Poradnik techniczny

Żeliwny system wodociągowy
dla sieci rozdzielczych

Kompletne systemy wodociągowe

Gama BLUTOP®
BLUTOP®, kompletna gama produktów dedykowana dla małych średnic
Gama rur DN/OD 75, 90, 110, 125, 140 i 160
DN/ OD
75
90
110
125
140*
160

L
m
6
6
6
6
6
6

Klasa
bar
25
25
25
25
25
25

DE
mm
75
90
110
125
140
160

Masa
kg/m
5.1
6.1
7.5
8.6
10.0
12.5

Gama kształtek
• Łuki, trójniki, zwężki
• Nasuwki, zaślepki
• Kształtki kielichowo-kołnierzowe
• Króćce jednokołnierzowe

PMA
bar
30
30
30
30
30
30

PEA
bar
35
35
35
35
35
35

Numer refer.
KXL75H60
KXL90H60
KXM11H60
KXM12H60
KXM14H60
KXM16H60

Saint-Gobain PAM
służy Państwu wszelką pomocą
w procesie montażu.

Wszystkie kształtki pokryte niebieską
powłoką z żywicy epoksydowej nakładaną
metodą proszkową
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PFA
bar
25
25
25
25
25
25

Gama połączeń DN/OD 75, 90, 110, 125,
140 i 160
• Połączenie nieblokowane BLUTOP® na PFA
25 bar kompatybilne z rurami BLUTOP® oraz
PE i PVC
• Połączenie blokowane BLUTOP® Vi
na PFA 16 bar kompatybilne

jedynie z rurami BLUTOP®

Gama akcesoriów
• Quick – łączniki rurowo-kołnierzowe
blokowane i nieblokowane
• Zasuwa kielichowa Euro 20 BLUTOP®
– DN/OD 75-160
• ULTRALINK® – łaczniki rurowo-rurowe
• Zestaw do nawiercania przyłącze BLUDRIL®
• Specjalna pasta smarująca BLUTOP®
• BLUTRAK® urządzenie wspomagające
układanie rurociągu
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Rury BLUTOP®	K
Główne cechy
• Długość – 6 m
• Powłoka zewnętrzna – BioZinalium® 400 g/m2 + Jednofazowa farba wodna
AQUACOAT®  80 μm
• Powłoka wewnętrzna – DUCTAN® minimum 300 μm
• Połączenia – BLUTOP® oraz BLUTOP® Vi
• Wymiary

AQUACOAT® niebieski 80 mikronów
Cynk-aluminium + miedź 400 g/m2

}

BioZinalium®

Niebieski termoplast 300 mikronów:

DN/OD ØDE
mm
mm
75
75
90
90
110
110
125
125
140* 140
160
160

Lu
m
6
6
6
6
6
6

E nominalne
mm
3.0
3.0
3.0
3.0
3.2
3.4

DI
mm
77.7
92.7
112.8
128.0
143.1
163.3

P
mm
82.0
84.0
87.0
92.0
94.5
97.5

B
masa
mm kg/m
113.0 5.10
130.2 6.10
149.5 7.60
164.0 8.60
185.0 10.00
202.0 12.50

Numer ref.
KXL75H60
KXL90H60
KXM11H60
KXM12H60
KXM14H60
KXM16H60

*DN/OD 140: Prosimy o kontakt

Ważne
• Rury BLUTOP® opisuje się przy użyciu średnicy zewnętrznej
Na przykład – BLUTOP® DN/OD 110 – średnica zewnętrzna 110 mm
DN/OD = Outside Diameter /
średnica zewnętrzna

• Rury BLUTOP® mogą być łączone z klasycznymi rurami z żeliwa
sferoidalnego za pomocą wszelkiego rodzaju łączników lub kształtek
przejściowych zgodnie z PN-EN 545:2010
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	Kształtki i Akcesoria
Kształtki BLUTOP®
• Trójniki kielichowe i kielichowo-kołnierzowe
• Kształtki kielichowo-kołnierzowe
• Króćce jednokołnierzowe
• Kolana 90°
• Łuki 45°, 22°30’, 11°15’
• Nasuwki
• Łączniki rurowo-rurowe
półprzesuwne
(do nawiercania
przyłączy)
• Kolana stopowe

Akcesoria
• Quick PVC i BLUTOP® – łącznik rurowo-kołnierzowy nieblokowany
• Quick BLUTOP® Vi – łącznik rurowo-kołnierzowy blokowany
• Pierścień blokujący Klikso do łączenia z rurami PE i PVC w średnicach
DN/OD 140 i 160
• Zasuwa Euro 20 kielichowa BLUTOP® – do połączenia z rurami BLUTOP®, PE i PVC

Materiały dodatkowe
• Przyłącza siodłowe (nawiertki) oraz zasuwy (DN 25 do DN 50) do przyłączy
domowych dla rur BLUTOP®, PVC i PE
• Wiertła do nawiercania przyłączy
• Pasta poślizgowa
• Farba naprawcza
• BLUDRIL® zestaw do nawiercania
• BLUTRAK® urządzenie
wspomagające układanie
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Dostawa rur	D
Rury
• Dostarczane w wiązkach
DN/OD

