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Wykonawstwo sieci preizolowanych

Temat rurociàgów preizolowanych

zosta∏ poruszony we wrzeÊniowym

wydaniu „Magazynu Instalatora”

(09/2004). W kolejnych odcinkach

chc´ omówiç elementy i awaryjnoÊç

sieci preizolowanych, systemy alar-

mowe i b∏´dy wykonawcze oraz sys-

temy elastyczne i zastosowanie rur

poza ciep∏ownictwem. Dla przypo-

mnienia - rura preizolowana, to 12-

metrowy (czasami 6-m) odcinek rury

stalowej zaizolowany w procesie pro-

dukcji piankà poliuretanowà i zabez-

pieczony z zewnàtrz p∏aszczem z po-

lietylenu, prefabrykowany u wytwór-

cy. Rury te uk∏adane sà bezpoÊrednio

w gruncie, a ich statyka opiera si´ na

hamowaniu wyd∏u˝eƒ spowodowa-

nym tarciem p∏aszcza o grunt.

W tabeli przedstawiono dane wy-

miarowe rur preizolowanych do

Êrednicy DN 125, nale˝y jednak

wiedzieç, ˝e na rynku sà dost´pne

rury nawet do Êrednicy DN 1200.

Tabela zawiera wymiary rur standar-

dowych, sporadycznie mo˝na spo-

tkaç si´ z zastosowaniem rur o po-

grubionej izolacji, tzw. plusowych.

Wymiary rury przewodowej odnoszà

si´ do rur stalowych ze szwem, w

przypadku rur bezszwowych, ofero-

wanych przez niektórych dostaw-

ców, gruboÊç Êcianki jest wi´ksza.

Dla skróconego okreÊlenia rury pre-

izolowanej wystarczy podanie Êred-

nicy nominalnej, precyzyjniej mo˝na

zapisaç, podajàc Êrednic´ zewn´trz-

nà rury stalowej i Êrednic´ p∏aszcza.

Przyk∏adowo dla rury DN 65 b´dzie

to zapis: „rura preizolowana

76,1/140”. Zasadniczo w przypadku

rur preizolowanych nie operuje si´

wymiarami calowymi, jednak˝e na

wszelki wypadek w tabeli podano

tak˝e ten rodzaj wymiarowania.

Transport i roz∏adunek

Dla wykonawcy proces budowy

sieci preizolowanej rozpoczyna si´

od transportu rur i elementów pre-

izolowanych na miejsce budowy. To

w czasie transportu mo˝e nastàpiç

uszkodzenie p∏aszcza zewn´trznego

wykonanego z polietylenu. Kultura

techniczna pracowników przesàdza

o tym, czy p∏aszcz nie zostanie w

trakcie transportu uszkodzony. Roz-

∏adunek rur i elementów preizolo-

wanych powinien odbywaç si´ przy

pomocy dêwigu z zastosowaniem

odpowiednich zawiesi. W ˝adnym

wypadku w trakcie roz∏adunku nie

wolno oplataç rur linà stalowà.

Mniejsze Êrednice rur i l˝ejsze ele-

menty mogà byç roz∏adowywane

r´cznie. Pod ˝adnym pozorem nie

mo˝na zrzucaç towaru bezpoÊred-

nio z samochodu na ziemi´.

Wykopy

Kolejnym etapem jest wykonywa-

nie wykopów. Ka˝dy z dostawców

podaje zasady obliczania szerokoÊci i

g∏´bokoÊci wykopu oraz odst´pu

mi´dzy rurami. Generalnie mo˝na

powiedzieç, ˝e wymagania poszcze-

gólnych dostawców dotyczàce wyko-

pów ró˝nià si´ minimalnie i uogól-

niajàc, nale˝y si´ stosowaç do zasa-

dy: podsypka 10 – 15 cm, nadsypka

10 – 15 cm, przykrycie 40 - 60 cm od

wierzchu rury, odst´p mi´dzy rura-

mi 10 – 15 cm, odleg∏oÊç od Êcian

wykopu 10 – 15 cm. Pami´taç nale-

˝y, ˝e miejsca ∏àczenia rur i elemen-

tów preizolowanych, te gdzie wyko-
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nywane sà spawy, muszà byç w od-

