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SYSTEM RUR PROFILOWYCH KANALIZACYJNYCH „PKS” 

DN 700 – 2400mm, /materiał PEHD/PP i PPB/, PRODUCENT: FRANK/NIEMCY 
 

Klasa SN 2 SN 4 SN 8 SN 16 

DN dz 
rury 

dz 
mufy 

waga dz 
rury 

dz 
mufy 

waga dz 
rury 

dz 
mufy 

waga dz 
rury 

dz 
mufy 

waga 

 mm mm kg/6m mm mm kg/6m mm mm kg/6m mm mm kg/6m 

 

700 792 780 153 792 780 153 820 780 199 722 680 217 

800 892 880 174 922 880 174 932 880 285 946 880 477 

900 1020 980 253 1026 980 319 1036 980 426 1062 980 681 

1000 1120 1080 280 1126 1080 353 1146 1080 590    

1100 1220 1180 307 1236 1180 516 1262 1180 824    

1200 1326 1280 421 1346 1280 702 1362 1280 1024    

1300 1426 1380 433 1446 1380 722       

1400 1536 1480 651 1562 1480 1039       

1500 1646 1580 871 1660 1580 1280       

1600 1746 1680 927          

1800 1962 1880 1325          

2000 2170 2080 1621          

  
SYSTEM RUR PROFILOWYCH „PKS” o średnicy nominalnej DN 700 – 2400mm składa się z lekkich, 
stabilnych rur profilowych wykonanych według DIN 16961 z PEHD/PP lub PPB, które są przeznaczone 
do sieci kanalizacji zewnętrznej, bezciśnieniowej. 
Zakres średnic: DN 700 - 2400mm. 
Odcinki rur łączone są na uszczelkę do średnicy DN 1200mm 
Asortyment kształtek stanowią łuki, kolanka, trójniki, redukcje, produkowane z rur, metodą zgrzewania 
ekstruzyjnego segmentów ciętych z prostych odcinków rur. 
Rury produkowane są o sztywności obwodowej SN 2, 4, 8, 16 kN/m2 wg ISO 9969. 
 
Proces produkcji umożliwia wykonanie rur na zamówienie w innych klasach sztywności, niż podane w 
tabeli klasy SN.  

 

130 długość standartowa 6m

130

DN dz rurydz mufy

 
 
PKS – rura profilowa /kielichowa + uszczelka/, materiał PEHD/PP lub PP, długość l = 6mb,  
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GIGAPIPE – SYSTEM RUR DWUŚCIENNYCH KARBOWANYCH Z PP  

DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ 
 

1. ZASTOSOWANIE 
 

- kanalizacja deszczowa 
- kanalizacja sanitarna 
- kanalizacja ogólnospławna 

 
2.  NORMY 
 

Zgodność z normami i aprobatami technicznymi: 
- SN 8 wg DIN EN ISO 9969 
- 31,5 kN/m2 profil nr 5 wg DIN 16961 
- dopuszczenie do stosowania w budownictwie wg norm DIN 16961, DIN 19357, PN-EN 13476 
- PN EN 1610 

 
3. NAZWA HANDLOWA 
 

PKS 
 
4. MATERIAŁ POLIPROPYLEN /PP/ 

 
- wysoka odporność na pełzanie 
- wysoka odporność na starzenie się dzięki stabilizacji termicznej 
- dobra elastyczność 
- bardzo dobra odporność na ścieranie 
- stabilność termiczna dla ścieków o przepływie ciągłym do +800C i +1000 dla przepływu  
  awaryjnego  

 
5. KONTROLA JAKOŚCI 
 

DIBT – Niemiecki Instytut Budownictwa 
 
6. ODPORNOŚĆ CHEMICZNA 
 

DIN 8061, załącznik 1 
Chemiczna odporność wartościach pH między 2 (kwaśny) i 12 (zasadowy). 
PKS jest odporny na wszystkie ścieki i substancje w ziemi wg DIN 1986. 

