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Świdnica, dnia 26.04.2021r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na „Budowę ciągu pieszo-jezdnego (drogi wewnętrznej)
w Drzonowie, gmina Świdnica"

Ogłoszenie o przetargu nr 2021/BZP 00033914 z dnia 16.04.2021
Na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., póz. 2019 z
późn.zm), Zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnienia dotyczące treści SWZ:
Pytanie nr l.

Czy Zamawiający uzna jako równoważne dla systemu rur i studni PVC SN12 zastosowanie systemu
kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami
wytrzymałościowymi, produkowanych zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadających parametry
pozanonnowe uwzględnione w aprobacie IBDiM dopuszczającej rury między innymi do zastosowania
w ciągach komunikacyjnych? Uzupełnienie sytemu będą stanowić studnie betonowe z
monolitycznymi dennicami typu „PERFECT".
Uzasadnienie techniczne dla zastosowania systemu rur kamionkowych ze studniami betonowymi
typu Perfect:
Kanały kamionkowe na tle innych materiałów wyróżniają się między innymi:
• Większą odpornością termiczną i dużo lepszym parametrem rozszerzalności termicznej od rur
tworzywowych,
• Odpornością na promieniowanie słoneczne.
• Parametrami wytrzymałościowymi niezależnymi od temperatury.
• Wysoką odpornością na płukanie wysokociśnieniowe. Proponowany system rur kamionkowych
posiada potwierdzenie odporności na płukanie dyszami wysokociśnieniowymi do 280 bar.
• Najwyższą odpornością chemiczną. Systemy kamionkowe posiadają najlepsze parametry
odporności chemicznej. Dla materiału podstawowego odporność wynosi pH 0-14 dla uszczelek pH
0,4-13,4.

• Wysoką odporność na ścieranie. W teście Darmstadt testowi poddano rury z różnych materiałów.
Na wykresach przedstawiających wyniki testu wyraźnie widać, że w zakresie ścieralności kamionka
ma bardzo dobre parametry. Jeżeli rozpatrzymy wykres z uwzględnieniem grubości ścianki rury
wyniki są jeszcze bardziej korzystne dla kamionki,
• Największą żywotnością kanałów. Według załącznika 6 przewodnika trwałości budownictwa
(Ocena trwałości i właściwości budowli) opracowanego dla Niemieckiego Ministerstwa Transportu
i Budownictwa trwałość kanałów kamionkowych wynosi 80-100 lat natomiast kanałów
tworzywowych 40-50 lat. Doświadczenia eksploatacyjne pokazują, że żywotność kanałów
kamionkowych może być znacznie wyższa niż podają wytyczne.
• Większą sztywnością rur oraz ciężarem. Połączenie tych dwóch parametrów skutecznie eliminuje
możliwość wystąpienia przemieszczania kanałów lub utratę geometrii podczas zagęszczania
obsypki lub podczas zasypywania kanału, które w znacznym stopniu wpływają na prawidłową
eksploatację.
• Procesem produkcji polegającym na racjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych, materiałów
czy energii oraz wpisującym się w strategię UE dążącej do produkcji neutralnej dla klimatu,
certyfikatem Cradle to Cradle®, poświadczającym naszą troskę o środowisko naturalne jak i o
przyszłe pokolenia.

Dodatkowo przesyłamy artykuł prof. dr hab. inż. Andrzeja Kuliczkowskiego, w którym dokonano
analizy rur kamionkowych i PVC. Z analizy porównawczej wynika, że rury kamionkowe prezentują

się znacznie korzystniej od rur z PVC. Studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu
„PERFECT" tie innych materiałów wyróżniają się między innymi:
• Większą wytrzymałością i trwałością materiału szczególnie w kontekście oddziaływania sił
zgniatających,
• Obojętnością na oddziaływanie sił wyporu wody,