powiedni sposób poszerzone. Nazy-

wa si´ je gniazdami monta˝owymi i

majà one umo˝liwiç swobodny do-

st´p spawacza do wykonania spoiny

na ca∏ym obwodzie rury zasilajàcej i

powrotnej, jak równie˝ zapewniç

swobod´ monterowi wykonujàcemu

monta˝ mufy. Daje si´ zauwa˝yç, ˝e

ten szczegó∏ jest cz´sto niedocenia-

ny i bywa przyczynà póêniejszych

awarii sieci ciep∏owniczej.

Monta˝

Monta˝ sieci ciep∏owniczej polega

na po∏àczeniu poszczególnych ele-

mentów zgodnie ze schematem

monta˝owym. ¸àczenie odbywa si´

przez spawanie elektryczne lub gazo-

we. Instrukcje producentów zalecajà

spawanie elektrodà otulonà wzgl´d-

nie stosowanie metody TIG (w os∏o-

nie argonu), dopuszcza si´ spawanie

gazowe dla rur o gruboÊci Êcianki do

2,9 mm, co odpowiada Êrednicy DN

65. Szczególnie wa˝nà operacjà przy

monta˝u jest odpowiednie przygoto-

wanie koƒców rur do spawania. Ma

to miejsce, gdy nale˝y zabudowaç

odcinek o d∏ugoÊci ró˝nej od dostar-

czonego (rury dostarczane z fabryki

majà koƒcówki przygotowane do spa-

wania). Ci´cie rury nale˝y przepro-

wadziç prostopadle do jej osi. Po usu-

ni´ciu p∏aszcza i izolacji na d∏ugoÊci

15 – 20 cm (poszczególni producen-

ci majà ró˝ne wymagania) rur´ stalo-

wà nale˝y dok∏adnie oczyÊciç z resz-

tek pianki poliuretanowej (PUR).

Ma to szczególne znaczenie przy

spawaniu gazowym, bowiem spalane

resztki pianki wydzielajà trujàce gazy

mogàce doprowadziç do omdlenia

osoby je wdychajàcej. Sama koƒców-

ka stalowej rury przewodowej musi

byç przygotowana do spawania po-

przez oczyszczenie, wyrównanie i

odpowiednie fazowanie. W celu uzy-

skania wspó∏osiowoÊci rury przewo-

dowej zaleca si´, a w niektórych wy-

padkach zobowiàzuje do stosowania

centrowników, a w przypadku znacz-

nej ró˝nicy Êrednic z∏àczek przejÊcio-

wych. Zgodnie z wymaganiami tech-

nicznymi zmontowany rurociàg nale-

˝y poddaç przed mufowaniem próbie

ciÊnieniowej. Inwestorzy narzucajà

cz´sto oprócz tego wykonanie badaƒ

nieniszczàcych wszystkich lub cz´Êci

spawów. W trakcie monta˝u wyst´-

puje czasami koniecznoÊç zmiany

kierunku o niewielki kàt. Dostawcy

rur preizolowanych majà w ofercie

rury gi´te, jak równie˝ dopuszczajà

gi´cie rur w trakcie wykonywania

monta˝u. Gi´cie na budowie stosuje

si´ bezproblemowo dla ma∏ych Êred-

nic, do DN 50, dla Êrednic wi´kszych

nale˝y posi∏kowaç si´ odpowiednim

oprzyrzàdowaniem i zwracaç szcze-

gólnà uwag´, aby w trakcie gi´cia nie

uszkodziç p∏aszcza rury preizolowa-

nej. Dopuszczalne kàty gi´cia dla po-

szczególnych Êrednic zostanà podane

w jednym z nast´pnych artyku∏ów. W

technice uk∏adania sieci preizolowa-

nych mo˝na spotkaç si´ z metodà

podgrzewu wst´pnego. Ten rodzaj

uk∏adania stosuje si´ wtedy, gdy np.

ze wzgl´dów terenowych nale˝y wy-
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konaç odcinek prosty o d∏ugoÊci

przekraczajàcej tzw. d∏ugoÊç monta-

˝owà. Metoda ta ma cz´stsze zasto-

sowanie w sieciach wysokoparame-

trowych, gdzie maksymalna tempe-

ratura w przewodzie zasilajàcym mo-

˝e dochodziç do 150°C.

