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5.100

Opis systemu

SECON®-X to elastyczna, dwuścienna i  giętka rura przesyłowa z  rurą 
przewodową wykonaną ze stali nierdzewnej i  płaszczem zewnętrznym 
wykonanym ze żłobionego PE-LD. Przeznaczona jest specjalnie do pod-
ziemnego przesyłania paliw płynnych na stacjach paliw i mediów nie-
bezpiecznych w przemyśle

Zalety systemu:

• elastyczność, dwuścienność
• całkowity brak dyfuzji oraz korozji
• szybki i łatwy montaż

Budowa

Elastyczna rura przesyłowa zbudowana jest z falowanej spiralnie rury 
wewnętrznej wykonanej ze stali nierdzewnej o symbolu 1.4571 (wg PN: 
H18N10MT). Na rurę wewnętrzną nałożony jest żłobiony od wewnątrz 
płaszcz z tworzywa PE-LD, którego wystające żebra zazębiają się ze 
wzniesieniami fal wewnętrznej rury przewodowej. Geometria śrubowej 
fali rury wewnętrznej tworzy biegnący wokół rury przelotowy kanał. 
Łącznie ze wzdłużnie biegnącymi zagłębieniami między żłobieniami 
w  płaszczu PE-LD powstaje przestrzeń, którą w przypadku awarii rury 
wewnętrznej, przepływać może paliwo. Ponadto przestrzeń ta może słu-
żyć do wykonywania prób szczelności jak też wykrywania nieszczelności. 
Już teraz wiadomo, że SECON®-X to niezwykle trwałe rozwiązanie, gdyż 
nadaje się do transportu przyszłościowych gatunków paliw o  wysokiej 
zawartości metanoli i innych substancji uszlachetniających. Ze względu 
na rodzaj materiału z którego wykonany jest SECON®-X, oraz jego wysoką 
odporność na korozję, nie wymaga się, przy wykonywaniu instalacji, sto-
sowania ochrony katodowej.

1 falowana spiralnie rura wewnętrzna ze stali nierdzewnej
2 żłobiony płaszcz PE

Zakres zastosowań

Zakres zastosowań rur SECON®-X uzależniony jest każdorazowo od prze-
pisów obowiązujących w danym kraju. Przewidziane zostały jako:
• rury ciśnieniowe w instalacjach tłocznych
• rury ssawne
• rury zlewowe
• rury powrotu oparów, wahadła gazowego oraz oddechowe

Średnice znamionowe i ciśnienia robocze

SECON®-X dostępny jest w wykonaniu o średnicach znamionowych:
DN 25 (½”), DN 40 (1 ½”), DN 50 (2”) oraz DN 100 (4”).
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi 10 barów. W  in-
stalacjach ssawnych rury mogą pracować przy dowolnym podciśnieniu.

Technika przyłączy

Montaż przyłączy na obu końcach danego odcinka rury SECON®-X 
wykonuje się na placu budowy. Montaż przyłącza do rury odbywa się 
bezpłomieniowo. Za pomocą prostych narzędzi, odpowiednia część 
przyłącza jest dociskana do końca rury falistej. Do wyboru jest przyłącze 
z kołnierzem dzielonym, przyłącze z gwintem lub przyłącze z króćcem do 
spawania. System obejmuje również uszczelnienia zewnętrzne służące 
do zamknięcia przestrzeni międzypłaszczowej oraz urządzenie kontroli 
szczelności do kontrolowania wycieków, które może być dostarczone na 
zamówienie.

Osprzęt

• wprowadzenia do komór stalowych (przepusty)
• trójniki
• złącza
• urządzenia kontroli szczelności

Układanie
Rury SECON®-X dostarczane są na plac budowy nawinięte na bęben 
o długościach do 500 m lub w przypadku mniejszych długości w zwo-
jach. Można je ciągnąć i układać bezpośrednio w wykopach. Następnie 
docinać dokładnie na wymaganą długość, oraz giąć z uwzględnieniem 
minimalnych promieni gięcia. Brak efektu pamiętania kształtu, tak typo-
wego dla rur czystotworzywowych, dodatkowo ułatwia czynności mon-
tażowe. Oznacza to, że SECON®-X to sprawne i szybkie rozłożenie rur 
umożliwiające skrócenie czasu wykonania całej instalacji.

