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Profil firmy
Naylor Industries PLC jest biznesem
rodzinnym od czterech pokoleń. Grupa,
której główna siedziba mieści się w
Barnsley w Wielkiej Brytanii, a zakłady
rozlokowane są w południowej i zachodniej
części Yorkshire, West Midlands i Fife,
zatrudnia około 300 osób i sprzedaje
produkty w Wielkiej Brytanii, Europie, na
Środkowym Wschodzie, w Azji PołudniowoWschodniej, Australazji i Ameryce
Północnej. Roczne obroty sięgają 30
milionów GBP.
W ostatniej dekadzie firma uległa
ogromnemu przeobrażeniu. W ciągu
ostatnich dziesięciu lat dokonano inwestycji
kapitałowych o wartości 18 mln GBP, co
umożliwiło firmie Naylor zarówno
dywersyfikację , jak i zwiększenie
wydajności.
Firma Naylor stosuje unikalne podejście
biznesowe oparte na długoterminowych
relacjach z klientami. Opiera się ono przede
wszystkim na współpracy z klientami,
wzajemnej zależności, profesjonalnej
obsłudze, zrównoważonym i korzystnym
rozwoju oraz innowacjach.
Świat budownictwa i zapewnienia usług
zmienia się, organizacje z sektora
publicznego i prywatnego ściślej
współpracują ze sobą, oczekiwane są

wspólne przedsięwzięcia mające na celu
zapewnienie całościowych rozwiązań, a
nowe formy umów umożliwiają tworzenie
łańcuchów dostaw opartych na współpracy.
Firma Nylor uznaje tylko najwyższe
standardy w zakresie zrównoważonego
rozwoju, innowacji technicznych i
bezpieczeństwa, a jej starania w tych
dziedzinach były wielokrotnie nagradzane.
Firma Nylor stworzyła silne relacje z
partnerami z łańcucha dostaw w celu
minimalizacji ryzyka i oferowania produktów
wolnych od wad, dostarczanych na czas i w
ramach przewidzianego budżetu.
Grupa Naylor Industries ma pięć pionów.
Jednym z nich jest koncern Naylor
Drainage Clayware, który oferuje
najszerszą na świecie gamę kamionkowych
systemów drenażowych.
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Rozwój
systemów w
technologii
bezwykopowej
Opcje instalacji
Obecnie dostępne są dwie opcje uzyskania dostępu
do podziemnych rurociągów komunalnych - wykop
odkrywkowy i bezwykopowa.
Uzyskanie dostępu za pośrednictwem wykopu
odkrywkowego przebiega czteroetapowo:
• Wykopanie rowu, usunięcie urobku i tymczasowe
zapewnienie innych mediów.
• Ułożenie i połączenie rurociągu produktu.
• Wypełnienie rowu i ubicie wybranego materiału
ziemnego lub materiału wypełniającego.
• Odtworzenie dotychczasowej infrastruktury
naziemnej.
Wszystkie cztery etapy charakterysują się
koniecznością wykonania dużej ilości pracy fizycznej.
Zwykle, konieczne jest wykopanie i ponowne
zasypanie objętości ziemi 50 razy większej niż rura do
transportu produktu. Większość prac we wszystkich
czterech etapach jest skomplikowana i wymaga
różnych umiejętności, co wymaga koordynacji między
szeregiem firm i instytucji. Duże projekty mogą trwać
przez długi czas i powodować duże zakłócenia w
sensie społecznym, ekonomicznym i środowiskowym.
Dostęp z wykorzystaniem metody bezwykopowej
również wymaga prac naziemnych, ale nie w skali
niezbędnej w przypadku prac odkrywkowych.
Projekty w technologii bezwykopowej wymagają
dokładnego rozważenia istniejącego stanu rurociągów
podziemnych oraz warunków glebowych w celu
wybrania najodpowiedniejszej technologii. Należy
wybrać technologię i podejście oraz wykonać prace na
powierzchni z wykorzystaniem istniejącego dostępu
lub po wykopaniu otworów dostępowych.
Wybór technologii, położenia otworów dostępowych i
przebiegu nowych rur wymaga wstępnego przeglądu.
Jest to często postrzegane jako dodatkowy koszt, w
porównaniu do metody odkrywkowej. Jednak koszt
etapu przeglądu wstępnego projektu bezwykopowego
jest zwykle kompensowany krótszym czasem
realizacji.
Technologie bezwykopowe posiadają szereg
unikalnych zalet. W przypadku nowych instalacji,
inżynierowie mogą zainstalować rurociąg w
najkorzystniejszej warstwie gleby, niezależnie od jej
głębokości. W przypadku grawitacyjnych kanałów
ściekowych, można uzyskać znaczące oszczędności
przez utrzymanie przepływu grawitacyjnego i unikanie
przepompowni.
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Jeszcze do niedawna administratorzy i planiści miast
wierzyli, że jedną opcją konstrukcji i naprawy sieci
usług komunalnych jest zastosowanie technologii
wykonawczych wymagających kopania rowów.
Zakładano, że istniejące sieci komunalne są w dobrym
stanie, o ile nie ma dowodów na sytuację przeciwną. W
rzeczywistości, stopniowa degradacja postępowała
niepostrzeżenie a usterki występowały bez ostrzeżenia,
w wielu wypadkach wymagając bardzo szybkiej reakcji.
W ciągu ostatnich 25 lat stało się oczywiste, że
niewiele wiadomo o istniejących sieciach komunalnych.
Rysunki konstrukcyjne, tam gdzie istniały,
przekazywały niewiele informacji o wielkości rur i
zastosowanych materiałach. Co więcej, stan wyłożeń
rurociągów był nieznany, przecieki i infiltracja nie były
mierzone, a związane z tym problemy higieniczne
często nierozwiązane.