 
W porównaniu do innych materiałów  gdzie agresywność chemiczna prowadzi do 
nieodwracalnych zmian w materiale, w wypadku tworzyw sztucznych jest to zazwyczaj proces 
fizyczny prowadzący do pogorszenia ich właściwości. Takie fizyczne zmiany polegają na 
puchnięciu lub wypłukiwaniu cząstek materiału co prowadzi do zmiany właściwości 
mechanicznych tworzyw. 
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W kontakcie z takimi rozpuszczalnikami jak związki alifatyczne i aromatyczne chloropodobne 
węglowodorów, należy brać pod uwagę silne puchniecie materiału zwłaszcza w podwyższonych 
temperaturach. Taka destrukcja obserwowana jest raczej rzadko. Odporność może być silnie 
zredukowana przez pękanie korozyjne naprężeniowe spowodowane związkami amfoterycznymi 
(kwas chromowy, stężony kwas siarkowy). 
Systemy rur profilowych  z PEHD lub PPB są całkowicie odporne na działanie związków 
chemicznych występujących w gruncie  jak również charakteryzują się wysoką odpornością na 
substancje chemiczne znajdujące się w sieciach kanalizacji deszczowej, sanitarnej i 
przemysłowej. 
 

7. ODPORNOŚĆ TERMICZNA 
 

Rury oraz kształtki PKS z PPB stosuje się do ścieków deszczowych i sanitarnych.  
Zgodnie z normą DIN EN 476 dotyczącej długotrwałej podatności na temperatury do 
DN 200 + 45 C większe średnice + 35 C. Montaż między – 25 C do + 60 C. 
 

8. KOLOR 
 
      Czarny/czarny 
 
9. DŁUGOŚĆ 

 
standardowa długość w mm: 6000 inne długości na zamówienie 
 

      10. HYDRAULIKA 
 

Dla rur strukturalnych PP współczynnik chropowatości roboczej (k) zakłada się zgodnie z 
wytycznymi ATV, które uwzględniają straty spowodowane na kształtkach i studniach. 
Teoretyczny współczynnik chropowatości bezwzględnej wynosi k= 0.1mm.  
Na wartość (k) mają wpływ następujące czynniki: 
- połączenia rur 
- nierówności i zmiany położenia 
- chropowatość ścianek 
- kształtki, studnie 
Zalecane średnie współczynniki chropowatości roboczej (k) dla rzeczywistych warunków 
panujących w systemach kanalizacyjnych to: 

 
 

k = 0.10mm – odcinki dławikowe, rurociągi ciśnieniowe, odcinki rur bez studni i kształtek 
k = 0.25mm – kanały transportowe ze studniami i kształtkami 
k = 0.50mm – kanały zbiorcze ze studniami i kształtkami 
k = 0.75mm – kanały zbiorcze z dopływami, studnie specjalne oraz odgałęzienia odchodzące 
pod kątem 
k = 1.50mm – kanały z betonu lub inne bez podanej chropowatości ścianek 
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13. Warunki zabudowy rur dwuściennych /transport 

 

Systemy kanalizacyjne i drenażowe  budowane są  z rur dwuściennych oraz z wszelkiego 
rodzaju kształtek. Te podstawowe elementy konstrukcyjne produkowane są z PP. Te dobrze 
sprawdzone już        w wieloletniej praktyce materiały odznaczają się dobrymi własnościami 
mechanicznymi oraz doskonałą odpornością chemiczną.  

 
Rury nawet z najlepszych tworzyw sztucznych można uszkodzić przy nieumiejętnym 
obchodzeniu się z nimi – np. zrzucając rurę z samochodu podczas rozładunku i wówczas nie 
jest już ona pełnowartościowym elementem systemu.  

 
Analizując systemy kanalizacyjne z punktu widzenia niezawodności, oczywiste jest, że o 
bezpieczeństwie całego układu elementów połączonych szeregowo (a taki właśnie układ tworzą 
rurociągi  zbudowane z połączonych ze sobą rur) decyduje najsłabszy element. Należy więc 
dążyć do tego, aby podczas transportu nie dopuścić do uszkodzenia którejś z rur.  

