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Compact Pipe®  

– proces ciasnego pasowania 

Ponad 25 lat doświadczeń na terenie całego świata

Kiedy samorządy, dostawcy mediów, oczyszczalnie ścieków czy przedsiębiorstwa przemysłowe stają przed koniecznością naprawy 

rurociągu, muszą dobrać odpowiednią metodę przeprowadzenia prac remontowych.

Jeżeli remont rurociągów z zastosowaniem wykopów otwartych jest niemożliwy z uwagi na niedostępność rurociągu, wysoką intensyw-

ność ruchu ulicznego lub istniejącą nad nim zabudowę – nieocenione stają się zalety rur Compact Pipe® firmy Wavin.

Na położenie systemu rur Compact Pipe® na odcinku rurociągu o długości od 100 do 600 m potrzeba tylko jednego dnia roboczego 

(w zależności od średnicy nominalnej). Jedyne roboty ziemne, jakie trzeba wykonać, to zrobienie niewielkich wykopów do docelowego 

wciągania rur.

W istniejących sieciach kanalizacyjnych zastosowane włazy są przeważnie wystarczające do celów montażowych, dzięki czemu za-

kłócenia dla lokalnych mieszkańców, użytkowników ruchu drogowego i firm zostają zminimalizowane. Na całym świecie położono już 

ponad 2000 km rur PE typu Compact Pipe® bez wykonywania wykopów. 

Rury typu Compact Pipe®

   Niezależna rura PE do montażu bezwykopowego w starych, 

uszkodzonych rurociągach

   Konstrukcja rury o solidnej ściance, wykonana z PE 100-RT 

(wysokotemperaturowe), PE 100 lub PE 100-RC (odporne na 

pęknięcia naprężeniowe)

   Do bezwykopowych remontów gazociągów, wodociągów  

i rurociągów ścieków przemysłowych

   Zgodność ze standardową armaturą PE

   Montaż poprzez istniejące włazy lub niewielkie wykopy

   Długość montażowa do 600 m*

   Jakość i amortyzacja równoważne z nowym rurociągiem PE

* Zgodnie z zakresem wyrobów.

Włochy, Południowy Tyrol,  
ścieki kanalizacyjne DN 400, SDR 26,  
Rotech GmbH – Diringer & Scheidel
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Wszechstronne rozwiązanie dla trudnych lokalizacji

Czy to na starówce z zabudową objętą ochroną zabytków, pod ruchliwą autostradą, czy 

też na terenach przemysłowych – rury Compact Pipe® sprostają każdemu wyzwaniu. Ich 

kluczowymi zaletami są krótki czas montażu oraz minimalizacja zakłóceń ruchu ulicz-

nego. Ponieważ dostarczane są na bębnach, można je montować na długich odcinkach 

bez konieczności wykonywania złączy. Rury Compact Pipe® posiadają dopuszczenie 

dla wszystkich mediów występujących w kanalizacjach deszczowych, ciśnieniowych 

kanalizacjach ściekowych, wodociągach i gazociągach.

Trwałość rur PE

Rury Compact Pipe® dostępne są w różnych materiałach. W zależności od rodza-

ju zastosowania, używa się rur wykonanych z odpornego na wysoką temperaturę  

PE 100-RT (wysokotemperaturowego), PE 100 lub z bardzo mocnego PE 100-RC (od-

pornego na pęknięcia naprężeniowe).

Żywotność operacyjna rur Compact Pipe® PE 80 oraz PE 100 wynosi 80 lat. Trwałość 

eksploatacyjna rur PE 100-RC wynosi 100 lat.

Standardowa szczelność złączy

Rurociągi ciśnieniowe remontowane w systemie Compact Pipe® są zgrzewane elektro-

oporowo lub zgrzewane doczołowo z rurociągami istniejącymi. Jest to tak samo proste 

jak stosowanie na przykład kołnierzy lub armatury. Przyłącza w rurociągach ciśnienio-

wych wykonywane są przy użyciu wykopu otwartego i łączone poprzez zgrzewanie na 

tzw. top-loading w siodłach rurowych. Przyłącza w rurociągach nieciśnieniowych Com-

pact Pipe® można wykonywać bez wykopów przy zastosowaniu przyłącza CPZA® 2012 

firmy Wavin.

Produkcja na terenie zakładu

Rury Compact Pipe® są produkowane w formacie okrągłym w procesie wytłaczania PE, 

wstępnie odkształcane na terenie zakładu i nawijane na bębny. Jakość procesu zapew-

niają kontrole dotyczące efektu pamięci kształtu materiału oraz regularne testy powrotu 

do kształtu – przeprowadzane w laboratorium testowym kontroli jakości w zakładzie  

w Twist.

