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Prak�ty�ka�bu�do�wy�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�(2)

Udział sie ci cie płow ni czych tra dy cyj -

nych sta no wi w Pol sce ok. 60-65% cał -

ko wi tej dłu go ści cie pło cią gów. Dla przy -

po mnie nia: sie cią tra dy cyj ną bę dzie my

na zy wa li ru ro cią gi cie płow ni cze, w któ -

rych ru ra prze wo do wa jest wy ko na na ze

sta li, za izo lo wa na naj czę ściej weł ną mi -

ne ral ną i za bez pie czo na płasz czem ze -

wnętrz nym. W za leż no ści od okre su bu -

do wy płaszcz mo że być wy ko na ny z gip -

su, pa py, fo lii PCV lub alu mi nio wej. Tak

za izo lo wa ne ru ro cią gi są pro wa dzo ne na

pod pór kach, umoż li wia ją cych prze -

miesz cza nie się rur, na zy wa nych śli zga -

mi. Ca łość za bez pie czo na jest

obu do wą, któ ra naj czę ściej ma

po stać łu pin be to no wych lub

rza dziej płyt be to no wych uło -

żo nych na rów no le głych mur -

kach. Od mia ną sie ci tra dy cyj -

nej jest sieć na po wietrz na pro -

wa dzo na nad zie mią na spe cjal -

nych pod po rach, w tym przy -

pad ku płaszcz jest wy ko na ny z

bla chy sta lo wej ocyn ko wa nej

względ nie alu mi nio wej. Obec -

nie każ de no wo bu do wa ne ru -

ro cią gi cie płow ni cze wy ko nu je

się w tech no lo gii rur pre izo lo -

wa nych, czę sto za cho dzi więc

po trze ba łą cze nia ze so bą tych

dwóch ro dza jów cie pło cią gów.

By wa ją róż ne sy tu acje, np.

bu du je się no we lub re mon tu je

ist nie ją ce przy łą cze cie płow ni -

cze i za cho dzi ko niecz ność po -

łą cze nia no wo bu do wa nej pre -

izo lo acji z ist nie ją cą sie cią tra dy cyj ną.

Po dob na sy tu acja wy stę pu je w przy pad -

ku tzw. prze kła dek tj. zmia ny prze bie gu

ist nie ją cej ma gi stra li wy ko na nej ja ko

siec ka na ło wa. Ko niecz ność łą cze nia

pre izo la cji i tra dy cji po tja wia się w wie -

lu sy tu acjach i w tym przy pad ku za wsze

na le ży mieć na uwa dze cha rak ter pra cy

oby dwu ro dza jów ru ro cią gów. W tra dy -

cyj nych ru ro cią gach cie płow ni czych ma -

my do czy nie nia z tzw. swo bod nym wy -

dłu że niem. Ozna cza to, że wsku tek

wzro stu tem pe ra tu ry ru ry uło żo ne na

pod po rach śli zgo wych ma ją moż li wość

swo bod ne go wy dłu ża nia się przy wzro -

ście tem pe ra tu ry, względ nie skra ca nia

przy spad ku. Mo gą tak że te wy dłu że nia

swo bod nie kom pen so wać po przez od -

po wied nie ukształ to wa nie prze bie gu ru -

ro cią gu – kom pen sa cja kształ to wa, bądź

z uży ciem kom pen sa to ra. W ru ro cią gach

pre izo lo wa nych, w któ rych wy stę pu je

tzw. sys tem zwią za ny, wy dłu że nia są ha -

mo wa ne przez tar cie po mię dzy płasz -

czem i za gęsz czo ną ob syp ką pia sko wą.

Skut kiem te go jest po ja wie nie się, cza -

sa mi bar dzo du żych, na prę żeń w sta lo -

wej ru rze prze wo do wej. 

W za leż no ści od kon fi gu ra cji po łą -

cze nia tra dy cja -pre izo la cja mo że po ja -

wić się sy tu acja, że sieć pre izo lo wa na

sta je się punk tem sta łym dla sie ci tra -

dy cyj nej. Z te go wzglę du przed po łą -

cze niem tych dwóch ro dza jów ru ro cią -

gów mu szą być prze pro wa dzo ne ob li -

cze nia sta tycz ne i prze śle dzo na współ -

pra ca oby dwu sie ci po prze bu do wie.