Ilość rur

Masa wiązki w kg

75
90
110
125
140
160

30
30
20
20
16
12

921
1095
904
1032
960
788

• Składować w pozycji poziomej
• Podnosić wiązkę opasując taśmami tekstylnymi
• Stosować odpowiednie uchwyty do taśm
• Rury dostarczane są z profilowanymi, drewnianymi przekładkami,
dzięki czemu wiązka nie rozpada się po rozpięciu taśm transportowych
• Bose końce rur wyposażone są w rękawy ochronne
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	Dostawa kształtek i połączeń
Kształtki BLUTOP®
• Pakowane na paletach
• Zabezpieczone pianką polietylenową, chroniącą przed uszkodzeniem
• Kształtki przechowywać w piance ochronnej do momentu montażu

Uszczelka BLUTOP®
• Pakowane w tuby
- tuba 15 uszczelek DN/OD 70 i 90
- tuba 20 uszczelek DN/OD 110, 125, 140 i 160
• Uszczelki należy rozpakowywać bezpośrednio przed montażem
• Unikać ekspozycji na światło i promienie słoneczne
• W przypadku mrozu, uszczelki zapewniają elastyczność,
jeśli to konieczne utrzymuj je w temperaturze powyżej 0°C

Ważne
Każda tuba z uszczelkami zawiera instrukcję
montażu oraz metalowy miernik do sprawdzania
pozycji uszczelki w montowanym złączu.
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Narzędzia do nawiercania
Narzędzia do nawiercania
• Pakowane pojedynczo
DN zasuwy
gwintowanej

DE rury
PVC/PE

20
25
32
40

25
32
40
50

Numer refer. Numer refer.
Średnica
kompletu
nawiercania
koronki
narzędzi
19
24
30
28

214191
214193
214195
214196

215444
215445
215446
215447

Narzędzia do nawiercania Saint-Gobain PAM zapewniają
• Doskonałą jakość wiercenia
• Regularność otworów wycinanych w wewnętrznej powłoce DUCTAN®
• Odzyskanie krążka nawet podczas wiercenia bez ciśnienia
Z doświadczeń PAM wynika, że aby uzyskać 50 nawierceń z jednego wiertła należy
utrzymywać prędkość obrotową wkrętarki na poziomie 400 obrotów na minutę.
Nawiercanie ręczne: zalecane jest stosowanie kluczy
zapadkowych (grzechotek). Niedostatecza prędkość
nawiercania może spowodować szybsze zużycie koronki
(maksymalnie 5 otworów na jedno wiertło).
Na stronach 32, 33 i 34 znajdziesz rekomendowane przez PAM sposoby
nawierceń.

Uwaga
• Analiza ryzyka związanego z układaniem rur i kształtek oraz innych
akcesoriów oraz sprawowanie kontroli nad nimi należy do obowiązków
firmy zajmującej się montażem (w szczególności stosowanie środków
ochrony osobistej)
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Podnoszenie wiązek
Podnoszenie wiązek rur BLUTOP®
• Pasy tekstylne muszą być podwieszane za pomocą haków zatrzaskowych
(karabińczyków)
• Wokół wiązki opasany jest sznurek, który ułatwia przeciągnięcie pasa
tekstylnego pod spiętymi rurami
• Przywiązać końcówkę pasa tekstylnego do w/w sznurka i za jego pomocą
przeciągnąć pod wiązką
• Całą operację powtórzyć z drugim pasem tekstylnym i sznurkiem
• Wiązka może być teraz bezpiecznie podniesiona, bez ryzyka uszkodzenia rur
Do podnoszenia wiązek zabrania się używania samych haków,
bez użycia pasów tekstylnych.
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Rozstawienie wiązek rur
Rozstawienie wiązek rur BLUTOP® w miejscu zabudowy
DN/OD

Odstęp pomiędzy
dwiema wiązkami

75
90
110
125
140
160

L = 180 m
L = 180 m
L = 120 m
L = 120 m
L = 96 m
L = 72 m

L
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Pasta poślizgowa
Pasta poślizgowa
Pasta poślizgowa BLUTOP® na bazie silikonu zapewnia
odpowiednie dynamiczne ułożenie się uszczelki
w złączu podczas pierwszego napełnienia rurociągu
wodą pod ciśnieniem. Jej właściwości zmniejszają siły
tarcia podczas montażu o około 20-30% w stosunku do
standardowych past poślizgowych.
Pojemnik zawiera 850 g pasty + pędzel ułatwiający aplikację
Numer refer.: 214611

Temperatura otoczenia 5°C
DN/OD
Jeden pojemnik na
75
40 połączeń
90
36 połączeń
110
34 połączeń
125
30 połączeń
160
24 połączeń

Temperatura otoczenia 16°C
DN/OD
Jeden pojemnik na
75
60 połączeń
90
55 połączeń
110
50 połączeń
125
45 połączeń
160
35 połączeń

Pędzel ułatwia nakładanie pasty oraz umożliwia
zachowanie pasty w czystości przez cały okres budowy.