  
W tym celu należy przestrzegać następujących zasad: 
- przewozić rury wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 
- chronić powierzchnie i końce rur przed uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni ładunkowej, 

zawiesi dźwigowych; 
- wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach taśmowych, przy 

składowaniu na wysokości 2 pakietów, przy zabezpieczeniu przed przewinięciem górnego 
pakietu; 

- rozładunek rur w pakietach prowadzić przez czepianie zawiesi na ramkach,  przy rozładunku rur 
luzem wskazane jest używanie zawiesi         z pasów; 

- długość skrzyni ładunkowej winna być taka, by wolny koniec ładunku nie wystawał poza 
skrzynię (wyj. 1m); 

- rury w kręgach powinny leżeć na płasko całą powierzchnią zwoju; 
- niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementów z samochodu; 
- dopuszczalne jest transportowanie rur o różnych średnicach w układzie rura w rurze dla 

wykorzystania ładowności skrzyni; 
- przy transporcie rur o średnicach niepakietowanych należy układać je na równym podłożu, bez 

podkładek przy rozładunku ręcznym, z podkładkami max co 1.5m  przy rozładunku 
mechanicznym; 

- rury transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty; 
- kształtki i złączki transportować w opakowaniach z folii, złączki i trójniki ustawiać czołowo i 

prostopadle do podłoża; 
- w temperaturach ujemnych mimo znacznej odporności polipropylenu i polietylenu prace 

ładunkowe prowadzić szczególnie uważnie. 
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SKŁADOWANIE  NA PLACU BUDOWY 

 
Przy składowaniu rur, złączek i kształtek należy przestrzegać zasad obowiązujących przy 
transporcie a ponadto: 

 
- jeżeli nie ma ograniczeń w powierzchni magazynowej, rury pakietowe układać       w sztaplach 

możliwie niskich, tak aby uniknąć mechanicznego zdejmowania górnych pakietów i rozpinania 
pakietów na górze sztapli; 

- rury układać oddzielnie średnicami, przez co unika się przekładania; 
- przy wysokim składowaniu pakietów starannie i gęsto ustawiać podparcia (max odległość 

1.5m.); 
- rury luzem można składować na przygotowanym podłożu gruntowym bez kamieni, gruzu i 

innych zanieczyszczeń twardych. Najlepiej na podsypce z piasku, w sztaple i wysokości do 2m. 
z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w roztawce co 1m i dodatkowo 
spinanymi górą; 

- elementy, tj. złączki i kształtki, przechowywać najlepiej folii  w zacienionym miejscu; 
w okresach znacznego nasłonecznienia zapewnić liniowe ułożenie rur. 

 
       TRANSPORT NA PLACU BUDOWY I PRZYGOTOWANIE RUR DO MONTAŻU 
 
       Niedopuszczalne jest przeciąganie rur po podłożu: 

- należy przenosić rury bezpośrednio przed ich wbudowaniem, do średnicy 200mm można 
przenosić jednoosobowo, powyżej wskazane jest przenoszenie przez 2 robotników, aby nie 
uszkodzić końców (unika się dodatkowej obróbki); 

- obróbkę rur, tj. cięcie, wykonać na przygotowanych stojakach najlepiej w zespołach 2 
osobowych. Obcięte krawędzie fazować pilnikiem. 

ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 
zawartymi w normie branżowej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 
i badania przy odbiorze” w powiązaniu z PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Podział, nazwy, 
symbole i określenia” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych” 

 
W szczególnych przypadkach takie elementy jak szerokość wykopu, szerokość i wysokość strefy 
posadowienia rury, sposobu odwodnienia oraz zabezpieczenia wykopów powinny być opisane w 
części dokumentacji projektowej „Technologia robót”. 
Rury z tworzyw sztucznych to typowe rury podatne, które pod wpływem obciążeń ulegają deformacji 
i przyjmują kształt spłaszczonej elipsy. Dzięki temu ulega redukcji obciążenie       w dolnej i górnej 
części przekroju, a wzrasta wartość obciążenia bocznego. W efekcie następuje korzystne 
wyrównywanie się obciążeń wokół przekroju i zmniejszanie ekstremalnych wartości momentów 
zginających. Rury podatne doskonale znoszą przemieszczenia gruntu związane z jego naturalnym 
zagęszczaniem oraz                               z nierównomiernym osiadaniem podłoża. 
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Niezależnie od sposobu wykonania wykopu należy starannie kształtować „strefę posadowienia 
rury”; 
- wykopy należy wykonywać z użyciem deskowań; 
- należy pamiętać, że nawet w gruntach spoistych trudno urabialnych w wyniku opadów 

