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SIMOFUSE® łączy w sobie zalety szybkiego 
montażu standardowych złączy wtykowych 
z parametrami wytrzymałościowymi typo-
wymi dla zgrzewania elektrooporowego. W 
ten sposób system SIMOFUSE® pozwala na 
stosowanie nowoczesnej techniki zgrzewa-
nia w kompaktowej formie zabudowy. 
Wynikiem tego jest zintegrowane ze ścian-
ką rury złącze elektrooporowe nie wyma-
gające użycia uszczelek elastomerowych. 
W ten sposób zaczyna się nowa era dosko-
nałego systemu zgrzewania. 

Po ponad 6 latach doświadczeń w zastoso-
waniu praktycznym w dziedzinie budowy i 
renowacji przewodów kanalizacyjnych sys-

tem SIMOFUSE® został ostatecznie dopraco-
wany technologicznie i dopuszczony do sto-
sowania w aplikacjach ciśnieniowych. Dzięki 
temu można teraz przy jego pomocy realizo-
wać rozmaite rozwiązania zarówno w zakre-
sie podziemnych przewodów kanalizacji 
ciśnieniowej jak i naziemnych ciśnieniowych 
systemów rurowych.

Wymogi, jakie muszą spełniać rurociągi 
ciśnieniowe, opisuje norma PN EN 12201 
[Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody i do ciśnie-
niowego odwadniania i kanalizacji – 
Polietylen (PE)]. W oparciu o te wytyczne 
opracowano odpowiedni program badań. 

Państwowy Instytut Badań Materiałowych 
(MPA) z Darmstadt jako instytucja niezależ-
na sprawuje w tym zakresie kontrolę 
zewnętrzną i posiada odpowiednią doku-
mentację zaświadczającą o przydatności do 
stosowania potwierdzoną badaniami. 

Przedmiotem programu badań są:
�� Badanie prototypowe (TT)
�� Nadzór zewnętrzny (AT)
�� Dopuszczenie poszczególnych szarż (BRT)

Do trzech najważniejszych badań w 
ramach tego programu należą: 

�� Długookresowe próby ciśnieniowe zgod-
nie z DIN EN ISO 1167 1/2

�� Długookresowe próby na rozciąganie 
zgodnie z DVS 2203-6 załącznik nr 1

�� Próby bezpieczeństwa i próby na ścina-
nie zgodnie z DVS 2203-6 załącznik nr 1

(informacje na temat badań, patrz „Infor-
macje o tworzywach sztucznych” str. 4) 

Badania te umożliwiają sprawdzenie dwóch 
decydujących czynników, które pozwalają 
stwierdzić jakość zgrzewu: 
1.  Wytrzymałość pod wpływem ciśnienia 

wewnętrznego
2.  Zachowanie spoiny pod wpływem obcią-

żeń długotrwałych

Osoba kontaktowa

Pan Timm studiował ekonomię przed-
siębiorstw na Akademii Zawodowej w 
Ravensburgu a w 2007 roku rozpoczął 
pracę w firmie SIMONA AG. Najpierw jako 
referent w dziale marketingu był odpowie-
dzialny za wspieranie działań handlowych 
w zakresie rur i kształtek. W roku 2009 
pan Timm objął stanowisko menadżera 
produktu w zakresie kształtek w struktu-
rze organizacyjnej Budowa Rurociągów. 
Na tym stanowisku jest on odpowiedzial-
ny za cały asortyment kształtek z PE, PP i 
PVDF włącznie z wszystkimi komponenta-
mi systemów rurowych. Asortyment obej-
muje zarówno produkowane seryjnie 
kształtki wtryskiwane, jak również kształt-
ki w dużych średnicach oraz komponenty 
specjalne z naszego warsztatu produkcji 
kształtek. Do jego zadań należą również 
kształtowanie strategii rozwoju programu 
produkcji oraz analiza i weryfikacja no-
wych sektorów zastosowań. 

Phone: +49 (0) 67 52 14-976 
E-Mail: clemens.timm@simona.de

Clemens Timm
menadżer produktu – 
kształtki

SIMOFUSE®

System SIMOFUSE® został dopuszczony do budowy instalacji 
ciśnieniowych w sektorze kanalizacji ciśnieniowej i przemysłu 
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Na podstawie tych badań ustalono maksy-
malne ciśnienie dla tego typu aplikacji. 
Ponieważ w systemie SIMOFUSE® zgrzewa 
się na zakładkę, należy też odpowiednio 
dostosować ciśnienie nominalne. 
Przy obliczaniu ciśnienia nominalnego uw -
zględniany jest współczynnik bezpieczeństwa 
1,25 dla wody i okresu eksploatacji 50 lat.

