻYM RYZYKU POŚLIZGU

Powierzchnia włazu jest pokryta 
kruszywem o odpowiedniej twardości 
i  wielkości, pod którym znajduje się 
ultraodporna warstwa żywicy. 

Bardzo wysoki współczynnik 
tarcia znacznie poprawia poziom 
bezpieczeństwa na drodze – PSRV>75. 
Średnia wartość SRV wynosi od 70 do 
75.

Nierówna powierzchnia pokryw 
GripTop znacznie przyczynia się 
do poprawy jazdy na jednośladach 
w każdych okolicznościach.

Zgodność z normą PN-EN 124

ANTYPOŚLIZGOWA POKRYWA

WŁAZU PAMREX D400



We Wrocławiu do końca września tego roku ma po-
trwać budowa magistrali wodociągowej DN 800 o łącznej 
długości 1585 m. Prace prowadzone są na dwa sposoby: 
tradycyjnie – 600 m, ale w największym wymiarze z wy-
korzystaniem bezwykopowej metody – mikrotunelowa-
nia – 985 m. W obu metodach zostały wykorzystane rury 
z  żeliwa sferoidalnego systemu NATURAL, które w mi-
krotunelingu były wciągane w rury osłonowe. 

Budowa wodociągu DN 800 we Wrocławiu jest inwestycją podjętą 
wspólnie przez samorządowców z Wrocławia i pobliskich Kobie-
rzyc. W stolicy Dolnego Śląska nowy wodociąg ma mieć 2,3 km dłu-
gości i będzie on stanowić dokończenie magistrali południowej. 
Z kolei na terenie gminy Kobierzyce powstanie jego przedłużenie, 
czyli magistrala o długości ponad 5,5 km. Z nowego systemu korzy-
stać będą nie tylko mieszkańcy. Rurociąg powstaje również z my-
ślą o największej w Europie fabryce baterii do aut elektrycznych 
w Kobierzycach, która docelowo ma produkować 100 tys. baterii 
rocznie. Tak olbrzymia fabryka potrzebuje wielkich ilości wody na 
cele technologiczne. W tym przypadku jej zużycie ma odpowiadać 
zużyciu dużego osiedla we Wrocławiu. Właśnie po to, by zaspokoić 
potrzeby tej firmy, ale także innych przedsiębiorstw działających 
na terenie podstrefy ekonomicznej oraz w ogóle całej południo-
wej części aglomeracji wrocławskiej, konieczna jest budowa ponad 
7 km magistral wodociągowych. 

W ramach opisywanego projektu we Wrocławiu do września tego 
roku potrwać ma budowa magistrali wodociągowej DN800 o łącz-
nej długości 1585 m. Rurociąg powstaje w okolicy ulicy Ołtaszyń-
skiej w dzielnicy Krzyki, która łączy to miasto z miejscowością Wy-
soka w gminie Kobierzyce. Robotami objęto odcinek ulicy od rzeki 
Ślęzy do ronda św. Ojca Pio. Prace prowadzone są na dwa sposoby: 
tradycyjnie, ale w największym wymiarze, z wykorzystaniem bez-
wykopowej metody – mikrotunelowania. 

Same wiercenia zaplanowano w okolicy Wrocławskiego Toru Wy-
ścigów Konnych, więc dzięki metodzie mikrotunelingu można było 
uniknąć wycinki kilkuset drzew. Prace mikrotunelingu trwały oko-
ło czterech miesięcy – rozpoczęły się na początku grudnia 2019 
r. i zostały zakończone pod koniec marca br. Mikrotunelowanie 
prowadzono w warunkach gruntu zmiennego. – Warunki cały czas 
się zmieniały: raz piasek, raz glina, a za chwilę kamienie. Podobnie 
było w przypadku wody gruntowej: raz była, a raz nie. Na tym tere-
nie woda jest jakby zawieszona, typowa gruntówka nie wstępuje – 
mówi kierownik robót mikrotunelowych Jarosław Stanisz z firmy 
PRI INKOP, która jest generalnym wykonawcą tej inwestycji. Obec-
nie wodociąg jest układany w wykopie otwartym.