A7, Memmingen, ścieki kanalizacyjne,  
DN 300 – DN 400, SDR 32,  
Geiger Kanaltechnik

Poczdam, Babelsberg, wodociąg, 
DN 300, SDR 17,  
Stehmeyer + Bischoff Berlin

Eschwege, gaz, DN 150, SDR 17,  
Diringer & Scheidel
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Obszary zastosowań

Remonty sieci kanalizacyjnych oraz wodociągów i gazociągów

Sieci kanalizacyjne i rurociągi mediów w Niemczech znajdują się w złym stanie technicznym. Na tysiącach kilometrów niemieckich sieci 

kanalizacyjnych występują spękania – i potrzebują one naprawy. W Polsce jest podobnie – każdego roku tracimy około 7% zasilania w 

wodę z uwagi na uszkodzone rurociągi. Przedsiębiorstwa zaopatrujące w media i władze samorządowe będą w związku z tym musiały 

w ciągu następnych kilku lat zainwestować olbrzymie środki w rurociągi. Niezwykle ważne będzie dla nich znalezienie efektywnych 

kosztowo systemów rurowych, gwarantujących długoterminową trwałość eksploatacyjną.

Compact Pipe® sprawdził się jako idealny system rurowy do bezwykopowych remontów uszkodzonych rurociągów wykonanych  

z tradycyjnych materiałów – takich jak żeliwo, stal, PCV, kamionka czy azbestocement. Efekt: niezależna rura PE o jakości i żywotności 

nowego rurociągu.

NOWOŚĆ: opcje rur PE 100-RC Compact Pipe® do montażu bezwykopowego wodociągów i gazociągów. Te niesłychanie odporne, 

posiadające certyfikat PAS 1075 rury mogą być stosowane na wszelkich rodzajach materiałów podkładowych.

Na przykład: rurociągi Compact Pipe® w odmianie RC są w stanie wytrzymywać obciążenia punktowe generowane przez spękania 

starych rur oraz przez wszelkie lokalne procesy osiadania gruntu.

NOWOŚĆ: opcje rur PE 100-RT Compact Pipe® dla odpornych na wysokie temperatury zastosowań przemysłowych. Materiał PE 100-RT 

(wysokotemperaturowy) spełnia wymagania ISO 24033, PE RT typu 2 dla nieprzerwanej temperatury wynoszącej 70°C.

Kompleksowy remont

   Sieć kanalizacji publicznej w Niemczech ma długość  

ok. 490 000 km. Szacuje się, iż w 15% miejskich sieci 

kanalizacyjnych występują przecieki.

   Rocznie w Niemczech traci się około 3,5 mld litrów wody  

z uwagi na uszkodzenia wodociągów.

Port lotniczy Frankfurt, kanalizacja,
DN 400, SDR 26, Diringer & Scheidel

Źródła: www.munlv.nrw.de, Ministerstwo Ochrony Klimatu, 

Środowiska, Rolnictwa i Przyrody oraz Ochrony Konsumentów 

Nadrenii Północnej-Westfalii, Dipl.-Ing. (FH) R. Thoma,  

www.vdivde-it.de.
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Wymagania dotyczące starych rur

System Compact Pipe® jest systemem typu „rura wewnątrz rury”. Niezależna, nowa 

rura PE zostaje wprowadzona w starą, uszkodzoną rurę przy zastosowaniu tech-

niki ciasnego pasowania. Stara rura podczas montażu służy za szalunek i pozo-

staje zakopana w ziemi. Wstępnie odkształcona rura PE w kształcie litery C zostaje 

wciągnięta, a następnie zainstalowana poprzez zastosowanie wysokiej temperatury  

i ciśnienia. Ważne jest to, by wewnętrzny przekrój uszkodzonej starej rury był równy 

zewnętrznej wielkości produkcyjnej nowej rury PE lub od niej większy.

Przykład: dla starej rury DA 250, SDR 26, PE 100, zielonej – zakres remontowy rury 

Compact Pipe® wynosi od 241 mm do 255 mm. W konsekwencji minimalna średnica 

wewnętrzna starej rury DI min. = wielkość produkcyjna = 241 mm. W większości przy-

padków montaż rury Compact Pipe® powoduje zwiększenie przepływu hydraulicznego, 

chociaż jej przekrój jest mniejszy. Uszkodzone i porysowane powierzchnie wewnętrzne 

starej rury (współczynnik tarcia K = 1,5) zostają zastąpione gładkimi powierzchniami 

rury PE o niskim współczynniku tarcia (> 0,01).

Uszkodzoną rurę kanalizacyjną należy przede wszystkim poddać całościowej analizie 

(stara rura: stan I–III). Proces montażu rur Compact Pipe® jest odpowiedni do wszel-

kich warunków, w jakich znajduje się rura. Niemniej jeżeli stara rura wykazuje ponad 

13-procentową owalizację (WGR, V) lub odkształcenie (Wv), wówczas współczynniki 

bezpieczeństwa i zasady wymiarowania przestają być adekwatne. Standardową meto-

dą czyszczenia kanalizacji jest czyszczenie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.

Zmiany kierunkowe w przebiegu rury można osiągnąć wg poniższych wskazań.

Typ zmiany Kąt ° Min. promień starego rurociągu

Ugięcia i rozgałęzienia < 22,5° Bez ograniczeń

Ugięcia < 45° 5 x DN Compact Pipe® 

Ugięcia < 90° 8 x DN Compact Pipe® 

Stara rura – stan I

Stara rura – stan II

Stara rura – stan III

Odkształcenie miejscowe

Odkształcenie owalne

Powstawanie 
pęknięcia

Zasadniczo czyszczenie mechaniczne zgar-

niaczami lub narzędziami podobnymi jest 

wystarczające dla rurociągów ciśnieniowych. 