Uwaga
Tylko pasta poślizgowa BLUTOP®jest odpowiednia do systemu BLUTOP®.
Wyklucza się stosowanie innych past, także tych systemu Natural®.
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Odtwarzanie powłok	K
Jednofazowa farba wodna AQUACOAT®
do odtwarzania powłok

• Pojemnik 0,75 kg
DN/OD

Jeden pojemnik na

75
90
110
125
140
160

100 cięć
80 cięć
70 cięć
60 cięć
50 cięć
45 cięć

• Numer referencyjny 240992
Wyżej wymienione ilości mają charakter wyłącznie
orientacyjny i zależą od warunków budowy, robotnika,
temperatury otoczenia.

Odtwarzanie powłoki
Po każdym przecięciu rury należy przywrócić ciągłość powłoki na krawędzi
i wykonanej fazie.

Ważne
Należy przestrzegać zaleceń użytkowania zawartych w kartach bezpieczeństwa
dostępnych na stronie www.pamline.pl
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	Korzyści podczas układania
Ł atwość montażu
• Rury BLUTOP® mogą być transportowane i wkładane do wykopu bez użycia
urządzeń mechanicznych do DN 140 (dwóch pracowników na rurę)
•K
 ształtki wyposażono w uchwyty

Montaż przy pomocy łomu
• Rury i kształtki mogą być łączone przy użyciu łomu, z wykorzystaniem
niewielkiej siły. Zaleca sie stosowanie drewnianego klocka pomiędzy
rura a łomem.

Koparka
• Przy budowie wodociągu BLUTOP® koparka wykorzystywana jest tylko
do wykopywania urobku i zasypywania wykopu, co znacznie przyspiesza
roboty budowlane.
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Korzyści podczas układania	I
Oraz, oczywiste zalety żeliwa sferoidalnego
• Trwałość i długowieczność
• Podczas układania rurociągu w większości przypadków jako podsypkę,
zasypkę stosujemy grunt rodzimy
• Bezawaryjność i niezawodność
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	Instalacja
Szerokość wykopu
• Rury BLUTOP® w porównaniu z elastycznymi rurami z tworzyw sztucznych,
są mniej wrażliwe na potrzebę zagęszczania wykopu, co pozwala na
zoptymalizowanie (zmniejszenie) szerokości wykopu, zwłaszcza na
prostych odcinkach
DN/OD (mm)

75

90

110

125

140

160

Szerokość (cm)

45

45

45

45

50

50

Montaż wstępny rur może odbyć się na krawędzi wykopu (patrz strona 19, 20,
21) przy zastosowaniu technik wykopów wąsko-przestrzennych wykonanych
za pomocą koparek łańcuchowych (28 cm) lub łyżką wąskoprzestrzenną 30 cm
(szerokość wykopu 32 do 34 cm w zależności od charakterystyki gruntu).

Instalacja dostarczonych elementów
• Analiza ryzyka związanego z zabudową rur, kształtek i akcesoriów oraz
sprawowanie kontroli nad nimi należy do obowiązków firmy zajmującej się
montażem (w szczególności stosowanie środków ochrony osobistej)
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Instalacja	I
Postęp robót
• Rury są zazwyczaj układane tak, aby kielich kolejnej rury był wolny.
Ułatwia to znacznie pracę przy użyciu narzędzi ręcznych. Nie jest to jednak
wymóg konieczny
gu

dania wodocia

kierunek ukła

kierunek łączenia
rur kielichowych

Dno wykopu
• Rury zaleca się układać bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu, jeżeli
grunt jest piaszczysty i jednorodny (kategoria gruntu G1, G2 lub G3)
EKOZABUDOWA (ECOPOSE)
• W innych przypadkach na warstwie 10 cm podsypki (jeżeli kategoria
gruntu nie zawiera się w G1, G2 lub G3)
• Wymagane jest pozostawienie wolnej przestrzeni wokół kielichów rur
G1, G2, G3 – rodzaje gruntu wg ATV A 127
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	Instalacja
Zabudowa rurociągu
Wysoka wytrzymałość mechaniczna i sztywność
obwodowa rur BLUTOP® pozwalają zmniejszyć
koszty zabudowy (przesiewanie i zagęszczanie
gruntu)
• Czynnikiem podstawowym jest podbudowa
rurociągu, którą należy wykonać starannie
• Obsypki i zasypki można wykonać z poprzednio wydobytego gruntu

Ponowne wykorzystanie wykopanej ziemi
• Wykopana ziemia może być ponownie
wykorzystana po usunięciu elementów
skalnych (D max > 40 mm) do podbudowy
rurociągu oraz obsybki.
• Rozwiązanie to pozwala chronić zasoby
naturalne i uniknąć nadmiernej emisji
spalin samochodów transportujących
materiał do wypełnienia wykopu