Absolutnym b∏´dem jest rezygna-

cja z systemu alarmowego w rurach

preizolowanych. Statystyki wykazujà

jednoznacznie, ˝e awarie w rurach

preizolowanych wyst´pujà i wyst´po-

waç b´dà. Zamówienie rur bez prze-

wodów alarmowych, wzgl´dnie mon-

ta˝ bez ∏àczenia drutów systemu alar-

mowego pozbawiajà serwisanta szansy

ustalenia miejsca ewentualnego wy-

cieku. Monta˝ systemu nale˝y prowa-

dziç zgodnie ze schematem alarmo-

wym, zwracajàc szczególnà uwag´ na

∏àczenie przewodów w trójnikach od-

ga∏´ênych i kolanach prefabrykowa-

nych. Zamiana przewodów powoduje

dezinformacj´ serwisanta lokalizujà-

cego awari´. Rola systemu alarmowe-

go jest przez wielu niedoceniana, za-

chwyceni nowoczesnà technologià ˝y-

jà w przeÊwiadczeniu, ˝e majà spokój

na wieki. Otó˝ tak nie jest, wystarczy,

˝e do izolacji dostanie si´ wilgoç, któ-

ra dotrze do rury przewodowej i za-

czyna si´ proces korozji rury stalowej.

Awaria polegajàca na wycieku wody

grzewczej objawi si´ dopiero po wielu

latach, najcz´Êciej wtedy, gdy osoba

decydujàca o rezygnacji z alarmu ju˝

w firmie nie pracuje.

Mufa jest newralgicznym elemen-

tem sieci preizolowanej. Jak wykazu-

jà statystyki po∏owa wszystkich awa-

rii na sieciach jest spowodowana nie-

szczelnoÊcià mufy. Monter dokonujà-

cy izolacji z∏àcza zobowiàzany jest do

wykazania szczególnej dba∏oÊci. Mu-

fa, jak równie˝ koƒcówki p∏aszcza rur

preizolowanych powinny byç przed

monta˝em dok∏adnie oczyszczone.

Dodatkowo p∏aszcz z polietylenu na

koƒcówkach rur, w obszarze nacho-

dzenia mufy, nale˝y aktywowaç p∏o-

mieniem lub nadawaç mu szorstkoÊç

odpowiednim papierem Êciernym.

Tak przygotowanà powierzchni´

trzeba odt∏uÊciç denaturatem lub

podobnym Êrodkiem. Obkurczanie

elementów termokurczliwych prze-

prowadza si´ palnikiem na gaz pro-

pan-butan. Absolutnie nie wolno sto-

sowaç do tego celu palnika tlenowo-

-acetylenowego. Temperatura obkur-

czania powinna wynosiç 60-70°C.

Niektórzy dostawcy zobowiàzujà do

przeprowadzenia próby szczelnoÊci

mufy z jednokrotnym uszczelnie-

niem. Dotyczy to wi´c metalowych

muf sk∏adanych, muf nasuwanych z

polietylenu PE i muf elektrozgrze-

wanych. Próba szczelnoÊci polega na

wytworzeniu w zamontowanej mufie

przed piankowaniem ciÊnienia po-

wietrza o wartoÊci 0,2 bara i obserwa-

cji miejsc uszczelnionych powleczo-

nych roztworem myd∏a. Prób´ uwa˝a

si´ za udanà jeÊli na obrze˝ach nie

poka˝à si´ baƒki powietrza. Po

sprawdzeniu mufy wykonuje si´

piankowanie. Sk∏adniki pianki poli-

uretanowej, które dostarczone sà w

postaci p∏ynnej, miesza si´ i szybko

wlewa przez otwór w mufie. Po∏àczo-

ne sk∏adniki wchodzà w reakcj´ i

wskutek tego powstaje pianka poli-

uretanowa. Wa˝ne jest, aby pianka

ca∏kowicie wype∏ni∏a muf´, a znajdu-

jàce si´ wewnàtrz mufy powietrze i

powstajàce wskutek spieniania gazy

zosta∏y odprowadzone na zewnàtrz.