Badania typu oraz dopuszczenia

Badania typu wg specyfikacji IP i Europejskim Standardem EN 14125 
„Rurociągi dla Stacji Paliw do układania w ziemi”, a także uzyskano cer-
tyfikaty ERA Technology, KIWA i DIBt. Dostępne są inne dopuszczenia 
zarówno krajowe jaki zagraniczne do palnych i toksycznych płynów do-
tyczące innych systemów rurowych na ciśnienia do 25 barów, ale posia-
dających dokładnie taką samą rurę wewnętrzną. Rurociągi te układane 
są w całej Europie.

2

1



11.11.2014 – T – strona 4

SECON®-X Systemy rurowe dla stacji paliw i przemysłu SEC

zmiany techniczne zastrzeżone

Wykaz produktów
Rury/przyłącza do spawania TIG

1.11.01

Produkt Typ Średnica  
nominalna  
rury / przyłącza 
DN/DN  

Ciśnienie
PN

Typ przyłącza 
Metoda łączenia

Materiał Strona  
katalogu

Rura 30/ 44 
48/63 
60/75 
98/120

25 
40 
50 
100

10 falista rura wewn.

żłobiony od wewnątrz 
płaszcz PE-LD

1.4404 SEC 1.20.01

Przyłącze zintegrowane  
z uszczelnieniem O-ring

30/ 44 
48/63 
60/75 
98/120

25 
40 
50 
100

10 gwint wewn./zewn. stal z powłoką 
1.4404/1.4301

SEC 5.01.15

Przyłącze z kołnierzem dzielonym 48/63 
60/75 
98/120

40 
50 
100

10 z kołnierzem dzielonym  
wg. DIN EN 1092-1

stal z powłoką 
1.4404/1.4301

SEC 5.01.16

Przyłącze GRAPA z gwintem zewnętrznym 48/63* 
60/75 
60/75* 
98/120* 
98/120

R 1 ½”
R 1 ½”  
R 2”  
R 3”  
R 4” 

10 z gwintem R stal lub  
*1.4404/1.4301

SEC 5.01.19

Uszczelnienie zewnętrzne 48/63 
60/75 
98/120

40 
50 
100

z zaworem do 
podłączenia urządzenia 
kontroli szczelności albo 
do testu szczelności 

ECO 51P 6030 SEC 5.01.18

Złącze 30/ 44 
48/63 
60/75 
98/120

25 
40 
50 
100

1.4404/1.4571/1.4301/ 
ECO 51P 6030

SEC 5.02.04

Trójnik dwuścienny 48/63 
60/75 

40-40-40 
50-50-50 
50-40-50 
50-40-40

z przyłączami GRAPA 1.4404/PA 12 SEC 5.04.01

Elementy przyłącza GRAPA  
Przyłącze do trójnika na zapytanie

48/63 
60/75 

40 
50

przyłącze do trójnika  
z monitoringiem

stal z powłoką / St 52.3  
1.4571/ECO 51P 6030

SEC 5.04.11

Przepust 30/ 44 
48/63 
60/75 
98/120

  88.9 x 3.2 mm 
114.3 x 3.6 mm 
114.3 x 3.6 mm 
168.3 x 4.5 mm

rura osłonowa  
(po stronie wykonawcy)

SEC 5.04.01
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Wymiary, promień gięcia, ciężar, objętość

falowana spiralnie rura wewnętrzna  
ze stali nierdzewnej1.4404/1.4571,  
US standard AISI TP 316L/316Ti 

D

płaszcz zewnętrzny PE  
żłobiony od wewnątrz

* Rurę giąć za pomocą przyrządu do gięcia lub giętarki.