Ocena miejsca
Niezależnie od tego jaka technika zostanie
zastosowana do zamontowania podziemnej usługi
komunalnej, projekt zostanie znacznie
udoskonalony w przypadku rozpoznania przed
wykonaniem prac, istniejących usług oraz gleby, w
której będzie wykonywana instalacja. Jest to
szczególnie ważne w przypadku projektów
bezwykopowych, w których projekt jest oparty o
raport z badania miejsca. W projektach
odkrywkowych, często sam wykop jest badaniem, a
projekt zwykle obejmuje rozwiązywanie problemów,
wtedy kiedy wystąpią. Postęp w projektowaniu oraz
zastosowanie telewizji przemysłowej znacząco
redukują koszt nadzoru sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych, a informacje o stanie poniżej
poziomu wody można uzyskać z zastosowaniem
radarów do penetracji gruntu. Tradycyjną zasadą
dla większości projektów podziemnych jest to, że
koszt zwykle rośnie w bezpośredniej relacji do
głębokości prac. W wyniku tego, pierwszym
podejściem jest wykonywanie nowej instalacji tak
płytko, jak to praktyczne, a wszelkich dostępów do
istniejących rurociągów, tak krótkich i prostych jak to
możliwe.
W projektach bezwykopowych, doświadczenie
wykazuje, że jest niewielka zależność między
kosztem a głębokością. W przypadku pracy na
istniejących rurociągach, można zastosować już
istniejące punkty dostępowe, a prace mogą zostać
zaplanowane tak, aby ograniczyć zakłócenia.
W przypadku nowych projektów, rodzaj gleby i
głębokość wód gruntowych mogą wpływać na wybór
zastosowanych technologii i procesów. Przez
zastosowanie technologii bezwykopowej,
projektanci mogą wykorzystać najlepsze warunki
glebowe, niezależnie od głębokości, umożliwiając
instalację nowych usług w obszarach, gdzie metody
odkrywkowe były dotychczas niemożliwe do
zastosowania. Możliwość instalowania rur na
większych głębokościach może pomóc uprościć
projekty zapewniając dłuższe przebiegi rur o
niewielkim nachyleniu, tym samym ograniczając
zapotrzebowanie na przepompownie i studzienki
ściekowe. Ułatwia to instalowanie w miastach
rurociągów poniżej zapchanych już obszarów
podziemnych leżących blisko powierzchni.

