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Przeznaczenie

Przedmiotem niniejszej instrukcji s¹ rury kielichowe i bezkielichowe oraz  kszta³tki, o nazwie handlowej K2-Kan XXL 

wykonane z polietylenu (PE) lub  polipropylenu (PP) przeznaczone do:

    budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej, deszczowej, ogólnosp³awnej i przemys³owej),

    wykonania systemów ods¹czaj¹cych, rozs¹czaj¹cych i odwodnieniowych,

    przewodów os³onowych oraz przepustów pod nasypami,

    budowy studzienek kanalizacyjnych, 

    zbiorników i przepompowni,

    ruroci¹gów w oczyszczalniach œcieków,

    ruroci¹gów podwodnych (uk³ady syfonowe, 

    kolektory zrzutowe),

    renowacji (metodami bezwykopowymi),

    zastosowañ indywidualnych w obiektach 

Wprowadzenie
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System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL

Normy, aprobaty, atesty

PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciœnieniowego 

odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o œciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czêœæ 3: Specyfikacje rur i kszta³tek o g³adkiej 

powierzchni wewnêtrznej i profilowanej powierzchni zewnêtrznej oraz systemu, typ B

DIN 16917-2 Rohre und Formstücke aus thermoplastischen Kunststoffen mit profilierter Wandung und glatter 

Rohrinnenfläche — Großrohre über DN 1200 für den Erdeinbau — Teil 2: Anforderungen an Rohre und Formstücke

PN-EN 476:2012  Wymagania ogólne dotycz¹ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej

PN-EN 681-1:2002  Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materia³owe dotycz¹ce uszczelek z³¹czy rur 

wodoci¹gowych i odwadniaj¹cych -- Czêœæ 1: Guma

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy poza konstrukcjami budynków do 

przesy³ania wody lub œcieków -- Praktyka instalowania pod ziemi¹ i nad ziemi¹

Aprobata Techniczna AT/2014-02-3109 opracowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie dotycz¹ca 

wyrobu: Rury i kszta³tki kanalizacyjne K2-Kan XXL o œciance strukturalnej z  polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP).

Aprobata Techniczna AT-15-9426/2014 opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dotycz¹ca 

wyrobu: Rury i kszta³tki K2-Kan XXL o œciankach strukturalnych z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) do 

bezciœnieniowego odwadniania i, drena¿u i kanalizacji.



Charakterystyka

Technologia wytwarzania

Do produkcji rur K2-Kan XXL wykorzystywany jest polietylen wysokiej gêstoœci (PE-HD) lub polipropylen (PP). Jest to 

surowiec, który doskonale sprawdza siê w wielu aplikacjach rurowych. Charakteryzuje siê du¿¹ wytrzyma³oœci¹ na 

obci¹¿enia udarowe, jakie mog¹ pojawiaæ siê na etapie uk³adania rur oraz du¿ym zakresem temperatur roboczych 

pozwalaj¹cych na prowadzenie prac o ka¿dej porze roku.

Polietylen i polipropylen charakteryzuje siê du¿¹ odpornoœci¹ chemiczn¹ na wiêkszoœæ zwi¹zków chemicznych. Wiêcej 

informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ w tabelach odpornoœci chemicznej polietylenu i polipropylenu. W przypadku 

jakichkolwiek w¹tpliwoœci nale¿y skontaktowaæ siê z producentem.

Informacje techniczne

Gêstoœæ

Modu³ elastycznoœci (wartoœæ krótkotrwa³a)

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie na granicy plastycznoœci

Wyd³u¿enie przy zerwaniu

Czas indukcji utleniania OIT (200  C)

3950 kg/m

> 600 %

> 20 min

Pa1000

Pa25

ISO 1183

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2

Œredni wspó³czynnik rozszerzalnoœci liniowej 1,7

EN 728

WskaŸnik p³yniêcia (PE 190  C/5kg; PP 230  C/2,16kg) > 1,6ISO 13479 > 1,6

[10 -4 K -1]

3960 kg/m

> 600 %

> 20 min

Pa1100

Pa25

1,7

o

PE 80 PE 100

> 1,5

3910 kg/m

> 350 %

> 8 min

Pa1200

Pa30

1,4

PP

Rury K2-Kan XXL wytwarzane s¹ poprzez wyt³aczanie koekstruzyjne polegaj¹ce na tym, ¿e dwa niezale¿ne uk³ady 

jednoœlimakowe uplastyczniaj¹ granulat polietylen (o dwóch ró¿nych barwach lecz o podobnych w³aœciwoœciach), który 

podawany jest do g³owicy formuj¹cej okreœlony profil, a nastêpnie poprzez spiralne nawijanie na bêben o okreœlonej 

œrednicy, wyt³aczanych wzajemnie po³¹czonych podczas produkcji profili tworz¹cych konstrukcjê strukturaln¹ œcianki z 

g³adk¹ powierzchni¹ wewnêtrzn¹ i profilowan¹ spiralnie powierzchniê zewnêtrzn¹. G³adka œcianka wewnêtrzna ma 

barwê jasnopopielat¹, natomiast œcianka zewnêtrzna falista ma barwê czarn¹.

G³ówn¹ zalet¹ tego typu rur strukturalnych jest to, ¿e przy niewielkim zu¿yciu materia³u, a wiêc przy ich ma³ej wadze, 

wytwarzane s¹ rury o dobrych w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych, pozwalaj¹cych przenosiæ du¿e obci¹¿enia. 

Rura ze œciank¹ strukturaln¹ w porównaniu do rury ze œciank¹ monolityczn¹, o tej samej sztywnoœci obwodowej, jest 

l¿ejsza o 65%. Rury K2-Kan XXL mog¹ byæ precyzyjnie dopasowane do szczególnych wymagañ projektu.

Rury systemu K2-Kan XXL z polietylenu lub polipropylenu produkowane s¹ o sztywnoœci obwodowej od SN 1 do SN 32 
2 2kN/m  wg normy PN-EN ISO 9969 (natomiast wg normy DIN 16961 sztywnoœæ ta wynosi  4 - 128 kN/m ).