Aby to u∏atwiç, w mufie znajdujà si´

dwa otwory zamkni´te korkami z

otworkami odpowietrzajàcymi. Nale-

˝y mieç ÊwiadomoÊç, ˝e „niedolane”

mufy sà potencjalnym miejscem

awaryjnym. Wilgoç pozosta∏a w po-

wietrzu wype∏niajàcym niedolanà

przestrzeƒ powoduje rozk∏ad pianki,

dociera do rury stalowej i powoduje

jej korozj´. Proces ten trwa kilka, a

nawet kilkanaÊcie lat, ale jest nie-

unikniony. Bardzo wa˝nym czynni-

kiem w procesie spieniania jest tem-

peratura sk∏adników pianki. General-

nie, im wy˝sza temperatura tym pro-

ces spieniania nast´puje szybciej i

gwa∏towniej. Wykonawca powinien

dà˝yç do tego, aby temperatura oscy-

lowa∏a w granicach 18°C. W okresie

ch∏odów pojemniki ze sk∏adnikami

pianki powinny byç przechowywane

w pomieszczeniach ogrzewanych i

wynoszone na zewnàtrz tu˝ przed

operacjà spieniania. Z kolei latem

powinny byç chronione przed nad-

miernym nagrzaniem, bowiem zda-

rza si´, ˝e proces spieniania rozpo-

czyna si´ w trakcie mieszania i wy-

st´pujà trudnoÊci z zalaniem mie-

szanki do wn´trza mufy. 

Nadsypka

Po uszczelnieniu z∏àcz wykonuje

si´ nadsypk´ piaskowà. Wszyscy do-

stawcy systemów preizolowanych wy-

magajà zag´szczenia piasku w celu

uzyskania odpowiedniego wspó∏czyn-

nika tarcia pomi´dzy warstwà zasypki

a p∏aszczem rury preizolowanej. Dla

uzyskania odpowiedniego efektu za-

g´szczenia, gruboÊç warstwy zag´sz-

czanej nie powinna byç wi´ksza ni˝

10 cm. JeÊli wi´c wykonawca decydu-

je si´ na stosowanie grubszej war-

stwy, powinien operacj´ zag´szczania

prowadziç w kilku przejÊciach. Istot-

nym elementem w procesie zasypy-

wania ciep∏ociàgu jest u∏o˝enie taÊmy

ostrzegawczej. Jej zadaniem jest

ostrzeganie kopiàcego o le˝àcym po-

ni˝ej ciep∏ociàgu. Bezcelowe jest

uk∏adanie taÊmy tu˝ nad rurami pre-

izolowanymi, co, niestety, cz´sto

mo˝na spotkaç w materia∏ach infor-

macyjnych, bowiem wraz z odkry-

ciem przez operatora koparki taÊmy

ostrzegawczej nast´puje jednoczesne

uszkodzenie p∏aszcza rury przez zàb

koparki. TaÊma powinna byç u∏o˝ona

20 – 30 cm pod powierzchnià gruntu,

aby zosta∏a odkryta przy pierwszym

przejÊciu koparki.

Podsumowujàc, wykonawstwo sie-

ci preizolowanych nie jest procesem

trudnym, pod warunkiem ˝e prze-

strzega si´ zaleceƒ dostawców i pro-

jektantów. Mo˝na powiedzieç, ˝e

ciep∏ociàgi preizolowane, patrzàc od

strony inwestora, majà jeden manka-

ment - drobne niedoróbki wykonaw-

cy, przy braku ciàg∏ego nadzoru nad

nim, sà praktycznie nie do wykrycia

w momencie uruchamiania sieci. Ob-

jawiajà si´ one dopiero po jakimÊ cza-

sie, cz´sto po wygaÊni´ciu gwarancji. 

W kolejnym artykule zostanà omó-

wione poszczególne elementy sieci

preizolowanych i ich przeznaczenie.

Adam Dwojak
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