DN600 x 2 m
na Węgrzech

DN700 x 2 m w Wielkiej Brytanii

Uwarunkowania finansowe
Oprócz czynników środowiskowych i społecznych
można dokonać porównania finansowego między
technologią bezwykopową a tradycyjnymi
metodami odkrywkowymi. Jednak porównanie takie
jest zwykle trudne, ponieważ trudno obiektywnie
porównać koszty. Wybór najbardziej odpowiedniego
technicznie rozwiązania zależy od warunków
gruntowych oraz położenia lustra wód gruntowych,
jednak w praktyce większe znaczenie w procesie
decyzyjnym mają ograniczenia finansowe projektu
oraz stopień dopuszczalnego ryzyka finansowego.
Powstaje również pytanie, kto ponosi koszty. Klient
jest odpowiedzialny za koszty bezpośrednie
kontraktu i możliwe odszkodowania za brak mediów
lub możliwości handlu przez lokalnych
mieszkańców i przedsiębiorców. Oznacza to
często, że koszty ponoszone są przez lokalnych
mieszkańców i przyszłe pokolenia. Co więcej,
niektóre rządowe polityki finansowe mogą
zniekształcić rzeczywiste koszty instalacji,
utrzymania i naprawy infrastruktury komunalnej.
Może to prowadzić do błędnego ustalenia, że
odkrywka jest tańsza, chociaż pełne podliczenie
kosztów środowiskowych i społecznych może
wskazywać na coś innego.
Bezpośrednie koszty metody bezwykopowej jak i
odkrywkowej pod względem materiałowym,
czasowym i wyposażenia można ustalić
stosunkowo prosto. Koszty pośrednie, takie jak
odtworzenie powierzchni, odłożone w czasie
naprawy dróg i budynków spowodowane
opóźnionym osiadaniem gruntu, planowany czas
eksploatacji po wykonaniu prac oraz stopień
zagrożenia nieplanowanymi lub dodatkowymi
pracami awaryjnymi, które mogą wystąpić w czasie
trwania projektu, często mogą przekraczać koszty
bezpośrednie. Zaletą metod bezwykopowych jest
to, że występują generalnie mniejsze koszty
pośrednie, ponieważ dostęp do powierzchni jest
mniej ograniczony, projekty są realizowane szybciej
i tym samym koszty środowiskowe i społeczne
ulegają znacznemu zmniejszeniu.

Uwarunkowania strategiczne
Prace wykopowe powodują zakłócenia drogowe,
uszkodzenia budynków oraz innej infrastruktury. Czas
trwania tych zakłóceń jest głównym źródłem
niezadowolenia lokalnych mieszkańców, biznesu i
społeczeństwa. Efektem tego jest rosnący sprzeciw
wobec prac budowlanych w ogólności, konieczność
coraz bardziej szczegółowego uwzględniania wpływu
prac na środowisko naturalne, a także coraz większe
roszczenia odszkodowawcze.
Przed podjęciem decyzji roztrząsa się kwestie związane
z wpływem prac na zdrowie pracowników, operatorów
maszyn oraz społeczeństwa, co doprowadziło do
wprowadzenia przepisów wymagających zastosowania
bezpiecznych procedur pracy. W przypadku
podziemnych sieci komunalnych ryzyko wypadku zależy
od tego, jak blisko pracownicy i operatorzy pracują
infrastruktury elektrycznej i mechanicznej oraz ruchu
ulicznego, a także w jakim stopniu muszą pracować w
przestrzeniach zamkniętych. Przy projektach
bezwykopowych prace koparką na powierzchni są
ograniczone do stosunkowo niewielkiego miejsca komór
wlotowych lub wylotowych i zwykle możliwe jest
ulokowanie ich z dala od miejsc niebezpiecznych oraz
ruchu ulicznego.
W porównaniu z metodami odkrywkowymi projekty
bezwykopowe charakteryzują się minimalnym
zakłóceniem życia na powierzchni i krótszym czasem
realizacji. W przypadku dobrze zarządzanych projektów
bezwykopowych otoczenie może nie zauważyć, że
poniżej przebiegają poważne prace budowlane.

Wiercenie z użyciem ślimaka w Wielkiej Brytanii

3

Rurociągi przyszłości
Firma Naylor Drainage Limited, która rozpoczynała
działalność od rur kamionkowych, nieustannie
przoduje w dziedzinie rozwoju produktów i innowacji.

spełniającym wymagania instalacji rurociągów z
wykorzystaniem metod bezwykopowych, które

Firma Naylor, na bazie ponad 100 lat doświadczenia
w ciągłej produkcji rur i złączek oraz rozwoju
systemów do ścieków wodnych wraz z ich
modyfikacjami, opracowała produkt, na który
występuje duże zapotrzebowanie w branży
konstrukcji bezwykopowych.