Nadzór instytutu 
MPA Darmstadt 
gwarantuje stałą 
jakość.

Kontynuacja ze strony 1

* Rozpoczęcie starzenia termicznego: Skrócenie okresu eksploatacji do 25 lat w temp. 45°C i 20 lat w temp. 50°C

PE 100 Moduły rurowe SIMOFUSE® ciśnieniowe

SDR 17 SDR 11

DA 
mm

ścianka
mm

DA 
mm

ścianka 
mm

225 20,5

250 22,7

280 25,4

315 28,6

355 32,2

400 23,7 400 36,3

450 26,7 450 40,9

500 29,7 500 45,4

560 33,2 560 50,8

630 37,4 630 57,2

710 42,1 710 64,5

Możliwe warianty wykonania: 
�� PE 100 rury ciśnieniowe
�� PE 100 CoEx rury
�� PE 100 RC-Line rury kanalizacyjne
�� PE 100 SPC RC-Line rury
�� PE 100 rury dwuścienne

Możliwe długości modułów:
DA 225 mm do 630 mm:  700 mm do 12.000 mm
DA 710 mm:  700 mm do  6.000 mm

Inne długości na zapytanie. 

SIMOFUSE® ciśnieniowy – program produkcji

SIMOFUSE® łączy w sobie zalety szybkiego 
montażu standardowych złączy wtykowych 
z parametrami wytrzymałościowymi typo-
wymi dla zgrzewania elektrooporowego. 

W trakcie produkcji modułów rurowych od 
razu obrabia się końcówki rur za pomocą 
skrawania. Gwarantuje to optymalne dopaso-
wanie ich do siebie bez konieczności praco-
chłonnej ingerencji w ich geometrię w przy-
padku ewentualnej owalności rur. 

Następnie nawijane jest uzwojenie grzejne na 
męskiej końcówce modułu. Uzwojenie elektro-
oporowe zostaje całkowicie zatopione w poli-
etylenie, dzięki czemu chronione jest przed 
uszkodzeniami w czasie transportu i montażu. 

Duża powierzchnia zgrzewania w połączeniu 
z dokładnym dopasowaniem końcówek 
modułów oraz odpowiednimi parametrami 
zgrzewania gwarantują optymalną jakość 
zgrzewu zgodnie z wytycznymi DVS 2207.

Zalety
�� „ready to install” – gotowe do montażu 
bez konieczności przygotowywania zgrze-
wania na budowie (prosty montaż bez 
potrzeby korowania końcówek rur)

�� lepsza wydajność prac instalatorskich 
dzięki optymalizacji cyklów zgrzewania o 
krótszych czasach zgrzewania i stygnięcia

�� idealne do zastosowań w relilingu lub cia-
snych wykopach, gdyż nie ma zwiększe-
nia średnicy zewnętrznej (w przeciwień-
stwie do muf elektrooporowych)

�� brak wypływki, ani wewnątrz, ani na 
zewnątrz (w przeciwieństwie do zgrzewu 
doczołowego)

�� wymagana tylko niewielka ilość miejsca 
na budowie, gdyż nie ma potrzeby stoso-
wania dużych urządzeń do zgrzewania

�� nie ma konieczności pozostawiania wolnej 
przestrzeni dla muf elektrooporowych w 
otwartym wykopie z podsypką piaskową 

�� wytrzymałe na rozciąganie osiowe i abso-
lutnie szczelne połączenie rurowe

 SIMOFUSE®

Zalety w skrócie

SIMONA® SPC RC-Line rury z PE 100-RC z płaszczem ochronnym PP oraz jasną powierzchnią 
wewnętrzną ułatwiającą inspekcję. 
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Obciążenie ciśnieniowe modułów rurowych PE 100 SIMOFUSE® w zależności od temperatury
Współczynnik bezpieczeństwa (SF) = 1,25; woda bez substancji niebezpiecznych; A2 = 1,0; okres: 50 lat
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 SIMOFUSE®

Możliwe sektory zastosowań
SIMOFUSE® można stosować wszędzie tam, 
gdzie wymagane są nieduże ciśnienia: 

Rurociągi kanalizacyjne
�� systemy kanalizacyjne zabezpieczające przed 
cofką do 50/80 m słupa wody

�� bezciśnieniowe rurociągi kanalizacyjne o 
podwyższonym poziomie bezpieczeństwa (np. 
na terenach wodonośnych o wytrzymałości 
na próbę ciśnieniową 5 bar)