• Lepszą kompatybilnością z rurami typu sztywnego,
• Odpornością na promieniowanie słoneczne,
• Lepszą kompatybilnością z rurami typu sztywnego,
• Technologia PERFECT umożliwia przemysłową i zautomatyzowaną produkcję betonowych
monolitycznych elementów dennych studni kanalizacyjnych. Do produkcji ich stosuje się beton
samozagęszczalny SCC. Beton ten umożliwia wykonanie elementów o bardzo skomplikowanych
kształtach bez potrzeby jego mechanicznego zagęszczania.
• W jednym cyklu produkcyjnym można otrzymać dennice o dowolnie skonfigurowanej kinecie,
spoczniku i ze szczelnym połączeniem z rurami kanału, z uwzględnieniem ilości przyłączy, średnic,
wysokości włączeń, kątów i spadków z zachowaniem szczelności wymaganej przez producenta rur
kamionkowych.
•

Idealnym przepływem hydraulicznym - dokładne rozmieszczenie i nachylenie wszystkich
przyłączy oraz rynien kinety umożliwia zoptymalizowanie przepływu na całej długości kolektora.
Technologia PERFECT pozwala na wykonanie jednolitego spadku kolektora z dokładnością do l
mm łącznie z przejściami szczelnymi i kinetą. Zapobiega to powstawaniu osadów, zatorów oraz
zawirowań w kanale. Przyłącza są posadowione z dokładnością do 1°, w zakresie od 90° - 270° po
obwodzie w stosunku do wylotu.

• Odpornością chemiczną - zwiększenie odporności studni na agresywność chemiczną o ekspozycji
XA2 i XA3 osiągamy przez zastosowanie do produkcji betonu cementu siarczano odpornego HSR
zgodnie z krajowym uzupełnieniem normy PN-B-06265:2004.
Uzasadnienie ekonomiczne dla zastosowania systemu rur kamionkowych ze studniami betonowymi
typu Perfect:

Zastosowanie proponowanego przez nas systemu pozwoli Państwu wybudować kanalizację o co
najmniej dwukrotnie większej żywotności. W związku z powyższym będzie Państwo mogli obniżyć
współczynnik amortyzacji, który znacząco wpływa na stawkę taryfy za oprowadzanie ścieków. Dla
systemów tworzywowych zgodnie z wytycznymi przyjmuje się żywotność od 40 do 501at. Dla
systemów kamionkowych żywotność określa się na okres 80 - lOOlat. Ta zależność pozwala
dwukrotnie obniżyć współczynnik amortyzacji w przypadku zastosowania systemów kamionkowych.
Nasze doświadczenia w tym zakresie pokazują, że zastosowanie proponowanego
przez nas systemu powoduje znaczne oszczędności.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur kamionkowych w miejsce zaprojektowanych rur
PCV jako materiału do budowy kanalizacji deszczowej zapewniającej odwodnienie ciągu pieszojezdnego (drogi wewnętrznej) w Drzonowie. Systemy kanalizacji deszczowej eksploatowane na co
dzień przez Zamawiającego zbudowane są prawie wyłączenie z rur PCV i z tego też względu służby
Zamawiającego są przygotowane zarówno materiałowo jak technicznie do usuwania awarii tego typu
rur.
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Kamionkowe czy z PVC
!

- porównanie przewodów kanalizacyjnych
prot di tub n,- Andrzej Kuliczkowski
PoAtechn/^a Stv;cł'-^'.-'. •t

Rury kamionkowe zaczęto powszech

Najistotniejsze różnice w zakresie własności materiatowych. projektowania konstrukcyjnego, zasad wbudowywania i ograniczeń eksploatacyjnych.
nowo wyprodukowanych rur z Fv'C

c?en hydraulic?nych zamles^c^ony
jest m.in w wytyczne) ATV Al 10 roza ścian nowych rur kamionkowych pcwszechnione] w Polsce, także w jęod 0.02 do 0,30 mm (16j zaiecaja, zyku pokkim ! i i Zaleca się w nie), aby
aby grawitacyjne przewody kanaliza hydraulicznie wymiarując przewody
cy|ne z rur PVC projektować inaczej kanatizdcyjne, przyimować jedne z naniż przewody kamionkowe, przyj- stępujęcych wartości wspótc?ynnika
mujac współczynnik chropowatości chropowatości 0,25 mm. 0.50 mm,
k 0,01 mm Pomijają oni to, że 0,75 mm. 1,50 mm. Szczegółowe
wymiarując hydraulicznie przewo- zasady przyjmo\A/cinia ka?de) z tych
dy kanatizacyine, najeży brać pod wartości podane sa m.in w [1, 14).

