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Kompletne systemy wodociągowe 
z żeliwa sferoidalnego w sieciach 
rozdzielczych
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W harmonii ze zmieniającymi Się potrzeBami

Codziennie wzrasta świadomość tego jak ograniczo-

ne i cenne są zasoby wody. Kluczowe znaczenie dla 

zachowania tych zasobów dla przyszłych pokoleń ma 

zapewnienie stałej dostawy wysokiej jakości wody pitnej. 

W szczególności sieć rozdzielcza jako 

ostatnie ogniwo dostawy wody do 

naszych domów odgrywa tu kluczo-

wą rolę. Stanowi ona decydujący 

element w zapewnianiu dostępno-

ści i wysokiej jakości wody pitnej.

Dostawcy wody stawiają nowe wymagania aby 

móc sprostać wyzwaniom 21 wieku.

Zaspokajanie twoich potrzeb i dostarczanie 

niezbędnych rozwiązań to nasze główne zadanie. 

Wykorzystaliśmy wszystkie nasze umiejętności i wiedzę 

w skali Europejskiej aby zaoferować oryginalne 

i innowacyjne rozwiązania.

 połączył najnowsze osiągnięcia w dziedzinie 

produkcji rur z żeliwa sferoidalnego z praktycznymi 

cechami tworzyw sztucznych.

Dzięki systemowi Blutop, naszemu nowemu rozwiązaniu 

dla małych średnic, już nigdy nie będziesz musiał 

wybierać pomiędzy:

●   Elastycznością a wytrzymałością!

●   Względami ekonomicznymi a trwałością!

●   Tradycją a nowoczesnością!

Kompletny system rurociągów Blutop to nowe podejście 

w zastosowaniu żeliwa sferoidalnego do wodociągów 

o małych średnicach.

Innowacja	płynąca	z	doświadczenia
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noWe WymaGania W dyStryBucji Wody

W ostatnim czasie, nowoczesne sieci wodociągowe projektowane 
i budowane są przy użyciu technologicznie zaawansowanych 
rozwiązań.
Każdy z elementów systemu dystrybucji odgrywa kluczową rolę 
w zagwarantowaniu wysokiej jakości dostarczanej wody oraz 
ograniczania jej strat. Podobnie jak w systemie odprowadzania 
ścieków do oczyszczalni, sieć wodociągowa jest niezmiernie 
istotna i z tego powodu, wymagania dla sieci rozdzielczej 
również znacznie wzrosły.
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Szczelność
Występujące nieszczelności sieci wodociągowych oraz ich 
naprawa są jednym z głównych wyzwań dla  przedsiębiorstw 
wodociągowych. Blutop oferuje rozwiązanie dające dwie ko-
rzyści, renomowaną szczelność oraz wytrzymałość charaktery-
styczną dla żeliwa sferoidalnego: rur, kształtek, zaworów oraz 
akcesoriów. Elementy wykonane z żeliwa sferoidalnego są od-
porne na starzenie i odkształcanie, a ich cechy mechaniczne 
nie zmieniają się w czasie. Przeprowadzone badania wszyst-
kich połączeń występujących w systemie Blutop gwarantują 
wytrzymałość na ciśnienie robocze 25 bar. Przeprowadzona 
seria testów gwarantuje szczelność począwszy od pierwszej 
próby ciśnienia (do 35 bar) aż do końca okresu użytkowania 
produktu (symulacja starzenia), włącznie z uderzeniami 
hydraulicznymi do 30 bar.

ekSploatacja
W ramach prac serwisowych, stare rury z tworzyw sztucz-
nych mogą zostać wymienione na rury Blutop bezpośrednio 
w miejscu demontażu, przy użyciu tych samych narzędzi lub 
akcesoriów naprawczych. Oznacza to, że ekipa naprawcza nie 
musi posiadać dodatkowego wyposażenia.
Większa średnica wewnętrzna rur Blutop zwiększa wydajność 
hydrauliczną sieci wodociągowej, co w znaczący sposób 
zmniejsza koszty zużycia energii zużywanej przez pompy.

jakość Wody
Wszystkie materiały zastosowane do produkcji systemu Blutop 
(powłoka Ductan, powłoka epoksydowa, tworzywa elastome-
rowe, pasta poślizgowa, materiały naprawcze) posiadają cer-
tyfikaty wymagane dla materiałów i produktów wchodzących 
w  kontakt z wodą pitną. Materiały te są zgodne z aprobatami 
technicznymi uzyskanymi w większości krajów europejskich.
Połączenia Blutop zostały zaprojektowane tak aby wytrzymać 
ekstremalnie wysokie ciśnienia oraz odkształcenia, zapobie-
gając infiltracji wody gruntowej do wnętrza rur.

montaż
System Blutop zrewolucjonizował procesy montażu i eksplo-
atacji. Dzięki możliwości ręcznego przenoszenia rur i kształtek 
oraz łatwości łączenia tych elementów, montaż stał się szybki, 
wydajny i tani

Blutop, WSpólna innoWacja
Blutop to zupełnie nowe rozwiązanie opracowane po wnikli-
wej analizie Państwa potrzeb i wymagań. Projektując i tworząc 
Blutop, PAM wykorzystał pełnię swojej wiedzy i umiejętności.

potrzeBa noWych rozWiązań
Miejskie sieci rozdzielcze wody pitnej wykonane są przeważnie 
z żeliwa szarego, a ich wiek w wielu miastach często przekra-
cza 100 lat. Na skutek urbanizacji, rozwoju przemysłu i wzro-
stu liczby ludności część z tych sieci została rozbudowana 
i częściowo zastąpiona rurami z tworzyw sztucznych, których 
lekkość i łatwość układania znacznie ograniczają koszty 
budowy nowych instalacji. Niestety własności mechaniczne 
termoplastów sprawiają, że trwałość takich rurociągów jest 
ograniczona do 50 lat, co w przypadku dużych, rozwojowych 
miast jest okresem niewystarczającym.
PAM wykorzystując najnowsze osiągnięcia w technologii 
odlewania żeliwa sferoidalnego stworzył nowy, innowacyjny 
system Blutop, który łączy w sobie lekkość i elastyczność rur 
z tworzyw sztucznych oraz trwałość i wytrzymałość rurociągów 
żeliwnych.

zróWnoWażony rozWój
Stały wzrost liczby ludności na świecie przyczynia się do szyb-
kiego rozwoju przemysłu i budownictwa, rozwój ten z kolei 
jest przyczyną dużego zużycia zasobów naturalnych naszej 
planety. Należy pamiętać, że zasoby te są ograniczone i obo-
wiązkiem naszym jest zachować je dla przyszłych pokoleń.
Problem ten zaowocował filozofią „Zrównoważonego rozwo-
ju”, w myśl której wybór jakiegokolwiek rozwiązania technicz-
nego na skalę przemysłową, a infrastruktura podziemna jest 
takim przedsięwzięciem, powinien być podyktowany zarówno 
jego ekonomią, jak i długotrwałą korzyścią płynącą z jego 
użytkowania oraz możliwością powtórnego jego wykorzysta-
nia (recycling) po okresie użytkowania. 
System Blutop stworzony jest w myśl tej zasady, jest to roz-
wiązanie ekonomiczne, a przy tym trwałe (100 lat) i w pełni 
poddające się recyclingowi.

trWałość
Ilość środków dedykowanych na renowację sieci wodociągo-
wych podlega relatywnej redukcji, co wywołuje potrzebę wy-
dłużenia czasu funkcjonowania instalacji. W Europie rocznie 
podlega renowacji 0,6 do 0,7% istniejących sieci. Powinniśmy 
zatem dążyć do wydłużenia żywotności wodociągów do ponad 
100 lat.

zalety Blutop



mnóStWo innoWacji

●  Idealny do sieci wodociągowych o małych średnicach
●  Szybsze tempo prac montażowych dzięki ręcznemu 

transportowi i łatwości łączenia
●  Zachowanie wysokiej jakości wody
●  Ponowne wykorzystanie gruntu z wykopu
●  Kompatybilność z rurami i akcesoriami  

z tworzyw sztucznych
●  Kompletna i spójna gama produktów
●  Zaprojektowane tak by przetrwać ponad 100 lat
●  Gwarantowana szczelność

noWe rozWiązanie Blutop
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Zewnętrzna	powłoka	
z	żywicy	epoksydowej	

nanoszona	metodą	proszkową	
o	minimalnej	grubości	250	µm

Łuk	kielichowy

Połączenie	blokowane	
Blutop	Vi	z	możliwością	

odchylenia		
kątowego	do	6°

Uchwyt

Zaczep	na	łom
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potWierdzone możliWości techniczne
•  Dla sieci wodociągowych do 25 bar