• Mikrotunelowanie

Firma Naylor Drainages jest czołowym na świecie
dostawcą specjalistycznych rur układanych
bezwykopowo. Jej produkty zastosowano nie tylko w
wielu prestiżowych projektach w Wielkiej Brytanii,
skąd firma pochodzi, a także na innych kontynentach.
Reputacja w zakresie niezawodności produktów jak i
serwisu dla klienta, jest częścią tradycji firmy Naylor.
Produkt firmy przeznaczony do układania
bezwykopowego - Denlok® - jest specjalnie
opracowanym systemem rur kamionkowych

obejmują:
• Wiercenie ślimakiem prowadzonym
• Rozpychanie rur
• Zastępowanie rur
• Wsuwanie do wnętrza
Podejście firmy Naylor do rozwoju produktów dla
przemysłu konstrukcji bezwykopowych pozwoliło
na stworzenie nowego wyposażenia produkcyjnego
i technik produkcji. Takie postępowe działanie
doprowadziło do zredukowania kosztu produktów
specjalistycznych, a oszczędności te zostały
przekazane klientom umożliwiając stosowanie
najwyższej klasy produktów po przystępnych
cenach.

Zapotrzebowanie na technologię bezwykopową
Władze komunalne i zakłady wodociągowe od ponad
100 lat inwestują znaczne środki w infrastrukturę
wodno-kanalizacyjną. Sieci dystrybucyjne mediów
komunalnych umieszczone są pod ziemią, w postaci
rurociągów, które są układane, naprawiane i
wymieniane z zastosowaniem wykopu z powierzchni.
W miastach i obszarach zurbanizowanych sieci
dystrybucyjne znajdują się pod drogami. Często
utrudnia to dostępność, szczególnie w obszarach o
dużym natężeniu ruchu i dużej ilości budynków.
Kiedy infrastruktura rurociągów nie jest prawidłowo
utrzymywana występują deficyty. Przykładowo, w
systemach dystrybucji wody możliwe są przecieki i
braki wody. Jednak w systemach ściekowych,
pęknięte lub uszkodzone rury mogą spowodować
przeciekanie ścieków, prowadząc do
zanieczyszczenia wód gruntowych. Problemy takie,
często powodują skutki związane z wpływem na
zdrowie i środowisko.
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Najstarsze podziemne systemy municypalne znajdują
się często płytko pod powierzchnią. Systemy
zainstalowane później często są głębiej lub
przeplatają się z wcześniejszymi instalacjami. Budowy
i naprawy wykonywane z powierzchni nieuchronnie
zakłócają ruch drogowy, prowadzenie biznesu i inne
usługi. Zakłócenia takie mają negatywny wpływ na
lokalne środowisko w zakresie jakości powietrza,
hałasu i innych zanieczyszczeń, jak również lokalnej
wegetacji i budynków. To z kolei obniża jakość życia
lokalnych mieszkańców.
Technologie bezwykopowe, minimalizujące
wymagania w zakresie wykopów powierzchniowych,
mogą znacząco zredukować wpływ na środowisko
instalacji, konserwacji i naprawy podziemnych
instalacji komunalnych. Dzięki minimalizacji zakłóceń
na powierzchni, znacząco redukowane są
ograniczenia ruchu drogowego.

Technologia bezwykopowa
Zastosowania
w nowych
instalacjach

Sektor bezwykopowy podlega stałym udoskonaleniom i rozwojowi. Modyfikacje obejmują
zarówno małe jak i duże średnice, dłuższe napędy, większą dokładność, szybsze i
zakrzywione prowadzenie, różne warunki glebowe oraz zdolność do pracy w głębiej w
wodach gruntowych.
Istnieje szereg metod bezwykopowego układania rur, w których rurociągi produktu są
wciskane w grunt za pomocą siłowników hydraulicznych zamontowanych poziomo na
stanowisku startowym. Praca jest zakończona, kiedy rurociąg dochodzi do stanowiska
wyjściowego. Oba stanowiska są następnie wykorzystywane jako serwisowe punkty
dostępowe.
Różne systemy układania nowych instalacji można z grubsza podzielić na:

• Układanie bezwykopowe, w którym urobek i woda są
usuwane za pomocą odpompowania szlamu.
• Wiercenie ślimakiem prowadzonym, gdzie urobek
usuwany jest za pomocą ślimaka przez stalową
obudowę. Specjalnie zaprojektowane rury są
następnie hydraulicznie wpychane przez maszynę.
• Rozrywanie rur, w którym istniejący rurociąg jest siłą
wciskany w koryto rurociągu, za pomocą
rozszerzającego się stożka hydraulicznego
sterowanego z powierzchni. Nowy rurociąg przepycha

głowicę ekspansyjną przez rurociąg, który jest
zastępowany.
• Zamiana rurociągu, gdzie istniejący rurociąg jest
usuwany za pomocą głowicy tnącej, a fragmenty
rurociągu są usuwane za pomocą ślimaków przez
nowych, wprowadzany rurociąg.
• Wsuwanie do wewnątrz, w którym rury są przeciągane
przez istniejący system rurociągów, a pustki między
nowym a starym systemem są wypełniane za pomocą
cementacji.