Rury służące do budowy systemów wodociągowych muszą speł-
niać m.in. wymogi określone w ustawie o wyrobach budowlanych 
czy mieć atest Polskiego Zakładu Higieny dopuszczający je do kon-
taktu z wodą pitną. Także ich producent jest obowiązany posiadać 
certyfikat ISO lub inny równoważny system zarządzania jakością. 
Obostrzenia dotyczą samych robót: muszą być prowadzone z za-
chowaniem reżimu czystości podczas składowania i układania rur, 
a także montażu armatury. Przykładowo na ułożonym już odcinku 
każdorazowo na „otwartej” rurze trzeba montować zaślepki. Prace 
powinno prowadzić się także w taki sposób, by jak najmniej wody 
potrzebnej było do finalnego płukania sieci.

Zgodnie z wytycznymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu do budowy magistrali wodocią-
gowej można korzystać z produktów wykonanych z żeliwa sfero-
idalnego i stali. W dokumentacji projektowej, w przypadku tego 
zadania, jako rury osłonowe wybrano grp o średnicy zewnętrznej 
DN1229. Z kolei docelowo w mikrotunelach (985 m) i w wykopie 
otwartym (600 m), znajdą się rury z żeliwa sferoidalnego. Wyko-
nawca zdecydował się na zastosowanie na całości magistrali rur 
systemu NATURAL Saint-Gobain PAM. Rury NATURAL nadają się 
do wciągania w rury osłonowe w mikrotunelingu ze względu na 
połączenia blokowane, które mogą przenosić znaczne siły rozcią-

MIKROTUNELING 
WE WROCŁAWIU Z 
WYKORZYSTANIEM 
RUR NATURAL 
Z ŻELIWA 
SFEROIDALNEGO

Zdjęcie 1. Mikrotuneling we Wrocławiu z wykorzystaniem rur 
NATURAL z żeliwa sferoidalnego
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gające, nie tracąc przy tym elastyczności i szczelności łącza. To je-
dyna z metod bezwykopowych, która pozwala na użycie standardo-
wych rur systemu NATURAL. Łącznie zostanie zastosowanych 1433 
m rur NATURAL Zinalium DN 800 UNI STD z garbem oraz 152 metry 
rur NATURAL Zinalium Aquacoat DN 800 STD w klasie C30. Rury nie-
blokowane użyto na odcinkach prostych lub przy zmianach kierunku 
wykorzystujących jedynie odchylenie kielicha rury oraz tam, gdzie 
nie było wymagane blokowanie i nie miało sensu podrażać inwesty-
cji kiedy nie jest to konieczne. Ponadto wykorzystano 33 kształtki 
systemu NATURAL, 3 przepustnice DN 800 oraz 7 zasuw długich 
EURO20 DN200. To produkty, które charakteryzują się wytrzymało-
ścią przez ponad 100 lat, nie korodują oraz są odporne na różne wa-
runki gruntowo-wodne. Jest to możliwe dzięki specjalnej powłoce 
zewnętrznej Zinalium®, która jest jednolitym stopem cynku (85%) 
i aluminium (15%) o minimalnej gramaturze 400 g/m2 oraz warstwy 
ochronnej Aquacoat® o średniej grubości 80 µm.