•  Zewnętrzna powłoka Zinalium

•  Wewnętrzna powłoka Ductan

•  Odchylenie kątowe połączeń kielichowych do 6°

•  Nowy system blokowania Blutop Vi

•  Duży przekrój hydrauliczny

Połączenie	nieblokowane	Blutop	
z	możliwością	odchylenia		
kątowego	do	6°

Żeliwo	sferoidalne

-		Większy	przekrój	hydrauliczny
-		Średnica	zewnętrzna	

kompatybilna	z	rurami	PVC	i	PE

Zewnętrzna	powłoka:
metaliczna	mieszanka	cynkowo-
aluminiowa	Zinalium		
Zn/Al	-	85/15	(400	g/m2)	
Ciemnoniebieska	żywica	
epoksydowa

Wewnętrzna	powłoka	z	
tworzywa	termoplastycznego	
Ductan	o	minimalnej	grubości	
300	µm



Blutop to kolejny krok naprzód W zaanGażoWaniu 
Saint-GoBain pam W zróWnoWażony rozWój

U podstaw funkcjonowania naszej firmy

Zrównoważony rozwój jest jedną z podstawowych 
zasad, którą wyznajemy. Saint-Gobain PAM od samego 
początku stosuje się do zasad zrównoważonego rozwoju 
zaproponowanych przez Komisję Brundtlan (Światową 
Komisję ds. Środowiska i Rozwoju). Od 1987 roku komisja 
ta zachęca obecne pokolenie do „zaspokajania swoich 
potrzeb w taki sposób, by nie ograniczać możliwości 
zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń”.

Zaangażowanie Saint-Gobain PAM obejmuje następujące 
obszary:

● Środowisko 
● Przemysł i finanse 
● Funkcje społeczne

Produkty PAM zostały wykorzystane w instalacjach w ponad 
100 stolicach i ponad 1000 głównych miast na świecie. 
Saint-Gobain PAM jest obecnie zaangażowane w budowę 
wielu systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
przyczyniając się w ten sposób do rozwoju wielu krajów 
w Ameryce Południowej i Afryce oraz Chinach i Środkowym 
Wschodzie.

Wykorzystanie najnowszych technologii oraz nieustanna 
praca w dziedzinie badań i rozwoju sprawia że nasza firma 
może zaoferować swoim klientom trwałe, niezawodne 
i ergonomiczne rozwiązania najwyższej jakości.

Saint-Gobain zalicza się obecnie do 100 najbardziej 
ekologicznych firm na świecie. Są to firmy 
wyselekcjonowane spośród spółek notowanych w MSCI, 
międzynarodowym indeksie prowadzonym przez Morgan 
Stanley Capital International, oceniającym korporacyjne 
standardy zarządzania ryzykiem środowiskowym, 
społecznym i politycznym.

konkretne działania W życiu codziennym

Strategia rozwoju Saint-Gobain PAM zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju obejmuje liczne działania. 
Poniżej przedstawiono zaledwie kilka przykładów. 

środoWiSko

•  Saint-Gobain jest w pełni zaangażowane w projekty wodne
•  Kraje rozwijające się takie jak Chiny, Indie i Rosja 

opowiedziały się za budową swojej sieci wodociągowej na 
bazie żeliwa sferoidalnego

•  Saint-Gobain PAM jest aktywnie zaangażowane w rozwój sieci 
mikro elektrowni wodnych zwłaszcza w Norwegii i Austrii

•  Wprowadzenie produktów serii Urbital ma na celu 
zwiększenie ilości oczyszczonej wody podlegającej 
ponownemu wykorzystaniu

•  Saint-Gobain PAM zachęca do zasypywania wykopów tą samą 
ziemią bez wykorzystania przywożonych materiałów, znacznie 
ograniczając w ten sposób natężenie ruchu ciężarówek

•  Technologia połączeń blokowanych pozwala wyeliminować 
duże betonowe bloki oporowe pozostawiając więcej miejsca 
w wykopie

•  Żeliwo sferoidalne jest materiałem podlegającym w pełni 
recyklingowi

 

Przemysł	i	finanse
•  Saint-Gobain PAM wykorzystuje węgiel drzewny z własnych 

plantacji do produkcji koksu do swoich wielkich pieców 
w Brazylii

•  Celem jest zredukowanie zużycia energii o jedna czwartą do 
2040 roku

•  Zużycie energii podczas transportu jest zmniejszone dzięki 
niższej wadze produktu

•  19% inwestycji Saint-Gobain PAM we Francji to inwestycje 
w środowisko i bezpieczeństwo

•  66% naszych produktów jest transportowanych koleją, drogą 
rzeczna i morską:

 - 1 pociąg = 30 ciężarówek
 - 1 barka = 20 ciężarówek
•  W zaledwie 10 lat Saint-Gobain PAM ograniczyło swoje 

zapotrzebowanie na energię o 30%
•  80% naszych odpadów produkcyjnych podlega ponownemu 

przetworzeniu
•  Do 2010 roku wszystkie nasze fabryki uzyskały certyfikację 

ISO 14001

Funkcje	społeczne
•  Funkcje społeczne naszej firmy opierają się na trzech zasadach:
 - poszanowania jednostki
 - przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy
 - poszanowania praw pracownika
•  3,5% budżetu wynagrodzeń przeznaczane jest na szkolenia 

(50000 godzin)
•  Centrum Wsparcia Pracy wspomaga integrację osób 

niepełnosprawnych
•  Saint-Gobain jest członkiem unijnego programu Global 

Compact, dbającego o ochronę klimatu, oraz programu  
CEO Water Mandate

zróWnoWażony rozWój
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Blutop W SłużBie dla zróWnoWażoneGo rozWoju
Blutop to zupełnie nowe rozwiązanie przeznaczone do 
transportu wody, stworzone w trosce o kurczące się zasoby 
naturalne naszej planety. Ograniczenie wpływu na środowisko 
naturalne było celem przyświecającym każdemu etapowi 
tworzenia produktu, począwszy od projektu a na cyklu życia 
produktu kończąc.

• Ograniczenie	ilości	materiału	użytego	do	produkcji

-  Rura Blutop DN/OD 110 zawiera zaledwie 45 kg żeliwa, 
w przeciwieństwie do 95 kg w poprzedniej generacji rur K9

-  15 kg zaprawy cementowej zostało zastąpione przez mniej 
niż 1 kg powłoki Ductan

• Podwyższona	trwałość	produktu

-  Powłoka cynkowo-aluminiowa wydłuża żywotność 
produktu w gruntach agresywnych dwu a nawet 
trzykrotnie

-  Wewnętrzna powłoka Ductan jest w pełni obojętna 
w kontakcie z woda pitną, gwarantując długi czas życia 
produktu i czystość wody

 
• Technologia	produkcji

-  PAM wykorzystuje najnowocześniejszą, zoptymalizowaną 
technologię do produkcji rur z żeliwa sferoidalnego

-  Do produkcji rur Blutop wykorzystywany jest złom

-  Do produkcji kształtek Blutop wykorzystywany jest węgiel 
drzewny

• Wydajniejsza	technika	montażu	

-  Możliwość ręcznego transportu rur upraszcza, przyspiesza 
i podnosi wydajność montażu

-  W większości przypadków istnieje możliwość zasypania 
wykopu uprzednio wybranym gruntem rodzimym

• Obsługa	

-  Stuprocentowa szczelność rurociągów Blutop 
w połączeniu z wytrzymałością na działanie wszelkich 
sił zewnętrznych podnosi bezawaryjność sieci 
wodociągowych zapobiegając równocześnie marnowaniu 
wody.

-  Duży przekrój hydrauliczny i idealna gładkość 
wewnętrznej wykładziny redukują koszty pompowania

•  Wysoka	jakość	wody	transportowanej	rurociągami	Blutop	
zachęca	konsumentów	do	picia	jej	prosto	z	kranu	–	co	
jest	najbardziej	ekonomicznym	i	zdrowym	sposobem	
konsumpcji

Zakłady produkujące rury i kształtki Blutop posiadają 
certyfikację zarządzania środowiskowego ISO 14001.

zróWnoWażony rozWój
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Od	samego	początku,	każdy	etap	cyklu	życia	produktu		
został	starannie	przemyślany

Recykling

Projekt

Produkcja Transport,	
układanie Obsługa

Wydłużenie	cyklu	życia	produktu

Koniec	życia	
produktu



Gama produktóW StWorzona By Służyć ponad 100 lat

Dlaczego naszym celem jest ponad 100 letni czas 
życia produktu?
Rurociągi przeznaczone do transportu wody pitnej 
są częścią programu lokalnych grup, władz i firm 
wodociągowych. Stanowią pokaźną inwestycję mającą na 
celu zapewnienie klientom nienagannego poziomu usług.