Wiercenie
ślimakiem
prowadzonym

Rozrywanie
rur

Przepychanie
rur
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Specyfikacja produktu
Kontrola jakości

Zgodność CE

Naylor Drainage wytwarza swoje produkty pod
kontrolą Systemu zapewnienia jakości spełniającego
wymagania normy BS EN9002:2008. Naylor Drainage
Ltd jest zarejestrowaną firmą o sprawdzonych
możliwościach (Certyfikat BSI nr FM1420).

Rury kamionkowe Naylor Drainage spełniają
wymagania normy europejskiej EN 295-10.

Specyfikacja elementu
Wszystkie rury i elementy Denlok® wytwarzane są
zgodnie z

Ocena zewnętrzna

BS EN295-7

Denlok®

posiada certyfikat zewnętrzny wystawiony
przez:
BSI Quality Assurance w ramach licencji nr 20173.
CE07 zgodnie z Dyrektywą 93/68/WE.
MPA NRW Niemcy - Nr licencji 210001169-01-01
PSB Singapore - Nr licencji 02235
CPRU Brunei - Nr licencji STD3/003

Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i
kanalizacyjnej - Część 7: Wymagania dotyczące
rur i połączeń stosowanych do przeciskania.
Rury i złączki Denlok® wytwarzane są zgodnie z
BS EN12889:2000
Bezwykopowa budowa i badanie przewodów
kanalizacyjnych.

Uszczelnienie prętowe LoknSlip 4.5
Rury Denlok i Revit o średnicach powyżej DN300 zawierają nowe uszczelnienie rur LoknSlip NS.

Konstrukcja i działanie uszczelnienia
LoknSlip zaprojektowane jest jako uszczelnienie ślizgowe
umieszczone na przyldze końca rury. Żaden smar nie jest
wymagany ani na uszczelnieniu ani na tulei ze stali nierdzewnej
ponieważ smar znajduje się w obramowaniu przesuwnym.
Ponieważ czop męski jest wsuwany do żeńskiej tulei, uszczelnienie
jest ściskane do ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego 4,5 bara.
Obramowanie przechodzi nad uszczelnieniem w czasie łączenia
redukując tarcie do minimum i działa jako poduszka między czopem
a tuleją, ograniczając przemieszczenia wzajemne pod działaniem
poprzecznych sił ścinających po wykonaniu połączenia. Konstrukcja
optymalizuje charakterystykę połączenia i zapewnia wyjątkowo
wysoki poziom niezawodności w czasie pracy.

Luz

Ściśnięcie
%

1

MAKS.

29

11.31

0.85

13.3

2

NORMALNE

35

18.33

1.20

15.3

3

MIN.

41

38.07

1.87

20.4

Pozycja

Siła odkształcająca Ciśnienie stykowe
N/mm
MPa

Szerokość
styku mm

LoknSlip dostępne w wykonaniu z EPDM lub
kauczuku nitrylowego, z certyfikatem wg EN681- 1

Przenikanie korzeni
Ze względu na duży nacisk stykowy, uszczelnienie
LoknSlip redukuje ryzyko przenikania korzeni przez
złącze, umożliwiając układanie rur pod dojrzałymi
drzewami.
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Proces produkcyjny
Wykonywana jest kontrola pośrednia oraz
sprawdzane są ciśnieniowo końcówki rur,
w celu zapewnienia integralności
materiału rury. Następnie nakładane są
elementy złącza i elementy są
pakowane do wysyłki.

Materiał lokalnego pochodzenia
jest dokładnie mieszany przed
mieleniem do drobnej postaci
umożliwiającej późniejsze
wyciskanie.

1

5
6
Rury Naylor Denlok
gotowe do wysyłki.

2

Surowiec gliniany jest mieszany
z wodą celem uzyskania
plastyczności do wyciskania.
Wyciskanie wysokociśnieniowe
zapewnia uzyskanie dużej gęstości
korpusu rury.
Przed wypaleniem przy dokładnej regulacji
temperatury szczególna uwaga zwracana jest
na wysuszenie, w celu usunięcia wilgoci.

