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Prak�ty�ka�bu�do�wy�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�(3)

Za�wo�ry�od�ci�na�ją�ce�peł�nią�istot�ną

ro�lę�w�eks�plo�ata�cji�sie�ci�cie�płow�ni�-

czych,�dzię�ki�nim�moż�na�pro�wa�dzić

wy�łą�cze�nia� pla�no�we� lub� awa�ryj�ne

okre�ślo�nych� ob�sza�rów� sie�ci� i

wy�ko�ny�wać� okre�ślo�ne� pra�ce.

Da�je� się� za�uwa�żyć,� że�z�nie�-

wia�do�mych�wzglę�dów�spra�wa

za�bu�do�wy�tych�ele�men�tów�w

bu�do�wa�nych�sie�ciach�pre�izo�-

lo�wa�nych�jest�mar�gi�na�li�zo�wa�-

na,� ba�ga�te�li�zo�wa�na.� Praw�do�-

po�dob�nie�w�wy�ni�ku�za�chwy�tu,

ja�ki�za�pa�no�wał�na�po�cząt�ku�lat

90.� ubie�głe�go� wie�ku,� gdy� w

cie�płow�nic�twie� po�wszech�nie

za�czę�to�sto�so�wać�tech�no�lo�gię

rur� pre�izo�lo�wa�nych,� za�pa�no�-

wał�po�gląd,�że�ze�wzglę�du�na

ich�bar�dzo�dłu�gą�ży�wot�ność�nie�ma

sen�su�sto�so�wać�za�wo�rów�od�ci�na�ją�-

cych.�Prze�ko�na�nie�o�nie�za�wod�no�ści

tych�sie�ci�nie�by�ło�zresz�tą� je�dy�ną

przy�czy�ną� te�go� sta�nu� rze�czy,� nie

mniej� istot�nym� ele�men�tem� by�ła

fał�szy�wie�po�ję�ta�oszczęd�ność�in�we�-

sto�rów,�spro�wa�dza�ła�się�ona�do�re�-

zy�gna�cji�z�nich,�po�nie�waż�by�ły�sto�-

sun�ko�wo� dro�gie.� W� wy�ni�ku� te�go

wy�stę�po�wa�ły�i�wciąż�bę�dą�się�zda�-

rzać�sy�tu�acje,�że�ko�niecz�ne�jest�wy�-

łą�cze�nie,�z�po�wo�du�awa�rii�względ�-

nie�włą�cze�nia�no�we�go�od�bior�cy,�ca�-

łych�ob�sza�rów,�bar�dzo�wie�lu�od�bior�-

ców,�bo�wiem�je�dy�ny�za�wór�od�ci�na�-

ją�cy�znaj�du�je�się�gdzieś�tam.

Stop�nio�wo�wra�ca� się�do�za�sa�dy,

że� na�ma�gi�stra�lach� pro�jek�tu�je� się

tzw.�za�wo�ry�sek�cyj�ne,�a�okre�ślo�ne

od�ga�łę�zie�nia�i�przy�łą�cza�wy�po�sa�żo�-

ne��są�w�za�wo�ry�od�ci�na�ją�ce.

Za�da�nia�dla�wy�ko�naw�cy

Wy�ko�naw�ca�ma�za�za�da�nie�za�bu�-

do�wa�nie�za�wo�rów�pre�izo�lo�wa�nych�w

spo�sób�funk�cjo�nal�ny,�tzn.�ta�ki,�aby

mo�gły� one� peł�nić� swo�ją� funk�cję,

czy�li�bez�pro�ble�mo�wo�dać�się�prze�-

ste�ro�wać.� Jed�nym� z� naj�częst�szych

błę�dów�wy�ko�naw�czych�jest�mon�taż

pły�ty� na�stu�dzien�nej� w� spo�sób

przed�sta�wio�ny�na�rys.�1.�Ta�ki�mon�-

taż�to�sztu�ka�dla�sztu�ki,�bo�wiem�za�-

wo�ru�na�ru�ro�cią�gu�za�si�la�ją�cym�nie�da

się�prze�ste�ro�wać�w�pra�wi�dło�wy�spo�-

sób.�Na�ta�ki�za�rzut�wy�ko�naw�cy�ma�-

ją� z� re�gu�ły� go�to�wą� od�po�wiedź� -

„prze�cież� <żab�ką>� to� pój�dzie”.