Tabela zawiera wszystkie dane geometryczne

Budowa rury

1.20.01

d

Typ DN Wymiary Promień 

gięcia

Ciężar Objętość Nr artykułu

d D

mm mm cm kg/m dm3/m

lub l/m

SEC 25 25 30 44 30 0.87 0.8 101 42 75

SEC 40 40 48 65 36 1.70 2.0 101 42 76

SEC 50 50 60 77 40 2.10 3.0 101 42 77

SEC 100 100 98 124 80 4.50 8.4 101 42 78 
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Przyłącze zintegrowane z uszczelnieniem O-ring, skręcane 

Przyłącza

5.01.15                                                                                   

Typ DN Wersja Końcówka
d1

mm
L całk. 

mm
Nr artykułu

SEC 25 25 gwint zewnętrzny R1” 74.5 70.0 101 42 85

SEC 25 25 gwint wewnętrzny G 1” 74.5 70.0 101 42 84

SEC 40 40 gwint zewnętrzny R 1 ½” 105.0 83.1 101 42 94

SEC 50 50 gwint zewnętrzny R 2” 115.0 88.9 101 43 09

SEC 100 100 gwint wewnętrzny R 3” 158.0 146.4 101 43 17

L całk.

gw
in
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ew

nę
tr
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y 

R1
“

gw
in
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ew

nę
tr
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y 

G1
”  

d1

Materiał
Przyłącze z gwintem zewnętrznym materiał 1.4404
Przyłącze z gwintem wewnętrznym materiał 1.4404
uszczelnienie rury wewnętrznej uszczelnienie wykonane z ECO
uszczelnienie rury zewnętrznej pierścień O wykonany z ECO*
wszystkie pozostałe części materiał nr 1.4404

*na zapytanie NBR



L całk.

d1 k D3

Przyłącze z kołnierzem dzielonym wg. DIN EN 1092-1
i uszczelnienie zewnętrzne (patrz arkusz SEC 5.01.18)
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Przyłącze GRAPA z kołnierzem lub kołnierzem dzielonym i uszczelnienie zewnętrzne* 

Przyłącza

5.01.16                                                                                 

Typ DN D3 d1 k

mm

L całk. 

mm

Liczba
otworów

Nr artykułu
kołnierz dziel. 

St 52-3

Nr artykułu 
przyłącze 

1.4404 / 1.4301

SEC 40 40 150 88 110 84 4 101 42 91 101 43 20

SEC 50 50 165 102 125 84 4 101 43 02 101 43 24

SEC 100 100 220 158 180 141 8 101 43 13 101 43 29

Materiał:
Przyłącze z kołnierzem materiał St 52-3 lub 1.4404
Pierścień dociskowy materiał St 52-3 lub 1.4301
Pierścień podporowy materiał 1.4404
Kołnierz dzielony P265GH/P250GH, ocynkowany
Uszczelnienie rury wewnętrznej  pierścień grafitowy

Wskazówka dotycząca montażu kołnierza dzielonego
Kołnierze dzielone należy montować z przesunięciem, obrotem o 90° względem siebie

* Uszczelnienie zewnętrzne patrz arkusz SEC 5.01.20



żłobiony płaszcz PE falowana spiralnie rura wewnętrzna

L całk.

D1

I
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Przyłącze GRAPA z gwintem zewnętrznym i uszczelnienie zewnętrzne* 

Przyłącza

5.01.19                                                                                   

Materiał:
Przyłącze z kołnierzem materiał St 52-3 lub 1.4404
Pierścień dociskowy materiał St 52-3 lub 1.4301
Pierścień podporowy materiał 1.4404
Uszczelnienie rury wewnętrznej  pierścień grafitowy

Typ DN Gwint R 

mm

L całk. 

