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Zastosowania rur preizolowanych

Dzi´ki swoim w∏aÊciwoÊciom rury

preizolowane mogà byç stosowane w

przemyÊle chemicznym, spo˝ywczym,

do transportu wody zimnej, Êcieków

czy w uk∏adach solarnych. W niniej-

szym artykule zostanà omówione naj-

cz´stsze zastosowania takich rur.

Uk∏ady solarne

Modna i zyskujàca coraz wi´cej

zwolenników dziedzina. Najprostszy

uk∏ad solarny sk∏ada si´ z kolektora

s∏onecznego po∏àczonego z zasobni-

kiem ciep∏ej wody. Czasami zdarza

si´, ˝e kolektory po∏o˝one sà na ze-

wnàtrz lub w innym obiekcie i wtedy

nale˝y przetransportowaç czynnik

roboczy na pewnà odleg∏oÊç. Mo˝na

to zrealizowaç wykorzystujàc np. sys-

tem, w którym rura przewodowa wy-

konana jest ze stali nierdzewnej, wa-

riantowo mo˝e byç z miedzi, nato-

miast izolacja zosta∏a wytworzona ze

spienionego kauczuku (EPDM).

Przewody te mo˝na uk∏adaç na da-

chach lub wewnàtrz pomieszczeƒ.

Specjalna siatka okalajàca izolacj´

zapobiega dzia∏aniom atmosferycz-

nym i zniszczeniu przez dziobiàce

ptaki. Do transportu czynnika robo-

czego pod ziemià mo˝na u˝yç oma-

wiane wczeÊniej elastyczne rury

preizolowane z rurà przewodowà ze

stali chromoniklowej i izolacjà z po-

liuretanu typu PIR. Maksymalna

temperatura pracy obydwu typów

rur to 180ºC. W obu systemach od-

cinki rur dostarczane sà w kr´gach

w odcinkach okreÊlonych przez za-

mawiajàcego. System po∏àczeƒ nie

wymaga prac spawalniczych. Wi-

doczny na fotografii przewód wyko-

rzystywany jest w uk∏adzie sterowa-

nia uk∏adu solarnego.

Ch∏odnictwo

W uk∏adach ch∏odzenia solankowe-

go, gdzie transportowana jest mie-

szanka wody z glikolem, znajdujà za-

stosowanie rury wyposa˝one w sys-

tem monitoringu, posiadajàce izolacj´

z poliuretanu (PUR), zapobiegajàcà

wzrostowi temperatury czynnika, za-

bezpieczone p∏aszczem z polietylenu

(PEHD). Rura przewodowa jest wy-

konana ze stali odpornej na korozj´.

Wodociàgi i kanalizacja

Obecnie prowadzi si´ w kraju bar-

dzo wiele inwestycji zwiàzanych z

budowà sieci wodociàgowych i kana-

lizacyjnych. Cz´sto zakres prac obej-

muje ca∏à gmin´ lub nawet sàsiednie.

Przeszkody terenowe jak rzeki, stru-

mienie, rowy powodujà, ˝e budowa-

ny wodociàg czy kanalizacja „wycho-

dzà na zewnàtrz”. Taka sytuacja

stwarza mo˝liwoÊç zamarzni´cia

czynnika transportowanego w okre-

sie mrozów. Cz´sto stosowanym roz-

wiàzaniem jest zabudowa, w ciàgu

rurociàgu, odcinka preizolowanego.

Nie stwarza to k∏opotu bowiem na

rynku dost´pne sà systemy preizolo-

wane z rurà przewodowà wykonanà

ze zwyk∏ego polietylenu klasy PE 80

lub PE 100, które bez problemu ∏à-

czy si´ z polietylenowà rurà wodocià-

gowà lub kanalizacyjnà. Tego typu

rozwiàzania stosuje si´ tak˝e przy po-

konywaniu wiaduktów i prowadzeniu

rurociàgów w pomieszczeniach nie-

ogrzewanych. Dzi´ki izolacji poliure-

tanowej wych∏adzanie wody jest du-

˝o wolniejsze ni˝ rury nieos∏oni´tej.