Z re gu ły naj bez piecz niej -

szym roz wią za niem jest przed -

sta wio ne na rys. 1 po łą cze nie

tuż za U -kształ tem, względ nie

za bez pie cze nie oby dwu ro dza -

jów przy po mo cy punk tów sta -

łych po ło żo nych w mia rę bli -

sko po łą cze nia. Pierw szy wa -

riant jest du żo tań szy ze

wzglę du na du ży koszt re ali za -

cji pun ków sta łych w tech no -

lo gii pre izo lo wa nej. Aby nie

do pu ścić do na cie ku wo dy do

ka na łu sie ci tra dy cyj nej miej -

sce wej ścia pre izo la cji do nie -

go mu si być za mu ro wa ne i za -

bez pie czo ne pier ście niem

uszczel nia ją cym.

Tak że czę stą sy tu acją jest

bu do wa przy łą cza pre izo lo -

wa ne go wpię te go w ist nie ją -

cą ma gi stra lę tra dy cyj ną ka -

na ło wą. W za leż no ści od

miej sca wpię cia, po ło że nia

punk tów sta łych i kom pen sa -

to rów cza sa mi po ja wia się ko -

niecz ność sto so wa nia ada pte -
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ra czy li po li ety le no wej stoż ko wa tej

tu lei prze zna czo nej do wy pro wa dze -

nia pre izo la cji z ka na łu (rys. 2). Na ry -

sun ku przed sta wio no dla uprosz cze -

nia tyl ko je den z ru ro cią gów, po dob -

nie wy pro wa dza się dru gi. Ta kie roz -

wią za nie jest za le ca ne w sy tu acji, gdy

nie ma ro ze zna nia co do roz miesz cze -

nia ele men tów cha rak te ry stycz nych

na ist nie ją cej ma gi stra li, względ nie,

gdy włą cze nie na stę pu je w miej scu o

du żych prze miesz cze niach ru ro cią gu

ma gi stral ne go. Da je ono gwa ran cję

bez pie czeń stwa, że nie na stą pi uszko -

dze nie trój ni ka w miej scu wpię cia.

Przy kład po łą cze nia z sie cią tra -

dy cyj ną na po wietrz ną przed sta wio -

no na rys. 3 Miej sce po łą cze nia

pre izo la cji i tra dy cji po win no być

za bez pie czo ne przed na cie ka niem

wo dy z opa dów at mos fe rycz nych.

Z re gu ły jest to płaszcz z bla chy

ocyn ko wa nej z izo la cją z weł ny mi -

ne ral nej.

Grunt to za sa dy!

Ilość moż li wo ści łą cze nia ru ro cią -

gów tra dy cyj nych i pre izo lo wa nych

jest bar dzo du ża i nie spo sób omó wić

tu wszyst kie przy pad ki. Za wsze na le ży

kie ro wać się na stę pu ją cy mi za sa da mi:
●pre izo la cję sta ra my się włą czać tam,

gdzie prze miesz cze nia sie ci tra dy cyj -

nej są naj mniej sze,
● uszczel nia my miej sce po łą cze nia w

ten spo sób, aby nie by ło moż li wo ści

za la nia ka na łu cie płow ni cze go, a przy

po łą cze niach z sie cią na po wietrz ną

na cie ku wo dy desz czo wej,
● punk ty sta łe na ru ro cią gu tra dy cyj -

nym są przy sto so wa ne do prze no sze -

nia du żo mniej szych sił niż punk ty

sta łe na pre izo la cji,

●w przy pad kach pro sto pa dłe go odej -

ścia przy łą czem pre izo lo wa nym od

ma gi stra li tra dy cyj nej i bra ku ro ze zna -

nia od no śnie po ło że nia punk tów sta -

łych i kom pen sa to rów, bez piecz niej

jest za sto so wać ada pter.

Adam Dwo jak
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