System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL

Do produkcji rur K2-Kan XXL u¿ywany jest polietylen 

(PE) lub polipropylen (PP), który zaliczany jest do 

tworzyw termoplastycznych wchodz¹cy do grupy 

poliolefin wytwarzanych z pó³produktów powsta³ych 

przy przerobie ropy naftowej.

Œrednica wewnêtrzna produkowanych rur K2-Kan XXL 

wynosi od DN/ID 1200 mm do 2400 mm. Œrednica 

nominalna (DN) rury pokrywa siê ze œrednic¹ 

nominaln¹ wewnêtrzn¹ (ID), rozmiar gruboœci œcianki 

rury mo¿e byæ powiêkszany lub pomniejszany, 

natomiast œrednica wewnêtrzna zawsze zostaje taka 

sama. Zapewnia to zachowanie projektowanej 

przepustowoœci systemu.

Standardowa d³ugoœæ rur K2-Kan XXL wynosi 6 

metrów, co u³atwia ich przenoszenie, sk³adowanie i 

transport. Ponadto istnieje mo¿liwoœæ produkcji rur o 

dowolnej d³ugoœci od 1 do 6 metrów.
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Zalety systemu rur K2-Kan XXL

6

Wysoka odpornoœæ na œcieranie

Odpornoœæ na œcieranie jest jedn¹ z najwa¿niejszych 

cech wyró¿niaj¹c¹ rury PE z poœród innych materia³ów 

stosowanych do budowy ruroci¹gów. Dziêki swoim 

w³aœciwoœciom rury K2-Kan XXL  stosowane s¹ do 

przesy³u œcieków pochodz¹cych z wód opadowych 

zawieraj¹ce znaczne iloœci ostrego piasku i innych 

mediów o wysokiej œcieralnoœci. Badania (metoda 

opracowana przez Instytut Budownictwa w Darmstadt) 

wg DIN19534 przeprowadzone dla ró¿nych materia³ów 

wykaza³y, ¿e najmniejsz¹ œcieralnoœæ maj¹ rury 

wykonane z polietylenu i polipropylenu, œcieralnoœæ ta 

jest mniejsza od œcieralnoœci rur z PVC-U i rur 

kamionkowych oraz rur z termoutwardzalnych tworzyw 

sztucznych wzmocnionych w³óknem szklanym. W 

porównaniu do rur z betonu jest ona nawet kilkakrotnie 

mniejsza. 

GRP
termoutwardzalne
TS wzmocnione
w³óknem szklanym

Kamionka

PVC-U

PP
PE

Beton

liczba cykli [x 100 000]
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Rury z polietylenu i polipropylenu maj¹ znaczn¹ przewagê nad rurami wykonanymi z betonu, stali, ¿eliwa i innych 

materia³ów. Dziêki swej elastycznoœci rury K2-Kan XXL s¹ wysokoodporne. Oznacza to, ¿e s¹ one znacznie bardziej 

odporne na obci¹¿enie i deformacjê. Rury K2-Kan XXL mog¹ deformowaæ siê pod wp³ywem procesu ruchów gruntu, 

jednoczeœnie nie pêkaj¹, zapewniaj¹c przez to dalsz¹ ci¹g³oœæ pracy ruroci¹gu. Po ustaniu tych procesów rura 

powraca do swojego pierwotnego kszta³tu.

Kolejn¹ zalet¹ jest du¿a elastycznoœæ rur. W odró¿nieniu od rur wyprodukowanych z innych materia³ów, tworzywowe  

rury K2-Kan XXL, nawet w regionach trzêsieñ ziemi pozostaj¹ praktycznie nieuszkodzone. Pomimo wysokiej 

elastycznoœci, rury s¹ w stanie wytrzymaæ znacznie wiêksze obci¹¿enie, dlatego czêsto s¹ wykorzystywane równie¿ w 

budownictwie drogowym.

Du¿a elastycznoœæ

Niski cie¿ar rur
Wykonywanie sieci przewodów kanalizacyjnych uk³adanych 

w ziemi ze wzglêdu na nisk¹ wagê rur jest znacznie 

uproszczone. 

Rury K2-Kan XXL s¹ bardzo lekkie w porównaniu do rur o 

œciankach monolitycznych o podobnych w³aœciwoœciach 

statycznych, stosowanie rur o œciankach strukturalnych 

pozwala zmniejszyæ wagê rury do 65% oraz 15-20-krotnie 

l¿ejsze od rur kamionkowych czy betonowych. Rurami 

K2-Kan XXL mo¿na ³atwo manewrowaæ pomiêdzy rozporami 

szalowañ wykopów. Wykonanie po³¹czeñ wciskowych z 

uszczelkami elastomerowymi jest równie¿ bardzo proste 

nawet przy wiêkszych œrednicach.

System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL

W³aœciwoœci

Szacuje siê, ¿e dziêki ma³ej wadze rur oraz ³atwoœci ich ³¹czenia 

techniki specjalnej podczas ich montowania, monta¿ przewodów powinien daæ oszczêdnoœci wynik³e z 

pracoch³onnoœci robót o oko³o 20-30%.

w wiêkszoœci przypadkach nie wymaga u¿ycia 



Zalety systemu rur K2-Kan XXL

W³aœciwoœci

Odpornoœæ chemiczna w szerokim zakresie odczynu pH, na korozjê spowodowan¹ dzia³aniem medium takich jak 