4

3

Po procesie wypalenia i sortowania,
końcówki rur są dokładnie obrabiane
skrawaniem za pomocą sterowanych
komputerowo diamentowych frezów
profilowych. Uzyskiwana jest również
odpowiednia równoległość końców.
W celu odpowiedniego wypalenia
stosowane są silnie izolowane piece do
wypalania.
Odpowiednia jakość zeszklenia korpusu
rury uzyskiwana jest przy temperaturze
wypalania przekraczającej 1050°C.

Dostawa i rozładunek na miejscu
Dostawa rur odbywa się zgodnie z
życzeniem klienta, za rozładowanie
wszystkich opakowań przystosowanych
do rozładunku za pomocą wózków
widłowych, odpowiedzialny jest
odbiorca.
Jeżeli na placu brak jest wózka
widłowego, można przy składaniu
zamówienia, skorzystać ze
zorganizowania pojazdu transportującego
wyposażonego wózek widłowy.
elementem usługi dostawy Naylor jest

szczególne zwracanie uwagi na
pakowanie do transportu i wysyłki za
ocean.
Głównym zaleceniem jest to, aby
wszystkie opakowania pozostawały
nienaruszone wraz ze wszystkimi
zabezpieczeniami, do momentu aż
rury będą gotowe do użycia.
Wszystkie rury Denlok® oraz elementy
elastomerowe są odporne na ciepło,
ozon i promieniowanie ultrafioletowe.
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Cechy produktu i korzyści wynikające
z jego stosowania
Główne korzyści wynikające ze stosowania kamionkowych rur drenażowych Denlok®:
• Produkty Denlok® są całkowicie zgodne z
wymaganiami międzynarodowej normy EN295
dotyczącej kamionkowych rur drenażowych.
• Wysoka wytrzymałość osiowa na wciskanie.
• Wysoka wytrzymałość na zgniatanie pozwalająca
na przenoszenie obciążeń.
• Gładka powierzchnia ścianek charakteryzująca
się minimalnymi oporami tarcia.
• Doskonała odporność chemiczna – Denlok®
transportuje ścieki domowe, przemysłowe I
chemiczne.

• Precyzyjna obróbka końcówek rur zapewnia
przenoszenie sił układania podczas wciskania.
• Fabrycznie montowane elementy uszczelniające
z elastomeru EPDM oraz pierścienie oporowe z
płyty wiórowej. Elementy z płyty wiórowej
sprawdzone jako najlepszy materiał do
przenoszenia obciążeń.
• Dostępny szeroki zakres średnic.
• Wykorzystywane w projektach na całym świecie.
• Międzynarodowe wsparcie techniczne I
handlowe.

Zamontowany
rurociąg

Rurociąg w
czasie badań w
laboratorium
materiałowym w
Wielkiej Brytanii

Rura badana
zgodnie z
punktem 4.8
normy EN295-7
pod kątem
wyrzymałości
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Dane
produktu

®

Naylor Denlok

Typoszereg NC
DN150

d2 d1

d3

L

Wymiary rury

Wytrzymałość

Wielkość
nominalna

Średnica
wewnętrzna

Średnica
zewnętrzna

Średnica
końca rury

Długość
skuteczna

DN

d1

d2

d3

L

Wytrzymałość
na zgniatanie

Skręcanie
ręczne

Skręcanie
automatyczne

Przybliżona
masa

F1
(2)
sf=2.0
kN

F2
(3)
sf=1.6
kN

kg/m

183

228

45

mm

mm

mm

±0.5
mm

±0.5
mm

kN/m
FN

150

149±3.0

208±3.0

186

996

64

Wytrzymałości na przepychanie
1. F1 = dopuszczalna siła przepychania dla ręcznie zapisanych współczynników bezpieczeństwa 2/2 (wymiarowanie standardowe)
2. F2 = dopuszczalna siła przepychania dla automatycznego i sterowania, zapisane współczynniki bezpieczeństwa 2/1.6)

Rura drenażowa DN150 z uszczelkami EPDM i
formowaną wtryskowo tuleją polipropylenową oraz
zintegrowanym pierścieniem oporowym; wszystkie
elastomery spełniają wymagania normy EN681 1.
Kamionkowa rura drenażowa, która nadaje się do
budowy przyłączy budynków instalowanych z
zastosowaniem technologii bezwykopowej.
Naylor DN150 Denlok może zostać połączona
bezpośrednio z Naylor DN150 Densleeve z
wykorzystaniem montowanego fabrycznie
połączenia Denlok, bez połączeń specjalnych.
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®