Obecnie współczynnik wymiany sieci wodociągowej 
wynosi mniej niż 1% rocznie (np. we Francji średnia 
roczna zawiera się pomiędzy 0,6% i 0,7%). Oznacza to, 
że istniejące obecnie sieci będą musiały funkcjonować 
przez ponad 100 lat – znacznie dłużej niż wynosi 
standardowy okres amortyzacji lub okres użytkowania 
przewidziany w specyfikacji. Jednak w świetle powyższego 
tempa renowacji, ta liczba jest niepodważalna. Produkty 
Saint-Gobain PAM zostały zaprojektowane tak, by sprostać 
niniejszym wymogom.

Blutop może sprostać wymogom długowieczności dzięki 
następującym cechom:

●  Wysoki, niezmienny w czasie stopień wytrzymałości 
mechanicznej

● Zabezpieczenie przed agresywnym działaniem gruntu
●  Zabezpieczenie przed wodą gruntową  

(szczelność połączeń)
● Elastyczność połączeń

WySoki Stopień Wytrzymałości mechanicznej
Gama Blutop posiada wyśmienite właściwości mechaniczne. 
Rury, kształtki i uszczelki to produkty klasy 25. Wartość ciśnie-
nia rozrywającego wynosi 150 bar. Każda z rur jest pojedynczo 
testowana na ciśnienie 40 bar.
Wysoki stopień sztywności obwodowej zapobiega powsta-
waniu przewężeń przekroju w skutek owalizacji rury pod 
naciskiem gruntu.

DN/OD 75 90 110 125 160

Sztywność 
obwodowa

656000  
N/m2

373000 
N/m2

201000 
N/m2

136000 
N/m2

89000 
N/m2

zaBezpieczenie przed aGreSyWnym działaniem Gruntu
Rurociągi transportujące wodę pitną są w bezpośrednim 
kontakcie z gruntem. Jedną z powszechnie uznawanych zalet 
rurociągów z żeliwa jest ich wysoka odporność na korozję 
powodowaną przez agresywną glebę. Nowoczesna powłoka 
zewnętrzna Zinalium o gęstości 400 g/m2, wykonana z miesza-
niny cynku i aluminium w proporcji 85/15, co w połączeniu 
z warstwą epoksydu jest kolejnym krokiem ku zwiększeniu 
poziomu odporności.
•  Zwiększenie poziomu wytrzymałości powłoki ochronnej 

o współczynnik minimum 2 do 3 w zależności od rodzaju 
gruntu

•  Możliwość stosowania produktów w szerszej gamie gruntów 
(więcej szczegółów patrz przepisy PN-EN 545, załącznik 
D.2.3.)

Powłoka Zinalium powstała w wyniku badań prowadzonych 
przez Saint-Gobain PAM, posiada ogólnoświatowy patent.

trWałość

10

Ścianka	rury	z	żeliwa	sferoidalnego

Niebieski	epoksyd	uszczelniający	pory

Gramatura	(cynk	lub	cynk-aluminium)	g/m2

Norma
Cynk	200

cynk

cynk-aluminium

Blutop

Długość	aktywnej	ochrony	
(w	latach)

cynkowo-aluminiowa	
powłoka	o	gęstości	400	g/m2



zaBezpieczenie przed aGreSyWnym działaniem Wody
Woda pitna może działać agresywnie na rurociąg, ze względu 
na zawarte w niej minerały lub dodatki uzdatniające takie jak 
środki dezynfekujące. Z tego powodu wszystkie rury żeliwne 
posiadają wewnętrzną powłokę ochronną.

Tradycyjnie rury żeliwne były zabezpieczane od środka war-
stwą zaprawy cementowej.
W produktach Blutop zaprawa została zastąpiona nową ciem-
noniebieską termoplastyczną powłoką Ductan.

Powłoka ta ma te same właściwości funkcjonalne co warstwa 
epoksydu napylana na zasuwy, niektóre z nich warte są szcze-
gólnej uwagi:
•  Wysoka adhezja (przyczepność) do żeliwa ze średnią warto-

ścią 15 MPa (150 kg/cm2).  
Jest to szczególnie istotne w przypadku:
-  wiercenia pod ciśnieniem 
-  cięcia w miejscu montażu

•  Idealna gładkość zapewniająca laminarny przepływ
•  Bezszwowa ochrona rury, kielicha i bosego końca
•  Lekka powłoka Ductan redukuje ciężar rury Blutop o 25%

Dodatkowo powłoka Ductan jest odporna na uderzenia i wy-
śmienicie sprawdza się podczas montażu.

zaBezpieczenie przed ruchami Gruntu
Moment zginający odzwierciedla wytrzymałość rury na defor-
macje spowodowaną ruchami gruntu. 

DN/OD 75 90 110 125 160

Moment 
zginający

2 290  
N/m

3 328  
N/m

5 017  
N/m

6 511  
N/m

1 170  
N/m

Maksymalne odchylenie kątowe połączeń pozwala wodocią-
gowi absorbować ruchy gruntu bez naruszania szczelności 
rury. Z tego względu połączenia Blutop mają wyjątkowo 
wysoki współczynnik odchylenia kątowego sięgający 6° dla rur 
i kształtek – zarówno w przypadku połączeń blokowanych jak 
i nieblokowanych.

Maksymalne	
odchylenie	

kątowe

DN/OD	
75

DN/OD	
90

DN/OD	
110

DN/OD	
125

DN/OD	
160

Połączenie 
nieblokowane

6° 6° 6° 6° 6°

Połączenie 
blokowane

6° 6° 6° 6° 6°

Zwiększona głębokość połączeń kielichowych również zwięk-
sza tolerancję na ruchy gruntu, obniżając ryzyko rozerwania 
połączenia. Wartości te są wyższe od określonych w normie 
PN-EN 12842.

DN/OD 75 90 110 125 160

Głębokość 
połączenia

55 mm 57 mm 60 mm 61 mm 65 mm

Zapobiega to również rozerwaniu połączenia ze względu na 
rozszerzalność cieplną, ponieważ żeliwo sferoidalne ulega 
5 krotnie mniejszemu rozszerzeniu niż PVC i około 15 krotnie 
mniejszemu niż PE.

trWałość
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Kąt odchylenia 
w połączeniu 
nieblokowanym

Kąt odchylenia 
w połączeniu 
blokowanym

Głębokość		
połączenia



zalety noWeGo SyStemu połączeń
Połączenia Blutop zostały stworzone po to by zapewnić: 

•  Łatwość układania z wykorzystaniem mniejszej siły,  
co pozwala na łączenie z użyciem narzędzi ręcznych

•  Bezpieczną instalację dzięki systemowi zapobiegającemu 
podwinięciu się uszczelki podczas montażu

Unikalna	konstrukcja,	doskonalona	we	współpracy	z	grupą	
instalatorów,	umożliwia	szybki	i	ergonomiczny	montaż.

Szczelność
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GWarantoWana Szczelność

Solidność połączeń wpływa na niezawodność wodociągu  
na każdym etapie:
● Montaż
● Napełnianie wodą
● Próba ciśnienia
● Wieloletnia eksploatacja pod ciśnieniem

PAM połączył swoje umiejętności i wiedzę w dziedzinie 
projektowania z doświadczeniem producentów najwyższej 
jakości uszczelek aby stworzyć połączenie Blutop.

Jedną z głównych zalet Blutop jest system połączeń 
blokowanych, który eliminuje konieczność stosowania 
ciężkich betonowych bloków oporowych.
Technologia stworzona i opatentowana przez Saint-Gobain 
PAM w znacznym stopniu zwiększyła konkurencyjność 
połączeń blokowanych.

zaaWanSoWana technoloGia
Wykorzystując swój potencjał technologiczny Saint-Gobain 
PAM stworzyło zaawansowane technologicznie połączenia 
Blutop.

Połączenie

PFA		
dopuszczalne	

ciśnienie		
robocze

PMA	
dopuszczalne	

ciśnienie	
maksymalne

PEA	
dopuszczalne	

ciśnienie	
testowe

Nieblokowane 25 bar 30 bar 35 bar

Blokowane 16 bar 19 bar 24 bar



Szczelność

13

•  Zgodnie z normą PN-EN 545: 4 testy
•  Specyficzny program testowy opracowany przez PAM skła-

dający się z 4 dodatkowych testów.