œcieki komunalne, wody deszczowe, wody powierzchniowe i wody gruntowe,umo¿liwia przesy³anie agresywnych 

chemicznie œcieków oraz monta¿ rur w œrodowisku agresywnym chemicznie

ca³kowit¹ odpornoœci¹ powierzchni rur na korozjê – destruktywne oddzia³ywanie wód gruntowych, w zwi¹zku z czym 

rury nie wymagaj¹ stosowania pow³ok ochronnych,

Wysoka odpornoœæ chemiczna i na korozjê

Wed³ug opracowanej metody przyspieszonego starzenia w warunkach laboratoryjnych i przez porównanie  wyników 

badañ do zmian zachodz¹cych w warunkach naturalnych, mo¿na ju¿ prognozowaæ ¿e okres u¿ytkowania przewodów 

kanalizacyjnych z polietylenu i polipropylenu u³o¿onych w ziemi powinien wynosiæ co najmniej 100 lat. To oznacza, ¿e 

przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej systemu K2-Kan XXL nale¿y, przewidzieæ jednolity system bez „punktów 

s³abych” wykonywanych z materia³ów tradycyjnych które mog³yby ulec szybszemu zniszczeniu lub nie spe³niaæ 

Wysoka trwa³oœæ systemu (powy¿ej 100 lat)

Fizjologiczna obojêtnoœæ nie oddzia³ywuje na organizmy ¿ywe mo¿liwoœæ recyklingu

Przy produkcji rur K2-Kan XXL powstaj¹ce odpady podlegaj¹ bezpoœredniemu w 100% recyklingowi poprzez nawrót 

technologiczny.  Rury i kszta³tki z polietylenu i polipropylenu u³o¿one w ziemi s¹ obojêtne biologicznie i chemicznie na 

dzia³anie wód gruntowych oraz s¹ odporne na dzia³anie agresywnych œcieków, jak równie¿ stanowi¹ szczelne systemy 

nie dopuszczaj¹ce do przenikania œcieków do gruntu, co mog³oby byæ uznane za zatruwanie œrodowiska.

Polietylen i polipropylen, podlega w 100% recyklingowi, odpady nie s¹ przewidziane do spalania lub zdeponowania na 

sk³adowiskach odpadów, jednak w przypadku (przypadkowego) spalania nie wydzielaj¹ siê przy tym gazy szkodliwe 

dla otoczenia czy zdrowia.

Wysoka udarnoœæ i odpornoœæ na naciski punktowe

Rury K2-Kan XXL s¹ wyj¹tkowo odporne na uderzenia nawet przy niskich temperaturach, zapewnia to równie¿ 

odpornoœæ na uderzenia podczas ich transportu, uk³adania i monta¿u w trudnych warunkach gruntowych i dalszej 

eksploatacji.

wysok¹ g³adkoœci¹ hydrauliczn¹ powierzchni rur i ma³e 

hydrauliczne, z czym wi¹¿e siê: nie powstawanie 

osadów na wewnêtrznej powierzchni rur, stosowanie 

minimalnych spadków, nie zatykanie przewodów, 

zmniejszenie oporów hydraulicznych przep³ywu 

œcieków,

Doskona³e w³aœciwoœci hydrauliczne

System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL
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Zgodnie z PN-EN 13476-3+A1:2009; rury K2-Kan XXL i kszta³tki do tych rur powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:

-   badanie wp³ywu ogrzewania w temp. 150°C w czasie 30-60 min. na zmianê wygl¹du rur K2-Kan XXL i kszta³tek  – 

nie powinny wystêpowaæ pêcherze i rozwarstwienia

-   ustalenie sztywnoœci obwodowej przy odkszta³ceniu rur o 3% œrednicy wewnêtrznej

-   sprawdzenie wymiarów i wygl¹du zgodnie z dokumentacj¹ producenta

-   sprawdzenie elastycznoœci obwodowej. W normalnej temperaturze rura odkszta³cona o 30% œrednicy zewnêtrznej 

nie powinna ulec popêkaniu oraz nie powinny pojawiæ siê rysy lub rozwarstwienia œcianek

-   sprawdzenie szczelnoœci po³¹czeñ kielichowych z elastomerowym pierœcieniem uszczelniaj¹cym – badanie 

przeprowadza siê w normalnej temperaturze wody przy niskim ciœnieniu (0,05 bar), podwy¿szonym (0,5 bar) oraz 

podciœnieniu (pró¿ni) powietrza (-0,3 bar) dla po³¹czeñ kielichowych bez odchylenia k¹towego i z odchyleniem 

k¹towym do 2°

Wymagania jakoœciowe dotycz¹ce rur K2-Kan XXL

Wymagania jakoœciowe

System rur i kszta³tek K2-Kan XXL

Badania w Laboratorium Zak³adowym przeprowadzane s¹ na wszystkich etapach produkcji pocz¹wszy od:

kontroli przedprodukcyjnej- sprawdzenia granulatu zgodnie z certyfikatem jego jakoœci, 

kontroli produkcyjnej poprzez ca³y przebieg procesu produkcji 

kontroli poprodukcyjnej wyrobu gotowego. 

Kontrolujemy warunki sk³adowania, oferujemy równie¿ w³asny transport rur i kszta³tek do naszych hurtowni lub 

bezpoœrednio na miejsca budowy. 

Œcis³y nadzór nad jakoœci¹ naszych produktów zapewnia 

wdro¿ony w Przedsiêbiorstwie  Kaczmarek  system 

zarz¹dzania jakoœci¹, oparty na normie EN ISO 9001 

certyfikowany przez TÛV-Rheinland oraz Urz¹d Dozoru 

Technicznego. W naszych zak³adach produkcyjnych 

przestrzegamy rygorystycznie normy ochrony œrodowiska 

EN ISO 14001. Wszystkie odpady powsta³e w trakcie 

produkcji rur z polietylenu i polipropylenu podlegaj¹ 

recyklingowi poprzez nawrót technologiczny.
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Sztywnoúã obwodowa jest dokùadnie obliczana dla kaýdego profilu na podstawie wartoúci moduùu elastycznoúci (moduù 

Young) polietylenu, momentu bezwùadnoúci i úrednicy rury. Uýywajàc ruræ ze úciankà strukturalnà moýna zmniejszyã 

wagæ w porównaniu do zwykùych rur o tej samej sztywnoúci obwodowej. Rury K2-Kan XXL ze úciankà strukturalnà 

moýna stosowaã przy wysokich obciàýeniach statycznych.