�� przepompownie w oczyszczalniach ścieków
�� rurociągi przepustowe
�� przepompownie i kanalizacja ściekowa  
w oczyszczalniach ścieków przemysłowych

�� przemysłowe rurociągi wody chłodzącej 
doprowadzające i odprowadzające

�� przepompownie wody morskiej w stacjach 
odsalania wody

�� rurociągi ssące i wznoszące do obniżania 
poziomu wód gruntowych

Systemy rur dwuściennych
�� połączenie rury przewodowej i osłonowej 
metodą zgrzewania kaskadowego

Bardziej efektywna instalacja komponentów 
modułowych

�� prefabrykacja dużych kształtek łączonych 
techniką SIMOFUSE® zapewniająca szybszą 
instalację na placu budowy

Przyłącza kołnierzowe z wbudowanym  
uzwojeniem elektrooporowym

�� kołnierz stały w zabudowie kompaktowej do 
przyłączy zbiorników

�� tuleje kołnierzowe o podwyższonym ciśnieniu 
roboczym

1 Budowa rurociągu: zastosowanie SIMOFUSE® w oczyszczalni ścieków 
komunalnych

B Przyłącze do studni wykonane w technice zgrzewania modułów rurowych 
SIMOFUSE®

C SIMOFUSE® w systemie rur dwuściennych
D Wsuwanie modułu rurowego SIMOFUSE® podczas modernizacji rurociągu

1 B

DC
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W przypadku połączeń zgrzewanych w 
technice SIMOFUSE® zasadniczo przepro-
wadzane są badania prototypów oraz 
badania dopuszczające szarże na zgrze-
wanych elementach. W ramach tych 
badań sprawdzana jest nie tylko funkcjo-
nalność gotowego elementu (badanie nr 
3), ale przede wszystkim oceniana jest 
sama jakość spoiny (badanie nr 1 i 2). 
Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę para-
metry materiałowe polietylenu w zależno-
ści od czasu i temperatury. Aby można 
było przedstawić wiarygodne wyniki 
badań, niezbędne są również długo- i krót-
kookresowe próby niszczące materiału. 
Sposób przeprowadzania prób oraz kryte-
ria oceny określone są w dyrektywie DVS 
odnoszącej się do połączeń zgrzewanych 
z termoplastycznych tworzyw sztucznych. 

1.  Krótkookresowe badanie wytrzyma-
łości spoiny poprzez próbę ścinania 
i zdzierania zgodnie z DVS 2203-6 
załącznik 1 wraz analizą niszczonych 
powierzchni zgodnie z DVS 2203-1 
załącznik 4

2.  Długookresowe badanie wytrzyma-
łości spoiny poprzez długookresową 
próbę rozciągania zgodnie z DVS 
2203-4 załącznik 1

3.  Długookresowe badanie całego ele-
mentu poprzez długookresową próbę 
ciśnieniową zgodnie z PN EN ISO 
1167 wraz z analizą szczelności

Informacje o tworzywach sztucznych

Badanie przydatności do stosowania połączeń zgrzewanych

Firma SIMONA wdrożyła system zarządzania 
energią zgodnie z obowiązującą normą DIN 
EN ISO 50001 i wykonała tym samym kolej-
ny ważny krok w kierunku odpowiedzialnego 
wykorzystywania energii. 

W ten sposób możliwe stało się zapewnienie 
trwałego dostępu do ekonomicznych źródeł 
energii oraz zbilansowanie zapotrzebowania 
na energię. Wzrost efektywności zużycia 
energii może wpływać na ograniczenie kosz-
tów produkcji, rozwój innowacji wewnątrz  
firmy oraz dłuższą żywotność linii produkcyj-
nych. 

Trwała oszczędność energii jest możliwa tylko 
dzięki wprowadzeniu trwałego systemu zarzą-
dzania energią. Dotyczy to z jednej strony re-
gularnych kontroli, analiz i wywierania wpływu 
na ograniczanie zużycia energii. Za pomocą 
controllingu zużycia odpowiednio wcześnie 
można zlokalizować wszelkie usterki tech-
niczne, a następnie wprowadzić działania 
prewencyjne. Z drugiej strony analiza wskaź-
ników zużycia i danych produkcyjnych poka-
zuje różne potencjały, które można potem 
sukcesywnie wykorzystywać poprzez działa-
nia organizacyjne i/lub techniczne oraz przy 
współpracy wszystkich działów SIMONA AG.