Testy przeprowadzane są zarówno na połączeniach blokowa-
nych jak i nieblokowanych, z uwzględnieniem wartości gra-
nicznych przewidzianych w niniejszych testach, ze współczyn-
nikiem bezpieczeństwa 1,5xPFA+5, czyli 29 bar, w przypadku 
ciśnienia 16 bar.

Dodatkowo PAM starannie bada wszystkie połączenia z wykorzy-
staniem naukowej metody elementów skończonych, podobnej 
do stosowanej w przemyśle lotniczym i samochodowym.
Zastosowane metody projektowania i testowania gwarantują 
bezkonkurencyjną trwałość i niezawodność.

analiza możliWych form ciśnienia
Podczas całego cyklu eksploatacji wodociągu, wystawiony on 
jest na działanie różnych form ciśnienia. Oprócz standardowe-
go ciśnienia roboczego występują również:

•  Dobowe cykle wahań ciśnienia
•  Uderzenia hydrauliczne
•  Spadki ciśnienia
•  Zewnętrzne ciśnienie wywierane przez grunt  

i wody gruntowe
•  Okres braku ciśnienia przed uruchomieniem rurociągu

W każdej z powyższych sytuacji połączenia narażone są na 
działanie specyficznego rodzaju naprężeń.
Z tego też powodu wszystkie połączenia rurociągów z żeliwa 
sferoidalnego zostały zaprojektowane i przetestowane z za-
stosowaniem surowych kryteriów:

Kryterium Warunki Ciśnienie Cel Norma

Ciśnienie wewnętrzne
Maksymalne odchylenie 

kątowe
Siła poprzeczna 30xDN [N]

1,5 PFA+5 bar
Wykazać wytrzymałość 
połączenia na ciśnienie 

wewnętrzne
PN-EN 545

Ujemne ciśnienie 
wewnętrzne

Maksymalne odchylenie 
kątowe

Siła poprzeczna 30xDN [N]
-0,9 bar Wykazać szczelność 

połączenia PN-EN 545

Ciśnienie cykliczne Siła poprzeczna 30xDN [N]
24000 cykli 

PMA-5->PMA
Wykazać wytrzymałość 

połączenia na zmęczenie PN-EN 545

Ciśnienie zewnętrzne
Maksymalne odchylenie 

kątowe
Siła poprzeczna 30xDN [N]

2 bar
Wykazać odporność 

połączenia na infiltrację 
wody gruntowej

PN-EN 545

Ciśnienie wewnętrzne
Maksymalne odchylenie 

kątowe
Siła poprzeczna 30xDN [N]

Podparcie na łożyskach  
na 1,5 PFA+5 bar

Wykazać skuteczność 
połączenia przy zmiennym 

ciśnieniu
PAM

Starzenie Woda o temperaturze 80°C
Zmiana cykli przez 3 miesiące

PMA-5->PMA
Wykazać odporność 

połączenia na starzenie PAM

Zanieczyszczenie drobnym 
piachem

Drobny piasek ściśle 
upakowany wokół połączenia 
przed zwiększeniem ciśnienia

Pierwsze trzy testy  
PN-EN 545

Wykazać szczelność przy 
obecności ziaren piasku 

w połączeniu
PAM

Zanieczyszczenie siedziska 
uszczelki

Zanieczyszczenie przed 
zwiększeniem ciśnienia

Pierwsze trzy testy  
PN-EN 545

Wykazać szczelność przy 
obecności błota i mułu pod 

uszczelką
PAM

Metodologia pomiaru wytrzymałości na dodatnie, 
ujemne i cykliczne ciśnienie wewnętrzne

Metodologia pomiaru wytrzymałości na ciśnienie 
zewnętrzne

Metody	pomiarowe

Komputerowe modelowanie połączeń metodą 
elementów skończonych



inStalacja ręczna

Jednym z celów projektu Blutop jest maksymalne 
usprawnienie montażu.
Układanie rur o małej średnicy było i w najbliższej przy-
szłości nadal będzie procesem manualnym. Rury z których 
budowany jest wodociąg często muszą być transportowane 
do miejsc trudno dostępnych. Układanie ich w wykopie, 
nierzadko zabezpieczonego szalunkami, może być bardzo 
złożoną operacją. Łączenie rur, kształtek i akcesoriów 
w ograniczonej przestrzeni jest niezmiernie trudne.

Dlatego też rozwiązanie pozwalające ograniczyć ilość 
pracochłonnych operacji w znacznej mierze przyczyni 
się do obniżenia kosztów układania.

ręczny tranSport
W trakcie układania pierwszą zaletą Blutop jest możliwość 
transportu ręcznego bez użycia sprzętu mechanicznego.

Masa DN/OD	
75

DN/OD	
90

DN/OD	
110

DN/OD	
125

DN/OD	
160

6 metrowa 
rura

31 kg 36,6 kg 45 kg 52 kg 75 kg

Masa 
jednostkowa

5,1  
kg/m

6,1  
kg/m

7,5  
kg/m

8,6  
kg/m

12,5  
kg/m

Rury mogą zostać ułożone blisko wykopu, nawet jeżeli prace 
prowadzone są w trudno dostępnych miejscach. Można je rów-
nież układać na dnie wykopu ręcznie bez użycia maszyn. Rury 
mogą być łączone przez jedna osobę, podobnie jak kształt-
ki, które wyposażono w uchwyty ułatwiające ich trzymanie 
i montaż.

łączenie z użyciem łomu
Drugą zaletą Blutop jest możliwość łączenia rur i kształtek przy 
użyciu łomu. Łączenie za pomocą łomu jest dużą zaletą (zwłasz-
cza w przypadku łuków) dzięki następującym czynnikom:

•  Kielichy Blutop zostały zaprojektowane tak by zminimalizo-
wać siłę niezbędną do łączenia elementów (około 50 kg)

•  Kształtki posiadają uchwyty ułatwiające zaczepienie łomu 
i przyłożenie siły zgodnie z osią łączenia.

SzyBSze prace inStalacyjne W miejScu montażu
Trzecia zaleta Blutop wynika z dwóch poprzednich. Dzięki 
możliwości ręcznego transportowania i łączenia, koparka 
wyłącznie przygotowuje wykopy, podczas gdy pracownicy 
instalują rury i kształtki. Skutkuje to optymalnym wykorzysta-
niem urządzeń mechanicznych i szybszym przebiegiem prac 
montażowych.
Ponadto możliwe jest wykorzystanie mniejszych koparek, 
co odpowiednio obniży koszty sprzętu i paliwa.

Dowiedz się więcej o układaniu 
i instalacji produktów gamy 
Blutop z „Poradnika  
technicznego Blutop”.

montaż
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Żeliwny system wodociągowy
dla sieci rozdzielczych

Poradnik Techniczny
Blutop



•  Szybkie cięcie 
Zastosowanie Ductanu zamiast zaprawy cementowej, jako 
powłoki wewnętrznej, skraca czas cięcia i zużycie tarczy 
tnącej. 

•  Odzyskanie wyciętego fragmentu rury po odwiercie 
Narzędzia do nawiertów w rurach Blutop, niezbędnych 
do wykonywania przyłączy, umożliwiają precyzyjne cięcie 
powłoki Ductan, oraz odzyskanie wyciętego fragmentu rury

•  Mniej kształtek 
Dopuszczalne odchylenie kątowe połączeń sięgające 6°, 
służy zmniejszeniu ilości łuków, obniżając w ten sposób 
koszt instalacji. Przyczynia się to również do poprawy 
własności hydraulicznych wodociągu.

dodatkoWe zalety – to roBi różnicę
Zbadaliśmy wiele aspektów naszych produktów po to 
by ułatwić prace montażowe. Poniżej znajduje się kilka 
wybranych przykładów:

•  Połączenia, które łatwo wyczyścić 
Gładka powierzchnia połączeń umożliwia łatwe usunięcie 
zanieczyszczeń z wykopu

•  Gładka szczelna powierzchnia 
Gładka powierzchnia wewnętrzna rur i kształtek pozwala 
ocenić ich czystość po pierwszym spojrzeniu

•  Łatwość łączenia 
Uszczelka z łatwością wślizguje się w uprzednio 
nasmarowane gniazdo w kielichu, eliminując konieczność 
poprawiania kształtu uszczelki

montaż
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oBniżenie koSztóW tłoczenia Wody
Zagwarantowanie odpowiedniego przepływu i ciśnienia wody 
może okazać się trudne w wyjątkowo długich odcinkach 
i złożonych sieciach lub sieciach z dużą ilością rozgałęzień. 
Średnica hydrauliczna rurociągów Blutop jest większa od 
średnicy standardowych rur PVC i PE, a dodatkowo system ma 
wyższe dopuszczalne ciśnienie robocze.