Rodzaje profili, sztywnoœæ obwodowa

Typ profilu: PR

9

Gùównà cechà profilu PR jest gùadka powierzchnia 

wewnætrzna i strukturalna powierzchnia zewnætrzna. Do 

najwaýniejszych cech tego profilu naleýy niska waga i 

wysoka sztywnoúã obwodowa.

Zakres stosowania tego typu profilu - kanalizacja, 

kanalizacja deszczowa i systemy wentylacyjne.

Typ profilu: OP

Wymieniony profil ma gùadkà powierzchniæ wewnætrznà i 

strukturalnà zewnætrznà powierzchniæ tzw.

„znaczku olimpijskiego“. Ponadto najwaýniejszà cechà 

tego profilu jest niska waga i bardzo duýa sztywnoúã.

Typ profilu: SQ

Ten profil ma gùadkà powierzchniæ 

wewnætrznà i zewnætrznà, a profil 

wewnætrzny skùada siæ z jednej

lub kilku warstw. Profil posiada bardzo 

wysokà sztywnoúã dùugoterminowà, 

dlatego nadaje siæ szczególnie 

do bardzo wysokich obciàýeñ 

i do rurociàgów o duýej úrednicy.

Typ profilu: VW

Profil VW - to typ rury monolitycznej z gùadkà 

powierzchnià wewnætrznà i zewnætrznà. Rury te moýna 

stosowaã w warunkach wewnætrznego ciúnienia 

roboczego. Minimalna gruboúã úcianki wynosi 5 mm, a 

maksymalna – 80 mm.

Asortyment produkcji

System rur i kszta³tek K2-Kan XXL

Typ profilu: CPR

Gùównà cechà profilu CPR jest gùadka powierzchnia 

wewnætrzna I zewnætrzna. Do najwaýniejszych cech tego 

profilu naleýy niska waga i wysoka sztywnoúã obwodowa.

Zakres stosowania tego typu profilu - kanalizacja, 

kanalizacja deszczowa i systemy wentylacyjne.



z uszczelk¹

Rury kanalizacji zewnêtrznej K2-Kan XXL  z kielichem

L1

[mm]

SN

[kN/m2]

OD

[mm]

Indeks

-

t

[mm]

L

[mm]

10

DN/ID h

[mm]

a

[mm]

1376 0976139600159 60001200

8 097614960060001200

16 097617960060001200

4 097632960060001400

6 097633960060001400

8 097634960060001400

16 097637960060001400

2 097651960060001600

4 097652960060001600

6 097653960060001600

8 097654960060001600

16 097657960060001600

137

2 0976719600

171

60001800

4 097672960060001800

6 097673960060001800

8 097674960060001800

16 097677960060001800

2 097691960060002000

4 097692960060002000

6 097693960060002000

8 097694960060002000

16 097697960060002000

2 097711960060002200

4 097712960060002200

6 097713960060002200

8 097714960060002200

16 097717960060002200

2 097731960060002400

4 097732960060002400

6 097733960060002400

8 097734960060002400

1366

1370

1452

1566

1574

1654

1680

1766

1770

1852

1860

1896

1966

2052

2060

2080

2126

2170

2272

2280

2292

2340

2372

2480

2496

2508

2550

2652

2690

2708

2726

83

85

126

83

87

127

140

83

85

126

130

148

83

126

130

140

163

85

136

140

146

170

86

140

148

154

175

126

145

154

163

140

140

Asortyment produkcji

System rur i kszta³tek K2-Kan XXL
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137140
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137140

137120

165

165

165

165

165

165
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137171140
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137171120

137171100
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Oprócz rur o ró¿norodnych œrednicach i sztywnoœci, Kaczmarek jest równie¿ dostawc¹ kszta³tek rurowych, studni 

rewizyjnych oraz innych elementów. Kszta³tki rurowe produkowane s¹ g³ównie z rur typu VW lub SQ. Z regu³y, kszta³tki 

rurowe produkowane s¹ zgodnie z wymaganiami odnoœnie sztywnoœci oraz z uwzglêdnieniem warunków spawania. 

Wszystkie kszta³tki rurowe s¹ odpowiednie do wszystkich typów rur i nadaj¹ siê do ³¹czenia z istniej¹cym ruroci¹giem 

za pomoc¹ jakiegokolwiek sposobu po³¹czenia.

Kszta³tki rurowe

Asortyment produkcji

System rur i kszta³tek K2-Kan XXL

£uki
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Ùuki rurowe mogà byã produkowane i segmentowane pod 

róýnym kàtem, oddzielnie moýna wybraã stosunek 

promienia giæcia do úrednicy rury. W tabeli przedstawione 

sà kàty standardowych ùuków

rurowych wedùug normy DIN 16961. Inne rozwiàzania 

dostæpne sà wedùug ýyczenia klienta.

Trójniki

Trójniki produkowane sà w dowolnych ksztaùtach. Kàt 

rozwidlenia wynosi od 15º do 90º wraz z koñcówkami i 

dùugoúcià odpowiednich segmentów.

Redukcje

Moýliwa jest produkcja redukcji centrycznych I 

ekscentrycznych zapewniajàcych zgodnoúã ze 

specyfikacjami. Dla redukcji standardowych maksymalna 

róýnica úrednicy wynosi 200 mm, inne – wedùug 

zamówienia.



Aby umo¿liwiæ kontrolê i regularn¹ obs³ugê ruroci¹gów, system rur Kaczmarek K2-Kan XXL posiada w asortymencie 

zintegrowane studzienki. S¹ one najczêœciej montowane w miejscach trójników, zwê¿ek lub odga³êzieñ. Studnie s¹ 

produkowane z tych samych materia³ów, z których wykonane s¹ rury, i s¹ one ³¹czone w analogiczny sposób.

Kaczmarek produkuje studzienki zgodnie z warunkami okreúlonymi przez projektanta. Studzienki wykonane sà z 

polietylenu oraz speùniajà wymagania wszystkich miædzynarodowych standardów i norm. Stosowany materiaù jest 

trwaùy i przyjazny dla úrodowiska, a zatem najbardziej odpowiedni do produkcji rurociàgów, studzienek i zbiorników.