Wymiana gruntu zasypowego
• Niektóre normy wymagają stosowania wyselekcjonowanego materiału
zasypowego, np. przy budowie autostrad
• Rodzaj gruntu do zasypki zazwyczaj określa specyfikacja danego
projektu
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Ekozabudowa (Ecopose)	W
Postęp robót
Zalety EKOZABUDOWY z zastosowaniem rur BLUTOP®
Instalacja z pełną wymianą
gruntu rodzimego

EKOZABUDOWA
z ponownym wykorzystaniem
gruntu rodzimego

95% zagęszczenia (OPN*)

85% zgęszczenia (OPN*)

* Optimum Proctor Normal

Oszczędności dzięki EKOZABUDOWIE (ECOPOSE)
• Posadowienie w gruncie rodzimym = mniej materiału do zasypki
• Mniejsza rotacja wywrotek = niższa emisja CO2
• Żeliwo sferoidalne = możliwość ponownego przetwarzania w nieskończoność
• System blokowania = brak betonowych blokow oporowych = niższa emisja CO2
Stosując metodę EKOZABUDOWY na każde 500 m zakopanego rurociągu oszczędzamy
jedną tonę emisji CO2

Miejsce rozładunku
12-1
5m
in

20 €

25-30
min

10 €

Miejsce montażu

Oszczędności na transporcie
= 150 €
Oszczędności na zasypce
= 2,160 €

Oszczędności
ogółem
= 2 310 €

Tempo instalacji =
+20% większe

2 0 €5 min
3 0- 3
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Miejsce
wydobycia
zasypki

	Wózek wspomagający układanie rurociągu
BLUTRAK® to mobilne urządzenie zaprojektowane przez Saint-Gobain PAM,
mechanicznie wspomagające układanie w wykopie wąskoprzestrzennym
rur z żeliwa sferoidalnego BLUTOP®.

Zalety stosowania wózka BLUTRAK®
Stosowanie wózka BLUTRAK® zapewnia łatwy dostęp do wykopu oraz daje
następujące korzyści:
• Znaczne zmniejszenie objętości wykopu (zyskanie powierzchni);
• Z większenie szybkości układania rurociągu;
• Z mniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
Ponadto, montaż rur poza wykopem zdecydowanie poprawia ergonomię
i komfort instalatorów oraz umożliwia dokładne skontrolowanie pozycji
uszczelki po montażu (niezawodność).

Zasada działania
Zestaw BLUTRAK® składa się z dwóch wózków
kołowych o regulowanych szerokości i wysokości, dostosowanych do wykopu wykonanego przez koparkę łańcuchową lub koparkę
z łyżką wąskoprzestrzenną (ok 30 cm).
Pierwszy wózek, zwany wózkiem „matką”,
ciągnięty jest bezpośrednio za koparką
łańcuchową lub po wykonaniu wykopu przez
standardową koparkę za pomocą łyżki.
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Wózek wspomagający układanie rurociągu	W
Zasada działania (ciąg dlaszy)
Centralnie umieszczone kółka prowadzące podnoszą rurę o ok. 20 mm, a jedno koło
zamontowane poziomo osiuje rurę i naprowadza ją na drugi wózek nazwany wózkiem
„córką”. Wózki połączone są ze sobą dwoma, czterometrowymi łańcuchami. Wózek
„córka” wyposażony jest w 4 koła i podąża za wózkiem „matką”, umożliwiając rurom
BLUTOP® swobodne i bezpieczne zejście na dno wykopu. Regulacja wysokości od 30
do 100 mm kół prowadzących umożliwia układanie rur na różnych głębokościach.

Metody realizacji
Rury BLUTOP® należy wstępnie zmontować na skraju wykopu poza obszarem
działania koparki łańcuchowej lub klasycznej. Wózek BLUTRAK® należy
połączyć z koparką 24 metrowym łańcuchem. Połączenie można wykonać
przy pomocy haka zamontowanego na łyżce koparki klasycznej albo chwytaka
elektromagnetycznyego przy koparce łańcuchowej. W celu uzyskania
szczegółowych informacji prosimy zapoznać się instrukcją obsługi BLUTRAK®.

Wózek ciągnięty łyżką koparki

Wózek ciągnięty koparką łańcuchową
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	Wózek wspomagający układanie rurociągu
Jednoczesne układanie zasuwy kielichowej BLUTOP®
Konstrukcja obu wózków umożliwia ułożenie za ich pomocą także zasuwy
kielichowej Euro 20 BLUTOP®, którą wcześniej połączono z rurami.

Opakowanie
Wózek BLUTRAK® zapakowany jest w bezpieczną metalową skrzynię wraz
z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami. Wewnątrz znajduje się instrukcja
montażu. Przy pierwszym użyciu prosimy o kontakt.
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Przygotowanie przed połączeniem 	M
Zabezpiecz końce rur
Zachowaj dekle zabezpieczające rurę na obu końcach aż do momentu
montażu. Zabezpieczy to wnętrze rury przed dostaniem się nieczystości.

