
 

POLSKIE ZRZESZENIE INÝYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH 
ODDZIA£ W  KRAKOWIE � KO£O NR 15 W NOWYM S¥CZU  przy Spóùce z o.o. �S¹deckie Wodoci¹gi� 

 33-300 Nowy S¹cz, ul. Wincentego Pola 22   0.18 4141 210,  fax 0.18 443 83 04, e-mail: pzits@swns.pl  
 

 
 

  ��IInnnnoowwaaccyyjjnnee  tteecchhnnoollooggiiee  ww  ssyysstteemmaacchh  wwooddooccii¹¹ggoowwyycchh  zz  ¿¿eelliiwwaa  ssffeerrooiiddaallnneeggoo  BBiiooZZiinnaalliiuumm��  

 
Koùo Nr 15 Krakowskiego Oddziaùu PZITS 

w Nowym S¹czu przy Spóùce z o.o. �S¹deckie Wodo-
ci¹gi� wspólnie z Maùopolsk¹ Izb¹ In¿ynierów Budow-
nictwa w dniu 1 lipca 2015 roku zorganizowaùo semina-
rium szkoleniowe pn. "Innowacyjne technologie 
w systemach wodoci¹gowych z ¿eliwa sferoidalnego - 
BioZinalium�.  

Seminarium prowadzili mgr in¿. Tomasz Fusek 
oraz mgr Mikoùaj Rybicki, a uczestnikami byli czùon-
kowie Koùa PZITS Nr 15 oraz przedstawiciele wyko-
nawców i projektanci, w tym czùonkowie Maùopolskiej 
Izby In¿ynierów Budownictwa. 

Po krótkim wstêpie przedstawiaj¹cym historiê 

francuskiego producenta kompletnych systemów wodo-
ci¹gowych i kanalizacyjnych z ¿eliwa sferoidalnego - 
Saint-Gobain PAM, prowadz¹cy - mgr in¿. Tomasz 

Fusek � omówiù wùa�ciwo�ci mechaniczne ¿eliwa sfero-
idalnego w odniesieniu do stosowanego ju¿ od poùowy 

XIX wieku ¿eliwa szarego. Przedstawione zostaùy rów-
nie¿ zasady technologii produkcji wyrobów z ¿eliwa 

sferoidalnego oraz wùa�ciwo�ci mechaniczne dla ró¿-

nych warunków �rodowiskowych. W dalszej czê�ci 

prezentacji Pan Tomasz zwróciù uwagê na elastyczne 

dostosowanie do ró¿nych warunków i potrzeb, wysok¹ 

jako�ã, zwiêkszon¹ skuteczno�ã pasywacji, dziêki 

obecno�ci aluminium oraz wyj¹tkow¹ trwaùo�ã syste-
mów wodoci¹gowych wyprodukowanych z ¿eliwa sfe-
roidalnego. Rury, poù¹czenia i uszczelki ruroci¹gów 

z ¿eliwa sferoidalnego tworz¹ spójne i moduùowe sys-
temy, które pozwalaj¹ sprostaã wszystkim sytuacjom. 

Ruroci¹gi z ¿eliwa sferoidalnego stanowi¹ dzi� najlep-
sze techniczne rozwi¹zania dostêpne na rynku w zakre-
sie �rednic od DN 60 mm do DN 2000 mm.  

Kolejnym etapem prezentacji byùo przedsta-
wienie systemów wodoci¹gowych skùadaj¹cych siê 

z rur: 

1. Z powùokami standardowymi: 

NATURAL o DN od 60 do 600 � rura z wewnêtrzn¹ 

wykùadzin¹ z cementu hutniczego i zewnêtrzn¹ powùok¹ 

ZINALIUM (Zn+Al., 400g/m2) + ¿ywica epoksydowa, 

kielich wewn¹trz cynkowany. 

Rura �czarna� o DN od 60 do 2000 - rura z we-
wnêtrzn¹ wykùadzin¹ z cementu hutniczego i ze-
wnêtrzn¹ powùok¹ cynkow¹ (200g/m

2) + farba bitu-
miczna, kielich wewn¹trz cynkowany.  

 
 
 
 
 

2. Z powùokami specjalnymi: 

TT o DN 80-600 � system specjalny ze wzglêdu na 

otoczenie (grunty agresywne, technologie bezwykopo-
we, pr¹dy bù¹dz¹ce) � rura z wewnêtrzn¹ wykùadzin¹ 
z cementu hutniczego z zewnêtrz powùoka cynkowa + 
powùoka z polietylenu nakùadana ekstruzyjnie, kielich 
wewn¹trz cynkowany. 

PUX o DN 80-2000 � system specjalny ze wzglêdu na 

otoczenie (grunty agresywne, technologie bezwykopo-
we, pr¹dy bù¹dz¹ce) � rura z wewnêtrzn¹ wykùadzin¹ 

z cementu hutniczego z zewnêtrz powùoka cynkowa + 

powùoka z polietylenu, kielich wewn¹trz cynkowany. 

PUR o DN od 80 do 2000 � system specjalny ze 
wzglêdu na medium � dla wody miêkkiej: rura we-
wn¹trz poliuretan, z zewnêtrzn¹ powùok¹ cynkow¹ 
(200g/m2) + farba bitumiczna, kielich wewn¹trz cyn-
kowany. 

3. system do sieci wodoci¹gowych o ma-
ùych �rednicach,  

BLUTOP o DN od 75 do 160 � rura z wewnêtrzn¹ 

wykùadzin¹ z tworzywa termoutwardzalnego i ze-
wnêtrzn¹ powùok¹ ZINALIUM (Zn+Al 400g/m

2) + 
¿ywica epoksydowa, kielich wewn¹trz cynkowany. 

charakteryzuje siê zachowaniem wysokiej jako�ci wo-
dy, ponownym wykorzystaniu gruntu z wykopu oraz 
kompatybilno�ci¹ z rurami i akcesoriami z tworzyw 
sztucznych. 

Mgr Mikoùaj Rybicki przedstawiù propozycjê 

uzbrojenia drogowego z ¿eliwa sferoidalnego, skupiù 

uwagê na wùazach kanaùowych VIATOP i PAMREX 
klasy D 400, wykorzystywanych do uzbrojenia dróg 

o ruchu bardzo intensywnym. Wùaz kanaùowy VIATOP 
pozwala na podnoszenie caùego wùazu w przyszùo�ci, 

gdy zachodzi potrzeba renowacji nawierzchni drogi 
przez naùo¿enie kolejnej warstwy asfaltu, natomiast 

wùaz kanaùowy PAMREX zostaù zaprojektowany tak, 
aby mógù przenosiã obci¹¿enie intensywnym ruchem 

koùowym, jego pier�cieñ zapewnia amortyzacjê wstrz¹-

sów mechanicznych spowodowanych ruchem samocho-
dowym oraz zapewnia samoczynne centrowanie i sta-
bilno�ã pokrywy. 

W trakcie prezentacji uczestnicy zadawali py-
tania a Pan Tomasz wraz z Panem Mikoùajem rozwi¹-

zywali problematykê i odpowiadali na pytania. Po za-
koñczeniu prezentacji Pan Kazimierz Kudlik podziêko-
waù Panu Tomaszowi Fuskowi i Panu Mikoùajowi Ry-
bickiemu za prowadzenie szkolenia oraz wszystkim 
zebranym za uczestnictwo w seminarium.  
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