Oferta Kaczmarek obejmuje szeroki zakres studzienek do tras wodociàgowych i kanalizacyjnych, które sà instalowane 

wedùug ýyczenia z wùazami ýeliwnymi lub tworzywowymi. Wùazy mogà byã poùàczone ze studzienkà w sposób sztywny 

lub ruchomy za pomocà rury teleskopowej. Oferujemy  wùazy z pokrywà rusztowà lub peùnà.

Studzienki

Asortyment produkcji

System rur i kszta³tek K2-Kan XXL

Studzienki deszczowe i drena¿owe

Studzienki sà przeznaczone do odprowadzenia wód deszczowych. Przewaýnie 

produkowane sà studzienki z dnem pùaskim. Podobnie wykonywane sà studzienki 

úciekowe uýywane z reguùy do odprowadzenia wody z parkingów do rurociàgów.

Studzienki kanalizacyjne

Sùuýà do kontroli i utrzymania kanalizacji. Studzienki produkowane sà z kinetà 

przelotowà w celu zapewnienia sprawnego przepùywu úcieków. Zalecana 

wielkoúã kinety przelotowej wynosi 1/3–1/2 úrednicy rurociàgu trasy gùównej. 

Oznacza to, ýe w zakresie co najmniej jednej trzeciej úrednicy rury na dnie 

studzienki umieszczona jest kineta, aby zapewniã lepsze odprowadzanie 

úcieków.

Studzienki zaworowe

Sùuýà do otwierania i zamykania odcinków tras 

wodociàgowych I kanalizacyjnych.

Studzienki odpowietrzaj¹ce

Sùuýà do odprowadzenia powietrza powstajàcego w 

rurociàgach wodnych I kanalizacyjnych.

Studzienki wodomierzowe

Sùuýà do pomiaru iloúci wody przepùywajàcej przez 

rurociàgi wodne i kanalizacyjne.

Studzienki do pobierania próbek

Za pomocà studzienki do pobierania próbek dokonuje siæ 

kontroli jakoúci wód przepùywajàcych przez rurociàgi wodne 

I kanalizacyjne.

Studzienki przelewowe

Sà uýywane w rurociàgach úciekowych i kanalizacji 

deszczowej do zmniejszenia natæýenia przepùywu.
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Zbiorniki

Zbiorniki
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Ze wzglêdu na wysok¹ sztywnoœæ obwodow¹, odpornoœæ na 

niskie temperatury oraz konstrukcjê œcianki zewnêtrznej 

zapewniaj¹c¹ optymaln¹ wspó³pracê z gruntem, rury K2-Kan 

XXL doskonale nadaj¹ siê do wykonywania przepustów pod 

drogami. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce projektowania i 

wykonawstwa przepustów z rur z tworzyw sztucznych 

znajduj¹ siê w "Zaleceniach projektowych i technologicznych 

dla podatnych drogowych konstrukcji in¿ynierskich z tworzyw 

sztucznych" stanowi¹cych za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 30 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2-go 

listopada 2006 roku.

Przepusty

Asortyment produkcji

System rur i kszta³tek K2-Kan XXL



Niezawodnoœæ systemu rur zale¿y od stopnia niezawodnoœci jej najs³abszego elementu, którym jest styk rury. W 

zwi¹zku z tym bardzo wa¿ne jest wybraæ odpowiedni¹ i bezpieczn¹ metodê ³¹czenia rur. 

System wymiarowy rur i kszta³tek K2-Kan XXL  jest tak opracowany, ¿e po³¹czenia z uszczelkami wykazuj¹  

szczelnoœæ przy nadciœnieniu co najmniej 0,5 bara lub podciœnieniu 0,3 bara. Praktycznie nie mog¹ wyst¹piæ przypadki 

eksfiltracji œcieków do gruntu lub infiltracji wód gruntowych do wnêtrza przewodów.

£¹czenie rur K2-Kan XXL

Asortyment produkcji

-Stosowane s¹ dwie uszczelki gumowe do jednego po³¹czenia

-Zainstalowaæ uszczelki zgodnie z poni¿szym rysunkiem 

(w celu uproszczenia instalacji nale¿y dla jednej z ³¹czonych rur 

dokonaæ czêœciowej zasypki warstwowej, co zapewni odpowiedni¹ 

podporê w procesie ³¹czenia rur i pomo¿e unikn¹æ fal w ruroci¹gu)

-Zaznaczyæ d³ugoœæ wchodz¹cej do mufy czêœci rury (co najmniej 125 mm) 

markerem wodoodpornym. 

- Pokryæ obficie powierzchniê mufy smarem (œrodka poœlizgowego).

- Mufa i bosy koniec rury musi byæ wolna od zabrudzeñ w procesie 

smarowania i podczas ³¹czenia rur.

- Przy ³¹czeniu potrzebne s¹ dodatkowe urz¹dzenia mechaniczne. Je¿eli 

rura ³¹czy siê w sposób pchania, nale¿y stosowaæ odpowiedni rozdzielacz 

napiêcia (np. p³yta drewniana), w celu unikniêcia uszkodzenia mufy.

- Unikaæ ci¹gnienia koñców rur po ziemi.

- Rury K2-Kan XXL z ³¹czeniem na uszczelkê gumow¹ s¹ stosowane przy 

instalacji na prostych odcinkach ruroci¹gu. W przypadku, gdy projekt 

przewiduje za³amania, nale¿y u¿yæ ³uku rurowego.

£¹czenie rur K2-Kan XXL na uszczelkê gumow¹

£¹czenie rur K2-Kan XXL metod¹ elektrofuzji

Spawanie rur i kszta³tek o œrednicy ma³ej skrêtk¹ grzejn¹ znalaz³o szerokie 

zastosowanie w ostatnich latach. W oparciu o normê DVS 2207-1 

opracowane zosta³o stosowanie tej technologii dla rur o du¿ych 

œrednicach. Skrêtka grzejna wbudowana jest w mufie rury.