Aby montaż był skuteczny, musi być zagwa-

rantowany odpowiedni przekrój minimalny. 

W związku z tym rurociąg po oczyszczeniu 

poddaje się kalibracji. Inspekcja za pomo-

cą kamery, czyszczenie oraz kalibracja rury 

kanalizacyjnej lub starego rurociągu są bez-

względnie konieczne w celu zapewnienia po-

myślnego montażu.
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Kolejność prac montażowych

1.    Wykonanie wykopów punktowych lub 

przygotowanie studni.

2.    Inspekcja za pomocą kamery, czysz-

czenie i kalibracja.

3.   Wciągnięcie rury (rys. 1, rys. 2).

4.    Uszczelnianie rury i ogrzewanie jej parą. 

Rura „przypomina sobie” pierwotny 

przekrój okrągły i powraca do niego – 

tzw. efekt pamięci kształtu (rys. 3).

5.    Rozszerzanie i chłodzenie rury (eks-

pansja) sprężonym powietrzem. Rura 

zostaje mocno dociągnięta do ścianki 

starej rury i zamocowana – ścisłe pa-

sowanie (rys. 4).

6.    Mocowanie punktów stałych poprzez 

dogrzewanie segmentów rury PE.

7.    Podłączenie do odcinków rurociągu  

istniejącego.

8.   Wykonanie przyłączy.

Wciąganie Nagrzewanie

Efekt zapamiętania kształtu

System rur Compact Pipe® jest oparty na procesie produkcyjnym opracowa-

nym w firmie Wavin. W ramach tego procesu okrągła rura PE jest wstępnie 

odkształcana osiowo do kształtu litery C w procesie wytłaczania, co powodu-

je znaczne zmniejszenie jej przekroju. Rura w tym kształcie zostaje następnie 

nawinięta na bęben i dostarczona na miejsce montażu. Można ją szybko i 

łatwo wciągnąć do starego rurociągu poprzez istniejące włazy lub niewielkie 

wykopy punktowe. Wciągnięta rura zostaje następnie ogrzana parą i powraca 

do pierwotnego kształtu okrągłego (efekt pamięci kształtu). Z uwagi na dzia-

łanie sprężonego powietrza podczas chłodzenia rura Compact Pipe® zostaje 

silnie dociągnięta do ścianki starej rury (ciasne pasowanie). W efekcie proce-

su ciasnego pasowania powstaje statycznie niezależna, mocna rura o jakości 

i żywotności nowego rurociągu.

Opis procesu
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Oznakowanie

Rury PE typu Compact Pipe® są oznakowane jak następuje: producent, nazwa 

wyrobu, zastosowanie, materiał, szerokość nominalna, klasa SDR, data produk-

cji, długość w metrach bieżących, numer maszyny, numer kodowy zmiany robo-

czej lub materiału.

Przykład:

WAVIN COMPACT-PIPE woda GZ DVGW DW-8428AU2109 DIN EN ISO 11298 

DN300 SDR17 PE100 MRS10 003 PN10 Nordic Polymark Logo/DS Logo 220115 

00100 34 730

Ekspansja i chłodzenie

Montaż

Jedyne roboty ziemne, jakich wymaga położenie rur Compact Pipe®, to wyko-

nanie niewielkich wykopów punktowych do docelowego wprowadzenia rur. W 

przypadku remontu kanalizacji żadne roboty ziemne nie są konieczne, ponieważ 

można skorzystać z istniejących włazów. Stanowisko robocze zajmuje niewielką 

przestrzeń i przeważnie nie zakłóca ruchu ulicznego.

Rys. 1. Wciąganie z wózka bębnowego.

Rys. 2. Wciągarka nad studnią docelową.

Rys. 4. Separator pary/wody oraz  
jednostka przechowywania danych.

Rys. 3. Parownica wraz ze zintegrowa-
nym stanowiskiem sterowniczym.
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Rury kanalizacyjne i ciśnieniowe rurociągi  
ściekowe

Nowa opcja rury Compact Pipe® dostępna jest w materiale  

PE 100 do montażu bezwykopowego rur kanalizacyjnych  

i ciśnieniowych rurociągów ściekowych. Ten nowy wyrób jest 

produkowany w zgodności ze standardami EN ISO 11296-3  

i EN ISO 11297-3. Rurę Compact Pipe® można wciągnąć 

poprzez istniejącą konstrukcję włazu i zamontować wewnątrz 

starej, uszkodzonej rury. Jej ułatwiający inspekcję zielony kolor 

zapewnia dobry widok dla kontroli TV analogowej i cyfrowej 

(jeżeli chodzi o łatwość inspekcji, patrz: certyfikat IBA K). 

Zgrzewanie można prowadzić bez ograniczeń w zgodności z 

DVS 2207 w grupach indeksowych zgrzewania: 003–010.

NOWOŚĆ: w zgodności z wytycznymi jakościowymi  

SKZ/TÜV-LGA rury, studzienki i komponenty składowiska od-

padów, wrzesień 2013 r., rura Compact Pipe® PE 100, zielona  

wykazuje wymaganą wartość FNCT > 1 600 h.

NOWOŚĆ: dostępna jest rura Compact Pipe® PE 100-RT 

w naturalnym kolorze białym. Zastosowany tu materiał PE 

100-RT (wysokotemperaturowy) spełnia wymagania normy  

ISO 24033, PE-RT typu 2 dla nieprzerwanej temperatury 70°C 

do przenoszenia wody gorącej.