System zarządzania energią dodatko-
wo wspierany jest poprzez włączenie go 
do ogólnego systemu zarządzania SIMONA. 
Zintegrowany system zarządzania jako-

ścią, ochroną środowiska oraz energią jest 
podstawą ciągłej poprawy jakości naszych 
produktów i procesów technologicznych, na-
szych długotrwałych działań ukierunkowa-
nych na ochronę środowiska oraz poprawy 
naszego bilansu energetycznego i redukcji 
emisji CO2.

Dzięki wprowadzeniu normy DIN EN ISO 
50001 możliwe stało się trwałe oszczędza-
nie kosztów energii. Inteligentny i efektywny 
system zarządzania energią pozwala obniżyć 
koszty zużycia energii a działania prewencyj-
ne pozwalają wyeliminować kosztowne 
usterki. Uzyskana w ten sposób poprawa ja-
kości oraz redukcja kosztów może zapewnić 
firmie SIMONA AG oraz jej klientom przewa-
gę nad konkurencją. 

Klaus Gerspacher 
rzecznik Działu Zarządzania Energią

Zrównoważony rozwój:

SIMONA wdraża system  
zarządzania energią

Przełom próbki zgrzewu SIMOFUSE® podczas 
próby ścinania ze skręcaniem. Cel: ciągliwe 
przełomy próbki wynikające z ciągliwości mate-
riału w spoinie charakteryzującej się odkształce-
niem plastycznym (rozciągnięciem).

Widok próbki po długookresowym zrywaniu w 
strefie zgrzewu. Cel: uzyskanie minimalnych okre-
sów eksploatacji w temperaturze 80°C i alterna-
tywnie 95°C.

Próbka PE 100 D 710 SDR 17 testowana w 
instalacji do prób długookresowych SIMONA. 

Cel: uzyskanie minimalnych okresów eksplo-
atacji bez pęknięć i rozszczelnień:
�� 20°C   100 h 12,0 MPa 
�� 80°C 1.000 h  5,0 MPa 
�� 80°C   165 h  5,4 MPa
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Nowy rozdział naszego podręcznego kata-
logu odporności chemicznej wystartuje 
18. czerwca 2012: SIMCHEM goes online. 

Przy wyborze odpowiedniego materiału do 
konkretnego zastosowania decydującym 
kryterium w wielu przypadkach jest odpor-
ność chemiczna. Zależy ona od samego 
medium, temperatury i stężenia oraz tech-
nologii produkcji i obciążenia. SIMONA ofe-
ruje Państwu kompetentne doradztwo 
techniczne w zakresie produktów oraz ich 
dostosowania do poszczególnych sektorów 
zastosowań poparte wieloletnim know-how 
w dziedzinie termoplastycznych tworzyw 
sztucznych. W naszym programie SIMCHEM 
wiedza ta została zebrana w jedną całość: 
wszechstronny, podręczny katalog odporno-
ści chemicznej materiałów SIMONA wobec 
ponad 4.000 mediów oraz produktów do-
stępnych na rynku. 

SIMCHEM stanowi ważną pomoc w Państwa 
pracy codziennej oraz w przygotowaniu pro-
jektów. Ta baza danych zawiera podstawową 
ocenę przydatności danego materiału do 
konkretnego zastosowania czy ogólne infor-
macje odnośnie możliwości obróbki materia-
łów dla potrzeb konkretnej metody obróbki. 
Ważne znaczenie ma jednak fakt, że infor-
macje tu zawarte nie stanowią wiążących 
opinii technicznych, lecz należy je traktować 
tylko jako informacje wstępne i wskazówki 
pomocnicze przy projektowaniu, które dla 
potrzeb konkretnej aplikacji muszą jednak 
być zweryfikowane przez przetwórcę ze 
względów bezpieczeństwa. 

Zawsze na bieżąco – nowy SIMCHEM  
w wersji online 
Dokładnie wraz z rozpoczęciem targów 
ACHEMA w czerwcu 2012 ukaże się całkowi-
cie na nowo opracowane wydanie katalogu 
SIMCHEM. Po dotychczasowych sześciu wer-
sjach publikowanych na płytach CD-ROM po 
raz pierwszy w wersji online. 