Przy�ma�łych�śred�ni�cach�to�mo�że�się

udać,�to�jed�nak�nie�zwal�nia�z�wła�ści�-

we�go�wy�ko�na�nia.�Ta�ka�sy�tu�acja�jest

pod�sta�wą�do�ne�ga�tyw�ne�go�od�-

bio�ru�przez�zle�ca�ją�ce�go.�O�ile

prze�ste�ro�wa�nie�„żab�ką”�ma�łej

śred�ni�cy� nie� stwa�rza� pro�ble�-

mów,�to�już�Dn�100�mo�że�być

trud�ne�do�re�ali�za�cji.�

Wyj�ściem�z�sy�tu�acji�jest�za�-

sto�so�wa�nie�roz�wią�za�nia�przed�-

sta�wio�ne�go�na� rys.�2.�Po�przez

nie�wiel�kie�po�chy�le�nie�za�wo�rów

uzy�sku�je�się�do�stęp�do�oby�dwu

gło�wic.

Przed�sta�wio�ne�po�wy�żej�przy�-

kła�dy�ba�zo�wa�ły�na�za�sto�so�wa�-

niu�do�bu�do�wy�stud�ni�za�wo�ro�-

wej�krę�gów�be�to�no�wych�i�pły�ty�be�-

to�no�wej�oraz�wła�zów�że�liw�nych.�W

za�leż�no�ści�od�śred�ni�cy�rur�pre�izo�lo�-

wa�nych�i�ukła�du�za�bu�do�wa�nych�za�-

wo�rów�(nie�za�wsze�mu�szą� le�żeć�w

jed�nej� li�nii),� na�le�ży� do�brać� ta�ką

śred�ni�cę�krę�gu�i�pły�ty�na�stu�dzien�-

nej,�aby�po�zmon�to�wa�niu�trzpie�nie

za�wo�rów�zna�la�zły�się�pod�wła�zem.�

In�nym�czę�sto�spo�ty�ka�nym�roz�wią�-

za�niem�jest�za�sto�so�wa�nie�pro�sto�kąt�-

nych�stud�ni�pre�fa�bry�ko�wa�nych�lub

mu�ro�wa�nych� z� uży�ciem� wła�ści�wej

pły�ty�na�stu�dzien�nej�wy�po�sa�żo�nej�w

od�po�wied�nie� gniaz�da� na� po�kry�wy.

Roz�wią�za�nie�te�go�ty�pu�przed�sta�wia

rys.� 3.� Ze� wzglę�du� na� wza�jem�ne

prze�su�nię�cie�za�wo�rów�za�sto�so�wa�no

uko�śne�usta�wie�nie�stud�ni.

Rza�dziej� spo�ty�ka�nym� roz�wią�za�-

niem�jest�za�sto�so�wa�nie,�uży�wa�nych

przede�wszyst�kim�w�bran�ży�wo�do�-
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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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Od�ci�na�nie�

na�za�wo�rze



cią go wo -ka na li za cyj nej, dwóch nie -

za leż nych skrzy nek że liw nych osa -

dzo nych bez po śred nio nad gło wi ca -

mi za wo rów (rys. 4) Nie wąt pli wą

wa dą te go roz wią za nia jest utrud -

nio ny do stęp do koń có wek trzpie -

nia. Przed sta wio ne roz wią za nie ma

za sto so wa nie dla śred nich i ma łych

ob cią żeń ko mu ni ka cyj nych. W przy -

pad ku du żych ob cią żeń kon struk cja

skrzy nek jest wzmoc nio na, a pod bu -

do wa po win na być wy ko na na z pły -

ty żel be to wej.