Zdjęcie 2. Mikrotuneling we Wrocławiu z wykorzystaniem rur 
NATURAL z żeliwa sferoidalnego

Wybrane dane projektu

Inwestycja Budowa magistrali wodocią-
gowej

Lokalizacja Wrocław

Długość budowanego ruro-
ciągu

1585 m

Materiał, którego zbudowana 
będzie magistrala 

żeliwo sferoidalne:
• rury NATURAL Zinalium DN 
800 UNI STD z garbem 
• rury NATURAL Zinalium Aqu-
acoat DN 800 STD w klasie C30 
• kształtki systemu NATURAL
• przepustnice DN 800 
• zasuwy długie EURO20 DN200

Metoda budowy Mikrotunelowanie – 985 m
Wykop otwarty – 600 m

Średnica magistrali DN 800

Termin realizacji Grudzień 2019 - wrzesień 2020 
r.

Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów Kanalizacji we 
Wrocławiu S.A.

Wykonawca PRI INKOP

Dostawca Saint-Gobain PAM

 Jacek Bondalski

Zdjęcie 3. Mikrotuneling we Wrocławiu z wykorzystaniem rur 
NATURAL z żeliwa sferoidalnego
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Tegoroczne plany Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej 
dotyczące modernizacji i budowy magistrali wodociągo-
wej obejmą dziewięć łódzkich ulic na łączną kwotę prawie 
9 mln zł. Aby roboty nie utrudniały codziennej komunika-
cji w mieście, znaczna część inwestycji jest prowadzona 
przy użyciu metod bezwykopowych. Na początku maja 
– mimo pandemii - ruszyły roboty w centrum miasta na 
ulicy Sienkiewicza (od ulicy Narutowicza do ulicy Tuwi-
ma), gdzie większa część modernizacji infrastruktury 
wodociągowej została zrealizowana za pomocą krakingu. 
Całkowita długość remontowanego odcinka metodą kra-
kingu wyniosła 1300 m.

Na całej długości modernizowanej magistrali wodociągowej zasto-
sowano rury z żeliwa sferoidalnego TT ZMU DIREXIONAL DN 150 
UNI STD z garbem. Rury  te są dedykowane do metod bezwykopo-
wych, ponieważ są zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie 
wykonywania przewiertu poprzez aktywną warstwę metaliczne-
go cynku nakładanego fabrycznie w łuku elektrycznym (metoda 
plazmowa) o gramaturze min. 200 g/m2 oraz wierzchniej powłoki 
z polimerobetonu. Udarność rur wynosi 160 dżuli na 5 mm grubości 
nom. zgodnie z PN-EN 15542. Rury te są zalecane do gruntów skali-
stych, terenów o wysokim poziomie wód gruntowych.  Od wewnątrz 
rury są pokryte wykładziną z cementu hutniczego. Dodatkowo wy-
posażenie rur TT ZMU DIREXIONAL w system blokujący UNI STD 
z garbem gwarantuje szczelność i elastyczność przy jednoczesnym 
zapewnieniu przenoszenia wysokich sił wzdłużnych i ochrony przed 
ich rozłączeniem. Każde połączenie kielichowe z podwójną komo-
rą posiada w jednej części uszczelkę gumową, która jest odporna 
na podciśnienie 0,8 bara oraz kilkudziesięciu barowe nadciśnienie 
wewnętrzne. 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 TT ZMU DIREXIONAL są wykonane z żeliwa sferoidalnego, 
dzięki czemu cechują się dużą sprężystością przy zachowaniu wyso-
kiej sztywności obwodowej. 

Żeliwo sferoidalne ma bar-
dzo dużą wytrzymałość na 
rozciąganie Rm min= 420 
Mpa oraz umowną grani-
cę plastyczności Rp min= 
270  Mpa. Rury wykonane 
z takiego materiału można 
stosować w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze roku. 
Rury są oferowane w odcinkach 6-cio metrowych i łączone za pomo-
cą połączeń kielichowych z uszczelką z EPDM, dzięki czemu istnieje 
możliwość odchyleń kątowych na każdym kielichu co 6 m. To wpły-
wa na ograniczenie użycia kształtek zmiany kierunku (łuki, kolana). 