Zwiększenie	o	1%	średnicy	wewnętrznej	wodociągu	
zmniejsza	straty	hydrauliczne	o	5%.
Przy stałym przepływie każdy dodatkowy % średnicy 
odpowiada o 5% mniejszemu spadkowi ciśnienia.

Sztywność rur Blutop w połączeniu z niezmiennością 
właściwości mechanicznych w czasie, zapobiega owalizacji 
rurociągu podczas zagęszczania gruntu w zasypywanym 
wykopie. Dzięki temu średnica przekroju poprzecznego 
pozostaje niezmieniona.

Przekrój hydrauliczny ma szczególne znaczenie w kwestii 
wymogów przeciwpożarowych. Zapewnienie wydajności 
60 m3/h wymaganych przez przepisy jest często trudne, 
zwłaszcza w przypadku odległych lokalizacji. Odpowiednio 
duży przekrój hydrauliczny rur Blutop może w znacznym 
stopniu przyczynić się do rozwiązania tego problemu bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów.

czynniki ekSploatacyjne odGryWały kluczoWą rolę 
na etapie projektoWania naSzeGo produktu

Coraz większa rozwaga
Gama Blutop została zaprojektowana w odpowiedzi 
na problemy pojawiające się podczas eksploatacji. 
Szczególną uwagę poświęciliśmy projektowi 
połączeń tak, by gwarantowały szczelność w każdych 
warunkach (patrz strona 12 i 13) oraz przez cały okres 
funkcjonowania sieci wodociągowej.

Zwiększenie średnicy przekroju poprzecznego rur było 
również kluczowym aspektem w momencie tworzenia 
produktów Blutop.

Zgodność wymiarów z rurami PVC i PE jest wielką zaletą 
ponieważ większość sieci rozdzielczych wykonana jest 
z rur z tworzyw sztucznych, dzięki czemu mamy możliwość 
łatwej wymiany całych wyeksploatowanych odcinków.

ekSploatacja
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PVC	seria	5 PE	100	SDR	11 Blutop

PN/PFA PFA 16 PFA 16 S=1,25 PFA 25 S=3

75 63,8 61,4 69

90 76,6 73,6 82

110 93,6 90 103

125 - 102,2 117

160 136,2 130,8 152

Dotyczy to również asortymentu dostarczanego przez innych 
dostawców, którzy dopasowali je do produktów Blutop 
(skontaktuj się z wybranym dostawcą aby sprawdzić czy jego 
produkt jest zgodny z Blutop).

Gładka poWierzchnia
Wewnętrzne powłoki ochronne stosowane w gamie produktów 
Blutop to – termoplastyczna powłoka Ductan stosowana 
wewnątrz rur, oraz powłoka epoksydowa stosowana 
w kształtkach. Materiały te gwarantują idealną gładkość 
powierzchni = niskie straty miejscowe.

Współczynnik chropowatości w rurach Blutop jest mniejszy 
niż 0,01mm. Jego wyjątkowo niska wartość przyczynia się do 
obniżenia strat ciśnienia, jednak kluczowym aspektem jest 
niewątpliwie zwiększenie średnicy przekroju poprzecznego.

kompatyBilność z iStniejącymi Sieciami z tWorzyW 
Sztucznych
Rury i kształtki Blutop zostały zaprojektowane tak, by były 
kompatybilne z rurami z tworzyw sztucznych. Oznacza to, 
że bose końce rur PVC i PE, które są zgodne z obowiązującymi 
normami mogą być łączone z kielichami rur i kształtek Blutop.

Zgodność ta pozwala zachować jednorodne wymiary 
zewnętrzne rurociągu na całej sieci, zbudowanej zarówno 
z PE, PVC oraz Blutop.

Przyłącza siodłowe (nawiertki) produkcji Saint-Gobain PAM 
przeznaczone do rur tworzywowych mogą być również użyte 
w systemie Blutop.

90 94 103

Niniejsze dane podkreślają liczne zalety rurociągu Blutop:

•  Średnica hydrauliczna rurociągu Blutop jest zawsze 
znacznie większa niż w przypadku standardowych rur 
z tworzyw sztucznych

•  W wielu przypadkach mniejsza rura Blutop może zastąpić 
większą rurę z tworzyw sztucznych

Na przykład Blutop DN/OD 110 może zastąpić  
PE 100 PN 16 DN/OD 125.

Porównanie	przekroju	hydraulicznego	Blutop	DN/OD	110	
z	przekrojami	wewnętrznymi	rur	OD	110	PVC	i	PE-HD

Średnica	hydrauliczna	rur	PVC,	PE	i	Blutop

Rury PVC zgodnie z PN-EN 1452, rury PE zgodnie z normą PN-EN 12201
S – współczynnik bezpieczeństwa

Polietylen
PE	100	PN	16

DN/OD	110
PVC	PN	16 Blutop

Pole	przekroju	
6360	mm2

Pole	przekroju	
6940	mm2

Pole	przekroju	8332	mm2

+31%	/	PE
+20%	/	PVC
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WySokiej jakości Woda pitna

Główny cel
Niedawno przeprowadzone, ogólnoświatowe badanie 
potwierdziło, że rośnie grono klientów coraz bardziej 
zadowolonych z jakości  wody dostarczanych do ich kranów.

Ma to pozytywny wpływ na środowisko, ograniczając ilość 
produkowanej i transportowanej wody w butelkach. 

System wodociągowy Blutop składający się rur, kształtek 
i nowoczesnych połączeń został zaprojektowany tak, 
aby szanować transportowaną wodę.

certyfikaty europejSkie
Pozycja produktów Blutop w Europie jest wyraźnie widoczna przez pryzmat faktu, że wewnętrzna powłoka Ductan posiada certyfikaty 
dopuszczające do kontaktu z wodą pitną w kilku krajach europejskich:

•  Atest Państwowego Zakładu Higieny w Polsce
•  Zgodność z francuską normą „Attestation de Conformite Sanitaire”
•  Zgodność z belgijską certyfikacją „Hydrocheck” przyznawaną przez Belgaqua
•  Zgodność z niemieckimi wytycznymi UBA i certyfikacją DVGW-W270, przyznawaną przez Ruhrgebiets Hygiene Institute w Gelsenkirchen.
•  Zgodność z brytyjskim certyfikatem BS 6920 przyznawanym przez WRAS
•  Zgodność z normą 31(4)(a) w Anglii, Walii i Szkocji

Obecnie trwają procedury certyfikacji w kilku innych krajach europejskich.

oBojętność W kontakcie z Wodą
Testy na migracje cząstek organicznych w wodzie wykazały bardzo niski poziom i tempo migracji, oto wynik obojętności powłoki Ductan:

Węgiel	organiczny	całkowity	COT	(mg/l) Prędkość	migracji	mg/dm2/dzień

1-sza immersja
2-ga immersja
3-cia immersja

0,06
0,01

<0,01

Woda niechlorowana
<0,01
<0,01
<0,01

1-sza immersja
2-ga immersja
3-cia immersja

0,19
0,38
0,11

Woda chlorowana (1 mg/l)
0,01
0,03
0,01



Wytrzymała poWłoka WeWnętrzna
Wewnętrzna powierzchnia rur Blutop wyłożona jest powłoką 
Ductan, a kształtek powłoką epoksydową. Każda z tych dwóch 
powłok gwarantuje jednorodne pokrycie wnętrza rurociągu.

Lakier epoksydowy jest dobrze znanym i cenionym materiałem 
wykorzystywanym m. in. do pokrywania zaworów i zasuw, 
posiada on wysoką obojętność chemiczną w stosunku do 
różnych rodzajów wody.

Powyższe cechy dotyczą również powłoki Ductan, która ma 
zbliżone właściwości do epoksydu a dodatkowo podwyższoną 
odporność na uderzenia.

Obie powierzchnie są gładkie i obojętne, co redukuje ilość 
osadów powstających w rurociągu.