Gütersloh, kanalizacja, DN 300,  
SDR 26, Trolining

Portfel wyrobów
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Gazociągi ciśnieniowe

Firma Wavin oferuje również rozwiązanie do montażu bez-

wykopowego rur gazowych – za pomocą rur Compact Pipe®  

PE 100-RC.

W zgodności z wydanym przez DVGW arkuszem roboczym  

GW 335 A2 oraz w zgodności z normą DIN EN 1555 i wytycz-

nymi PAS 1075, rura Compact Pipe® PE 100-RC produkowa-

na jest w kolorze pomarańczowym. Rury gazowe Compact 

Pipe® PE 100-RC posiadają certyfikat PAS 1075 wydany przez  

DIN CERTCO. Określa on ich trwałość eksploatacyjną na  

100 lat do montażu bezwykopowego.

Rura Compact Pipe® PE 100-RC wytrzymuje uszkodzenia 

zewnętrzne i długoterminowe obciążenia punktowe. Rura  

Compact Pipe® PE 100-RC jest niezależna od otaczającej ją – 

nawet ewentualnie uszkodzonej – starej rury oraz od materiału 

ziemnego użytego do zasypania wykopu.

Rury Compact Pipe® są w dalszym ciągu dostępne w standar-

dzie PE 100.

Wodociągi ciśnieniowe

Nowa wersja rury Compact Pipe® firmy Wavin jest obecnie do-

stępna w odmianie PE 100-RC do montażu bezwykopowego 

rur wodociągowych. Wytrzymuje ona wszelkie długotermino-

we obciążenia – np. od spękań starej rury, zasypania wykopu 

wszelkimi klasami ziemi, jak również dodatkowe obciążenia 

punktowe.

W zgodności z wydanym przez DVGW arkuszem robo-

czym GW 335 A2 oraz w zgodności z normą DIN EN 12201-2  

i wytycznymi PAS 1075, rura Compact Pipe® PE 100-RC produ-

kowana jest w kolorze niebieskim. Rury wodne Compact Pipe® 

PE 100-RC posiadają certyfikat PAS 1075 wydany przez DIN 

CERTCO. Określa on ich trwałość eksploatacyjną na 100 lat 

przy montażu bezwykopowym.

Rury Compact Pipe® są dalej dostępne w standardzie PE 100.

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

* Na zamówienie. 

Compact Pipe®

PE 80-RT

Compact Pipe®

PE 100 
Kanalizacja

Compact Pipe®

PE 100 
Woda

Compact Pipe®

PE 100
Gaz

Compact Pipe®

PE 100-RC
Woda

Compact Pipe®

PE 100-RC
Gaz

Materiał 
Test materiału RC
Produkcja według:

PE 100-RT
DIN EN 11296-3

PE 100
DIN EN 11296(7)-3

PE 100
DVGW certificate 
DIN EN 11298-3

PE 100
DVGW certificate 
DIN EN 11299-3

PE 100-RC
PAS 1075 cert.
DVGW certificate
DIN EN 11298-3

PE 100-RC
PAS 1075 cert.
DVGW certificate
DIN EN 11299-3

Szczególne
właściwości
ochronne

Nie Nie Nie Nie Tak Tak

Proces montażu
Montaż
bezwykopowy
poprzez właz

Montaż
bezwykopowy
poprzez właz

Montaż
bezwykopowy
poprzez wykop

Montaż
bezwykopowy
poprzez wykop

Montaż
bezwykopowy
poprzez wykop

Montaż
bezwykopowy
poprzez wykop

Podkład Piasek Piasek Piasek Piasek
Wszelkie rodzaje
podkładów

Wszelkie rodzaje
podkładów

DN (mm) 100–500, według
zakresu wyrobów

100–500, według
zakresu wyrobów

100–500, według
zakresu wyrobów

100–500, według
zakresu wyrobów

100–500, według
zakresu wyrobów

100–500, według
zakresu wyrobów

Klasa ciśnieniowa
(bar) 8 10 10 6/4 10 6/4

SDR 26 17/26 17/26* 17,6/26* 17/26* 17,6/26*

Trwałość
eksploatacyjna 80 lat 80 lat 80 lat 80 lat 100 lat 100 lat
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Zestawienie wyrobów
Compact Pipe® • PE 100 • PE 100-RC • Rury wodne

Rury Compact Pipe® • PE 100 • PE 100-RC • Rury gazowe

DN
[mm]

Zakres  
remontowy 

[mm]

Di (c.) przy montażu  
z nominalną wartością DN 

[mm]

Grubość ścianki 
DN/SDR 

[mm]

Długości  
standardowe

[m]

SDR 26 • PN 6 • na bębnie
100  97–102  92  3,9 na zamówienie
150 145–153 138  5,8 600
175 170–178 160  6,7 600
200 194–204 183  7,7 440
225 217–229 206  8,6 440
250 241–255 229  9,6 400
280 280–295 257 10,8 250
300 289–306 276 11,5 210

(350)* 340–357 321 16,7 150
(400)* 385–408 366 19,1 93
(450)* 436–459 413 21,5 93
(500)* 485–510 459 23,9 90

SDR 17 • PN 10 • na bębnie
100  97–102  87  5,9 na zamówienie
125 121–129 109  7,4 600
150 145–153 130  8,8 600
175 170–178 153 10,3 600
200 194–204 175 11,8 400
225 217–229 197 13,2 330
250 241–255 219 14,7 330
280 280–295 245 16,5 250
300 289–306 262 17,6 190
350 340–357 306 20,6 150
400 385–408 350 23,5  93

* Dostępne tylko w wersji SDR 21.
Inne wymiary – na zamówienie.