Wszystkie informacje, które dotąd dostęp-
ne były po zainstalowaniu na dysku twar-
dym płyty CD, od tej pory dostępne będą w 
każdej chwili dla wszystkich użytkowników 
w wygodnej wersji online. Zarejestrowani 
użytkownicy będą mogli ponadto korzystać 
z dodatkowych funkcji, jak np. generowanie 
dokumentów PDF z wynikami wyszukiwania. 
Dla osób zainteresowanych, które jednak 
wolą korzystać z wersji offline, przewidzieli-
śmy możliwość ściągnięcia odpowiednio do-
stosowanej aplikacji, którą można będzie 
również aktualizować online poprzez funk-
cję update. 

Bezpłatna wersja katalogu SIMCHEM online 
oraz więcej informacji na ten temat pojawi 
się na stronie www.simchem.de wraz z roz-
poczęciem targów ACHEMA 18. czerwca 
2012.

Jörg Römer 
Marketing & Komunikacja

Zawsze na bieżąco: 

SIMONA® SIMCHEM ONLINE startuje na targach ACHEMA 

Ponad 4.000 mediów i pro-
duktów dostępnych na rynku 
zawartych jest w katalogu 
SIMCHEM

SIMCHEM ONLINE jest 
obszernym poradnikiem we 
wszystkich kwestiach odno-
śnie odporności chemicznej 
materiałów SIMONA
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Pod koniec 2011 roku konsorcjum gminne 
Trollmühle w miejscowości Windesheim 
uruchomiło do eksploatacji największą 
jak dotąd instalację do usuwania uranu 
(Uranex) oraz jedną z największych 
instalacji od częściowego odsalania 
(Carix). SIMONA dostarczała tu rury PP-H 
AlphaPlus® do budowy stacji uzdatniania 
wody. 

Sytuacja wyjściowa
Badania przeprowadzone na zlecenie władz 
lokalnych wykazały, że należy zmniejszyć 
uwarunkowaną geologicznie zawartość ura-
nu w wodzie dostarczanej przez konsorcjum 
wodociągów komunalnych Trollmühle, ponie-
waż uran w większych stężeniach ma działa-
nie toksyczne. Poza tym trzeba było 
dostosować się do nowego rozporządzenia 
dotyczącego wody pitnej, według którego 
dopuszczalna zawartość uranu nie może 

przekraczać 10 µg/l (zalecenie Ministerstwa 
Ochrony Środowiska).

Zadanie
W pierwszej fazie za pomocą stacji uzdatnia-
nia należało zredukować zawartość uranu w 
wodzie pitnej, zaś w drugiej fazie przeprowa-
dzić proces częściowego odsalania w celu 
zmniejszenia zawartości azotanów i siarcza-
nów. Zastosowany materiał musiał posiadać 
następujące własności:

�� wysoką odporność chemiczną
�� maksymalną odporność na pęknięcia 
naprężeniowe

�� niezawodną odporność na korozję
�� dobre parametry hydrauliczne dzięki możli-
wie gładkiej powierzchni wewnętrznej rur

Rozwiązanie
Właściwości rur SIMONA® PP-H AlphaPlus® 
takie jak wysoka odporność chemiczna i 

niezawodna odporność na korozję zdecydo-
wały o zastosowaniu ich w stacji uzdatniania 
wody. Wymóg uzyskania miękkiej wody o 
niższej zawartości uranu oraz zmniejszenie 
zawartości azotanów i siarczanów zakładany 
przez konsorcjum wodociągów komunalnych 
Trollmühle mógł zostać ostatecznie spełnio-
ny. Co więcej udało się nawet zmniejszyć 
zawartość uranu znacznie poniżej dopusz-
czalnej wartości.

Oprócz oczekiwanej poprawy jakości wody 
instalacja ta pod względem ekologicznym 
przyczyniła się do poprawy jakości życia 
42.000 mieszkańców gmin należących do 
konsorcjum. Dzięki obniżeniu stopnia twardo-
ści wody można było ograniczyć zużycie za-
nieczyszczających środowisko środków 
piorących i czyszczących oraz odkamieniaczy. 

Studium praktyczne:

SIMONA® PP-H AlphaPlus® Rury do usuwania uranu i częściowego odsalania
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Właściwości
�� wysoka odporność chemiczna
�� maksymalna odporność na  
pęknięcia naprężeniowe

�� wysoka wytrzymałość
�� niezawodna odporność na korozję
�� jednolita struktura i stabilna sieć 
krystalitu

�� dobre własności hydrauliczne  
dzięki gładkiej powierzchni 
wewnętrznej rur

Program produkcji
�� rury
�� kształtki
�� kształtki elektrooporowe

Od lewej do prawej: instalacja filtrująca wodę surową; odgałęzienie typu bypass; instalacja wylotowa i regenerująca

SIMONA® PP-H Alpha Plus®