atmosferycznych  może dojść do rozluźnienia gruntu, 
 

Bezpośrednie otoczenie rury do wysokości 0.30m ponad nią jest określane jako „strefa 
posadowienia rury”. Obszar ten dla warunków ułożenia w wykopie oraz w nasypie został 
zdefiniowany na poniższych rysunkach. W obszarze tym można stosować jedynie grunty sypkie 
takie jak piaski i żwiry, które stosunkowo łatwo można zagęszczać.  

 
Dopiero wyżej położone warstwy mogą być wykonane z innych gruntów. Zagęszczenie w 
„strefie rury” należy przeprowadzić warstwami o grubości około 15-20cm symetrycznie po obu 
stronach rury nie zapominając o tzw. podbiciu. W „strefie posadowienia rury” do zagęszczenia 
można stosować jedynie lekki sprzęt, tak aby nie spowodować powstania nadmiernych 
obciążeń dynamicznych i nie dopuścić do przemieszczenia ułożenia rury. Zaleca się, aby taki 
sposób zagęszczenia przy użyciu lekkiego sprzętu prowadzić aż do wysokości 1.00 m powyżej 
rury. Dopiero powyżej wys. 1m można stosować sprzęt cięższy. 

 
Naruszony grunt podłoża należy starannie zagęścić. Jeżeli podłoże jest z gruntów spoistych 
należy uprzednio wymienić warstwę gruntu o gr. 20-25cm na grunt niespoisty. Szerokość strefy 
posadowienia rury powinna być minimalna, jednak musi umożliwić ułożenie rur oraz 
wprowadzenie urządzenia do zagęszczenia gruntu z boku rury. 

 
 

5. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie, a ono samo jest dolną częścią obsypki 
strefy ochronnej (łożysko nośne od spodu rury). Rodzaj podłoża winien być opisany w 
dokumentacji projektowej i musi być ściśle powiązany z warunkami wodnymi                       i 
wytrzymałością gruntu. 
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Niezależnie od rodzaju podłoża należy: 
- staranie przygotować podłoże (wyrównać, oczyścić z kamieni, odwodnić); 

wykonać podłoże wymaganej grubości z dokładnym zagęszczeniem (przy grubszych podłożach 
zagęszczać warstwowo). W przypadkach, gdy np. grunt rodzimy stanowiący podłoże dla 
przewodu jest trudny do zagęszczenia (gliny, iły) może zachodzić potrzeba jego wymiany na 
grunty sypkie (piasek, żwir). Robi się to pogłębiając wykop o 25 - 30cm                i wypełniając 
go warstwą z odpowiedniego gruntu o tej właśnie grubości, którą należy odpowiednio zagęścić; 

-       wykonać starannie łożysko nośne pod rurą. 
 

Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej rury kanalizacyjnej.          
 W zależności od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanału mają zastosowanie 3 typy 
podłoża: 

 
Typ A – podłoże naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste – piaski grube, średnie i 
drobne o średnicy zastępczej ziarna 2>d>0.05mm nie zawierające kamieni. 
W tych warunkach rury Polypipe mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłożu 
rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury. 

 
Typ B – dno wykopu stanowią skały, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny, 
iły. 
Warunki podsypki wymagają podłoża z zagęszczonego piasku, pospółki o minimalnej wysokości 
15-20cm. 