mm

I

mm

D1

mm

Nr artykułu 
St 52-3

Nr artykułu 
1.4404 / 1.4301

SEC 40 40 1 ½“ 103 83 71.2 101 42 90 101 43 19

SEC 50 50 2“ 106 89 84.7 101 43 01 101 43 23

SEC 50 40 1 ½“ 103 83 84.7 101 43 05 101 43 27

SEC 100 100 3“ 172 122 136.0 101 43 30 na zapytanie

SEC 100 100 4“ 172 122 136.0 101 43 31 na zapytanie

* Uszczelnienie zewnętrzne patrz arkusz SEC 5.01.20



b

a
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Uszczelnienie zewnętrzne z przyłączem do monitoringu szczelności

Uszczelnienie zewnętrzne

5.01.20                                                                                           

Typ DN a

mm

b

mm

Nr artykułu 
1.4404 / 1.4301

SEC 40 40 90 55 101 76 07

SEC 50 50 97 75 101 76 08

SEC 100 100 150 90 101 76 02

Materiał:
Uszczelnienie zewnętrzne ECO 51P 6030



zaizolować za pomocą  

odpowiedniego materiału (DIN 30762)

L całk.

D1D

11.11.2014 – T – strona 10

SECON®-X Systemy rurowe dla stacji paliw i przemysłu SEC

zmiany techniczne zastrzeżone

Złącze dwuścienne GRAPA 

5.02.04                                                                                

zaciskane/skręcane

Materiał:
Elementy mające styczność z paliwem materiał 1.4404/1.4571
Pozostałe elementy materiał 1.4301
Uszczelnienie rury wewnętrznej pierścień grafitowy
Uszczelnienie rury zewnętrznej pierścień typu O wykonany z ECO*

*na zapytanie NBR

Złącze jest nierozbieralne po wykonaniu czynności montażowych.

Typ DN D 

mm

D1

mm

L całk. 

mm

Nr artykułu

SEC 25 25 44 76.1 298.6 101 43 37

SEC 40 40 65 95.0 339.0 101 43 38

SEC 50 50 77 114.3 357.0 101 43 39

SEC 100 100 124 157.0 404.0 101 43 40
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Trójnik

5.04.01                                                                                

dwuścienny, dwuścienny z redukcjami 

Materiał:
Elementy mające styczność z paliwem materiał 1.4404/1.4571
Pozostałe elementy materiał 1.4301
Uszczelnienie rury wewnętrznej  pierścień grafitowy
Uszczelnienie rury zewnętrznej ECO 51P 6030 / St 52.3 / 1.4404

Typ
DN 1 - DN 2 - DN 3

Nr artykułu

SEC 40 - 40 - 40 101 76 65

SEC 50 - 50 - 50 101 76 66

SEC 50 - 40 - 50 101 76 68

SEC 50 - 40 - 40 101 76 69

Typ Nr artykułu

SEC 40 101 43 41

SEC 50 101 43 42

Materiał:
Elementy mające styczność z paliwem  materiał 1.4404/1.4571
Pozostałe elementy PA / ECO 51P 6030 / St 52.3 / 1.4404

Elementy przyłącza GRAPA do trójnika łącznie z uszczelnieniem



DN 2

DN 1 DN 3

a

L
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Trójnik kompletny

5.04.11                                                                                

Typ
DN 1 - DN 2 - DN 3

L
mm

a
mm

SEC 40 - 40 - 40 620 310

SEC 50 - 50 - 50 540 270

SEC 50 - 40 - 50 540 310

SEC 50 - 40 - 40 500 310

Uwaga:
Trójnik kompletny składa się z korpusu wraz z trzema odgałęzieniami zgodnie 
z opisem na arkuszu SEC 5.04.01
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Wprowadzenie do komory stalowej w rurze osłonowej 

5.05.01                                                                                

Informacje ogólne

Wprowadzenie do komory stalowej typu SSE zaprojektowane jest pod określone 
wielkości rur osłonowych. Dostawa rury osłonowej po stronie wykonawcy.