Naylor Denlok

Typoszereg NC
Dn200 do DN300

d2 d1

d3

L

Wymiary rury

Wytrzymałość

Wielkość
nominalna

Średnica
wewnętrzna

Średnica
zewnętrzna

Średnica
końca rury

Długość
skuteczna

DN

d1

d2

d3

L

Wytrzymałość
na zgniatanie

Skręcanie
ręczne

Skręcanie
automatyczne

Przybliżona
masa

F1
(2)
sf=2.0
kN

F2
(3)
sf=1.6
kN

kg/m

mm

mm

mm

±0.5
mm

±0.5
mm

kN/m
FN

200

200±3.0

271±3.0

246

996

80

350

438

60

225

225±4.0

293±4.0

272

996

80

358

447

80

250

253±4.0

357±4.0

332

996

100

815

1019

100

300

305±5.0

412±5.0

388

996

120

938

1172

120

Rury o średnicy do DN300 są zwykle dostarczane w odcinkach o długości 1,0 m.
Rury o średnicy DN300 są dostępne w odcinkach o długości 2,0 m Inne długości dostępne na specjalne zamówienie.

Typoszereg rur drenażowych Naylor Denlok NC
obejmuje rury kamionkowe z równoległymi
powierzchniami czołowymi i precyzyjnie prostokątnym
gniazdem uszczelki.
Wszystkie rury mają fabrycznie montowane złącze ze
stali nierdzewnej 316, które zawiera formowaną
uszczelkę z elastomeru EPDM, a każda uszczelka ma
zintegrowany pierścień oporowy z EPDM,
przenoszący siłę wciskania podczas instalowania
rurociągów. Wszystkie elastomery spełniają
wymagania normy EN681-1.
Dzięki precyzyjnej obróbce gniazda uszczelki złącze
wytrzymuje wytrzymuje ciśnienie wewnętrzne i
zewnętrzne 2,4 bara, co umożliwia montaż poniżej
lustra wody oraz ochronę przed systemami
smarowania na etapie układania rury.
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®

Naylor Denlok

Typoszereg NS
DN400 do DN1200

d3

d2 d1

L

Wymiary rury

Wytrzymałość

Wielkość
nominalna

Średnica
wewnętrzna

Średnica
zewnętrzna

Średnica
końca rury

Długość
skuteczna

DN

d1

d2

d3

L

Wytrzymałość
na zgniatanie

Sterowanie
ręczne

Sterowanie
automatyczne

Przybliżona
masa

F1
(2)
sf=2.0
kN

F2
(3)
sf=1.6
kN

kg/m

mm

mm

mm

±0.5
mm

±0.5
mm

kN/m
FN

400

406±5.0

552±5.0

526.5

984
1984

160

1575

1969

240

450

450±5.0

585±5.0

564.0

984
1984

144

1625

2031

250

639±5.0

612.5

984
1984

120

1700

2125

260

660±5.0

633.0

984
1984

126

1780

2225

280

500

504±5.0

525

524±5.0

600

609±7.0

758±7.0

730.5

984
1984

120

2260

2825

338

700

715±9.0

855±9.0

819.0

984
1984

96

2500

3126

430

800

790±9.0

964±9.0

964.0

984
1984

128

3077

3846

508

5437

680
800

900

890±9.0

1080±9.0

1051.0

984
1984

108

4350

1000

991±9.0

1193±9.0

1164.0

984
1984

120

5210

6512

132

6237

7797

967

114

7527

9408

1170

1100

1085±12.0

1307±12.0

1276.0

984
1984

1200

1183±12.0

1430±12.0

1393.0

984
1984

Wytrzymałości na wciskanie
1. F1 = dopuszczalna siła wciskania ręcznego, zapisane współczynniki bezpieczeństwa 2/2 (w odniesieniu do wymiarowania standardowego)
2. F2 = dopuszczalna siła wciskania automatycznego i sterowania, zapisane współczynniki bezpieczeństwa 2/1.6)

Typoszereg rur wciskanych Naylor Denlok NS składa
się z kamionkowych rur wciskanych z równoległymi
końcami i interfejsu dokładnego złącza przylgowego.
Wszystkie rury z typoszeregu NS posiadają złącze
wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 316,
uszczelkę LoknSlip i pierścień MDF transferu

obciążenia.
Każda dostarczana rura będzie mieć fabrycznie
zamontowane wszystkie uszczelnienia i tuleję ze stali
nierdzewnej oraz pierścień oporowy dostarczany
oddzielnie, w osłonie, w celu ochrony materiału przed
wpływem środowiska.
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Naylor