nie stosować w ostatnich dekadach wynosi od 0.0015 do 0,0) mm f'6],

XIX w wraz z budowa pierwszych
współczesnych systemów kanal^acyjnych Z kolei rury z tworzyw sztucz
nych, w tym z PVC, ^ac7ęto stosować
w Polsce w ostatnich dekadach XX w

Rury kamionkowe zalicza się do grupy rur o konstrukc|i sztywne), a rury
I PVC do grupy rur lepko sprężystych
termoplastycznych

Mimo stosunkowo długiego okresu
stosowania rur z PVC obserwuje się
niska znajomość ich specyfil<i 2drówno wśród projektantów, jak i wśród
wykonawców czy eksploatatorów.
Własności wszystkich rur 2 tworzyw
s7tiiC7nych opisano m.in. w (3, 6,
13. '5|, a wybrane probletTiy dotyczące ich '.pecytiki, na przykładzie rur
polietylenowych, w (10. l l J. Z k.olei
własności rur kamionkowych pizedstawiono rn.in. w |9. 13). Rury z PVC
1 kamionkowe zasadnic?o różnią się
własnościami inateridtowyrni, projektowaniem topsiruk.cyjnyfn, zasad<imi
wbudowywania i ograniczeniarr']
w zakresie parametrów eksploatacyj

uwagę
Wartości te należy przyjmować dla
• fakt. ze chropowatość ścian wszyst- wszystkich rur kanalizacyjnych - i kakich przewodów, w tym także z rur mionkowych. i z PVC
PVC, w trakcie ich eksptoatacjt l cza- We wstępie do książki l ł 7{ ^awierająsem się zmienia;
I cpj tabele do hydraulicznego wymia• to. że pr?y projektowaniu nsle?y I rowania przewodów kanalizacy)nych
mieć na względzie tzw. chropowa- ; wykonanych z rur PVC i PEHU zo
tosć zastępcza uwzględniajdca stra- iTiieszczono informacię opracowane
ty lokalne powstające
przez Zrzeszenie Niemieckich Produ
- wskutek niedokładność; ułożenia centów Rur z Tworzyw Sztucznych,
1 zmian VMzajemnego położenia ?alec<-i|acę hydrauliczne wymiarowarur.
nie fur l tworzyw sztucznych, w tym
na stykach > połączeniach rw,
i PVC, z Zcistosowariiem wyłącznie
- przy kszuHkach przyłączeniowych, wspókzynników k równych 0.25 mm.
- '.v sii.idzienkach kanali2,3cy|nych
0,50 mrn, 0,76 mm lub i.ti0 mm
Przyjmowanie w trakcie hydrau- (w żadnym wypcidku nie 0,0 l n';n'> t.zy
licznego wymiarowania przewo- 0,10 mrn) Wytyr.zne te dopuszczają
nych.
dów kanalizacyjnych z rur PVC również możliwość samodzielnego
wartości współczynnika chro- ..tstalenia przez projpktanta wartoHydrauliczne wymiarowanie powatości równego 0,01 mm ści wspótczynnikd chropowdtości.
rur kamionkowych oraz rur
czy w niektórych przypadkach •Należy wtedy - bez względu na rozPVC
0,1 mm jest bardzo poważnym d?ai materiału rury kana!izacy|nej
V\; zakresie hydraulicznego -Aymiaru błędem. Kon^eł.wL-iiCjt) pr7yiecia - przyjąć wartość początkowa chro
wanta rur i PVC autorzy niektórych iflkift- yalo^ŁT jest i.7yskan[e 'nriiej- powfltosci ścianki rury k 0,10 mm,
opracowań pi^yimuja błędne za- izeyo przekroju popr/a/'nego. ni? rt następnie do wartości tei dodałożenia Opic.'ra)ac się na fakcie. ze uzyskuje yą w atternatywnym kanale Wdc kolejno wcześnie; wymienione
wspók-zynntk chiopow<ilosi..i t( ^t.icir kdi'iiop.kuwym Poprdwny tok. ol)li
it'.ny lokalne
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żałoby raczej układać te rury ze Aspekt wytrzymałościowy
spadkami podłużnymi większymi rur kamionkowych oraz
na wartość w taki sposób obliczonego od tych, z jakimi układa się rury rur z tworzyw sztucznych
w funkcji czasu
współczynnika chropowatości może o konstrukcji sztywnej.
w niektórych przypadkach przekroczyć Na rys 1 pokazano cztery spośród bar- Różnice w zakresie konstrukcyjnewartość 1.50 mm.
dzo duże) liczby wykresów będących go projektowania rur kamionkowych
Jak pokazuje przykład obliczeniowy j 14]
dotyczęcy rur z PE HO i PVC, ostatecz-