DN
[mm]

Zakres  
remontowy 

[mm]

Di (c.) przy montażu  
z nominalną wartością DN 

[mm]

Grubość ścianki 
DN/SDR 

[mm]

Długości  
standardowe

[m]

SDR 26 • PN 4 • na bębnie
100  97–102  92  3,9 na zamówienie
150 145–153 138  5,8 600
175 170–178 160  6,7 600
200 194–204 183  7,7 440
225 217–229 206  8,6 440
250 241–255 229  9,6 400
280 280–295 257 10,8 250
300 289–306 276 11,5 210

(350)** 340–357 321 16,7 150
(400)** 385–408 366 19,1 93
(450)** 436–459 413 21,5 93
(500)** 485–510 459 23,9 90

SDR 17 • PN 5 • na bębnie
100  97–102  87  5,9 na zamówienie
125 121–129 109  7,4 600
150 145–153 130  8,8 600
175 170–178 153 10,3 600
200 194–204 175 11,8 400
225 217–229 197 13,2 330
250 241–255 219 14,7 330
280 280–295 245 16,5 250
300 289–306 262 17,6 190
350 340–357 306 20,6 150
400 385–408 350 23,5  93

* Gaz, PN [bar] według wytycznych DIN EN ISO.   ** Dostępne tylko w wersji SDR 21.
Inne wymiary – na zamówienie.

NOWOŚĆ
PE 100-RC

Zgodne z PAS 1075

NOWOŚĆ
PE 100-RC

Zgodne z PAS 1075

Uwaga: rury Compact Pipe® wykonane  
z materiałów PE 100 i PE 100-RC są dostępne  
w takich samych wersjach. Nie ma żadnych 
różnic w grubościach ścianki związanych  
z DN ani w długościach standardowych.

Uwaga: rury Compact Pipe® wykonane  
z materiałów PE 100 i PE 100-RC są dostępne  
w takich samych wersjach. Nie ma żadnych 
różnic w grubościach ścianki związanych  
z DN ani w długościach standardowych.
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DN
[mm]

Zakres  
remontowy 

[mm]

Di (c.) przy montażu  
z nominalną wartością DN 

[mm]

Grubość ścianki 
DN/SDR 

[mm]

Długości  
standardowe

[m]

SDR 26 • PN 6 • na bębnie
100  97–102  92  3,9 na zamówienie
150 145–153 138  5,8 600
175 170–178 160  6,7 600
200 194–204 183  7,7 440
225 217–229 206  8,6 440
250 241–255 229  9,6 400
280 280–298 257 10,8 250
300 289–306 276 11,5 210

(350)* 340–357 321 16,7 150
(400)* 385–408 366 19,1 93
(450)* 436–459 413 21,5 93
(500)* 485–510 459 23,9 90

SDR 17 • PN 10 • na bębnie
100  97–102  87  5,9 na zamówienie
125 121–129 109  7,4 600
150 145–153 130  8,8 600
175 170–178 153 10,3 600
200 194–204 175 11,8 400
225 217–229 197 13,2 330
250 241–255 219 14,7 330
280 280–298 245 16,5 250
300 289–306 262 17,6 190
350 340–357 306 20,6 150
400 385–408 350 23,5  93

* Dostępne tylko w SDR 21.
Inne wymiary – na zamówienie.

Rury Compact Pipe® • PE 100-RT • Grawitacyjne rury kanalizacyjne

Rury Compact Pipe® • PE 100 • PE 100-RC • Rury kanalizacyjne i ciśnieniowe rury ściekowe

DN
[mm]

Zakres  
remontowy 

[mm]

Di (c.) przy montażu  
z nominalną wartością DN 

[mm]

Grubość ścianki 
DN/SDR 

[mm]

Długości  
standardowe

[m]

SDR 26 • na bębnie
100  97–103  92  3,9 na zamówienie
150 145–155 138  5,8 600
175 175–180 160  6,7 600
200 194–206 183  7,7 440
225 217–232 206  8,6 440
250 241–258 229  9,6 400
280 280–298 257 10,8 250
300 289–309 276 11,5 210
350 340–360 321 13,5 160
400 385–412 366 15,3 135

(450)* 436–463 413 21,5 93
(500)* 485–515 459 23,9 90

* Dostępne tylko w wersji SDR 21. 
Inne wymiary – na zamówienie.
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Bezwykopowe doszczelnianie wlotu przykanalika  
CPZA® 2012

Po zamontowaniu rur Compact Pipe® wewnątrz uszkodzonych, starych rur  

bezciśnieniowych istniejące przykanaliki można łączyć bezwykopowo przy 

zastosowaniu systemu CPZA® 2012 (doszczelnianie wlotu przykanalików do 

rur Compact Pipe®). Doskonale dopasowana linia CPZA® 2012 zostaje po-

łączona z okładziną PE z tego samego materiału i zblokowana po długości  

w określonych warunkach.