Po po³¹czeniu spawanych rur skrêtka grzejna podgrzewa siê za pomoc¹ 

specjalnego urz¹dzenia i obydwa koñce rur (mufa i bosy koniec) spawaj¹ 

siê. Taka metoda pozwala montowaæ rury w bardzo krótkim czasie.

£¹czenie rur K2-Kan XXL metod¹ spawania extruderem 

od wewn¹trz i zewn¹trz

£¹czenie rur K2-Kan XXL metod¹ spawania extruderem

£¹czenie rur K2-Kan XXL metod¹ zgrzewania doczo³owego 

System rur i kszta³tek K2-Kan XXL
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Pod pojêciem zewnêtrznych przewodów kanalizacyjnych wykonanych z rur kanalizacyjnych uwa¿a siê system 

przewodów grawitacyjnych od miejsca, z którego odprowadzane s¹ œcieki poza budynek z wewnêtrznej instalacji 

kanalizacyjnej oraz ewentualnie z miejsc odbioru wód opadowych do oczyszczalni œcieków lub innego odbiornika 

œcieków, gdzie nast¹pi ich utylizacja. Przewody deszczowe lub przewody kanalizacyjne pod budynkami mog¹ byæ 

równie¿ zaliczane do kanalizacji zewnêtrznej, je¿eli nie tworz¹ czêœci instalacji wewnêtrznej budynku.

Projektowanie zewnêtrznych systemów kanalizacyjnych

Systemy kanalizacyjne

Ogólne wymagania projektowe

Wymagania te  dotycz¹ce rur elastycznych ujête s¹ w normach PN-EN 752, PN-EN 1295-1  i PN-EN 1610.

-     Przewody uk³adane w gruncie powinny byæ tak projektowane, aby uwzglêdnia³y obci¹¿enia wewnêtrzne i 

zewnêtrzne wystêpuj¹ce w czasie budowy i eksploatacji bez niebezpieczeñstwa nadmiernego odkszta³cenia i utraty 

szczelnoœci oraz nie stwarza³y zagro¿enia dla œrodowiska poprzez nie spe³nianie swoich funkcji.

-     Przewody kanalizacyjne bezciœnieniowe (grawitacyjne) w zale¿noœci od obci¹¿eñ zewnêtrznych statycznych i 

dynamicznych, warunków gruntowych oraz starannoœci i nadzoru w czasie ich uk³adania powinny posiadaæ 

odpowiednio dobran¹, nominaln¹ sztywnoœæ obwodow¹, gwarantuj¹c¹ nie przekroczenie dopuszczalnych odkszta³ceñ 

krótko i d³ugotrwa³ych.

-     Przewody ciœnieniowe (niskociœnieniowe i podciœnieniowe) powinny mieæ ustalone nominalne ciœnienie robocze 

za³o¿one przez projektanta, uwzglêdniaj¹ce mo¿liwoœæ wystêpowania przeci¹¿eñ.

-     Przy obci¹¿eniach zewnêtrznych przewodów z tworzyw sztucznych nale¿y uwzglêdniæ nominaln¹ sztywnoœæ 

obwodow¹ przewodu oraz sprê¿ystoœæ wspó³pracuj¹cego gruntu, ponadto wp³yw konstrukcji wykopu i wód gruntowych 

w funkcji czasu oddzia³ywania. Naciski wywierane na przewód przez powierzchniowe obci¹¿enia skupione, 

pochodz¹ce od kó³ pojazdów, powinny byæ obliczone zgodnie z metod¹ Boussinesq'a oraz powinien byæ uwzglêdniony 

wp³yw  tego obci¹¿enia na przewód.

-     Nale¿y okreœliæ stany graniczne, przy których przewód mo¿e zachowywaæ siê nieprawid³owo (np. wyst¹pi¹ 

przecieki, deformacje przekroju poprzecznego). Projekt powinien zapewniaæ, ¿e takie przypadki nie zostan¹ osi¹gniête.

-     G³êbokoœæ przykrycia przewodów (pionowa odleg³oœæ od grzbietu rury do powierzchni terenu) uzale¿niona jest od 

g³êbokoœci przemarzania gruntu  (hz) dla danej strefy kraju (PN-B-03020) i wynosi ona dla przewodów kanalizacyjnych 

h z  + 0,2m

System rur i kszta³tek K2-Kan XXL



Roboty ziemne nale¿y wykonywaæ zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych oraz 

przepisami BHP. Najczêœciej stosowane s¹ wykopy ci¹g³e w¹skoprzestrzenne o œcianach pionowych z rozpartym 

odeskowaniem. Je¿eli teren nie jest gêsto zabudowany i pozwala na to miejsce, mo¿na równie¿ stosowaæ wykopy o 

skarpach skoœnych, jednak nie g³êbsze ni¿ do strefy przewodu, tj. 30 cm ponad wierzch rury.

Strefa przewodu rury powinna byæ wykonana jak wykop w¹skoprzestrzenny ze szczelnym odeskowaniem. 

Niedopuszczalne jest zastosowanie w strefie przewodu wykopów szerokoprzestrzennych, poniewa¿ nie jest wówczas 

w praktyce mo¿liwe uzyskanie dobrego zagêszczenia gruntu w strefie przewodu.

Wybór rodzaju wykopu oraz koniecznoœæ zabezpieczenia œcian s¹ uzale¿nione od g³êbokoœci wykopu, wystêpowania i 

poziomu wód gruntowych, spoistoœci i rodzaju gruntu oraz lokalnego ruchu komunikacyjnego.