Istotnym zagadnieniem jest dobór
prawidłowego spadku podłużnego
przewodów kanalizacyjnych. Niektórzy
zalecają projektowanie przewodów

kanalizacyjnych wykonanych z rur
z tworzyw sztucznych z mniejuym

spadkiem podłużnym niż ten zalecany dla rur o konstrukcji sztywnej, np.

kamionkowych. Próbują to uzasadniać analiza naprężeń stycznych przy
przyjmowaniu początkowych wartości

I

chropowatości ścianek rur i jednoczes-

nym pominięciu wymienionych wcześniej strat lokalnych

Prowadzone przez Politechnikę Świętokrzyską od 1991 r. badania przewodów

kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC
technikę CCTV wykazały, że bardzo często nawet już po kilku miesiącach ich
eksploatacji zalega w nich dużo osadu.

w posiadaniu autora tego opracowa-

i z PVC są bardzo istotne.

Rury kamionkowe produkowane sę
w kilku klasach nośności. Aby dobrać
z katalogu rurę o wymaganej nośności, należy np. zgodnie z wytycznymi APs/ ) 27 [2] zestawić wszystkie
obciążenia,
następnie określić zanp. kamionkowych, jest praktycznie
niemożliwe. W pr?ypadku cienko- stępcz^ siłę oraz biorąc pod uwagę
ściennych rur z PVC o malej sztywności sposób posadowienia rury na podtopodłużne) bardzo często dodatkowo l żu j wymaganą wartość wspókzynobserwowane są „niecki" w środku ich nika bezpieczeństwa, ustalić wydługości Kamera wjeżdża z suchego maganę jej nośność. W przypadku
miejsca złącza rur, zanurza się w ście- rur kamionkowych zarówno moduł
kach w środku rury i następnie znowu l sprężystości E, = 50 000 N/mm2, jak
wjeżdża w suchy obszar następnego i wytrzymałość na rozciąganie przy
zginaniu (15-40 N/mm-'), wytrzymazłącza.
Przyczyn powstawania takich nieprawi- łość na ściskanie (100-200 N/mm;)
dtowych spadków podłużnych przewo- czy wytrzymałość na rozciąganie
dów kanalizacyjnych wykonanych z rur (10-20 N/mrn'') nie ulegają zmianie
nią, pokazujące spadki podłużne nowo
wbudowanych przewodów z rur PVC ,
zbadanych technika CCTV w trakcie
ich odbioru. Uzyskanie takich spadków
przy wbudowywaniu rur sztywnych,