Typ Rura osłonowa 
(po stronie wykonawcy)

d1
mm

L min 
mm

Nr artykułu

SEC 40 114.3 x 3.6 88 200 101 43 45

SEC 50 114.3 x 3.6 102 200 101 43 46

SEC 100 168.3 x 4.5 158 250 101 43 47

Zakres dostawy BRUGG: dzielony pierścień dystansowy i rękaw termokurczliwy

wprowadzenie  
do komory stalowej

wprowadzenie  
przez mur  
w rurze osłonowej

d1

150 mm

150 mm

rękaw termokurczliwy

rura osłonowa  
(po stronie wykonawcy)

rura osłonowa  
(po stronie wykonawcy)

stalowa ściana komory

minimalny wymiar przygotowawczy L min.

dzielony pierścień 
dystansowy

mur
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5.52.01 

Mechanika płynów
Diagram strat cieśnienia dla benzyny normalnej i super

Temperatura: 15 °C
Ciężar właściwy: 735 kg/m3

Lepkość kinematyczna: 5.5 · 10–7 m2/s

Przykład:

Rura DN50
Przepływ 80 l/min przy prędkości około 0,4 m/s 
to strata ciśnienia wynosi 0,6 mbar/m

SEC 100

SEC 50

SEC 40

SEC 25

1 10 100 1000 10000

0.1 1 10 100 1000

    mmWS/m

0.01 0.1 1 10 100

    mbar/m

Pr
ze

pł
yw

 [l
/m

in
]

Strata ciśnienia



Pr
ze

pł
yw

 [k
g/

h]

SEC 100

SEC 50

SEC 40

SEC 25

2,5

Strata ciśnienia

10 100 1000 10000

   Pa/m

1 10 100 1000

   mmWS/m

0.1 1 10 100

   mbar/m

strefa przepływu
laminarnego

strefa przepływu
turbulentnego
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Mechanika płynów
Diagram strat cieśnienia dla oleju opałowego i napędowego

5.52.02

Temperatura: 15 °C
Ciężar właściwy: 860 kg/m3

Lepkość kinematyczna: 7 · 10–6 m2/s

Przykład:

Rura DN50
Przepływ masy 700 kg/h przy prędkości około 0,8 m/s 
to strata ciśnienia wynosi 2,4 mbar/m
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5.55.01

Wskazówki dotyczące montażu
dla instalacji ciśnieniowych/podciśnieniowych SECON®-X

Czynności wstępne

Przed przystąpieniem do układania rurociągów należy: 
– wykonać i ustawić komory pod odmierzacze paliwa
– zamontować skrzynie przełączeniowe z elementami mocującymi wpro-

wadzane do niej rury
– zamontować komory zlewowe z przeciwkołnierzami do podłączenia rur
– wykonać prace montażowe na pokrywie zbiornika z przeciwkołnierzami 

do podłączenia rur (skierowane zgodnie z rysunkiem)
– przygotować komory nadzbiornikowe, otwory wraz z rurami osłonowy-

mi do wprowadzenia rur

Przygotowanie podłoża

Rurę SECON®-X układać na podsypce piaskowej o grubości przynajmniej 
10 cm. Głębokość wykopu można uzyskać sumując wysokość podsypki 
z głębokością położenia rury ssącej. Używać piasku o wielkości ziarna < 2 
mm i równo go rozłożyć. Po zasypaniu rur zagęścić piasek. Staranne przy-
gotowanie podłoża jest niezbędne do szybkiego i wydajnego układania rur.

Układanie rur ssących

W odróżnieniu od rur konwencjonalnych rura SECON®-X jest podatna 
na zginanie. Produkowana jest w jednym odcinku i nawijana na bęben. 
Rury układa się z bębna bezpośrednio do wykopu i obcina na wymaganą 
długość.

Przy wykonywaniu instalacji szczególną uwagę należy zwrócić na:
– w celu zagwarantowania bezpiecznego funkcjonowania rurociągu 

ssawnego, rury muszą być układane ze stałym nachyleniem w stronę 
zbiornika. 

– przy określaniu wielkości spadku należy mieć na uwadze i rozważyć 
wszystkie miejsca krzyżowania się rury. Minimalny spadek musi być 
utrzymany w każdym miejscu instalacji wzdłuż całej trasy rurociągu.