Nie oznacza to jednak, ˝e w rurze

preizolowanej woda nie mo˝e zamar-

znàç, to zale˝y od temperatury ze-

wn´trznej i czasu bez odbioru czyn-

nika. Z regu∏y przy du˝ych mrozach

dla izolacji standardowej zamarzni´-

cie mo˝e nastàpiç po 1 – 2 dobach.

Dzieje si´ tak rzecz jasna w przypad-

ku, gdy nie ma poboru i woda stoi.

Zasadniczo nie ma takiego niebez-

pieczeƒstwa, gdy zaopatruje si´ go-

spodarstwa domowe, gorzej jest w

przypadku zak∏adów i innych obiek-

tów o ruchu nieciàg∏ym, wtedy w

weekend lub w przerwie Êwiàtecz-

nej mo˝e nastàpiç zamarzniecie.

Wówczas mo˝na zastosowaç rozwià-

zanie przedstawione na fot. 1. Jak

widaç, wzd∏u˝ ca∏ego odcinka pre-

izolowanego prowadzona jest, przy-

mocowana do rury folià aluminiowà,

samoregulujàca taÊma grzewcza. Za-

silanie taÊmy odbywa si´ pràdem

zmiennym 230V. Moc grzewcza, wy-

twarzana w ka˝dym punkcie d∏ugo-

Êci taÊmy, zale˝y od temperatury

otoczenia. Oznacza to, ˝e taÊma

ogrzewa w wi´kszym stopniu, gdy

woda jest zimniejsza i nie dopusz-

cza do jej zamarzni´cia. W uk∏adzie
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Fot. 1



elektrycznym zainstalowany jest, w
miejscu najbardziej nara˝onym na za-
marzni´cie, termostat, który wy∏àcza
uk∏ad gdy woda osiàgnie temperatu-
r´ zadowalajàcà, np. 8ºC. Wyroby
preizolowane z rurà przewodowà z
PE do Êrednicy Dn 100, zarówno z
taÊmà grzewczà, jak i bez niej, do-
starczane sà w postaci zwojów w od-
cinkach odpowiadajàcych wymaga-
niom. Mo˝e to byç d∏ugoÊç od kilku-
nastu do kilkuset metrów. W przy-
padku Êrednic wi´kszych dostawy
odbywajà si´ w sztangach o d∏ugoÊci
6, 10 lub 12 m. I w tym przypadku
rozwiàzanie z taÊmà grzewczà jest
technicznie mo˝liwe, jednak˝e k∏o-
potliwe ze wzgl´du na koniecznoÊç
∏àczenia taÊmy w ka˝dej mufie.

Rury preizolowane mogà mieç za-
stosowanie do transportu najprzeró˝-
niejszych substancji, zarówno p∏y-
nów, jak i gazów. Wykorzystywane sà
najcz´Êciej w przemyÊle chemicznym
i spo˝ywczym. W ka˝dym przypadku,
gdy zachodzi koniecznoÊç przesy∏a-
nia czynnika pomi´dzy obiektami i
powinien byç zachowany warunek
zachowania jego temperatury, mo˝na
zastosowaç rury preizolowane, za-
równo dla sieci podziemnych, jak i
napowietrznych. Zaletà takiego roz-
wiàzania jest mo˝liwoÊç kontroli
szczelnoÊci rurociàgu, a w fazie reali-
zacyjnej rezygnacja z budowy kana-
∏ów i prac izolacyjnych. Rura przewo-
dowa mo˝e byç wykonana z ró˝nych
materia∏ów w zale˝noÊci od rodzaju
transportowanego czynnika. Najcz´-
Êciej stosuje si´ stal kwasoodpornà,
miedê, polietylen sieciowany PEX
bàdê polibutylen. 

