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Prak�ty�ka�bu�do�wy�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�(1)

Idea bu do wy ru ro cią gów pre izo -

lo wa nych w cie płow nic twie po le ga

na do pro wa dze niu czyn ni ka grzew -

cze go (względ nie c.w.u.) ze źró dła

cie pła do od bior cy, czy li po pro wa -

dze nia cie pło cią gu mię dzy obiek ta -

mi. Naj czę ściej od by wa się to pod

po wierzch nią grun tu. Na gra ni cy

obiekt – grunt po ja wia się tech -

nicz ny pro blem wy ko na nia przej -

ścia przez prze gro dę pio no wą bądź

po zio mą w za leż no ści od przy ję te go

roz wią za nia.

Na rys. 1 przed sta wio no naj czę -

ściej spo ty ka ny przy pa dek, wy stę -

pu ją cy w obiek tach pod piw ni czo -

nych, gdy pod ło ga po ło żo na jest po -

ni żej po zio mu przy le głe go grun tu.

Uży te na ry sun ku skró ty: ZT dla

za koń cze nia ter mo kurcz li we go i

PU dla pier ście nia uszczel nia ją ce -

go, od no szą się do wszyst kich po -

zo sta łych ry sun ków.

W star szych obiek tach

zda rza ją się nie przy zwo icie

gru be ścia ny, np. 80-120 cm.

W trak cie re ali za cji oka zu je

się, że z róż nych po wo dów

„bra ku je dłu go ści” ele men tu

pre izo lo wa ne go i tak się skła -

da, że za koń cze nie ter mo -

kurcz li we wy cho dzi w ca ło ści

lub czę ścio wo w ścia nie. Po -

zo sta wie nie ta kiej sy tu acji

jest nie do pusz czal ne. Ta ka

sy tu acja wy stę pu je naj czę -

ściej w dwóch przy pad kach,

po mi nąw szy błęd ne ro ze zna -

nie, gdy wej ście do obiek tu

jest peł ną 12- lub 6-me tro wą

sztan gą, względ nie bez po -

śred nio ko la nem pre izo lo wa nym. W

ta kich przy pad kach nie ma in nej ra -

dy, jak skró cić sztan gę tak, aby mu fa

by ła po ło żo na przed obiek tem i do -

ło żyć wstaw kę o od po wied niej dłu -

go ści, względ nie wy mie nić ko la no na

ta kie, któ re ma od po wied nio dłuż sze

ra mię. Pa mię tać na le ży, że nie do -

pusz cza się mon ta żu mu fy na przej -

ściu przez ścia nę. Dru gim spo so bem

jest pod ku cie zbyt gru bej ścia ny na

ta ką głę bo kość, aby uzy skać wy ma -

ga ne 100 mm od jej li ca. Jest to rzecz

ni by oczy wi sta, jed nak na zbyt czę sto

spo ty ka się przy pad ki za mu ro wa -

nych za koń czeń ter mo kurcz li wych.

Pro ble mu nie ma do cza su, gdy trze -

ba do stać się do dru tów alar mo wych.

W przy pad ku gdy gru bość mu ru

prze kra cza 40 cm, za le ca się sto so -

wa nie dwóch pier ście ni uszczel nia -

ją cych uło żo nych skraj nie po obu

stro nach. W za leż no ści od do staw cy

spo tkać moż na pier ście nie wal co we

(jak na rys. 1) lub stoż ko we. W przy -

pad ku mon ta żu po je dyn cze go pier -

ście nia stoż ko we go, na le ży go umie -

ścić w po ło wie gru bo ści mu ru, a

mniej szą śred ni cą skie ro wać w stro -

nę ścia ny we wnętrz nej.