PVC jest bardzo dużo. Istotnie przyczy-

II

wraz z upływem czasu

nią się do tego lekkość rur i związana Współczesne rury kamionkowe
czerń, a wewnętrzna ich powierzchnia z tym ogromna trudność właściwego cechują zdecydowanie korzystniejsze parametry wytrzymałonie jest już tak gładka jak w nowych ich posadowienia na podłożu,
ścianki rur często są oblepione ttusz-

rurach. Prawdopodobnie tego typu doświadczenia eksploatacyjne skłoniły autorów opracowujących wytyc2ne ATV

Mała sztywność podłużna rur z PVC,
a także uzyskiwane z badań CCTV nieprawidłowe ich spadki podłużne, po-

kazano na rys 1. uzasadniaję celowość

A 110 do przyjęcia wcześniej opisanych
założeń, dotyczących jednakowego podjęcia badań nad opracowaniem zatraktowania wszystkich rur w trakcie
ich hydraulicznego wymiarowania.
Biorąc pod uwagę polskie doświadczenia w zakresie jakości
wbudowywania rur z PVC, nale-

leceń dotyczących zwiększania spadku

podłużnego przewodów tworzywowych, w tym z rur PVC, w stosunku do
spadków zalecanych dla przewodów
o konstrukcji sztywnej.

ściowe niż rur produkowanych

20 czy 30 lat temu. Na przykład
dawniej produkowane rury o średnicy
300 mm posiadały maksymalna nośność
38,2 kN/m, podczas gdy najnowszej ge-

neracji rury kamionkowe klasy 240 o tej
samej średnicy ma}ą nośność 72 kN/m,
czyli prawie dwukrotnie wyższa.
Tok obliczeń statyczno-wytrzymałośdowych rur z PVC wg [4] obejmuje
sprawdzenie warunku dopuszczalnych
naprężeń, dopuszczalnych ugięć oraz
warunku utraty ich stateczności. Rury

Ii

z PVC projektuje się, biorąc pod uwagę

ich starzenie się [2] na tzw. parametry długotrwałe dla okresu 50 lat przy
założeniu temperatury ich eksploatacji
równe) 20°C. Należy je zatem projektować, biorąc pod uwagę moduł spręży-

stości długotrwały E - 1 500 N/mm:,
a nie krótkotrwały E„ -- 3000 N/mm;.

^.

Podobnie należy przyjmować wytrzyRyS» 1 t Przyktacfy nwwtasciwych spadków podhjznych pr^ewtxlow kdridh.Ctt^yinych wykonanych t rur FVC

małość na rozciąganie przy zginaniu
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kowych powstaną pęknięcia podłużne
(fot 1 >, a w nacfrniernie iigiętych rurach
i PVC również moqa wystąpić pęknięcia
(fot. 2'). Wszyitkie pęknięte fury z PVC'
nie zachowują przekrojii kołowego,
natomiast pęknięte riiiy kdrtiionli.owe
w /cłl<?ż?ios<! od rod7aji.i gruntu mogą
/achawywflc przekro; lcotowy (fot i a)
lub ulegać deformac|t /fot. 1 b).
Be/wykopowa rt'habi!itac|a odkształconych iw z PVC jps? bi3rd?ip| kos/łowna ad rehabiSitACK rur sztywnych
z<)('howiiid>'ych pizckroi kołowy Przy
projcktowi-fniLi powłok rehabiiitacyinych bierze sit.' pod uwagę •iAfSpót
czynnik C, który /ate^y od wielkości
odksj'tatceffc) się ruiy Im większe jest
odks7tflłcer«e, tym bard?ie| kosztowna
jpsr powłoka rehabilitacyjna Dla odlt',/'ta!ceń większych niż }0% wartości
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nie ma danych umożliwiających
projektowanie konstrukcyjne rur
z PVC na okres dłuższy ni? 50 lat,
Gdyby zostały Of.i'esione d'ugotrwaft:
parameiry tych rur dta okresu np. 60
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Trwałość rur

'l. danych ; obszaru Niemiec j 16] wyQesto niestuunie podkreślana jest jako nika, że trwałość eksploatacyjna rur
waleta rur 2 PVC ich odkytałcalnośi; po kamionkowych Sdcu)^ się na ponad
'.wstąpieniu nieplanowcifiych wczesniei 100 Itit.. a rur z PVC na około 50 lat
większych obciążeń Jeżeli pojawia się Znane 'i-ą p'zypadki be/'awaryinewiększe obciążenia, wykrac^aiace poza go .cksplOtitowiinicf pietVi's??! yerezen^e mieszcząca się we wspókzyn- nere»c[i kaniionko\;vy(;h przewodów
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się to 7 pocił ut)ie-'"lierr.> ścian n.r.