W ostatnich 5 latach w Łodzi metodą krakingu zbudowano i zmo-
dernizowano ok. 25 km sieci wodociągowych przy użyciu rur z żeliwa 
sferoidalnego TT ZMU DIREXIONAL o średnicach DN 100 – DN 300.

Wybrane dane projektu

Inwestycja Modernizacja sieci wodocią-
gowej przy ulicy Sienkiewicza 
w Łodzi

Długość remontowanego 
odcinka

1300 m

Materiał Rury z żeliwa sferoidalnego TT 
ZMU DIREXIONAL DN 150 UNI 
STD z garbem

Średnica magistrali DN 150

Termin realizacji Maj 2020

Inwestor Łódzka Spółka Infrastrukturalna 
Sp. z o.o.

Wykonawca MMK-INŻ Łódź

Dostawca Saint-Gobain PAM

 Konrad Gruszka

DLACZEGO 
ŁÓDŹ STAWIA 
NA KRAKING 
RURAMI Z ŻELIWA 
SFEROIDALNEGO?
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W ramach pierwszego etapu rozbudowy dróg krajo-
wych nr 81 i 86 od węzła autostrady A4 do budowanego 
węzła z ulicy Armii Krajowej w Katowicach realizowana 
jest także przebudowa magistrali wodociągowej DN 1400 
ze stali na DN 1200 z żeliwa sferoidalnego o łącznej dłu-
gości 1,35 km. Dostawy materiału na przebudowę magi-
strali rozpoczęły się w listopadzie 2019 i potrwają do li-
stopada 2020.

Do przebudowy magistrali wodociągowej wybrano system CLAS-
SIC Saint-Gobain PAM składający się z rur i kształtek z żeliwa sfe-
roidalnego. Zastosowano 940 m rur UNI STD z garbem (połączenia 
blokowane) oraz 410 m rur STD (połączenia nieblokowane) wraz 
z kształtkami i armaturą. 

Zdecydowano się na system rur i kształtek z żeliwa sferoidalne-
go Saint-Gobain PAM, ponieważ służy do przesyłu wody oferu-
jąc proste, trwałe i kompleksowe rozwiązania dla największych 
projektów rurowych. Rury systemu CLASSIC Saint-Gobain PAM 
mogą wytrzymać duże obciążenia zewnętrzne i zmiany otocze-
nia, takie jak ruchy gruntu, podcinanie rur i destabilizacja podło-
ża bez powstawania rys, pękania lub rozłączania. Ponadto są one 
zaprojektowane z wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa, 
przewyższającym wymagany podczas eksploatacji, dzięki czemu 
wytrzymują nie tylko utrzymujące się przeciążenia hydrauliczne, 
ale wręcz przeciwstawiają się dużym ciśnieniom, uderzeniom hy-
draulicznym, nie ulegając uszkodzeniu. Zastosowane w systemie 
CLASSIC elastomerowe uszczelki umożliwiają modułowe połącze-
nie systemu rurociągów, a  także zapewniają niezawodność dzia-
łania, gwarantując szczelność połączenia kielichowego. Nadaje to 
tym połączeniom mechaniczną giętkość, która stanowi element 
bezpieczeństwa w przypadku przejść przez tereny położone na 
gruntach niestabilnych (tereny podmokłe, tereny górnicze czy 
nasypy drogowe). W miejscach, w których na rurociąg działają siły 
parcia (zmiany kierunku przebiegu czy armatura odcinająca) zasto-
sowano kielichowe połączenia blokowane, dzięki czemu uniknię-
to potężnych i kosztownych bloków oporowych, których budowa 
w  terenie o zagęszczonej infrastrukturze jest trudna, a czasem 
wręcz niemożliwa. 