Montaż uszczelki
Patrz strona następna.
• Nasmaruj wnętrze kielicha [1]
• Nie deformuj nadmiernie uszczelki, białe elementy ustaw w kierunku
zewnętrznym kielicha [2]
• Lekkim ruchem wprowadź uszczelkę w gniazdo kielicha poczynając od
dolnej jego części;
• Upewnij się, że uszczelka wskoczyła w gniazdo kielicha, ciągnąc ja w swoją
stronę aż do oparcia [3], a następnie sprawdź jej ułożenie po całym
obwodzie kielicha [4]
• Nasmaruj całą wewnętrzną powierzchnie uszczelki [5]
• Nasmaruj całą zewnętrzna powierzchnię bosego końca rury [6]

Dobrze wiedzieć
• Aby mieć pewność, że uszczelka jest dobrze posmarowana, nanieś pastę
poślizgową dwa razy stosując aplikator pędzlowy;
• Utrzymuj zaślepiony kielich i bosy koniec rury, aż do rozpoczęcia ich montażu;
• Rękaw BLUTOP® pozwala utrzymać czystość bosego końca nawet po
włożeniu go do wykopu.
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	Mocowanie uszczelki
Przygotowanie montowanych powierzchni
SMAROWANIE

1

INSTALOWANIE

2

POZYCJONOWANIE

3

DOCISKANIE

4

SMAROWANIE

5

SMAROWANIE

6

23
Poradnik techniczny BLUTOP®

Łączenie 	M
• Rury i kształtki BLUTOP® wymagają użycia małej siły podczas montażu
• Miejsce przyłożenia siły zabezpiecz drewnianym klockiem
• Po zmontowaniu jeden z dwóch pasków na bosym końcu rury musi pozostać
widoczny. Jest to warunek uzyskania możliwości odchylenia kątowego 6°
• Wykorzystaj uchwyt do montażu kształtek
• Można wykorzystać trzonek łopaty lub łom
• Montażu dokonuj zawsze osiowo, a następnie odchyl o żądany stopień, aż do
6°, np. dla 6-metrowej rury uzyskuje się około 63 cm odchylenia od osi
• W przypadku montażu istalacji podstropowych lub na dnie wykopu
rekomenduje się stosowanie pasów zaciskowych z napinaczem 0,5 T

Warto wiedzieć
• Ręczny montaż nie wymaga użycia koparki, która może bez zakłóceń
kontynuować prace ziemne

Kontrolowanie procesu instalacji
Metalowa linijka
Powinno być możliwe wprowadzenie metalowej linijki na tę samą
głębokość wokół całego obwodu
rury. (Każda tuba opakowaniowa
z uszczelkami zawiera metalową
linijkę do sprawdzenia pozycji
uszczelki po montażu)
24
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	Montaż rękawa ochronnego
Rury BLUTOP® dostarczane są
z niebieskim rękawem ochronnym

Funkcja rękawa
• Zabezpieczanie bosego końca podczas
transportu i magazynowania
• Utrzymanie bosego końca w czystości do
momentu instalacji
• Zawiera informację o rodzaju połączenia
- bez blokowania
- z blokowaniem
oraz
- DN/OD
- wymaganych narzędziach do nawiercania

Montaż rękawa
• Odwiń rękaw tuż przed połączeniem rur
• Po połączeniu rozwiń rękaw tak by
przykrywał łączenie
• Jeżeli połączenie jest nieblokowane
obróć rękaw tak by na górze znajdował się
następujący symbol

Pozycja
przed montazem

Pozycja po montażu z połączeniem niekotwionym

Pozycja po montażu
z połączeniem kotwionym

• Jeżeli połączenie jest blokowane obróć
rękaw tak by na górze znajdował się
następujący symbol

Ważne
Podczas automatycznego układania rur BLUTOP® w wykopie wąskoprzestrzennym za pomocą
wózka BLUTRAK®, należy kontrolować pozycję białych znaczników umieszczonych na bosych
końcach rur ułozonych na dnie wykopu (poza kielichem powinien być widoczny tylko jeden
pasek), dlatego nie jest zalecane zakładanie rękawów na zmontowane połączenia.
Poradnik techniczny BLUTOP®
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1
3,6
4,3
5,3
6,7
6,7
7,6

1,5
2,5
2,9
3,6
4,6
4,6
5,2

2
1,9
2,2
2,7
3,5
3,5
3,9

Łuk 90° (1/4)
1
2,3
2,7
3,3
4,2
4,2
4,7

1,5
1,5
1,8
2,2
2,8
2,8
3,2

2
1,2
1,4
1,7
2,2
2,2
2,4

Łuk 45° (1/8)