Rury kamionkowe mogą transportować ścieki o wysokich temperaturach, natomiast rury z PVC •;",c 2
ścieki o temperaturze do ok, 60°C
i6i P'z-f wyzsiyi'h 'pn'ipe'dUitdch czas
ekspioatacii rw /. PVC ulega znacznprni,'
skróceniu, np. w tennperflłurye 70"C

AnaiuDjdc aspekty statyczno-wytrzyrritiiosciowp, naie2y tak/e ^wrócić uwagę na problematykę wyporu rur płytko
ułożonych w gruntach nawocłnionych
Problem ten dotyczy w więks/ym stopniii n.if 7 PVC, znacznie lżejszych w sto-
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sztywnej występują dodatkowo inne
uszkodzenia i nieprawidłowości. Do
najpoważniejszych należą; niezachowywanie poprawnego spadku podlużnego (rys. 1), wbijanie się w ściankę rur
kamieni i innych twardych przedmiotow znajdujących się po zewnętrznej

ich stronie (fot. 3) oraz ponadnormatywne ugięcia rur, niekiedy łącznie z ich
Fot. 2 l Piknięcia odksnalcoiiyth iur i PVC
pęknięciami (fot. 2). Utrata stateczności powłoki tych rur jest obserwowana
kanalizacyjnych budowanych jeszcze cementowe Ztęcza tych rur po pewnym bardzo rzadko i ma miejsce pr/y bardzo
w latach 70. XIX w.. ale przewody te czasie rozszczelnialy się, a infiltrujęca poważnych błędach projektowych lub
mogą też funkqonowac krócej. Pro- ! nimi do wnętrza przewodu woda grun- wykonawczych
bierny eksploatacyjne w kanałach (owa destabilizowała gruntowe otoc2ewykonanych z rur kamionkowych, nie zewnatr?kanałowe. przyczyniając się Szczelność, odporność na
o ile występują, dotyczę głównie rur do w2Bjemnych przemieszczeń rur oraz korozję oraz ścieranie dna rur
wbudowanych w okresie po II wojnie powstawania w nich uszkodzeń mecha- Zarówno nowe przewody kamionkoświatowej, a szczególnie tych, które nicznych, a także przedostawania się do we, jak i z PVC wykazują szczelność złąbyły ułożone poniżej zwierciadła wody ich wnętrza gruntu czy przerastania ko- czy dzięki stosowaniu w nich uszczelek
gruntowej. Przyczynę uszkodzeń tych rzeni drzew.
elastomerowych, a w niektórych rozprzewodów było wbudowywanie rur Obecnie produkowane rury kamionkowe wiązaniach rur kamionkowych także
uszkodzonych w transporcie, rur o za- najnowszej generacji nie będę stwarzać uszczelek poliuretanowych,
niźonej w stosunku do wymagań no- podobnych problemów w przyszłości, Rury kamionkowe można stosować bez
śności, nieprawidłowe wykonawstwo gdyż maję trwale uszczelki gumowe lub ograniczeń do wszystkich rodzajów ściew zakresie posadowienia rur na podto- poliuretanowe gwarantujęce ich dtugo- ków. Wykazują one odporność m.in. na
zu oraz zagęszc?enia gruntu, a przede trwała szczelność oraz znac?nie wyższe wodę królewska, 98-procentowy kwas
wszystkim powszechnie w tym okresie parametry wytrzymałościowe w stosun- siarkowy itp. Natomiast rury z PVC nie
stosowane (także w przypadku innych ku do rur poprzedniej generacji.
sa odporne na oddziaływanie niektórych
rur, np. betonowych) uszczelnianie kie- W przypadku rur z PVC poza uszkodze- związków chemicznych, a na niektóre
lichów sznurem konopnym i zaprawę niami typowymi dla rur o konstrukcji 2 nich sa odporne np. w temperaturze
20°C. alp już nie w temperaturze 60°C
..t
Odporność na niektóre substancje zależy także od ciśnienia transportowanego
medium. Tabele umożliwiające sprawdzenie, czy rury z PVC są odporne na
określone związki chemiczne, zawarte
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sa m.in. w [6].