Inwestorem jest Urząd Miasta Katowice, natomiast w 85% projekt 
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wybrane dane projektu

Inwestycja Przebudowa magistrali wodo-
ciągowej DN 1400 ze stali na 
DN 1200 z żeliwa sferoidalnego

Lokalizacja Katowice

Długość remontowanego 
odcinka

1350 m

Materiał Żeliwo sferoidalne:
- Rury CLASSIC DN 1200 STD 
oraz UNI STD z garbem
- kształtki CLASSIC
- przepustnice DN 1200
- wstawki montażowe DN 1200

Termin realizacji Listopad 2019 – Listopad 2020

Inwestor Urząd Miasta Katowice

Zarządca magistrali GPW SA

Generalny wykonawca NDI Sopot

Wykonawca magistrali Hamer Kraków

Dostawca materiału Saint-Gobain PAM

 Mikołaj Rybicki

Zdjęcie 1. Przebudowa magistrali wodociągowej DN 1200 w 
Katowicach

PRZEBUDOWA 
MAGISTRALI 
WODOCIĄGOWEJ 
DN 1200 
W KATOWICACH
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SZYBKA 
WYMIANA WŁAZU 

W RUCHLIWEJ ULICY 
PRZY MINIMALNYCH 

KOSZTACH

Właz samopoziomujący znajduje zastosowanie wszę-
dzie tam, gdzie wskutek dużych obciążeń i dużej dynami-
ki ruchu zachodzi potrzeba szybkiej wymiany zużytego 
włazu, a często jego elementy podtrzymujące – studnia 
i płyta odciążająca są zdeformowane. Charakterystycz-
ne dla włazu samopoziomującego jest to, że nie opiera 
się on na studni, ani płycie, więc nie przenosi obciążeń 
na te elementy.

Właz to nie tylko ozdoba studzienki, ale przede wszystkim gwa-
rancja bezpieczeństwa dla osób serwisujących studnie oraz użyt-
kowników dróg. Problemy związane z ich niewłaściwym osadze-
niem możemy obserwować codziennie w całym kraju. Widoczne 
gołym okiem różnice pomiędzy wysokością włazu od studzienki, 
a powierzchnią asfaltu dają się we znaki wszystkim użytkownikom 
dróg i niejednokrotnie są przyczyną nie tylko uszkodzeń samocho-
dów, ale również poważniejszych kolizji czy wypadków. Najgorzej 
jest po zimie. W niektórych miejscach włazy znajdują się nawet kil-
ka centymetrów poniżej asfaltu. Taka sytuacja jest niedopuszczal-
na, ponieważ obniżenie pokrywy włazu zamontowanego w pasie 
drogi szybkiego ruchu staje się przyczyną hałaśliwej pracy i dalszej 
postępującej degradacji włazu i elementów go podtrzymujących. 
W takich miejscach najlepiej zastosować włazy samopoziomujące 
VIATOP M Niveau w klasie D400. Zabudowa włazu VIATOP M NIVE-
AU - dzięki specjalnej, odwróconej ramie - polega na wprasowaniu 
włazu w warstwę ścieralną drogi, co gwarantuje, że właz zawsze 
pozostaje na poziomie asfaltu. Do montażu jest niezbędny pier-
ścień centrujący betonowy, którego zadaniem jest zapewnienie 
odpowiedniego położenia i pionowego prowadzenia części cylin-
drycznej włazu. 

Zauważyliśmy coraz większe zainteresowanie włazami samopozio-
mującymi. Tylko w 2019 roku w całej Polsce zostało zamontowanych 
prawie 2000 sztuk włazów samopoziomujących VIATOP M Niveau 
– informuje Tomasz Fusek, dyrektor zarządzający Saint-Gobain 
PAM.

Właz samopoziomujący VIATOP M NIVEAU jest wykonany z żeliwa 
sferoidalnego i dostępny z pokrywą wentylowaną lub niewenty-
lowaną w wersjach 140 mm i 200 mm wysokości ramy. Właz roz-
wiązuje wiele problemów, które mogą wystąpić w przypadku sto-

sowania włazów tradycyjnych. Jakość włazu potwierdza niemiecki 
certyfikat DIN CERTCO. 

