Rozwiązania do łączenia rur
o dużych średnicach

Nowatorski design Prosta instalacja Jakość i niezawodność Plasson

KOMPLEKSOWY MONTAŻ
zapytaj swojego dystrybutora
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Wstęp
POLIE T YLEN
Polietylen PE, od czasu jego wprowadzenia na rynek w 1950 roku , ma ugruntowaną pozycję w różnych aplikacjach
dla rurociągów.
Zalety polietylenu w stosunku do innych materiałów - elastyczność, odporność na korozję oraz możliwość połączeń zgrzewanych - sprawiły, że jest on wykorzystywany w instalacjach o coraz większych średnicach.
Plasson opracował nową gamę produktów, które znacznie przewyższają wymagania określone w normach i umożliwiają wykonanie połączeń w najprostszy i najwygodniejszy sposób.

Kształtki Plasson do dużych średnic
ST WORZONE Z MYŚL Ą O TRUDNYCH WARUNK ACH POLOWYCH:
• Jeden czas zgrzewania w temperaturze otoczenia od -10 °C do +45 °C. Niewymagana czasowa
kompensacja temperatury.
• Prosta, bezpieczna i niezawodna instalacja
• Nie ma potrzeby stosowania grzania wstępnego.
• Wbudowane zwoje grzewcze eliminują ryzyko mechanicznego uszkodzenia przewodu.
DUŻ A STREFA ZGRZE WANIA GWAR ANC JĄ DOBREGO POŁ ĄCZENIA :
• Wysoka wytrzymałość i odporność na działanie sił hydraulicznych
• Mocne i jednolite wykonanie zgrzewu
• Wieloletnia integralność połączenia
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Duże mufy
PASY
• zapobiegają pęcznieniu muf podczas zgrzewania
• zmniejszają naprężenie na zgrzewie podczas chłodzenia
• niezbędne w procesie zgrzewania

GEOME TRIA KSZTAŁTU
•
więcej materiału w obszarach
maksymalnego obciążenia
• dopasowany profil
• długie strefy wsuwu

DRUT Y GRZE WCZE
•
zabezpieczone przed korozją narastającą podczas przechowywania kształtek
•
natychmiastowa wymiana ciepła
między zwojami grzewczymi i polietylenem celem przyspieszenia
i polepszenia procesu zamykania
przestrzeni między rurą a kształtką.

DWIE STREFY ZGRZE WANIA
•
możliwość zgrzewania oddzielnie
lub jednocześnie

Typ

Nr kat.

Średnica (mm)

Parametry

SDR rur

Mufa
Mufa lekka

49010
46010

450 ÷ 800
450 ÷ 800

PN16 / PE100 / SDR11
PN10 / PE100 / SDR17

7 ÷17
7 ÷ 33

Duże siodła
Duże siodła Plasson zostały tak opracowane, by mogły sprostać wyzwaniom, jakim jest montaż na rurach PE o dużych średnicach, często zowalizowanych lub nawet zdeformowanych.
Siodła Plasson, jako jedyne na rynku, umożliwiają przeprowadzenie próby ciśnieniowej sprawdzającej połączenie,
jeszcze przed nawierceniem rury! Ten prosty system eliminuje ryzyko błędu, jakim może być nieprawidłowe zgrzanie
siodła i pozwala uniknąć bardzo kosztownych i czasochłonnych napraw.
Proste w obsłudze, a jednocześnie bardzo solidne, stalowe obejmy montażowe, zawierające wskaźniki właściwego
docisku, informują instalatora o poprawności montażu.
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49580

Średnica /mm/

Odgałęzienie /mm/

Parametry

SDR rur

250 ÷ 400
450 ÷ 800

90,110,125,160,250
90,110,125,160, 250

PN16 / PE100 / SDR11
PN16 / PE100 / SDR11

7 ÷17 rura główna i odejście
11 ÷ 26 rura główna

TEST JAKOŚCI ZGRZE WU
specjalne odejście d16mm
umożliwia
przeprowadzenie
próby ciśnieniowej, jeszcze
przed wykonaniem otworu w
rurze
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WSK A ŹNIK PR AWIDŁOWEGO DOCISKU SIODŁ A
wbudowany w mechanizm paska
umożliwia wizualną ocenę docisku w czasie montażu

WSK A ŹNIK PR AWIDŁOWEGO UŻ YCIA OBE JM MONTA ŻOWYCH
pozostawiana po montażu pieczęć na siodle, informuje, czy
użyto właściwych obejm montażowych z odpowiednim naciągiem
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PROSTA I SZ YBK A INSTAL AC JA
• nawet w trudnych warunkach polowych
• zapewniony pełny docisk do rury w całej strefie zgrzewania, także na zowalizowanych rurach
• mały ciężar obejm montażowych
• nie wymagane dodatkowe narzędzia

UNIWERSALNOŚĆ
•
wystarczą tylko 2 siodła by pokryć pełen zakres średnic rur od 250 do 800mm, SDR11÷17
•
dostępne z odgałęzieniami d 90, 110, 125,
160, a nawet 250 czy 400mm. Także gwintowane, GW BSP2”