W skład systemu CPZA® 2012 wchodzą: profil bariery termicznej PE oraz dy-

sza z żywicy dla bezwykopowego dołączenia przyłącza. Profil PE wyposażony 

jest we wzmacniany element łączeniowy – w celu zapewnienia łączenia tego 

samego materiału z okładziną PE – oraz 

w dodatkowe uszczelnienie przed napo-

rem wody. Dodatkowa folia zewnętrzna  

w obszarze dyszy o długości ok. 30 cm 

gwarantuje określoną zawartość żywicy 

oraz zapobiega rozkładowi w obszarze wód 

gruntowych.

Standardowe przykanaliki DN 100 – DN 200 

można łączyć z rurami typu Compact Pipe®  

DN 250 – DN 500.

Istnieje również opcja łączenia rurociągu 

zasilającego poprzez wylanie zaprawy z odpowiednimi żywicami reaktywnymi.

Impregnowane 
żywicą kielichy 
rur

Stara rura

Compact Pipe®

Profil bariery termicznej PE

CPZA® 2012, zdjęcie przemysłowe

Wylanie zaprawy

Podłączenie 
do budynku

Duisburg, ścieki, DN 350, CPZA® 2012  
– renowacja kanału i wlotów przykanalików 
przez firmę Trolining

Techniki łączenia  

rur kanalizacyjnych 
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Łączenie z systemami studni PE

Przy zastępowaniu betonowych konstrukcji studni studniami PE (Wavin Tegra) rury 

Compact Pipe® mogą być zgrzewane bezpośrednio z króćcami PE kinety. Przy tym 

zastosowaniu najpierw montuje się rurę Compact Pipe®. Następnie demontuje się sta-

rą studnię i umieszcza nową studnię PE. Standardowe kształtki elektrooporowe łączą 

króćce studni PE z nowym rurociągiem z rur Compact Pipe®.

Połączenia w studniach naprawianych wykładzinami PE

W celu dokonania naprawy studni z wykorzystaniem wykładzin PE dno kinety starej 

studni wykonanej z jakiegokolwiek materiału zostaje całkowicie wyremontowane za 

pomocą PE. W tym zastosowaniu rura Compact Pipe® zostaje zamocowana w dnie 

kinety poprzez punkt montażowy. Półokrągłe kształtki kanału ściekowego są następnie 

zgrzewane z rurami Compact Pipe® za pomącą ekstrudera, w celu uzyskania całkowitej 

szczelności systemu.

Montaż punktów stałych

Punkty stałe są montowane na rurach Compact Pipe® w studni, aby utrzymać ją w po-

łożeniu w studniach końcowych i pośrednich.

W tym celu segmenty rury wykorzystuje się jako mocowania. Są one zblokowa-

ne po długości z rurociągiem z rur Compact Pipe® oraz łączone przy zastosowa-

niu płaszczy grzewczych lub mat do zgrzewania. Mocowania montowane są bez-

pośrednio przy ścianie wewnętrznej studni na wystającej rurze Compact Pipe®.  

Mocowania są również dostępne u wiodących producentów kształtek.

Montaż podłączeń przyłączy kanalizacyjnych w wykopie otwartym

Czasami zachodzi konieczność montażu przyłączy przy użyciu wykopu otwartego, je-

żeli przyłącza już istnieją lub w innych szczególnych okolicznościach. Służą do tego 

specjalne kształtki siodłowe „top-loading”. Rurę PE można następnie bezpośrednio 

zgrzać z dyszą wychodzącą, a każdy inny materiał można łączyć poprzez złączkę ruro-

wą. Takie siodła rurowe dostępne są od DN 200 w górę.



14  

Bezpieczne łączenie rur kształtkami standardowymi

Będąc dostawcą kompletnego systemu, firma Wavin oferuje szeroki asortyment 

opcji łączeniowych do systemów rur Compact Pipe®. Rurociągi ciśnieniowe 

naprawiane rurami Compact Pipe® firmy Wavin są łączone z istniejącymi ruro-

ciągami przy zastosowaniu standardowych kształtek. Popularną praktyką jest 

łączenie takimi kształtkami jak: kształtki elektrooporowe, kołnierze czy kształtki 

redukcyjne. Złącza zgrzewane o wysokiej trwałości można wykonywać szybko  

i niedrogo.

Istnieje możliwość wykonywania przyłączy dla ru-

rociągów ciśnieniowych przy zastosowaniu spe-

cjalnego siodła rurowego „top-loading”. Umoż-

liwia to bezpośrednie zgrzewanie przyłączy PE  

z wychodzącymi mufami siodeł. Specjalne ada-

ptery stosuje się do łączenia z innymi materiałami.

Punkty stałe są nagrzewane na rurach Com-

pact Pipe® w celu ich stabilizacji w wykopie.  

Do tych mocowań wykorzystuje się segmenty rury.  

Są one zblokowane po długości z rurociągiem  

z rur Compact Pipe® oraz łączone przy zastosowa-

niu płaszczy grzewczych lub mat do zgrzewania. 