Roboty ziemne

1. Œcianka wykopu

2. Zasypka g³ówna

3. Zasypka wstêpna

4. Obsypka

5. Pod³o¿e

6. G³êbokoœæ zasypki

7. G³êbokoœæ warstwy pod³o¿a

8. G³êbokoœæ wykopu

a – gruboœæ dolnej warstwy pod³o¿a

b – gruboœæ górnej warstwy pod³o¿a

c – gruboœæ zasypki wstêpnej

b = k x OD (patrz Rozdzia³ „Pod³o¿e i zasypka)

gdzie:

k - wspó³czynnik bezwymiarowy, korelacja gruboœci górnego b do OD

OD – œrednica zewnêtrzna rury w milimetrach

Uk³adanie rur K2-Kan XXL w wykopach

Projektowanie zewnêtrznych systemów kanalizacyjnych

Uwaga 1

Wartoœci minimalne a i c patrz w Rozdziale „Pod³o¿e i zasypka“

Uwaga 2

W niektórych standardach miêdzynarodowych k x OD zamienia siê na definicje k¹t warstwy pod³o¿a. K¹t warstwy 

pod³o¿a nie pokrywa siê z definicj¹ stosowan¹ w projektach k¹t reakcji warstwy pod³o¿a.

Wykopy musz¹ byæ wykonane w taki sposób, aby gwarantowaæ mo¿liwy i bezpieczny monta¿ przewodów 

kanalizacyjnych.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji robót podziemnych, w tym wykopów, ze strony zewnêtrznej potrzebny jest dostêp 

budowlany, nale¿y zostawiæ pomiêdzy krawêdzi¹ wykopu a stop¹ odk³adu gruntu wolnego pasu o szerokoœci co 

najmniej 0,5 m dla strefy roboczej.

Je¿eli musimy w jednym wykopie lub na tej samej wysokoœci umieœciæ dwie lub wiêksz¹ iloœæ rur poleca siê 

zachowanie minimalnego odstêpu poziomego miêdzy rurami. Jeœli nie jest podane inaczej dla rur do DN 700 w³¹cznie 

przeznacza siê 0,35 m, a dla rur ponad DN 700 – 0,50 m..

Szerokoœæ wykopu

Maksymalna wartoœæ szerokoœci wykopu 

nie mo¿e przekraczaæ maksymalnej 

dopuszczalnej w projekcie szerokoœci. 

Je¿eli dostosowanie tej wartoœci jest 

niemo¿liwe, nale¿y zwróciæ siê z tym 

pytaniem do projektanta.

16

Zasypka g³ówna

Przekrój ruroci¹gu

[m.]

Œrednica nominalna rury

DN < 1200

DN > 1200

OD + 0,85

OD + 1,00

DN [mm]

wykop obudowany

[m.]

OD + 0,85

OD + 1,00

wykop bez obudowy

[m.]

OD + 0,40

OD + 0,40

B>60 B<60

Minimalna szerokoœæ wykopu (OD+x)

System rur i kszta³tek K2-Kan XXL

Zasypka wstêpna

Obsypka

Pod³o¿e

a
b

c

7
6

8



W tabeli 1 i 2 podano minimalne szerokoœci wykopu w zale¿noœci od œrednicy i g³êbokoœci, za wyj¹tkiem przypadków 

okreœlonych poni¿ej.

Minimalna szerokoœæ wykopu na podstawie danych tabeli 1 i 2 mo¿e zostaæ przekroczona tylko w nastêpuj¹cych 

przypadkach:

-  je¿eli robotnicy nigdy nie bêd¹ wchodziæ do wykopu

-  je¿eli robotnicy nigdy nie bêd¹ znajdowaæ siê pomiêdzy ruroci¹giem a œciank¹ wykopu

-  w przypadkach nieuzasadnionych.

We wszystkich wy¿ej wymienionych przypadkach nale¿y stosowaæ specjalne wymagania eksploatacyjne okreœlone w 

projekcie.

Minimalna szerokoœæ wykopu

17

Projektowanie zewnêtrznych systemów kanalizacyjnych

Pod³o¿e i zasypka

Materia³y, gruboœæ warstwy, obudowa wykopu i zasypka powinny spe³niaæ wymagania okreœlone w projekcie. 

Przy wyborze materia³u zasypki nale¿y wzi¹æ pod uwagê:

- wielkoœæ rur;

- materia³ rur i gruboœæ œcianek;

- charakterystykê warstwy.

Szerokoœæ warstwy pod³o¿a powinna odpowiadaæ szerokoœci wykopu, jeœli nie ustalono inaczej. Szerokoœæ warstwy 

ruroci¹gu zainstalowanego do obiektów ziemnych powinna byæ cztery razy wiêksza od OD, jeœli nie ustalono inaczej.

Minimalna gruboœæ warstwy górnej (patrz Rys.1) powinna wynosiæ 150 mm nad walcow¹ czêœci¹ rury i 100 mm nad 

miejscem po³¹czenia.

Grunty o niskiej noœnoœci na dnie wykopu nale¿y usun¹æ i zamieniæ ich na zagêszczony materia³ pod³o¿a.

Wykonanie obsypki i zasypki

Wykonanie obsypki i zasypki mo¿na zaczynaæ dopiero wtedy, kiedy miejsca po³¹czenia rur i warstwa pod³o¿a bêd¹ 

wytrzymywaæ odpowiednie obci¹¿enia.

Zasypkê, w tym usuwanie elementów umocnienia wykopu i zagêszczenie, nale¿y wykonywaæ w sposób, który 

zabezpiecza zdolnoœæ noœnej rury zgodnie z wytycznymi projektowymi. Zasypka wykonuje siê tak, ¿eby unikn¹æ 

osiadania pod³o¿a lub wyp³ukiwania drobnego materia³u podczas obni¿ania siê wody gruntowej.

W nieuzasadnionych przypadkach, aby zapobiec migracji podsypki w g³¹b gruntu, nale¿y za³o¿yæ koniecznoœæ u³o¿enia 

geow³ókniny lub ig³ofiltru.

Poza tym nale¿y podj¹æ œrodki uniemo¿liwiaj¹ce wyp³ukiwanie drobnego materia³u podczas obni¿ania siê wody 

gruntowej.

W przypadku je¿eli czêœci ruroci¹gu podlegaj¹ kotwieniu, kotwienie nale¿y wykonaæ przed wykonaniem zasypki.