De�cy�du�ją�ce�czyn�ni�ki

Wy bór wa rian tu i za sto so wa nych

ma te ria łów jest za leż ny od kil ku czyn -

ni ków. Są to m. in.:

● ob cią że nie ko mu ni ka cyj ne w miej -

scu za bu do wy, od mia na lek ka lub

cięż ka ele men tów stu dzien ki,

● spo sób ste ro wa nia za wo rem, ma łe

śred ni ce – klucz teo wy, więk sze –

prze kład nia pla ne tar na, du że śred ni -

ce – prze kład nia z na pę dem elek -

trycz nym,

● usy tu owa nie mon ta żo we, w za leż -

no ści od miej sca za bu do wa nia wsku -

tek wy dłu żeń ter micz nych ru ro cią gu

mo że wy stę po wać prze miesz cza nie

się za wo rów, ze wzglę dów bez pie -

czeń stwa czę ści pio no we po win ny

być za bez pie czo ne po dusz ka mi kom -

pen sa cyj ny mi.

Uwa�ga�na�wy�so�ko�ści

Bar dzo istot nym, nie za wsze

uwzględ nia nym przez pro jek tan tów,

za gad nie niem, któ re go skut ki spa da -

ją na wy ko naw cę, są spra wy wy so ko -

ścio we zwią za ne z mon ta żem za wo -

rów. Za wo ry pre izo lo wa ne ma ją stan -

dar do wo okre ślo ną wy so kość, tj. wy -

miar od osi ru ry prze wo do wej do

koń ców ki trzpie nia, za wie ra się on w

za leż no ści od śred ni cy za wo ru i pro -

du cen ta w za kre sie 35-75 cm. Pro -

ble my po ja wia ją się w mo men cie,

gdy po sa do wie nie ru ro cią gu  prze -

kra cza znacz nie stan dar do we 60-100

cm, wte dy koń ców ka trzpie nia znaj -

du je się głę bo ko w stud ni i ste ro wa -

nie jest utrud nio ne lub wręcz nie -

moż li we. Ra tun kiem w ta kiej sy tu -

acji jest za sto so wa nie spe cjal nej

prze dłuż ki, względ nie prze dłu że nie

klu cza teo we go. Sy tu acja sta je się o

wie le mniej przy jem na, gdy za wo ry

są mon to wa ne w miej scu wy pły ce nia

ru ro cią gu, np. przy przy kry ciu 40-50

cm, a wy so kość za wo ru wy no si 60

cm, do li cza jąc do te go gru bość po -

kry wy ewen tu al nie wła zu, oka że się,

że je ste śmy już kil ka dzie siąt cen ty -

me trów po nad po zio mem te re nu.

W ra mach uwa gi ogól nej, na le ży

pa mię tać, że wspa wa nie za wo ru pre -

izo lo wa ne go po win no od by wać się,

gdy jest on usta wio ny w po zy cji –

otwar ty. Na te re nie o wy so kim po -

zio mie wód grun to wych koń ców ki

trzpie ni na le ży za bez pie czyć kap tur -

ka mi ochron ny mi. Do staw cy za wo -

rów ku lo wych za le ca ją, w ra mach

kon ser wa cji,  prze ste ro wa nie kon tro -

l ne co naj mniej raz na pół ro ku.

Za wo ry od ci na ją ce od gry wa ją de cy -

du ją cą ro lę w sy tu acjach awa ryj nych

sie ci cie płow ni czej, wte dy gdy za ist -

nie je po trze ba szyb kie go wy łą cze nia

okre ślo ne go wy cin ka sie ci i usu nię cia

uster ki. Dla te go służ by eks plo ata cyj -

ne i re mon to we nie mo gą być za sko -

czo ne sy tu acją, że nie ma moż li wo ści

za mknię cia za wo ru z po wo du za nie -

dba nia wy ko naw cze go. 

Adam Dwo jak

Rys.�4.�z�arch.�fir�my�PRIM�Lu�blin.
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Re�bus� -� za�sad� nie� wy�ja�śnia�my,� bo� wszy�scy� je� zna�ją...� Roz�wią�za�nia� nie� po�da�je�my� -� bo� każ�dy� sam� je� od�gad�nie.

Hasło (rozwiązanie - 5 członów) prosimy przesłać na adres naszej redakcji lub e-mail: konkurs@instalator.pl 

do 31.01.2009 r. Nagrodami za prawidłowe rozwiązanie rebusu są polar i scyzoryk firmowy.

Re�bus�z:

(Re�gu�la�min:�www.in�sta�la�tor.pl/kon�kurs)