Gotowe do użycia mocowania znajdują się w ofer-

cie producentów kształtek (np. firmy PLASSON®).

Kształtka elektrooporowa, DN 500,  
GF/Wavin

Zdjęcie przemysłowe

Hann. Münden, ciśnieniowa  
kanalizacja ściekowa, DN 150, SDR 17,6, 
RSC Cottbus

Techniki łączenia  

rur ciśnieniowych
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Zapewnianie jakości

Odporność chemiczna

Na podstawie materiału PE dla komunalnych kanalizacji ściekowych określa się 

odporność chemiczną rur Compact Pipe® dla wartości odczynu pH: od pH 2 (kwa-

sowego) do pH 12 (zasadowego). Jeżeli chodzi o ścieki przemysłowe, patrz: tabela 

odporności chemicznej opublikowana przez firmę Wavin (do pobrania pod adresem:  

www.wavin.de); w zgodności z wytycznymi jakościowymi SKZ/TÜV-LGA „Rury, stu-

dzienki i komponenty składowisk odpadów”, wrzesień 2013 r., rury Compact Pipe®  

PE 100, zielone wykazują wymaganą wartość FNCT > 1 600 h. 

Rurociągi przemysłowe

Kompleksowe zarządzanie jakością

Tak jak w przypadku produkcji standardowych rur PE, na surowcach przeprowadzane 

są wszelkie wymagane testy kontroli jakości – np. próby na rozciąganie lub testy na 

określenie gęstości i zawartość wilgoci. Próby pełzania do zerwania próbki przeprowa-

dza się na gotowej rurze Compact Pipe® w celu sprawdzenia jej jakości.

Schemat blokowy (umieszczony po prawej stronie) ilustruje kolejność kroków kontro-

li jakości. Efekt pamięci kształtu rury poddaje się testom na wyrobie „M” (wyprodu-

kowanym) natychmiast po wytłaczaniu. Symulacje rozszerzania rury Compact Pipe®  

wykonuje się w laboratorium (test partii) dla produktu „I” (instalowanego). 

Rury Compact Pipe® przekazywane są do wysyłki tylko w przypadku osiągnięcia pozy-

tywnego wyniku w testach.

Produkcja okładziny PE

Produkt „M”

Symulacja montażu

Produkt „I”

Próbka

Jakość OK?

TakNie

Test produktu „M”

Montaż

Produkt „I"

Gwarancja jakości

Materiał wysokiej jakości

Rury Compact Pipe® firmy Wavin produkowane są w zgodności z przepisami  

11296-3 –11299-3. Dotyczą one takich mediów jak: ścieki kanalizacyjne, ścieki przemy-

słowe, woda pitna i gaz. W normach określone są stany „M” (produkcji) oraz „I” (instalacji).  

Do wytwarzania rur Compact Pipe® firmy Wavin wykorzystuje się tylko czysty, bez re-

granulatu surowiec PE 80/PE 100. Wstępne kontrole przeprowadza się przy odbiorze 

surowców. Rury Compact Pipe® są najpierw wytłaczane jako standardowe rury PE,  

a później wstępnie odkształcane. W celu osiągnięcia pożądanego efektu zapamięty-

wania kształtu bardzo istotna jest temperatura materiału. Na próbkach rur sprawdza 

się, czy został osiągnięty konieczny efekt pamięci kształtu. Dopiero po pozytywnym 

przejściu tego testu rury nawija się na bębny (stan „M”). Przeprowadzany następnie w 

laboratorium test na ekspansję stanowi symulację procesu montażu na placu budowy. 

Dzięki temu można zagwarantować to, iż produkt końcowy produkowany w zakładzie 

spełnia konieczne standardy wysokiej jakości.

Przed zamontowaniem rur Compact Pipe® klient otrzymuje obliczenia statyczne. Po ich 

zaakceptowaniu wykonuje się standardowe inspekcje TV oraz próby ciśnieniowe, po 

czym wykonawca prac montażowych opracowuje specjalne protokoły.

Efekt pamięci kształtu
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Firmy upoważnione do instalacji rur przy zastosowaniu systemu 

Compact Pipe® muszą posiadać konieczne kwalifikacje, które 

zobowiązane są przedłożyć klientowi. Kwalifikacje te można 

uzyskać tylko poprzez udział w regularnych specjalistycznych 

szkoleniach organizowanych przez firmę Wavin, zakończonych 

wystawieniem certyfikatów szkoleniowych. Niżej wymienio-

ne firmy zajmujące się budową rurociągów pracują na terenie 

Polski od wielu lat jako licencjonowane firmy montażowe rur  

w systemie Compact Pipe®:

Smoleńsk – Kraków, magistrala wodociągowa,  
DN 500, 0,5 km, rok 2016,  
wykonawca: INSTAL-KOP Wojnicz

Retoryka – Kraków, magistrala wodociągowa,  
DN 500, 1,3 km, rok 2015,  
wykonawca: INSTAL-KOP Wojnicz

Rzeszów, wodociąg  
DN 400 – DN 500, 2,2 km, rok 2012,  
wykonawca: PBRS Kielce

Wrocław, rurociąg tłoczny,  
DN 400, 4,3 km, rok 2011,  
wykonawca: PBRS Kielce

Licencjonowane  

firmy montażowe
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Ujście, kanalizacja,  
DN 300, 1,2 km, rok 2011,  
Diringer & Scheidel Wrocław na Diringer & Scheidel Niemcy 