Od 2019 roku właz samopoziomujący VIATOP M NIVEAU posiada 
szerszy kołnierz ramy dla zwiększenia powierzchni styku i zmniej-
szenia nacisku. Nowy projekt ramy to:

• nowa geometria ramy z ostrymi krawędziami, usztywnioną 
obręczą, aby zapewnić idealne wyrównanie ramy do poziomu 
nawierzchni drogi i ułatwić instalację, 

• zwiększona powierzchnia kołnierza ramy, aby zmniejszyć na-
prężenia,

• płytka kontrolna z antypoślizgową osłoną, klasa R11 zgodnie 
z DIN 51130,

• zagęszczony rysunek powierzchni pokrywy obliczony zgodnie 
z normą DIN EN 124-1, dla lepszych właściwości przeciwpośli-
zgowych i zwiększonej trwałości.

Właz VIATOP M NIVEAU jest lżejszy i zapewnia lepszą ergonomię 
niż tradycyjne rozwiązania – istnieje możliwość obsługi przez jed-
nego człowieka. 

Na zdjęciach wymiana zapadniętego i pękniętego włazu z że-
liwa szarego na właz samopoziomujący z żeliwa sferodialnego 
VIATOP M NIVEAU w Gliwicach przy ulicy Tarnogórskiej przez 
firmę Eurokan. Montaż włazu VIATOP M NIVEAU zajął dwóm 
pracownikom godzinę.

Czas realizacji – demontaż uszkodzonego 
włazu z żeliwa szarego i montaż włazu z żeliwa 
sferoidalnego  przez 2 pracowników: 60 minut
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Krzysztof Napierała
Aleksandra Puzyno

Wycinanie nawierzchni asfaltowej Wykuwanie starego włazu nawierzchni Zakładanie płyty przechwytującej nieczystości

Instalacja pierścienia prowadzącego do studni Włożenie szalunku betonowego Skropienie podłoża emulsją zwiększającą 
przyczepność mieszanki mineralno-asfaltowej 

do podłoża

Odtworzenie ubytku nawierzchni Zagęszczenie nawierzchni Ułożenie taśmy bitumicznej uszczelniającej 
połączenie nawierzchni

Zagęszczenie nawierzchni Usunięcie metalowego szalunku i zastąpienie 
go włazem samopoziomującym Viatop M 

Niveau

Wprasowanie włazu samopoziomującego 
Viatop M Niveau do niwelety drogi

Oczyszczenie uszczelki włazu 
samopoziomującego Viatop M Niveau

Montaż VIATOP M NIVEAU w Gliwicach obok Radiostacji
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DO ZDOBYCIA:

Regulamin konkursu znajdziesz na  
pamline.pl/konkurswlazpam  
oraz na facebook.com/sgpampolska

www.sgpam.pl

UWAGA KONKURS!
ZNAJDŹ PAM NA WAKACJACH
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1.   ZRÓB ZDJĘCIE
włazu z widocznym logiem PAM podczas wakacji.

2.   ZAMIEŚĆ ZDJĘCIE
w komentarzu do posta konkursowego na profilu  
Saint-Gobain PAM Polska na Facebook’u, podając miejsce 
zrobienia zdjęcia, akceptując regulamin i oznaczając komentarz 
hashtagiem #włazPAM

3.   WYGRAJ NAGRODĘ
- kamerkę GOPRO HERO7, gimbal ręczny lub słuchawki 
bezprzewodowe – jeśli Twoje zdjęcie uzyska najwyższą ocenę Jury 
Konkursowego. Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim 
oryginalność, pomysłowość, logo PAM na włazie, dobrą jakość 
zdjęcia oraz liczbę polubień zdjęcia. 
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Kamera 
GOPRO HERO7 
White

Gimbal ręczny FeiyuTech Vimble 2

Bezprzewodowe 
słuchawki 
JBL Tune 500BT

Czas trwania: 
1.06 – 30.09.2020