/ Zasuwa /
Łuk 22,5° (1/16) Łuk 11,25° (1/32) Zaślepka
Trójnik na odejściu
1
1,5
2
1
1,5
2
1
1,5
2
1,3 0,9 0,7 0,7 0,5 0,4 4,6 3,2 2,4
1,5
1
0,8 0,8 0,5 0,4 5,5 3,7 2,8
1,8 1,2 0,9
1
0,7 0,5 6,7 4,6 3,5
2,3 1,6 1,2 1,2 0,8 0,6 8,5 5,8 4,4
2,3 1,6 1,3 1,3 0,9 0,7 8,5 5,8 4,4
2,6 1,8 1,4 1,4
1
0,7 9,6 6,6
5

Długości połączeń blokowanych podane w tabeli obowiązują tylko przy zasypanych rurach z okrytymi
złączami kielichowymi. W przypadku występowania wód gruntowych w obrębie rury lub nałożenia dodatkowej
zewnętrznej powłoki polietylenowej (folia PE), długości połączeń blokowanych należy wydłużyć x 2. Długość
połączeń blokowanych wydłużyć o długość rury osłonowej.

Wysokość przykrycia (m)
[L] dla DN/OD 75
[L] dla DN/OD 90
[L] dla DN/OD 110
[L] dla DN/OD 125
[L] dla DN/OD 140
[L] dla DN/OD 160

Schemat

[L] Długość połączeń blokowanych BLUTOP® Vi przy ciśnieniu próbnym 10 bar w metrach
Powłoka zewnętrzna: BioZinalium®
Typ gruntu: piaski iłowe
Gęstość gruntu: 2 t/m3
Kąt tarcia wewnętrznego: 30°
Bez wody gruntowej
Współczynnik bezpieczeństwa: 1,2

Wyznaczanie połączeń blokowanych BLUTOP® Vi

Kompatybilność systemu BLUTOP®
• Bose końce rur: rury PVC zgodne z EN 1452, rury PEHD zgodne z EN 12201,
rury PVC-BO zgodne z NFT 54948 mogą być łączone z kształtkami i rurami
• Ciśnienie robocze PFA lub PN jest takie jak dla rur tworzywowych
(oznakowanie na produktach).
Na odcinkach prostych nieblokowanych
z kielichami rur BLUTOP® mogą być montowane
tylko rury PVC lub PVC-BO. W przypadku
połączenia z rurami PEHD należy zastosować
uszczelkę blokowana IZIFIT® dla średnic 75, 90,
110, 125 lub pierścień blokujący KLIKSO dla
średnic 140 i 160.
Żeliwo sferoidalne/PVC
złącze PN 16

Złącze blokowane z kształtką BLUTOP® (PVC i PEHD)
Aby połączyć rury PVC lub PEHD
z kształtką BLUTOP® w średnicach
75, 90, 110 i 125 należy zastosować
złącze blokowane IZIFIT®.

Aby połączyć rury PVC lub PEHD
z kształtką BLUTOP® w średnicach
140 i 160 należy zastosować
pierścień blokujący KLIKSO.
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Kompatybilność	K

Ważne
•Połączenie BLUTOP® jest zaprojektowane tak, by gwarantować szczelność połączenia
z bosymi końcami rur BLUTOP®.
•W rezultacie nie należy montować bosych końców rur BLUTOP® w kielichach rur
i kształtek wykonanych z klasycznego żeliwa sferoidalnego oraz tworzyw sztucznych.
•Zabronione: Rury BLUTOP® w kielichach rur PVC lub PEHD.

Montaż
• Zasady montażu są takie same jak przy
montażu rur BLUTOP® (patrz strona 24)
– Końce rur muszą być czyste
– Dobrze nasmarowane powierzchnie
– Odpowiednie fazowanie
– Zabezpieczenie połączenia rękawem
• Bezpośrednio przed montażem nanieś na
bosy koniec rury dwa białe paski (jak na
rurach BLUTOP®). Po montażu tylko jeden
pasek powinien być widoczny. Zabieg ten
umożliwi wykorzystanie odchyłek kątowych
jakie oferuje system BLUTOP®.
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PVC-U

PE

PVC-BO

	Kompatybilność
Przypadki blokowań
Ważne
Uszczelka blokująca BLUTOP® Vi może być stosowana tylko dla rur i kształtek BLUTOP®.

• Dla zablokowania rur PVC (U lub BO) lub PEHD w średnicach 75, 90, 110
i 125 stosować wyłącznie złącza blokowane IZIFIT®.
Blokowanie
BLUTOP® Vi

Rury BLUTOP®

Blokowanie
IZIFIT®

Rury PVC (U lub BO) lub PEHD
w średnicach 75, 90, 110 i 125

Użyj złącza blokowanego IZIFIT®
do zablokowania rur PVC (U lub
BO) lub PEHD.
– Połącz ze sobą za pomocą
łącznika rura-rura lub łuku;
– Od strony BLUTOP® blokuj
uszczelką BLUTOP® Vi;
– Od strony rur tworzywowych
blokuj za pomocą złącza
blokującego IZIFIT®.