– podsypkę piaskową należy wykonać w taki sposób by rury ssące 
leżały bezpośrednio na niej wzdłuż całej trasy. Pozwoli to zapo-
biec sytuacji ugięć i bezwładnego zwisania rury oraz tworzenia się 
tzw. syfonów.

– podsypka piaskowa musi być wykonana przed przystąpieniem 
do układania rur.

Układanie rur tłocznych

W odróżnieniu od rurociągów konwencjonalnych,  rury tłoczne SECON®-X 
podatne są na zginanie. Produkowane są w jednym odcinku i nawijane 
na bęben. Rury do wykopu układa się bezpośrednio z bębna i obcina na 
wymaganą długość. Dzięki swej giętkości, można je układać w jednym 
odcinku na dużych długościach.

Ręczny montaż związany jest tylko z mocowaniem przyłączy na końcach 
odcinków rur.

Kompensacja wydłużeń
Termiczne wydłużenia w systemie Rur Bezpieczeństwa FLEXWELL® 
kompensowane są na zasadzie odkształceń mieszkowych poprzez zmia-
nę geometrii fal rury. Zarówno na etapie projektowania, jak też podczas 
montażu nie należy stosować żadnych metod kompensacji, które wyma-
gane są w systemach sztywnych.

Punkty stałe
W instalacjach podziemnych nie jest konieczne stosowanie punktów 
stałych. Rurociąg na całej trasie wolny jest od jakichkolwiek elementów 
konstrukcyjnych, co wpływa na znaczne obniżenie nakładów przy wyko-
nywaniu instalacji.

W instalacjach naziemnych, wzrost objętości przesyłanego medium wy-
nikający ze wzrostu temperatury i w rezultacie wyższe ciśnienie w rurze 
mogą być kompensowane sprężyście, tylko w ograniczonym zakresie.

Elementy bezpieczeństwa

W zakresie instalacji nadciśnieniowych obowiązuje TRbF 40/50.
Uzupełnienie w tym zakresie w opracowaniu.
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BRUGG Systemy Rurowe Sp. z o. o.

05 - 860 PŁOCHOCIN

ul. Lipowa 5

tel. +48 22 722 56 26

  +48 22 722 56 27

fax  +48 22 722 51 97

tel. kom.  +48 602 504 224

janusz.miasek@brugg.com

www.brugg.pl

oddziały:

40 - 847 KATOWICE

ul. Pukowca 15

tel. +48 32 250 97 32

tel./fax +48 32 250 60 11

tel. kom.  +48 604 546 202

82 - 300 ELBLĄG

ul. Sikorskiego 10

tel. +48 55 237 02 64

tel./fax +48 55 237 01 64

tel. kom.  +48 606 850 163

Przedsiębiorstwo Grupy BRUGG

Wasz partner w systemach rurowych
Jesteśmy firmą specjalizującą się w  po-
szukiwaniu efektywnych rozwiązań doty-
czących transportu cieczy. Dzięki naszym 
inżynierom, projektantom, konstruktorom 
w dziale rozwoju, własnej produkcji i pro-
fesjonalnym monterom jesteśmy w  sta-
nie kompetentnie i  fachowo zrealizować 
Państwa zadania i  projekty, niezależnie 
od tego, czy są one związane z ciepłowni-
ctwem, chłodnictwem, budową stacji pa-
liw, instalacji przemysłowych czy domo-
wych.

Międzynarodowa sieć
Sieć ponad 34 partnerów jest do Państwa 
dyspozycji w 20 krajach na całym świecie.

Rozwiązania na życzenie klienta
Firma Brugg oferuje wszystkie produkty 
w zakresie jedno i dwuściankowych oraz 
izolowanych cieplnie rur. To know-how 
pozwala nam na konstruowanie i wytwa-
rzanie produktów dopasowanych do kon-
kretnych projektów.

Prosimy o kontakt! 
W razie pytań prosimy o kontakt, nasi 
inżynierowie pomogą znaleźć optymalne 
rozwiązanie.