Właściwości powłoki Ductan zostały gruntownie przebadane 
podczas kilku tysięcy godzin testów w temperaturze 40°C 
i kontakcie z różnego rodzajami środkami dezynfekcyjnymi 
takimi jak:
•  Podchloryn sodu
•  Dwutlenek chloru

Główne wnioski wynikające z niniejszych badań to:
•  Znakomita stabilność struktury chemicznej
•  Brak zmian chemicznych potwierdzona brakiem pęknięć 

i erozji powłoki
•  Cechy mechaniczne nie ulegają znacznym zmianom 

podczas wydłużania

środoWiSko nie Sprzyjające namnażaniu Bakterii
Z bakteriologicznego punktu widzenia pasywność 
i długowieczność wewnętrznej powłoki Ductan nie 
sprzyja namnażaniu się bakterii (co potwierdziły testy 
przeprowadzone przez Hydrocheck w Belgii).

Powłoka Ductan, z uwagi na swą pasywność nie przenosi 
związków węgla, które mogą sprzyjać wzrostowi kolonii 
bakterii, poprzez dostarczanie substancji odżywczych.

jakość Wody

19
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rury Blutop

DN/OD
mm

Lu
m Klasa e	nominalne

mm
DE

mm
DI

mm
P

mm
B

mm
Masa	
kg/m

Numer	
katalogowy

75 6 25 3 75 77,7 82 113 5,1 KXL75H60
90 6 25 3 90 92,7 84 130,2 6,2 KXL90H60

110 6 25 3 110 112,8 87 149,5 7,6 KXM11H60
125 6 25 3 125 128 92 164 8,6 KXM12H60
160 6 25 3,4 160 163,3 97,5 202 12,5 KXM16H60

uSzczelki nieBlokoWane Blutop

DN/OD
mm

PFA
bar

Masa
kg

Numer	
katalogowy

75 25 0,058 JXL75BA
90 25 0,06 JXL90BA

110 25 0,08 JXM11BA
125 25 0,09 JXM12BA
160 25 0,14 JXM16BA

uSzczelki BlokoWane Blutop

łączniki ruroWo-ruroWe Blutop

łączniki ruroWo-ruroWe do przyłączy Blutop

DN/OD
mm

PFA
bar

Masa
kg

Numer	
katalogowy

75 16 0,07 JXL75CA
90 16 0,1 JXL90CA
110 16 0,12 JXM11CA
125 16 0,13 JXM12CA
160 16 0,214 JXM16CA

DN/OD
mm

P
mm

Lu
mm

Masa
kg

Numer	
katalogowy

90 92,5 40 4 KXL90MN
110 99 40 4,9 KXM11MN
125 104 40 5,5 KXM12MN

DN/OD	
mm

P	
mm

L	
mm

Masa	
kg

Numer	
katalogowy

75 87 254 5,3 KXL75MM
90 92,5 265 6,3 KXL90MM

110 99 275 7,3 KXM11MM
125 104 295 8,8 KXM12MM
160 114 315 10,7 KXM16MM

SAINT-GOBAIN PAM zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń  
bez wcześniejszego zawiadomienia.
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Gama Blutop

łuki Blutop

kolana StopoWe Blutop

Kąt
stopnie

DN/OD
mm

P
mm

Lu
mm

Masa
kg

Numer	
katalogowy

1/4  
90°

75 87 70 4,4 KXL75CA
90 92,5 75 5,5 KXL90CA
110 99 85 7,1 KXM11CA
125 104 110 8,8 KXM12CA
160 114 130 12,3 KXM16CA

1/8  
45°

75 87 45 4,2 KXL75CB
90 92,5 50 5,1 KXL90CB
110 99 60 6,2 KXM11CB
125 104 65 7 KXM12CB
160 114 70 10,3 KXM16CB

1/16  
22°30

75 87 25 3,4 KXL75CD
90 92,5 30 4,4 KXL90CD
110 99 30 5,5 KXM11CD
125 104 30 6,6 KXM12CD
160 114 35 9,2 KXM16CD

1/32  
11°15

75 87 25 3,5 KXL75CE
90 92,5 25 3,8 KXL90CE
110 99 30 5,8 KXM11CE
125 104 30 6,7 KXM12CE
160 114 35 9,1 KXM16CE

Kąt
stopnie

DN/OD
mm

dn
mm

P
mm

Lu
mm

h
mm

k
mm

Masa
kg

Numer	
katalogowy

90°
90 80 92,5 165 110 107 8 KXL90DF0E

110 80 99 180 125 126 11,4 KXM11DF0E
125 80 104 220 120 146 13,6 KXM12DF0E

zWężki Blutop

DN/OD
mm

de
mm

P
mm

p
mm

Lu
mm

Masa
kg

Numer	
katalogowy

110 90 99 92,5 50,5 5 KXM11VE0D
125 90 104 92,5 50 5,2 KXM12VE0D
125 110 104 99 45 5,5 KXM12VE0E
160 75 114 87 65 6,5 KXM16VE0C
160 90 114 92,5 60 7 KXM16VE0D
160 110 114 99 55 7,4 KXM16VE0E
160 125 114 104 50 7,8 KXM16VE0G

DN/OD
mm

DN	kołnierza
mm

PN
bar

Lu
mm

L
mm

B
mm

Masa
kg

Numer	
katalogowy

75 60 10-16 98 158 175 3,85 KXL75BU1C
90 80 10-16 102 167 200 4,7 KXL90BU1E

110 100 10-16 110 180 220 6 KXM11BU1F
125 125 10-16 114 188 250 7,9 KXM12BU1G
160 150 10-16 127 197 285 12,1 KXM16BU1J

króćce jednokołnierzoWe Blutop

LuP p

D
E

d
e

SAINT-GOBAIN PAM zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń  
bez wcześniejszego zawiadomienia.
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DN/OD
mm

DN	kołnierza
mm

PN
bar

P
mm

Lu
mm

B
mm

Masa
kg

Numer	
katalogowy

75 60 10-16 87 58 175 5 KXL75BE1C
90 80 10-16 92,5 68 200 5,5 KXL90BE1E

110 100 10-16 99 68 220 6,7 KXM11BE1F
125 125 10-16 104 66 250 8,2 KXM12BE1G
160 150 10-16 114 68 285 11 KXM16BE1J

kSztałtki kielichoWo-kołnierzoWe Blutop

trójniki kielichoWo-kołnierzoWe Blutop

DN/OD
mm

DN	kołnierza
mm

PN
bar

P
mm

Lu
mm

Hu
mm

B
mm

Masa
kg

Numer	
katalogowy

75x40 40 10-16 87 60 130 150 5,8 KXL75TD1A
75x60 60 10-16 87 85 140 175 7,8 KXL75TD1C
90x40 40 10-16 92,5 65 135 150 6,8 KXL90TD1A
90x60 60 10-16 92,5 90 155 175 8,6 KXL90TD1C
90x80 80 10-16 92,5 105 160 200 9,4 KXL90TD1E

110x40 40 10-16 99 65 145 150 7,6 KXM11TD1A
110x60 60 10-16 99 90 165 175 9,4 KXM11TD1C
110x80 80 10-16 99 105 170 200 11 KXM11TD1E

110x100 100 10-16 99 125 170 220 12,2 KXM11TD1F
125x40 40 10-16 104 65 160 150 9,2 KXM12TD1A
125x60 60 10-16 104 90 160 175 10,8 KXM12TD1C
125x80 80 10-16 104 105 170 200 11,5 KXM12TD1E

125x100 100 10-16 104 125 180 220 12,2 KXM12TD1F
125x125 125 10-16 104 150 180 250 15 KXM12TD1G
160x40 40 10-16 114 65 170 150 11,3 KXM16TD1A
160x60 60 10-16 114 90 190 175 12,9 KXM16TD1C
160x80 80 10-16 114 105 200 200 14,3 KXM16TD1E

160x100 100 10-16 114 125 205 220 16,4 KXM16TD1F
160x125 125 10-16 114 150 210 250 18 KXM16TD1G
160x150 150 10-16 114 175 220 285 20,3 KXM16TD1J

trójniki trzykielichoWe Blutop

DE
mm

P
mm

p
mm

Lu
mm

Hu
mm

Masa
kg

Numer		
referencyjny

90x90 92,5 92,5 105 56 6,8 KXL90TE0D
110x90 99 92,5 105 67 7,8 KXM11TE0D
110x110 99 99 134 67 8,7 KXM11TE0E
125x90 104 92,5 105 74 9,2 KXM12TE0D
125x110 104 99 125 74 10 KXM12TE0E
125x125 104 104 150 74 11 KXM12TE0G
160x110 114 99 125 92 13 KXM16TE0E
160x125 114 104 140 92 13,6 KXM16TE0G

SAINT-GOBAIN PAM zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń  
bez wcześniejszego zawiadomienia.
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Gama Blutop