Ujście, doszczelnianie wlotów przykanalików,  
DN 300/DN 150, 26 szt., rok 2011,  
Diringer & Scheidel Wrocław na Diringer & Scheidel Niemcy 

Poznań, gazociągi,  
DN 150 – DN 300, 5,4 km, rok 2013–2014,  
wykonawca: Blejkan Wysogotowo

Poznań, wodociąg,  
DN 300, 0,5 km, rok 2013,  
wykonawca: Blejkan Wysogotowo

Płużniczka – Wielowieś, gazociąg wysokiego ciśnienia,  
2,5 MPa, DN 500, 11,5 km, rok 2009–2010,  
wykonawca: GZOG Zabrze

Wielowieś – Tworóg, gazociąg wysokiego ciśnienia,  
2,5 MPa, DN 500, 12,3 km, rok 2011–2012,  
wykonawca: GZOG Zabrze
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Poprzez ekipy produkcji i logistyki z zakładu w miejscowości Twist firma Wavin 

GmbH koordynuje dostawy rur typu Compact Pipe® do każdego miejsca na świe-

cie. Asortyment wyrobów dla globalnej sieci licencjobiorców firmy Wavin wytwa-

rza się na dwóch liniach produkcyjnych. Długości nawijane na bęben można rów-

nież dopasowywać w zależności od indywidualnych warunków danego miejsca 

budowy, a bębny w specjalnych wymiarach są dostępne do transportu lądowego  

i morskiego. Standardowe długości i wymiary rur znajdują się zawsze na skła-

dzie. Niemniej jednak produkcja przeważnie prowadzona jest z uwzględnieniem 

indywidualnych warunków montażowych i dostarczana bezpośrednio na miej-

sce budowy. Rury Compact Pipe® PE można przechowywać w terenie otwartym 

przez dwa lata od daty ich produkcji.

Jeżeli nie ma możliwości położenia systemu rur Compact Pipe®, firma Wavin 

oferuje inne produkty przeznaczone do nowoczesnych procesów montażowych.  

Wysokiej jakości systemy rur ciśnieniowych w odmianie RC dostępne są do 

montażu bezwykopowego w rurach pojedynczych, ciągach rurowych oraz do 

naprawy spękań za pomocą okładzin.

Materiał PE sprawdził się w projektach remontowych z użyciem wykopów otwar-

tych. Do tego zastosowania zalecane są studzienki Pro-TV i Tegra.

Transport dla firmy  
BONEX Building Co. Ltd.

Transport dla firmy Willen GmbH

Ekipa produkcyjna rur typu Compact Pipe®  
Wavin GmbH, zakład w Twist

Produkcja i logistyka
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* Zgodnie z zakresem wyrobów.

Wavin TSDOQ ®  
Najwyższa jakość rur PE 100-RC do renowacji i bezwykopowego  
układania rurociągów

Safe Tech RC  
Rura PE 100-RC do renowacji i bezwykopowego układania rurociągów

Shortlining and Burstling KMR  
Renowacja kanalizacji grawitacyjnej za pomocą krótkich modułów rurowych

   Materiał: PE 100-RC

   Rura trójwarstwowa* o charakterystyce 

ochrony według PAS 1075

   Dodatkowy certyfikat jakości  

(w odmianie PE 100-RC + DOQ)  

dla wszelkich technik montażowych

   DA 32 – DA 500, SDR 11/17*

   Materiał: PE 100-RC

   Rura dwuwarstwowa* o charakterystyce 

ochrony według PAS 1075

   Nadaje się do wszelkich technik montażo-

wych

   DA 25 - DA 500, SDR11/17

   Materiał PVC lite

   nstalacja poprzez studnie kanalizacyjne

    Shortlining KMR – wprowadzanie modułów 

o mniejszej średnicy niż stary kanał

   Burstlining KMR – wciąganie modułów  

o średnicy kanału lub większej wraz z kru-

szeniem

   Bezpłatne szkolenia i wynajem sprzętu

   Zakres średnic modułów DA 160 – DA 630

   Sztywność obwodowa – min. 8 kPa

PE 100-RC+ 

DOQ-Qualität

PE 100-RC

Dodatkowy, udokumentowany system 

zapewniania jakości akredytowanego 

instytutu badawczego FNCT

≥ 8 760 rurogodzin dla każdej  

partii surowca (według  

specyfikacji PAS 1075  

≥ 3 300 godzin)

Inne systemy  

budowy i renowacji rurociągów



Odkryj naszą szeroką ofertę na www.wavin.pl

Zagospodarowanie wody 
deszczowej

Dystrybucja wody  
i gazu

Grzanie  
i chłodzenie

Wavin Polska S.A.  |  ul. Dobieżyńska 43  |  64-320 Buk  |  Polska  |  Tel.: +48 61 891 10 00 
www.wavin.pl  |  E-mail: kontakt.pl@wavin.com

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów 
do druku są one aktualne i nie budzą zastrzeżeń.

© 2022 Wavin Polska S.A. Wavin Polska S.A. ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, dlatego zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub 
zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania.

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.
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Systemy kanalizacji  
zewnętrznej i wewnętrznej