Je że li obiekt nie po sia da pod piw -

ni cze nia, względ nie po ziom piw nic

jest zbli żo ny do po zio mu grun tu, sto -

su je się od mien ną tech ni kę. Wej ście

do ta kie go obiek tu od by wa się ko la -

nem pio no wym, na zy wa nym też ko -

la nem wej ścio wym, przez otwór wy -

wier co ny w pod ło dze. Za da niem pro -

jek tan ta jest opi sa nie ta kie go ko la na,

któ re go dłu gość ra mion jest uza leż -

nio na od głę bo ko ści po sa do wie nia ru -

ro cią gu i po ło że nia pod ło gi oraz gru -

bo ści ścia ny fun da men to wej. Je że li w

spe cy fi ka cji jest po wie dzia ne wy raź -

nie, że cho dzi o ko la no wej ścio we, to

w trak cie pro duk cji dru ty alar mo we

zo sta ną uło żo ne w od po wied ni, in ny

niż w zwy kłych ko la nach, spo sób. Po -

nie waż pod piw ni czeń nie bu du je się

z re gu ły na te re nach z wy so kim po -

zio mem wód grun to wych, to przez

otwór w pod ło dze mo że do stać się do

po miesz cze nia wo da. Nie odzow ne

jest, aby za wsze miej sce przej ścia za -

bez pie czyć pier ście niem uszczel nia -

ją cym. W za leż no ści od kon -

fi gu ra cji ru ro cią gu na ko la nie

wej ścio wym mo gą po ja wić

się prze miesz cze nia wy ni ka -

ją ce z wy dłu że nia ter micz ne -

go ru ro cią gu, w ta kim przy -

pad ku,  aby za bez pie czyć ko -

la no przed znisz cze niem, na -

le ży za sto so wać ma tę kom -

pen sa cyj ną, a w ob sza rze

przej ścia przez pod ło gę weł -

nę mi ne ral ną. Po wsta łą po -

mię dzy otwo rem w pod ło dze

a płasz czem ru ry szcze li nę

za kry wa się osłon ką z bla chy

lub pla sty ku. W za leż no ści

od głę bo ko ści fun da men tów

i rzęd nej po sa do wie nia ru ro -
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Bu�do�wą�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�zaj�mu�ją�się�fir�my�o�róż�nym
do�świad�cze�niu.�Pu�bli�ko�wa�na�se�ria�ar�ty�ku�łów�ma�na�ce�lu�przy�bli�-
że�nie�za�gad�nień�szcze�gó�ło�wych�zwią�za�nych�z�re�ali�za�cją�tych�ru�-
ro�cią�gów.�Mam�na�dzie�ję,�że�bę�dą�one�po�moc�ne�dla�firm�roz�po�-
czy�na�ją�cych�„przy�go�dę”�z�pre�izo�la�cją,�a�fir�mom�do�świad�czo�nym
po�zwo�lą�usys�te�ma�ty�zo�wać�wie�dzę.
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Przej�ście�
przez�prze�gro�dę



cią�gów,�w�trak�cie�re�ali�za�cji�po�-

wsta�je� ko�niecz�ność� wy�ko�na�-

nia�w�ścia�nie�fun�da�men�to�wej

otwo�ru,� któ�re�go� nie� na�le�ży

uszczel�niać� pier�ście�niem

uszczel�nia�ją�cym,� względ�nie,

jak� to�po�ka�za�no�na� ry�sun�ku,

pro�wa�dzi�się�ko�la�no�pod�ła�wą

fun�da�men�to�wą.�

Przy� te�go� ty�pu� roz�wią�za�-

niach,� szcze�gól�nie� przy

więk�szych� śred�ni�cach� rur

ist�nie�je�tech�nicz�ny�pro�blem

z� wpro�wa�dze�niem� ko�la�na

przez� sto�sun�ko�wo� ma�łe

otwo�ry� le�żą�ce� w� płasz�czy�-

znach�wza�jem�nie�pro�sto�pa�-

dłych.�Dla�te�go�jesz�cze�przed

wier�ce�niem�otwo�rów�i�mon�-

ta�żem�na�le�ży�prze�ana�li�zo�wać�za�gad�-

nie�nie,�uwzględ�nia�jąc:�śred�ni�cę�ze�-

wnętrz�ną�i�dłu�gość�ra�mion�oby�dwu

ko�lan,�głę�bo�kość,�na�ja�kiej�kła�dzio�-

ne�są�ru�ro�cią�gi,�śred�ni�ce�otwo�rów�w

pod�ło�dze� i� fun�da�men�cie,� i

ich�wza�jem�ne�po�ło�że�nie.