Nieblokowany Blokowany
DN/OD

mm
DN PN

bar
Masa

kg
Numer	

katalogowy
Masa

kg
Numer	

katalogowy
75 60/65 10-16 2,3 MAL75DACH 2,5 226300
90 80 10-16 2,6 MAL90DACH 2,8 216901
110 100 10-16 3,1 160754 3,4 216902
125 125 10-16 4,1 160755 4,3 216906
160 150 10-16 5,2 160757 5,4 226301

łączniki kołnierzoWe Blutop 

DE Ø	D1 Lt Masa Nr	
referencyjnymm kg

75 130 65 1,76 JZL75VX
90 145 70 2,1 JZL90VX

110 165 70 2,33 JZM11VX
125 180 70 2,57 JZM12VX
160 215 70 3,1 JZM16VX

pierścień klikSo

zaSuWy euro 20 nG Blutop

DN DE Lt Lu P D1 H H1 h K	x	K1 Trzpień Ilość	obrotów	
otwórz/zamknij

Masa Nr	referencyjny
mm S	x	S S1	x	S1 kg

65 75 333 159 87 89,7 355 275 60 105x174 18,5 17 17 12,1 RDL75KBXH
80 90 333 135 99 126 361 341 66 105x174 18,5 17 17 12,4 RDL90KBXH

100 110 335 138 108,5 146,6 420,5 400,5 77,5 111x194 20,6 19 23 15,6 RDM11KBXH
125 125 374 144 115 163,2 373 478 95 126x220 20,6 19 28 22,3 RDM12KBXH
150 160 387 159 114 175,3 535 410 105 136x257 20,6 19 32 29,8 RDM16KBXH

korki Blutop

DN/OD
mm

Lu
mm

Masa
kg

Numer	
katalogowy

90 107 2,00 KXL90BH
110 113 2,20 KXM11BH
125 118 2,95 KXM12BH

SAINT-GOBAIN PAM zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń  
bez wcześniejszego zawiadomienia.

Pierścień Klikso służy do łączenia systemu rur Blutop z rurami PE
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DE	
mm

A	
cale

B
mm

D	
mm

C
mm

F	
mm

G	
mm

Masa	
kg

Numer	
katalogowy

75

3/4'' Ø43 145 114,5 70

110

2,35 RSL75MCAE

1'' Ø55 145 114,5 70 2,45 RSL75MDAE

1 1/4'' Ø55 145 114,5 70 2,35 RSL75MEAE

1 1/2'' Ø73 145 121,5 77 2,8 RSL75MFAE

2'' Ø73 145 121,5 77 2,3 RSL75MGAE

90

3/4" ∅43 159 131,5 79,5

122

2,85 RSL90MCAE

1" ∅55 159 131,5 79,5 2,65 RSL90MDAE

1 1/4" ∅55 159 131,5 79,5 2,53 RSL90MEAE

1 1/2" ∅73 159 135,5 83,5 2,83 RSL90MFAE

2" ∅73 159 135,5 83,5 2,61 RSL90MGAE

110

3/4" ∅43 179 151,5 88

122

3,15 RSM11MCAE

1" ∅55 179 151,5 88 3 RSM11MDAE

1 1/4" ∅55 179 151,5 88 2,9 RSM11MEAE

1 1/2" ∅73 179 156,5 93 3,2 RSM11MFAE

2" ∅73 179 156,5 93 3 RSM11MGAE

125

1" ∅55 195 166 96,5

122

3,35 RSM12MDAE

1 1/4" ∅55 195 166 96,5 3,25 RSM12MEAE

1 1/2" ∅73 195 169 99,5 3,5 RSM12MFAE

2" ∅73 195 169 99,5 3,3 RSM12MGAE

160

1'' Ø55 230 200 113

122

3,8 RSM16MDAE

1 1/4'' Ø55 230 200 113 3,4 RSM16MEAE

1 1/2'' Ø73 230 203 116 3,7 RSM16MFAE

2'' Ø73 230 203 116 3,45 RSM16MGAE

DN
mm

Gwint
cale

Długość	
gwintu

mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H
mm

I
mm

M
mm

Masa
kg

Numer	
katalogowy

25 1" 26 70 120 186 11 29 30 60,5 16 23 2,37 209970

32 1 1/4" 26 70 120 187 11 29 30 60,5 16 28,5 2,4 210169

40 1 1/2" 21 94 140 244,5 11 29 30 71 16 25 4,4 210201

50 2" 26 94 150 246 11 29 30 71 16 30 4,6 210202

przyłącza SiodłoWe (naWiertki) manicotto pluS – pn 16

zaSuWy nexuS fluxi – pn 16
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Gama Blutop

Nazwa Masa	
kg Numer	katalogowy

Eurokote 438 RAL 
5002

1 213686

produkty napraWcze  
Blutop

Nazwa Masa	
kg Numer	katalogowy

Pasta poślizgowa 
Blutop

0,85 214611

paSta poślizGoWa Blutop

Nazwa Masa	
kg Numer	katalogowy

Urządzenie do nawiercania 
otworów na przyłącza 16 215439

Wiertnica

Nazwa Masa	
kg Numer	katalogowy

20 (19 mm) 0,19 214191

25 (24 mm) 0,20 214193

32 (30 mm) 0,26 214195

40 (38 mm) 0,27 214196

zeStaW Wierteł  
do rur Blutop

Nazwa Masa	
kg Numer	katalogowy

20 (19 mm) 0,10 215444

25 (24 mm) 0,12 215445

32 (30 mm) 0,17 215446

40 (38 mm) 0,24 215447

GłoWica do naWiercania  
przeznaczona do rur Blutop  
(część zapaSoWa)

SAINT-GOBAIN PAM zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń  
bez wcześniejszego zawiadomienia.
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Nazwa Jednostka Rury Kształtki

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie MPa 420 420

Minimalne wydłużenie % 10 5

Maksymalna twardość w skali Brinella HB 230 250

Minimalny współczynnik sprężystości GPa 170 170

WłaSności mechaniczne rur i kSztałtek
Mechaniczne własności rur i kształtek Blutop są zgodne z europejska normą PN-EN 545.

DN/OD Jednostka 75 90 110 125 160

Tolerancja średnicy 
zewnętrznej

mm 75
+0,5
-1,2

90
+ 0,6
- 1,0

110,0
+ 0,7
- 1,0

125,0
+ 0,8
- 1,0

160
+0,8
+1,2

Przeciętna wielkość średnicy 
wewnętrznej

mm 67 82 102 117 152

Nominalna grubość ścianki mm 3 3,0 3,0 3,0 3,4

Obliczeniowa grubość 
ścianki (1)

mm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4

Nominalna masa metryczna (2) kg/m 5,1 6,1 7,5 8,6 12,5

Nominalna masa rury (2) kg/rurę 31 37 45 52 75

Specyfikacja techniczna rur
Specyfikację techniczną rur zestawiono w tabeli poniżej

(1) Grubość w punkcie 1 nie może być mniejsza niż grubość obliczeniowa
(2) Masa znamionowa żeliwa dla ścianki o średniej grubości 3 mm

Cecha Wartość

Kolor Ciemny niebieski (zbliżony do RAL 5002)

Gęstość (suchej warstwy) 0,96g/cm3

Przyleganie (ISO 4624) ≥10 MPa na śrutowanej powierzchni stalowej

Twardość Shore’a D 44

Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 527) ≥ 400%

Pęknięcie naprężeniowe (ASTM D1693) > 1000 h

Czas indukcji przed oksydacją przy 200°C (PN-EN 728) > 10 min w O2

Specyfikacja techniczna WeWnętrznej poWłoki ductan
Najważniejsze elementy specyfikacji technicznej powłoki Ductan zestawiono w tabeli poniżej
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SzczeGółoWa Specyfikacja techniczna

Cecha Kryteria

Przyleganie - średnia wartość 15 MPa (wartość minimalna 8 MPa)

Brak porowatości  
(kontrola na przebicie elektryczne)

- podczas pomiaru napięciem 1500 V powierzchnia wewnętrzna rury 
musi być wolna od porowatości

Odporność na uderzenie  
(po przeciwnej stronie do uderzenia)

- kontrola porowatości szczotką po uderzeniu o sile 10 J

Współczynnik chropowatości < 0,01 mm

Główne cechy powłoki Ductan tworzącej wykładzinę wewnętrzną rur Blutop zestawiono w tabeli poniżej.