 
Typ C – dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak muły, torfy i inne, o niezbyt głębokim 
zaleganiu. 
Warunki stabilności podsypki ochronnej rury wymagają usunięcia w/w gruntu i wymiany go na 
zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury. 
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Typ D – dno wykopu jak dla typu C, jednak o głębokim zaleganiu gruntu o niskiej nośności. 
Warunki stabilności podsypki wymagają wykonania wzmocnienia podłoża – płyty betonowej lub 
żelbetowej z ułożeniem na niej zagęszczonego podłoża z piasku o grubości co najmniej 20cm. 

 
Dla wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych powinien być wykonany z 
dokładnością +2 - +5 cm               w zależności od sposobu zagłębienia               w stosunku  do 
projektowanych rzędnych. 

 
Dla wszystkich czterech rodzajów podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna        w 
obrębie kąta 900 - 1200  z zaprojektowanym spadkiem stanowiącym łożysko nośne pod rurę. 

MONTAŻ RUR 

 
1. Dociąć rurę poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi, oczyścić 

pierwszy lub drugi rowek rury z zanieczyszczeń. 
 
2. Założyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować ją dowolnym środkiem 

adhezyjnym np. pastą BHP chroniąc ją przed zanieczyszczeniem. 
 
3. Opuścić rurę do wykopu. 
 
4. Wprowadzić koniec rury z uszczelką w łącznik i metodą wciskową wprowadzić do łącznika do 

uzyskania oporu. Przy małych średnicach można stosować dźwignię ręczną, przy większych 
średnicach stosować dźwignię mechaniczną, przy dużych średnicach stosować ściągi. 

 
 
 



KARTA TECHNICZNA NR 3 
___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                               
PPHU POLYTRADE Jan Domiszewski                                      
Czachowo 1, 55-106 Zawonia 
tel. +48 71 364-89-80/81 
fax +48 71 387-35-65 

 
5. Zakładając łącznik na położoną wcześniej rurę należy założyć uszczelkę jak wyżej opisano, 

przygotować łącznik (oczyścić i posmarować powierzchnię wewnętrzną), w drugi koniec łącznika 
włożyć bosy koniec rury wraz z uszczelką i rozpocząć wciskanie jak wyżej. 

 
6. Nie wskazane jest bezpośrednie przykładanie siły wciskającej do krawędzi mufy, gdyż przy nie 

osiowym wciskaniu krawędzie ulegają deformacjom, utrudniając łączenie następnej rury. 
 
7. Niedopuszczalne jest przy montażu rur uderzanie ich nawet przez podkładkę 
 
      Przy wykonywaniu montażu w temperaturach niskich do -100C wskazane jest przechowywanie   
      łączników, uszczelek i kształtek w zamkniętym pomieszczeniu. 

        

OBSYPKA RUROCIĄGU I ZASYPKA WYKOPU 

 
Ułożona rura w wykopie musi być starannie podbita na całej długości przewodu.  
Przed rozpoczęciem zasypki trzeba zabezpieczyć rurę przed wypieraniem przez grunt przy 
zagęszczeniu, jak również przed wyparciem rury przy zalaniu wodą opadową.  

 
 
 
 
Obsypkę rurociągu należy wykonać z gruntu sypkiego bez kamieni i korzeni do wysokości      5 cm 
powyżej rury zagęszczając ją symetrycznie warstwami o grubości 15-20 cm. Zabieg ten należy 
przeprowadzać  starannie lekkim sprzętem, tak aby nie doszło do przemieszczenia rury. Podczas 
zasypywania w wykopie nie może znajdować się woda. 
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Zasypkę należy wykonać z gruntu sypkiego rodzimego lub dowiezionego zagęszczając ją warstwami o 
grubości 20-30 cm do uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia (90 - 95 % wg Proctora). 
 
W przypadku gdy nie ma szczególnych wymagań,  co do osiadań np. na terenach zielonych, zasypkę 
można wykonać z gruntu miejscowego (nawet jeżeli nie jest to grunt sypki) bez uzyskania stopnia 
zagęszczenia wymaganego w innych przypadkach. 

 
Obsypka musi być wykonana bezwzględnie z gruntu sypkiego (patrz punkt roboty ziemne). 

WYKONANIE PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Dla zamontowanych systemów kanalizacyjnych należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z 
polską normą PN EN 1610. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 