Szczel�ne�przej�ście

Moż�na�się�spo�tkać�z�po�glą�-

dem,�że�ty�po�we�gu�mo�we�pier�-

ście�nie�uszczel�nia�ją�ce�nie�za�-

po�bie�ga�ją�pe�ne�tra�cji�ga�zu�do

obiek�tu�wzdłuż�ru�ry�pre�izo�lo�-

wa�nej,� dla�te�go� nie�któ�rzy� in�-

we�sto�rzy�wy�ma�ga�ją,�ze�wzglę�-

dów� bez�pie�czeń�stwa,� sto�so�-

wa�nia�tzw.�szczel�ne�go�przej�-

ścia� przez� ścia�nę.� Ten� typ

uszczel�nie�nia� po�wi�nien� być

bez�wa�run�ko�wo� sto�so�wa�ny,

gdy�po�ziom�wód�grun�to�wych

le�ży�po�wy�żej�wej�ścia�ru�ro�cią�-

gu�do�obiek�tu,�wy�móg�do�ty�-

czy� też� ko�mór� cie�płow�ni�-

czych.�Na�rys.�2�przed�sta�wio�no�ideę

ta�kie�go�uszczel�nie�nia.�Wsku�tek�skrę�-

ca�nia�kil�ku�śrub�roz�ło�żo�nych�rów�no�-

mier�nie�na�ob�wo�dzie�tarcz�na�stę�pu�je

do�cisk� ela�stycz�ne�go� pier�ście�nia� za�-

rów�no�do�ru�ry�pre�izo�lo�wa�nej,�jak�i�ce�-

ra�micz�nej�tu�lei�ścien�nej.�Je�że�li�otwór

przej�ścia�zo�stał�wy�ko�na�ny�w�be�to�nie

i� je�go� prze�krój� jest� ko�ło�wy,� a� po�-

wierzch�nia�gład�ka,�moż�na�zre�zy�gno�-

wać�z�za�bu�do�wa�nia�tu�lei�ścien�nej.�W

prak�ty�ce�uszczel�nie�nia�te�go�ty�pu�są

nie�co�bar�dziej�roz�bu�do�wa�ne.�Za�mien�-

nie,�je�śli�nie�wy�stę�pu�ją�wo�dy�grun�to�-

we,�moż�na�sto�so�wać�przej�ście�szczel�-

ne�dla�ga�zu�i�wód�opa�do�wych.�W�ra�-

mach� mon�ta�żu� ze�sta�wu� na�le�ży� wy�-

wier�cić� w� ścia�nie� otwo�ry� pod� koł�ki

roz�po�ro�we�w�roz�sta�wie�od�po�wia�da�ją�-

cym�po�ło�że�niu�otwo�rów�w�pier�ście�niu

za�ci�sko�wym.�Po�przez�do�krę�ca�nie�śrub

prze�pro�wa�dzo�nych�przez�sta�lo�wy�koł�-

nierz�na�stę�pu�je�do�cisk�koł�nie�rza�gu�-

mo�wej�man�sze�ty�do�spe�cjal�nie�przy�-

go�to�wa�ne�go� li�ca� ścia�ny.� Mniej�sza

śred�ni�ca�man�sze�ty�jest�uszczel�nia�na

przez�za�cisk�opa�ską�ze�sta�li�nie�rdzew�-

nej.�W�przy�pad�ku�rur�pre�izo�lo�wa�nych

nie� ma� ko�niecz�no�ści� mon�ta�żu� we�-

wnątrz�ścia�ny�gu�mo�we�go�pier�ście�nia

uszczel�nia�ją�ce�go.

Cza�sa�mi�moż�na�się�spo�tkać�z�roz�-

wią�za�niem�przed�sta�wio�nym�na�rys.�3.

