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Kształtki z tworzyw
sztucznych do rur PE
Nowe rozwiązania
Firma Plasson rozwinęła i wprowadziła na rynek wiele rozwiązań poprawiających
jakość i szybkość łączenia rurociągów. Należą do nich m.in. elektrooporowe
kształtki nastawne.
Plasson to od 40 lat światowy lider na rynku instalacji z tworzyw sztucznych, oferujący
kompletną paletę produktów – zarówno kształtki
skręcane (zaciskowe), jak i elektrooporowe, stosowane w instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, przemysłowych oraz gazowych, a także
zestaw narzędzi i urządzeń zapewniających pewny
i wygodny montaż instalacji.

Kształtki nastawne
Niejednokrotnie podczas budowy instalacji
występuje konieczność połączenia dwóch rurociągów pod kątem innym niż w standardowych
kształtkach (90, 45, 30 lub 22,5°), często nieznanym. Produkowane przez Plasson kolana na-

stawne zapewniają kąt odchylenia do 24°. Kolana
nastawne dwustronnie dają również możliwość
wykonania niewielkiej odsadzki, co jest szczególnie ważne przy wystąpieniu niewspółosiowości
łączonych rur.
Kolano nastawne jednostronnie to połączenie
jednej mufy elektrooporowej z odcinkiem rury,
a kolano nastawne dwustronnie łączy dwie mufy
i odcinek rury. Po założeniu kształtki i ustawieniu
jej zgodnie z kierunkiem rurociągów wykonuje
się elektrozgrzewy, łącząc w ten sposób kształtkę
z rurą szczelnie i trwale.
Rozwiązanie to wykorzystano przy projektowaniu kształtek polietylenowych do kanalizacji.
Plasson oferuje kolana nastawne jednostronnie
oraz kolana nastawne ze szczelnym przejściem
z PE na PVC.
Na szczególną uwagę zasługują siodła nastawne z odejściem d 160. Na odejściu mają
one elektrooporową mufę nastawną o kącie
odchylenia do 12°, dzięki czemu możliwe jest
dopasowanie połączenia do warunków terenu.
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Siodła nastawne umożliwiają pewny i szybki
montaż przyłącza kanalizacyjnego do sieci, a duży
zakres średnic siodła d 200–560 zapewnia podłączenie do dowolnej średnicy kanału. Szczególne
znaczenie mają one przy renowacji kanalizacji
metodą bezwykopową za pomocą rur PE. Podczas
montażu siodła nie ma konieczności odsłaniania
całej średnicy rury.

Kształtki nastawne zapewniają podczas układania instalacji dodatkową elastyczność. Dzięki
łatwemu dopasowaniu ulega skróceniu czasu
montażu, wykorzystuje się mniejszą liczbę kształtek i, co się z tym wiąże, nie trzeba wykonywać
dodatkowych elektrozgrzewów.

Złączki skręcane Plass4
Innym ciekawym rozwiązaniem, tym razem
wśród złączek skręcanych (zaciskowych), jest
seria Plass4. Są to uniwersalne złączki adaptacyjne przeznaczone do łączenia rur PE z rurami
z dowolnego materiału: stali, miedzi, ołowiu,
PE, PP, PVC i innych tworzyw sztucznych. Seria
Plass4, jak większość złączek Plasson, wykonana
jest w technice „push fit”. Podczas instalacji nie
ma potrzeby demontażu złączki, odkręcania nakrętek i przekładania uszczelek. Wystarczy tylko
wsunąć przyłączaną rurę w kształtkę do oporu
(ogranicznik), a następnie dokręcić nakrętkę.
Do montażu nie są konieczne żadne dodatkowe
urządzenia ani skomplikowane narzędzia.
Złączki Plass4 produkowane są jako mufy oraz
kolana w zakresie średnic od d 25 do d 50 mm.
Wszystkie wyroby firmy Plasson mają aprobaty jednostek certyfikujących na całym świecie.
Kształtki produkowane są zgodnie z normami
europejskimi, w tym: PN-EN 1555 – do przesyłania paliw gazowych, PN-EN 12201 – do
przesyłania wody, a także zgodnie z wytycznymi
do zastosowań przemysłowych PN-EN ISO 15494
(norma zharmonizowana z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE). Kształtki mają także krajowe
certyfikaty zgodności oraz atest PZH i w myśl
prawa polskiego nadają się do stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych.
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