Trwałość	–	odporność	na	starzenie	termiczne	
w	środowisku	wodnym Kryteria	uszkodzenia Kryteria	braku	uszkodzenia

Trwałość wewnętrznej powłoki antykorozyjnej 
Ductan mierzona jest w drodze testu 

zanurzeniowego w środowisku wodnym 
zgodnie z wytycznymi normy  

PN-EN ISO 2812-2-1995 w temperaturze 
50°C. Materiał wystawiony jest na jej 

działanie przez 480 godzin. Na każdej próbce 
ryty jest, od góry do dołu, kształt V  

(pod ostrym katem) o szerokości nacięcia 
minimum 1 mm i długości 50 mm.  

Ocenie podlegają obie części.

• długość pęcherzenia po obu stronach  
nacięcia: wymóg <5 mm 

Di<2 i De<2 pęcherzenie  
zgodne z normą PN-EN ISO 4628-2

• rozległość korozji po obu stronach nacięcia: 
wymóg <5 mm

Rdzewienie <Ri1
Zgodnie z normą PN-EN ISO 4628-3

_
Test trakcji zgodnie z PN-EN ISO 4624-2003:  

wymóg ≥ 6 MPa

Test	wydajności Kryteria

Brak porowatości Pozytywny test 1500 V

Odporność na uderzenie Pozytywny test 1500V po uderzeniu 10 J

Trwałość – odporność na starzenie 
termiczne w środowisku wodnym

Po przeprowadzeniu testu operacyjnego średnia wartość przylegania powłoki  
musi wynosić minimum 6 MPa

Odporność na wgniatanie

Głębokość wgniecenia mierzona po upływie 48 godzin nie może przekraczać  
30% pierwotnie zmierzonej grubości powłoki

Zmiana głębokości wgniecenia odnotowana pomiędzy 24 a 48 godziną testu  
musi być mniejsza niż w trakcie pierwszych 24 godzin testu i nie może przekraczać  

5% pierwotnie zmierzonej grubości powłoki

Trwałość – odporność na starzenie 
termiczne w środowisku wodnym

Po przeprowadzeniu testu operacyjnego powierzchnia powłoki musi być wolna od porowatości.

Specyfikacja techniczna poWłoki epokSydoWej kSztałtek Blutop
Główne cechy powłoki epoksydowej, którą pokryte są kształtki Blutop zestawiono w tabeli poniżej.
Są one w pełni zgodne z wymogami normy PN-EN 14901

Główne cechy powłoki Ductan wyłożonej we wnętrzu rur Blutop w kontekście odporności na starzenie się zestawiono w tabeli poniżej.
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Właściwości	wody Jednostka Kryteria	Blutop

Minimalna wartość pH - 4

Maksymalna wartość pH - 10

Minimalna twardość ° Nieograniczona

Maksymalna zawartość agresywnego O2 mg/l Nieograniczona

Maksymalna zawartość siarczanów mg/l Nieograniczona

Maksymalna zawartość magnezu mg/l Nieograniczona

Maksymalna zawartość amonu mg/l Nieograniczona

zakreS zaStoSoWania W zależności od WłaściWości Gruntu
Produkty z gamy Blutop mogą być stosowane do większości rodzajów gruntów, za wyjątkiem:
- bardzo kwaśnych gleb torfowych
- gruntów zawierających odpady, żużel, zanieczyszczonych ściekami lub odpadami przemysłowymi
- grunty poniżej dna morza o rezystywności poniżej 500 Ω cm
W przypadku powyższych rodzajów gleby oraz w przypadku gleb z prądami błądzącymi zalecamy zastosowanie produktów z serii PAM TT Standard 
lub kontakt z Działem Technicznym.

zakreS zaStoSoWania W zależności od WłaściWości Wody
Produkty z gamy Blutop mogą być stosowane do transportu wszelkiego rodzaju wody pitnej zgodnie z dyrektywą 98/83/EC.

DN/OD Przypadek	1
m

Przypadek	2
m

Przypadek	3
m

Przypadek	4
m

90 22,2 23,2 37,1 45,5

110 9,3 15,8 25,4 32,1

125 7,3 8,0 20,2 26,2

Przypadek Podsypka Zasypka Zagęszczanie 2	α mini

Przypadek 1 Wyrównane dno wykopu Grupa 4, 3, 2 lub 1 Brak 30°

Przypadek 2 Wyrównane dno wykopu Grupa 3, 2 lub 1 Kontrolowane 30°

Przypadek 3 Wybrane materiały Grupa 3, 2 lub 1 Kontrolowane 90°

Przypadek 4 Wybrane materiały Grupa 1 Kontrolowane 90°

makSymalna WySokość przykrycia Gruntu nad rurociąGiem Blutop

Studium różnych przypadków

DN/OD Przypadek	1
m

Przypadek	2
m

Przypadek	3
m

Przypadek	4
m

90 22,2 23,2 37,1 45,4

110 9,2 15,7 25,4 32,1

125 7,1 7,8 20,2 26,2

Maksymalna wysokość przykrycia gruntu nad rurociągiem Blutop  przy obciążeniu ruchem kołowym

Uwaga:	aby	uzyskać	wartości	maksymalnych	wysokości	przykrycia	gruntu	nad	rurociągiem	Blutop	w	nowowprowadzonych	średnicach		
DN/OD	75	i	160,	prosimy	o	kontakt.

Maksymalna wysokość przykrycia gruntu nad rurociągiem Blutop bez obciążenia ruchem kołowym
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jakość, Standardy i certyfikaty

Zarządzanie jakością
System zarządzania jakością stosowany przez Sain-Gobain 
PAM jest zgodny z normą ISO 9001.
Zgodność z niniejszą normą potwierdzają certyfikaty 
wystawione przez niezależne jednostki certyfikujace.

Zarządzanie środowiskowe
Zakłady produkujące rury i kształtki Blutop posiadają 
certyfikat ISO 14001.

Przepisy Europejskie
Gama produktów Blutop jest zgodna poniższymi normami 
Europejskimi: 

•  PN-EN 805 – Ogólny projekt Blutop
•  PN-EN 681.1 – Uszczelki
•  PN-EN 12842 – Kształtki Blutop
•  PN-EN 14901 – Powłoka epoksydowa stosowana na 

kształtkach i akcesoriach Blutop

Dodatkowo gama Blutop spełnia kryteria normy PN-EN 545 
z następującymi wyjątkami:

•  Standardowe średnice DN/OD (zgodnie z normą  
PN-EN 805-2000)

•  Standardowa klasa ciśnieniowa: C25 (PFA 25 bar)
•  termoplastyczna powłoka wewnętrzna

Testy wydajności na podstawie których ustalono 
specyfikację produktów Blutop zostały przeprowadzone 
zgodnie z wymogami normy PN-EN 545.
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Wykaz projektóW zrealizoWanych W polSce od roku 2009 na Bazie SyStemu dyStryBucji Wody pitnej Blutop

Rok Lokalizacja DN/OD
mm

Zakres
mb

2009 Gliwice, ul. Sieronia Ø 110 258

2010

Poznań, Lotnisko Krzesiny (Baza F16) 90/110 9230

Mikołów, ul. Brzozowa 110 306

Gliwice, Rynek 110 320

Gliwice, ul. Studzienna 110 160

Chorzów, ul. Zawiszy Czarnego 110 430

Pińczów, przyłącze do fabryki Rigips 110 590

Ostrowiec Świętokrzyski 110 130

Tomaszów Mazowiecki, ul. Szkolna 110 180

2011

Częstochowa, ul. Makuszyńskiego 110 140

Mikołów, ul. Brzozowa 2 110 80

Częstochowa, ul. Ikara 110 170

Będzin, ul. Łąkowa 90/110 240

Stalowa Wola 90/110 1260

Stalowa Wola 110 312

Tomaszów Mazowiecki, ul. Zawadzka 110 150

Piła, ul. Podgórna 110 300

Augustów, ul. Wodna 90 440

Gliwice, Starówka 90/110 380

Gliwice, ul. Daszyńskiego 110 190

Gliwice, ul. Stryjska 110 300

Gliwice, ul. Geodetów 110 200

2012

Częstochowa, Kłobuck-Biała 110 2300

Częstochowa, Olsztyn 110 1250

Katowice, ul. Mleczna 110 300

Gliwice, Starówka 110 300

Gliwice, przebudowa pod Lidla 110 660

Dąbrowa Górnicza, ul. Spacerowa 110 78

Zawiercie, przetarg na potrzeby RPWiK 110 1000

Zielona Góra, Przylep 110 578

Augustów, ul. Filtrowa 90/110 324

Gliwice, ul. Płowska 110 500
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