Parociàgi

W technice rur preizolowanych wy-
st´pujà dwa rozwiàzania s∏u˝àce do
transportu pary wodnej. W pierwszym
przypadku przedstawionym na fot. 2,
rura przewodowa wykonana ze stali
w´glowej otoczona jest warstwà we∏-
ny mineralnej, a ca∏oÊç zosta∏a zaizo-
lowana piankà poliuretanowà (PUR) i
zamkni´ta p∏aszczem z polietylenu
(HDPE). Na pierwszy rzut oka wy-
glàda to jak zwyk∏a rura preizolowana,
zasadniczo si´ jednak od niej ró˝ni. W
przypadku rury parowej nie mamy do

czynienia z systemem zwiàzanym, po-
niewa˝ warstwa we∏ny mineralnej nie
jest w sposób trwa∏y zwiàzana z rurà
stalowà. To bardzo istotna ró˝nica i
projekt parociàgu wykonanego w tej
technologii wymaga wyjàtkowej sta-
rannoÊci i dok∏adnych obliczeƒ. Wy-
d∏u˝enia termiczne wyst´pujàce w
uk∏adzie sà, ze wzgl´du na wysokà
temperatur´ pary, du˝o wi´ksze ni˝ w
uk∏adach wodnych. Dodatkowo nie
ma zjawiska „hamowania” p∏aszcza
przez tarcie. To wszystko wymaga do-
k∏adnej analizy na etapie projektowa-
nia i przestrzegania rozwiàzaƒ tech-
nicznych w trakcie realizacji.

W tym miejscu warto wspomnieç o
rozwiàzaniu nazywanym „rurà stalo-
wà w rurze stalowej”. Rura przewo-
dowa wykonana ze stali w´glowej
jest zaizolowana we∏nà mineralnà i
utrzymywana centrycznie w rurze

p∏aszczowej, wykonanej tak˝e ze sta-
li powleczonej warstwà polietylenu,
przy pomocy rolkowych podpór Êli-
zgowych. Tak˝e w tym rozwiàzaniu
ca∏y uk∏ad musi si´ skompensowaç
wewnàtrz rury os∏onowej. Dostawcy
systemu zastrzegajà sobie prawo we-
ryfikacji projektu technicznego,
wzgl´dnie sporzàdzajà obliczenia
uk∏adu i specyfikacj´ materia∏owà w
ramach dostawy.

Obydwa rozwiàzania posiadajà mo-
nitoring szczelnoÊci rury przewodo-
wej i os∏onowej, i pozwalajà na trans-
port pary o ka˝dej spotykanej w prak-
tyce temperaturze. Obliczenia na
etapie poczàtkowym przesàdzajà je-
dynie o gruboÊci warstwy izolacyjnej
z we∏ny mineralnej. ˚ywotnoÊç opisa-
nych rozwiàzaƒ jest du˝o wi´ksza od
systemów tradycyjnych, izolowanych
we∏nà mineralnà, zabezpieczonych
p∏aszczem z blachy ocynkowanej,
który nie zawsze zabezpiecza przed
przenikaniem wilgoci. Ciàg∏y monito-
ring pozwala na kontrol´ stanu zawil-
gocenia izolacji i szybkà reakcj´ w
przypadku wystàpienia zawilgocenia,
pozwala tym samym zapobiegaç koro-
zji rury przewodowej, która mo˝e
prowadziç do powa˝nych awarii.

Rury preizolowane majà bardzo
szerokie zastosowanie we wszystkich
ga∏´ziach gospodarki. Sà rozwiàza-
niem nowoczesnym, majà d∏ugà ˝y-
wotnoÊç i zapewniajà bezpieczeƒ-
stwo eksploatacji. 

Wytwórcy rur preizolowanych de-
klarujà zresztà, ze mogà zaizolowaç
ka˝dy rodzaj rury przewodowej w
zale˝noÊci od przeznaczenia i ˝ycze-
nia klienta. Jedynym problemem
mo˝e byç tu cena zwiàzana z pro-
dukcjà specjalnà.

Adam Dwojak
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