Typoszereg Revit
DN225 do DN500

Wszystkie informacje aktualne w momencie druku.

d3

d2 d1

Wymiary rury

Wytrzymałość
Wytrzymałość
na zgniatanie

Wytrzymałość
na wciskanie

Przybliżona
masa

mm

kN/m
FN

kN

kg/m

277 +/-3

260

54

360

40

380 +/-5

360

60

580

80

375 +/-5

455 +/-5

445

45

610

125

400 +/-5

482 +/-5

468

64

650

150

450

450 +/-5

548 +/-5

534

54

745

200

500

500 +/-5

610 +/-5

586

60

815

235

Wielkość
nominalna

Średnica
wewnętrzna

Średnica
zewnętrzna

Średnica
końca rury

DN

d1

d2

d3

mm

mm

mm

225

225 +/-3

300

300 +/-3

375
400

Naylor Revit - rura zaprojektowana specjalnie do
zastosowania z wykorzystaniem techniki instalacji z "3"
przejściowym wierceniem ślimakiem prowadzonym.
Typoszereg rur do wciskania Naylor Denlok NS składa
się z kamionkowych rur do wciskania z równoległymi
końcami i dokładnym przylgowym interfejsem łączącym.
Wszystkie rury typoszeregu Revit NS posiadają złącze
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 316,
uszczelkę LoknSlip i pierścień MDF to przenoszenia
obciążenia.
Każda dostarczana rura będzie posiadać fabrycznie
zamontowane wszystkie uszczelnienia oraz tuleję ze
stali nierdzewnej, a pierścień oporowy będzie
dostarczany w oddzielnej osłonie, w celu ochrony przed
wpływem środowiska.
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Naylor

Zakres DenChem
Od DN150 do DN300

d2 d1

d3 c1

L

Wymiary rury

Wytrzymałość
Wytrzymałość
na zgniecenie

Odporność na
podnoszenie

Przybliżona
masa

mm

kN/m
FN

kN/m
FN

kg/m

208+/-3

186

64

183

45

271+/-3

246

80

350

45

225 +/-3

277 +/-3

260

54

360

50

300 +/-3

380 +/-5

360

60

580

85

400

400 +/-5

482 +/-5

468

64

650

160

450

450 +/-5

548 +/-5

534

54

745

210

Wielkość
nominalna

Średnica
wewnętrzna

Średnica
zewnętrzna

Średnica
końca rury

DN

d1

d2

d3

mm

mm

mm

150

150+/-3

200

200+/-3

225
300

W przypadku rurociągów do pracy w wysokich
temperaturach - do 130°C - typoszereg
DenChem nadaje się doskonale. Do
mikrotunelowania mogą obecnie zostać
zaoferowane specjalne rurki ceramiczne zdolne
do wytrzymania wysokich temperatur i
posiadające pełną odporność na atak zasadowy i
kwasowy. Zalecane są zastosowania w
przemysłach chemicznym, farmaceutycznym,
spożywczym oraz browarniczym. Bezpiecznie
można przesyłać ścieki przemysłowe o wysokiej
temperaturze będące wynikiem operacji
procesowych lub czyszczenia.

Naylor Industries plc – ponad
100 lat doświadczenia w
produkcji i dostarczaniu materiałów
budowlanych

• Systemy rur kamionkowych do układania
wykopowego I bezwykopowego
• Thermachem – drenaż substancji
chemicznych i ceramika przemysłowa
• Złączki Band-Seal do naprawy lub połączeń z
instniejącymi rurociągami
• Systemy drenażowe z tworzywa sztucznego,
przewody dwuścienne oraz komory rewizyjne
• Nadproża z betonu sprężonego
• Doniczki Yorkshire – seria doniczek
mrozoodpornych

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Doskonałe materiały budowlane

CZŁONEK NAYLOR GROUP OF COMPANIES

CLOUGH GREEN, CAWTHORNE
BARNSLEY
SOUTH YORKSHIRE, S75 4AD
ANGLIA

TELEFON: +44 1226 790591
FAKS: +44 1226 790531
EMAIL: INFO@NAYLOR.CO.UK
STRONA INTERNETOWA: WWW.NAYLOR.CO.UK
Ref: DLK0215

NAYLOR DRAINAGE
LIMITED