PEŁNY PRZELOT NA ODGAŁĘZIENIU
• we wszystkich zakresach średnic
DUŻE STREFY ZGRZE WANIA
•
dochodzące do wewnętrznej średnicy odgałęzienia
- zmniejszenie sił hydraulicznych działających na kształtkę pod wpływem ciśnienia
medium
• zwiększona solidności i niezawodność w trudnych warunkach instalacji i eksploatacji
•
obszar największych naprężeń w kształtce w
strefie zgrzewu elektrooporowego (najmocniejsza część kształtki)
WBUDOWANE DRUT Y GRZE WCZE
• eliminują ryzyko uszkodzenia drutu podczas montażu
• zabezpieczone przed korozją narastającą podczas przechowywania.
• natychmiastowa wymiana ciepła między drutem i PE w celu przyspieszenia i
poprawy zamknięcia połączenia
•
wysoka dokładność oporności drutu z dodatnim współczynnikiem temperaturowym:
- pojedynczy czas zgrzewania dla temperatur otoczenia od -10 ° C do + 45 ° C
- nie wymagana kompensacji temperatury
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Narzędzia i akcesoria do montażu

SKROBAK OBROTOWY Ł AŃCUCHOWY
Usuwanie warstwy utlenionej na całym obwodzie,
w dowolnym miejscu na rurze, także zowalizowanej
Do rur d250 ÷ 1200mm

PIŁ A DO CIĘCIA RUR

OBE JMY NACIĄGA JĄCO-STABILIZUJĄCE
Nasuwanie muf na rurociąg oraz ich unieruchomienie
podczas procesu zgrzewania
Do rur d250 ÷ 800mm

SKROBAK ELEK TRYCZNY DO SIODEŁ
Usuwanie warstwy utlenionej na określonej powierzchni
Do rur d≥110mm

DE TERGENT Y DO CZ YSZCZENIA RUR PE
PISAKI DO ZNACZENIA RUR

OBE JMY Z ACISKOWE DO MONTA ŻU DUŻ YCH
SIODEŁ PL ASSON 250 ÷ 800MM
Prosty i szybki montaż. Pełen docisk w całej strefie
zgrzewania, nawet na owalnych lub zdeformowanych rurach. Wskaźnik prawidłowego docisku obejmy
do rury. Wykonanie jako nierozpinane/rozpinane do
odejść kołnierzowych. Zakres średnic: d250÷800 mm
siodła, odejścia 90, 110, 125, 160 oraz 250mm

Z AL

ZESTAW KORONEK WIERTNICZ YCH DO NAWIERC ANIA OT WORÓW
Do wycinania otworów w grubych ścianach PE
Średnice:90mm/110mm/125mm/160mm
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EC A

NA

ZGRZE WARK A POLYCONTROL PLUS
Tylko 10 minut chłodzenia po 7000sek. (ok. 2h) ciągłego zgrzewania, System aktywnego chłodzenia,
Dostarcza do 90amps
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Konstrukcja i specyfikacja
Kształtki elektrooporowe Plasson zostały zaprojektowane z wykorzystaniem cyfrowej metody FEA (Analiza Elementów Skończonych) by zapewnić najwyższą niezawodność w przewidywanym 100 letnim okresie użytkowania
oraz spełnić wymagania różnorodnych norm dla systemów PE100.
KSZTAŁTKI ZOSTAŁY PRZEBADANE I ZGODNE Z NASTĘPUJĄC YMI NORMAMI:
ISO 8085; ISO 4427 -3; ISO 4437
EN 1555-3; EN 12201-3
AS/NZS 4129:2008
DVGW GW 335-B2

KSZTAŁTKI DO POŁĄCZEŃ RUR PE80, PE100 I WIĘKSZOŚĆ PEX (EN 1555, EN12201, EN ISO 15494)
Badania

Norma

Parametry

Wytrzymałość hydrostatyczna - tryb uszkodzeń
krótkoterminowych- plastycznych

ISO 1167

Naprężenia obwodowe w rurze 12MPa,
Temperatura 20˚C, czas badania 100 h

Wytrzymałość hydrostatyczna - tryb uszkodzeń
długoterminowych - kruchych

ISO 1167

Naprężenia obwodowe w rurze 5MPa,
Temperatura 80˚C, czas badania 1000 h

Wytrzymałość hydrostatyczna – tryb uszkodzeń
długoterminowych - kruchych

ISO 1167

Naprężenia obwodowe w rurze 5,4MPa,
Temperatura 80˚C, czas badania 165 h

Odporność na odrywanie

ISO 13954

Procent kruchego pękania <33,3%

MPa

ROZKŁ AD NAPRĘŻEŃ
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Mufy - PN16

nr kat. 49010

WYMIARY:
450, 500, 560, 630, 710, 800mm

Mufy lekkie – PN10 

nr kat. 46010

WYMIARY:
450, 500, 560, 630, 710, 800mm

Duże siodła – PN16

nr kat. 49580

WYMIARY:
rura przewodowa – D 250÷400, 450÷800mm
odgałęzienie – D 90, 110, 125, 160, 250mm

Duże siodła z GW – PN16

nr kat. 49380

WYMIARY:
rura przewodowa – D 250÷400, 450÷800mm
Odgałęzienie – 2” GW, mosiądz

PLASSON - GLOBALNE DZIAŁANIE, LOKALNE ZAANGAŻOWANIE

8

Plasson Polska Sp.z o.o. ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
tel: +48 22 727 90 64, fax: +48 22 727 90 14, www.plasson.pl, e-mail: biuro@plasson.pl