System rur i kszta³tek K2-Kan XXL

Odwodnienie

Na dnie wykopu i w wype³nieniu bocznym w czasie robót ziemnych nie mo¿e znajdowaæ siê woda. Metody 

odwodniania wykopu nie powinny wywieraæ negatywnego wp³ywu na zasypkê i ruroci¹g. Po zakoñczeniu odwodnienia 

wykopu drena¿ nale¿y wy³¹czyæ z eksploatacji.

Zagêszczanie

Przy uk³adaniu rur K2-Kan XXL pomiêdzy dnem wykopu a bokiem rury nale¿y zachowaæ k¹t posadowienia minimum 

90° w oparciu o modu³ Proktora.

W razie potrzeby zasypkê nad rur¹ nale¿y prowadziæ rêcznie. Zagêszczanie mechaniczne wykopu bezpoœrednio nad 

rur¹ mo¿e mieæ miejsce dopiero wtedy, gdy mamy do czynienia z warstw¹ o minimalnej gruboœci 300 mm nad licem 

rury. Ro¿ne stopnie zagêszczania mog¹ byæ uzyskiwane poprzez stosowanie ro¿nych urz¹dzeñ. W³aœciwoœci 

wytrzyma³oœciowe strefy zasypki rury zasadniczo zale¿¹ od rodzaju materia³u gruntowego zastosowanego do jej 

wykonania oraz uzyskanego stopnia zagêszczania.



Projektowanie zewnêtrznych systemów kanalizacyjnych

Odbiór techniczny

Odbiory techniczne przewodów kanalizacyjnych nale¿y przeprowadzaæ zgodnie z projektem technicznym w 

uzgodnieniu z Inwestorem i Zak³adem, który bêdzie zajmowa³ siê ich eksploatacj¹. 

Obowi¹zuj¹ce przepisy (norma PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych) podaj¹ procedury 

kontrolne, które obejmuj¹:

-Kontrolê wizualn¹ dotycz¹c¹ sprawdzenia trasy i g³êbokoœci u³o¿enia.

-Sprawdzenie szczelnoœci przewodów wraz ze studzienkami.

-Kontrolê poprawnoœci wykonania strefy u³o¿enia przewodów - zagêszczenie i dobór gruntów.

-Sprawdzenie zagêszczenia gruntów ponad przewodem.

-Pomiar deformacji rur.

Badania szczelnoœci

Zgodnie z wymaganiami wszystkie systemy ruroci¹gów podlegaj¹ sprawdzeniu szczelnoœci uk³adu hermetycznego. 

Istniej¹ ró¿ne metody przeprowadzenia badañ.

Jedn¹ z metod jest dokonanie próby szczelnoœci czêœci ruroci¹gu (sekcji) pomiêdzy dwoma studniami. Na odcinek 

sprawdzanego ruroci¹gu instaluj¹ siê specjalne zaœlepki, œrednicy których odpowiadaj¹ œrednicy kolektora. 

Uszczelnienie zaœlepek dokonuje siê za pomoc¹ wê¿ów gumowych powietrznych. Dalej do sekcji z ustalonym 

ciœnieniem t³oczy siê wodê. Spadek ciœnienia oblicza siê w ci¹gu okreœlonego czasu i przekazuje informacjê o 

szczelnoœci w ramach sprawdzanego segmentu.

Jako alternatywa badania sekcyjnego mo¿na potraktowaæ próbê ciœnienia bezpoœrednio na miejscu po³¹czenia rur 

(przewa¿nie dot. rur o œrednicy powy¿ej ni¿ 600 mm), w tym przypadku przywiduje siê, ¿e rura na ca³ej d³ugoœci jest 

szczelna. Urz¹dzenie badawcze wykorzystuje siê podobnie jak przy badaniu sekcyjnym, ró¿nica polega tylko na 

miejscu dokonania próby.

Transport i sk³adowanie

Dziêki niskiej wadzie przewóz rur K2-Kan XXL jest bardzo prosty. W trakcie przewozu rury powinny byæ sk³adowane na 

stabilnym pod³o¿u oraz niedopuszczalne jest przemieszczenie siê rur. W szczególnych przypadkach, gdy rury s¹ 

dostarczane w opakowaniu oryginalnym, rury powinny byæ sk³adowane tak d³ugo jak to mo¿liwe, zgodnie z warunkami 

transportu.

Rury i kszta³tki nale¿y przechowywaæ na równym pod³o¿u. Niedopuszczalny jest kontakt z ostrymi przedmiotami lub 

powierzchniami. Przy uk³adaniu warstwy rur nale¿y uk³adaæ naprzemiennie, czêœci muf (kielichów) rur górnego rz¹du 

nie powinny dotykaæ muf dolnego rz¹du. W rzeczywistoœci oznacza to, ¿e ka¿da warstwa rur powinna mieæ mo¿liwoœæ 

obracania o 180 stopni. Kielichy rur powinny byæ wysuniêty tak, aby koñce rur w wy¿szej warstwie nie spoczywa³y na 

koñcach rur warstwy ni¿szej.
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Ocena koñcowa

Du¿e znaczenie przy uk³adaniu rur kanalizacyjnych ma 

zastosowany materia³ gruntowy w strefie u³o¿enia przewodu i 

kwalifikacje wykonawcy. W praktyce projektowej nale¿y 

zapewniæ ugiêcie przewodów nie wiêksze od 5%. 

Odkszta³cenia rur bêd¹ w praktyce uzale¿nione od jakoœci 

wykonania robót ziemnych oraz od doboru sztywnoœci 

obwodowej rur. Na rysunku  pokazano (wg wy¿ej 

wymienionej normy) w postaci wykresów  odkszta³cenia rur w 

zale¿noœci od jakoœci wykonania robót ziemnych i sztywnoœci 

obwodowej u¿ytych rur. Jednak¿e odkszta³cenie do 15 %, np. 

spowodowane ruchem gruntu, nie bêdzie mia³o wp³ywu na 

w³aœciwe funkcjonowanie systemu przewodów rurowych.

Sztywnoœæ obwodowa [kN/m2]
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