• Dla zablokowania rur PVC (U lub BO) lub PEHD w średnicach 140 i 160
stosować wyłącznie pierścień blokujący KLIKSO.
Blokowanie
BLUTOP® Vi

Rury BLUTOP®

Blokowanie pierścień KLIKSO +
uszczelka nieblokowana BLUTOP®

Rury PVC (U lub BO) lub PEHD
w średnicach 140 i 160

Użyj pierścienia blokującego
KLIKSO do zablokowania rur PVC
(U lub BO) lub PEHD.
– Połącz ze sobą za pomocą
łącznika rura-rura lub łuku;
– Od strony BLUTOP® blokuj
uszczelka BLUTOP® Vi;
– Od strony rur tworzywowych
blokuj za pomocą pierścienia
blokującego KLIKSO i uszczelki
nieblokowanej BLUTOP®.
29
Poradnik techniczny BLUTOP®

Cięcie rur BLUTOP® 	W
Ważne
Analiza ryzyka związanego z cięciem rur oraz sprawowanie kontroli nad nim należy do obowiązków firmy zajmującej się montażem (w szczególności stosowanie
środków ochrony osobistej).

Cięcie
• Przed rozpoczęciem cięcia zmierz obwód
w miejscu cięcia, aby upewnić się, że
mierzony obwód zewnętrzny rury OE
jest mniejszy lub równy maksymalnej
wartości OE podanej w tabeli poniżej
DN/OD

Max OE (mm)

75

75.5

90

90.6

110

110.7

125

125.8

140

140.9

160

161.0

• Najlepiej dokonywać cięcia nie dalej,
niż 4 m od bosego końca rury
• Obrysuj linię cięcia prostopadle do osi rury
• Dokonaj cięcia przy użyciu
– piły tarczowej
– obcinaka do rur (po przecięciu metalu,
użyj noża aby dokończyć cięcie
wewnętrznej powłoki DUCTAN®)
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	Wykańczanie miejsca ciecia
Fazowanie
• Po zakończeniu cięcia, usuń zadry z krawędzi wewnętrznej powłoki nożem lub
pilnikiem
• Utwórz fazę na końcu rury, co ułatwi instalację i zapobiegnie uszkodzeniu
uszczelki, krawędź rury nie może być ostra, faza musi wynosić minimum 5 mm,
a ostre krawędzie należy zaokrąglić szlifierką lub pilnikiem

usuń ostre
krawędzie
około 20°
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Wykańczanie miejsca ciecia	W
Zabezpieczenie uciętego końca
• Odtwórz powłokę ochronną na ciętym końcu oraz na powierzchni fazowanej
• Użyj do tego farby naprawczej (numer katalogowy 240992)
• Nałóż farbę AQUACOAT® przy pomocy pędzla lub szpachelki w ilości
zgodniej z zalecaną w instrukcji, umieszczonej na opakowaniu
• Nakładaj farbę ruchami krzyżowymi
• Pozostaw do wyschnięcia
Zaleca się wstępne podgrzanie miejsca malowania za pomocą np: palnika.
Zabieg ten umożliwi skrócenie czasu schnięcia.

Odtworzenie znaków graficznych na bosym końcu rury
W celu zachowania możliwości wykonywania odchyleń kątowych rur BLUTOP® (6°
na złącze) należy odtworzyć znaki graficzne na bosym końcu po każdym cięciu.
Jako szablon może posłużyć odcięta końcówka oryginalnie pomalowanej
rury, o tej samej średnicy.
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	Wykonywanie przyłączy domowych
Używaj właściwych narzędzi i metod
• Rury BLUTOP® umożliwiają
– wycinanie równomiernych otworów w metalowej ściance i wewnętrznej
powłoce
– odzyskanie żeliwnego krążka po odwiercie (niezależnie czy rura jest pod
ciśnieniem, czy nie)
• Wykonanie przyłącza z góry lub z boku

Użyteczne porady
• Stosuj tylko narzędzia do nawiercania rekomendowane przez Saint-Gobain PAM:
– HS koronka bimetalowa,
– wiertło centralne wyposażone w uchwyt krążka.
• Stosuj się do procedury nawiercania:
– zaleca się używanie przenośnej wkrętarki,
– prędkość obrotów nie może być mniejsza niż 200 obr/min.,
– nie używaj ręcznej wiertnicy z powodu szybkiego zużycia zębów koronki.
Rekomendujemy 300-400 obr/min.

Ważne
Standardowe wiertła przeznaczone do rur żeliwnych z wewnętrzną powłoką
cementową nie mogą być wykorzystywane do wiercenia w rurach BLUTOP®.
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Nawiercanie pod ciśnieniem	W
Operacja nawiercania przyłączy domowych może być przeprowadzona przez
wiertnicę BLUDRIL®, specjalnie zaprojektowaną przez Saint-Gobain PAM dla
systemu BLUTOP®, lub przez inne urządzenie tego typu dostępne na rynku.