Nie� jest� to�wa�riant�po�le�ca�ny�przede

wszyst�kim�ze�wzglę�du�na�moż�li�wość

za�wil�go�ce�nia�izo�la�cji�w�dol�nej�stre�fie

stu�dzien�ki�i,�z�re�gu�ły,�brak�miej�sca�na

ja�kie�kol�wiek� pra�ce� w� stu�-

dzien�ce.�W�przy�pad�ku�ta�kie�-

go�roz�wią�za�nia�na�le�ży�bez�wa�-

run�ko�wo�wy�pro�wa�dzić�dru�ty

alar�mo�we� spod� za�koń�czeń

ter�mo�kurcz�li�wych�i�po�pro�wa�-

dzić�ka�blem�mie�dzia�nym�3�x

1,5�mm2 do�pusz�ki�przy�łą�cze�-

nio�wej,�przy�czym�trze�ci�drut

prze�wi�dzia�ny� jest�dla�pod�łą�-

cze�nia�ma�sy�ru�ry�sta�lo�wej.

Tak�że� nie�zbyt� czę�stym

przy�pad�kiem� jest� przej�ście

na� ze�wnętrz�ną� ścia�nę� bu�-

dyn�ku.�New�ral�gicz�nym�mo�-

men�tem� jest� tu�po�łą�cze�nie

ko�la�na� pre�izo�lo�wa�ne�go� z

czę�ścią�tra�dy�cyj�ną�ru�ro�cią�gu.

Na�ko�la�nie,�po�wy�pro�wa�dze�-

niu�z�grun�tu,�na�le�ży�ob�kur�czyć�za�-

koń�cze�nie�ter�mo�kurcz�li�we.�Płaszcz

izo�la�cji�tra�dy�cyj�nej�po�wi�nien�na�cho�-

dzić� za�kład�ką�na�wy�ko�na�ne� za�koń�-

cze�nie.�Od�ręb�ną�spra�wą�jest�sy�gna�li�-

za�cja�alar�mo�wa.�Je�że�li�z�kon�-

fi�gu�ra�cji�sys�te�mu�alar�mo�we�-

go�wy�ni�ka,�że�na�koń�ców�ce

sie�ci�pre�izo�lo�wa�nej�po�wi�nien

być�do�stęp�do�dru�tów�alar�-

mo�wych,�na�le�ży�je�wy�pro�wa�-

dzić� spod� za�koń�cze�nia� ter�-

mo�kurcz�li�we�go� i� do�pro�wa�-

dzić�do�skrzyn�ki�za�bu�do�wa�-

nej�np.�na�ścia�nie�obiek�tu.

Brak�norm

Na� wy�ko�na�nie� przejść

przez�prze�gro�dy�nie�ma�ja�-

kichś� szcze�gól�nych� norm.

Je�dy�nie�wy�czu�cie�tech�nicz�-

ne� wy�ko�naw�cy� spra�wia,� że

zda�je�ono�eg�za�min�lub�nie.

Otwo�ry,�przez�któ�re�bę�dzie

prze�pro�wa�dza�na�ru�ra,�moż�-

na�wier�cić�lub�wy�ku�wać.�Uzu�peł�nie�-

nie�wyrw,�od�twa�rza�nie�tyn�ków�i�izo�-

la�cji�ścian�ma�wpływ�na�funk�cjo�no�-

wa�nie�przej�ścia.�Po�praw�ność� i� sta�-

ran�ność�wy�ko�na�nia�przej�ścia�przez

ścia�nę� lub� pod�ło�gę� obiek�tu� ma

wpływ�na�ogól�ną�oce�nę�fir�my�wy�ko�-

naw�czej,�bo�wiem�na�wet�gdy�mon�taż

ele�men�tów�pre�izo�lo�wa�nych�wy�ko�na�-

ny�jest�jak�naj�le�piej,�do�fir�my�przy�-

lgnie� opi�nia� nie�udacz�nej,� gdy� po

pew�nym�cza�sie�od�re�ali�za�cji�do�piw�-

ni�cy� za�cznie� na�cie�kać� wo�da� przez

źle�wy�ko�na�ne�przej�ście�ru�ro�cią�gów.

Adam Dwo jak
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