Z badań CCTV przewodów kanaliza-

^.

cyjnych w Polsce [5] wynika, ze głównym problemem eksploatacyjnym
przewodów kanalizacyjnych jest
zaleganie na ich dnie osadów. Badania zarówno rur kamionkowych, jak
i z PVC (wykonywane przez Politechni-

kę Świętokrzyska) nie wykazały wystę-

FOt.? l Pr.ryktdcły wgntatdnirt ^i^do-Anetr.T<> nirkamteni tub innych twardych prz<Łdmioto\v
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pienia w nich startego dna. Problem
ścieralności dna może wystąpić w przypadku kanałów ułożonych z dużymi
spadkami podłużnymi. Z badań laboratoryjnych wykonywanych w Niemczech
17] wynika, że po upływie 100 000

t

technologie
Tafc, 1 ; Zuzyoe -•*te»9» OTJZ wTtt^ gdA>w c»^ptarrwan^ch pfzy produkcji fur z róznył.h matenałów wg danych i USA
i Nt?m»e( ,dane ntenneckie ooctano w nawiasdchi

Wskaźniki

Żdbrt

Kamionka

Energia (MJ.'kg)

4,5017.03)

C0,(k9^>
NO, (kg/kg)

026(0,409)

SO,(kgAg)

036

Żdhco tfaroklalne

2,31
0.29
1.00
0,42

0,95

15.11

t.09
1,50

Ł27

PVC

PEHD

21.32(68,3)
ł,49 (4,860)

23.99

7,46
4j6

4.68
2,03

1,76

q/kli ścierania dna kanatów, w tzw

przewodów kanalizacyjnych 7. rur PVC

Aspekty ekologiczne i ekono-

teście darmstddzkim, średnie starcie

i wewnętrzna warstwa ze spienione

dna w rurach kamionkowych wynosiło

go PVC zespół kierowany przez dutorfl

miczne w dłuższej perspektywie czasowej

0,2 0.5 mm. a w rurach / PVC

tego opracowania /are|estrowat to Z analiz wykonaiTych w USA [4j
kalnie całkowite zdarcie wewnętrznej i Niemcyw.h |!6| wynika|a następują
warstwy twardego PVC w trakcie >/vyso- ce wskaźniki dotyczące ?tizycia ewrgii
ce nieprofesionainego mechanicznego i emisji g»i/ów fieplamieinycb, okresio
czys^c^enla tego kaiidłu przez firmę ne dla rur wykonanych / rożnych ma
lenatow (tab 11
wykonawcza
Badania rur kantionkowych i / P\/'C Biorąc pod (.iwagę fakt, /e niry krifiiian
nd wysokociśnieniowe płukanie (120 kowe sa około 3 4 razy cię?S2(? od rur
bar), opi-xine w |17| było pozytywne t PVC. naiezy stwierd/ić, 70 różnica
dla każde) i tych rur l kolei tzw. tKt między anatiyowanymi wskaźnikami
Deblocking (340 bar; byt pozytywny już przeliczonymi na metr bieżący rury jest
tylko dla rur kamionkowych W głazu znacznie mniei-sza niż podana w tabeli
rowanych rura<h kamionkowych uszko- Mimo to ru'y kamionkowe sa zdecydodzenia sięgały maksymalnie głębokość! wanie faardzit?) przyia^ne tll.a środow;