BLUDRIL® – wiertnica do nawiercania przyłączy
Wiertnica BLUDRIL® dostarczana jest wraz
akcesoriami w przenośnej walizce, która zawiera
zestaw adaptorów, przedłużek oraz 4 wiertła
koronkowe w średnicach DN 20, 25, 32 i 40.

Numer referencyjny: 228099
Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi.

Zalecenia dotyczące stosowania
• Przed rozpoczęciem procedury wiercenia sprawdź czy długość wału jest
wystarczająca do prawidłowego wykonania otworu.
• Nie przerywaj wiercenia w trakcie nawiercania w celu uniknięcia
zniszczenia zębów koronki wiertła.
• Zastosuj wodę mydlaną lub silikon aby zminimalizować siły tarcia
pomiędzy tuleją uszczelniającą z brązu a wałem wiertnicy.

Procedura instalacji
• Mocowanie przyłącza siodłowego (nawiertki) oraz zasuwy
– przyłącze siodłowe (nawiertka) BLUTOP® Saint-Gobain PAM
– lub przyłącze siodłowe (nawiertka) innego producenta kompatybilna
z BLUTOP® (skonsultuj się z nami)
– zasuwa przydomowa BLUTOP® Saint-Gobain PAM
– upewnij się, że zasuwa jest w pozycji otwartej.
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	Wykonywanie przyłączy domowych
• Nawiercanie
Zastosuj wiertnicę wyposażoną w trzpień o 13 mm średnicy.
– Rekomendowana prędkość nawiercania to 300-400 obr/min.;
– Przykręć wiertło z koronką do trzpienia wiertnicy;
– Przykręć wiertnice do gwintowanej części zasuwy;
– Podczas wiercenie dociskaj wiertło ruchem jednostajnym;
– Ustaw wkrętarke akumulatorową na stałą prędkość obrotową;
– Po zakończeniu wiercenia wyciągnij wywiercony krążek z wnętrza koronki.
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Próba ciśnieniowa
Główne wymogi
• Długość odcinka poddawanego testom zależy od przebiegu rurociągu oraz
danych zawartych w specyfikacji technicznej
• Zaleca się nie przekraczać 2000 m
• Zabezpiecz końce odcinka kołnierzami ślepymi wyposażonymi w zawory do
napełniania wodą i odpowietrzania
• Oszacuj siły powstające z tytułu ciśnienia na końcach odcinków i opracuj
system bloków oporowych lub kotwień
• Unikaj wypierania o koniec rury, którą już ułożono i poddano próbie
ciśnieniowej

Przygotowanie przewodu
• Sprawdź wydajność odpowietrzników
• Stopniowo napełniaj wodociąg, zaczynając od dolnej końcówki
• Odpowietrzaj przewód w jego najwyższych punktach
• Sprawdź poziom napełniania przewodu, używając zaworów odcinających

Zwiększanie ciśnienia i inspekcja
• Kiedy rura jest już w całości wypełniona wodą, powoli zwiększaj ciśnienie
do momentu osiągnięcia zadanej wartości testowej
• Nieustannie kontroluj bloki oporowe
• Stosuj zdefiniowane wymogi próby ciśnieniowej. Ciśnienie próbne nie
może spaść o więcej niż 0,2 bar podczas okresu badania (1 godzina
zgodnie z normą PN-EN 805)
• Opróżnij rurę, zdemontuj sprzęt testowy i dokonaj podłączenia odcinka

Ważne
• Połączenia BLUTOP® bez blokowania mogą być poddawane próbie
ciśnieniowej do 35 bar (PEA)
• Połączenia blokowane BLUTOP® Vi mogą być testowane do 24 bar
• W przypadku testów trwających ponad 1 godzinę należy uwzględnić
czynnik zmian temperatury
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Płukanie i dezynfekcja
• Płukanie rurociągu wodą lub innymi metodami zalecanymi przez
projektanta zgodnie z obowiązującą normą
• Powtórz powyższy proces jeżeli jest to konieczne, dopóki mętność wody
nie będzie niższa od wymaganej przez obowiązujące normy
• Zdezynfekuj i wypłucz rurociąg
• Pobierz próbkę wody do badań pod kątem zgodności z obowiązującymi
normami
• Ponownie wykonaj prawidłowe płukanie rurociągu
• Od razu dokonaj pobrania losowych próbek za pośrednictwem
certyfikowanego laboratorium kontrolującego czystość wody
• Powtórz proces zgodnie z tymi samymi procedurami jeżeli wyniki były
niekorzystne
• Za płukanie i dezynfekcję rurociągu odpowiada wykonawca

Rozruch i spełnienie założeń
• Respektowanie zaleceń zawartych w tym opracowaniu zapewni
niezawodność i bezpieczeństwo przesyłu wody nowo zbudowanego
rurociągu
• Każdy element sieci wodnej zasługuje na pełną uwagę projektanta i pod
takim kątem został stworzony powyższy dokument
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Notatki	N
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