0,15 0,20 mm- W przypadku ścierania
się dna kanatów istotna )est tzw względna scier.itnosc t), iloraz sciwalnosci wyrażone) w 'nm do grubości ścianki rury
(również wyrażone) w mm), gdy? właśnie
śaeralność względna )est wprost pro
porqonalna do zmniejszania się współ
czynnika bezpiec/eiistwa Pftniewaz rury
kamionkowe sa znacznie grubsze od rur
Ł PVC, więc ze względu na kryterium
ścieralności 'Ą bardziej korzystne (rys 3)
w tych pr/ypadkach, w których wystąpi
ścieranie się dna kanału.

0,8 mm przy grubości ścianki rury wy

Odporność na mechaniczne
czyszczenie i ciśnieniowe
płukanie
Rury z PVC M <'det:ydoWtinie bardziei
wrażliwe t'xi kamionkowych na mechanic2.ne czysi-uenie. W trakcie |ecfne<:j0
z odbiorów nowo wybudowanych
0.10-——
y,

008

0.06

0.04

•»!>»-* *u

0,021-

ska od rur z PVC.

W tabeli 1 podano także w nawiasach
dane niemieckie dotyc/ace zużycia
bości ich ścianki równej 28 mm Test energii > emis|i ?arnies2c?.one w 1161
ten był negatywny dla rur z PVC, gdzie ; Zastanawiajacd (est duża rozbiezzaobwfwowano uszkodzenia siegaiace ' ność miiyi/y wskaźnikami niemieckimi
głębokości 9,5 mm przy grubości scian- i amerykańskim],
ki rur»* równej 9.5 mm
Analizy dotyczące 100-ietniego określi
eksploataqi rur ^vska/'ujd. re opłaca się
stosować rury'o możlrwiejak na)dkiższym
- zł-wiiur K.FKl
okresie eksploatacji Dzięki temu wydłura
się cykle eksplontaqi przewodów mii.Ki/y
kolejnymi ich ret'iabililaqami. Na i-ys. 4
pokazano struku.irę kosztów budo'.'vy
i eksploatacjt furo prcxjnoyowcinym okresię ek&ploatciqi 50, 75 i ' 00 iflt, 2 wykresu tego wynika, że najniższe tzw koszty
sprowadzone w perspektywie 100-letniej
- PM I
dotyczą przypadku zastosowania rur
fc»ttw <tłt i*i4iihr z
o prognozowdnym okresie trwałości l 00
pnwłokit t»M»>lilott^
lat. Sposrcxl aiiaiizowanych w tym opracowaniu rur v^'moy !-en spełntajti tylko
- PEUI>

nuwacej 7 1 mm, a w rurach nieglazu

rowanych głębokości 0,1 mm pr?y grufi

brtuii

n.iry kamionkowe.

k-utit»nfc;ł

c.
O ItWOOO 2<X»OW JOO.CW 400.000
»<tk.Kvt.ll»lri.)».—

l.5 .\l/«)';d"s"i'^"..'•f^lr'o^r ;tn.i i-.in^fo*.-. •^y't,^n,ii1v:h <•'<:?^ny':''i tł>'łr"n^ł<i-.*. 5 f^

Uwagi końcowe
Analiza porównawcza rur kamionkowych i z PVC wykazała, ze zarówno jedne, jak i drugie spełniają
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r-

l koszty

rehabilitaqa

koszty tiwtowa
sprowadzone (10 min)
(22 min)

120 min)

rehabilrtacia
(15 min)

koszty

etópioatacji

Kosrtf

kosrty

eksploatacj' elcsploatad"

1990 2040 2090
okres 50 lal okres 50 lal

b)

Lala

t koszty
rehabililaqa
117 mini

budowa
koszly
sprowadzone
(16 min)

(11 IT*))
koszty

•Ksploataqi

koszty eksploatacji
1990 2065

Late

okres 75 lal
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