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Prak�ty�ka�bu�do�wy�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�(4)

Na eta pie pro jek to wa nia sie ci

cie płow ni czych po wsta ją, w ra mach

opra co wa nia pro jek tu wy ko naw cze -

go, pro fi le prze bie gu ru ro cią gów

pre izo lo wa nych. Pro jek tant mu si

wy zna czyć prze bieg ru ro cią gów w

pla nie oraz prze wi dzieć ich za głę -

bie nie. Na głę bo kość uło że nia ru ro -

cią gów ma ją wpływ przede wszyst -

kim ob li cze nia sta tycz ne, ukształ -

to wa nie pio no we te re nu oraz na po -

ty ka ne na tra sie cie pło cią gu ko li zje.

Przez ko li zje bę dzie my ro zu mieć

m. in. skrzy żo wa nie ze znaj du ją cy -

mi się pod zie mią róż ne go ro dza ju

in sta la cja mi, np. ga zo wy mi, ka na li -

za cyj ny mi, ener ge tycz ny mi, te le fo -

nicz ny mi, cie płow ni czy mi oraz na -

po tka nie obiek tów pod ziem nych,

jak bun kry, piw ni ce, zbior ni ki czy

tym po dob ne. Z tych wzglę dów ru -

ro cią gi pre izo lo wa ne ma ją czę sto

zmien ne spad ki, za rów no co do ką -

ta na chy le nia, jak i zna ku. Za sa da

pro jek to wa mó wi, że w naj wyż szym

punk cie po win no być umiesz czo ne

od po wie trze nie, a w naj niż szym od -

wod nie nie ru ro cią gów.

Tlen za war ty w po wie trzu prze -

no szo nym przez wo dę grzew czą

mo że przy czy niać się do ko ro zji ru -

ry prze wo do wej od we wnątrz. To

dzię ki od po wie trze niom, ja ko ele -

men tom sie ci pre izo lo wa nych, ist -

nie je moż li wość usu nię cia po wie -

trza z ru ro cią gu, szcze gól nie, cho -

ciaż nie tyl ko, w trak cie na peł nia -

nia sie ci wo dą grzew czą.

Za�da�nia�

dla�od�wod�nie�nia

Za da niem od wod nie nia, ja ko ele -

men tu sie ci cie płow ni czej, jest

umoż li wie nie opróż nie nia ru ro cią -

gu. Mo że mieć to miej sce w przy -
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pad�ku�awa�rii,�roz�bu�do�wy�sie�ci,�pla�-

no�we�go�re�mon�tu�lub�po�trze�by�cza�-

so�we�go�wy�łą�cze�nia.�Umiej�sco�wie�-

nie� ele�men�tu� od�wad�nia�ją�ce�go� w

naj�niż�szym�punk�cie� sie�ci� umoż�li�-

wia� swo�bod�ne,� gra�wi�ta�cyj�ne� spły�-

wa�nie�wo�dy� sie�cio�wej� i� cał�ko�wi�te

opróż�nie�nie� ru�ro�cią�gu.� W� roz�le�-

głych�sie�ciach�cie�płow�ni�czych�wy�-

stę�pu�je�z�re�gu�ły�wie�le�ele�men�tów

prze�zna�czo�nych� do� od�wad�nia�-

nia/od�po�wie�trza�nia,� a� służ�by� eks�-

plo�ata�cyj�ne�po�win�ny�mieć�ro�ze�zna�-

nie�od�no�śnie�ob�sza�rów�ob�słu�gi�wa�-

nych�przez�po�szcze�gól�ne�ele�men�ty.�

Sys�te�my�kom�plet�ne

Za�da�niem�wy�ko�naw�cy�re�ali�zu�ją�-

ce�go�sieć�cie�płow�ni�czą�jest�uło�że�-

nie�rur�i�mon�taż�ele�men�tów�pre�izo�-

lo�wa�nych� zgod�nie� z� pro�jek�tem.

Ozna�cza�to�m.�in.,�że�mu�szą�być�do�-

trzy�ma�ne�kie�run�ki�spad�ków�przed�-

sta�wio�ne�na�pro�fi�lach,�a�umiej�sco�-

wie�nie� ele�men�tów� do� od�wad�nia�-

nia/od�po�wie�trza�nia�po�win�no�od�po�-

wia�dać� rze�czy�wi�ście� naj�niż�sze�-

mu/naj�wyż�sze�mu�punk�to�wi�sie�ci.

Ukła�dy� rur� pre�izo�lo�wa�nych� są

sys�te�ma�mi�kom�plet�ny�mi.�Wy�twór�-

cy�ofe�ru�ją�go�to�we�ele�men�ty�słu�żą�-

ce�do�od�wod�nie�nia�bądź�od�po�wie�-

trze�nia�ukła�du,�nie�ste�ty�bran�ża�cie�-

płow�ni�cza�nie�do�pra�co�wa�ła�się�jed�-

no�li�te�go�na�zew�nic�twa�po�szcze�gól�-

nych�skład�ni�ków�sys�te�mu.�Przy�kła�-

do�wo� ele�ment� przed�sta�wio�ny� na

rys.�1�w�za�leż�no�ści�od�wy�twór�cy�no�-

si�na�zwę:�za�wór�ku�lo�wy�od�wad�nia�-

ją�cy;� pre�izo�lo�wa�ne� od�wod�nie�nie;

od�wod�nie�nie� gó�rą;� od�wod�nie�nie

pro�ste�i�z�pew�no�ścią�to�nie�wszyst�-

kie�okre�śle�nia�te�go�de�ta�lu.�Na�po�-

trze�by�te�go�i�na�stęp�nych�ar�ty�ku�łów

bę�dę�uży�wał�okre�śle�nia�od�wod�nie�-

nie�pre�izo�lo�wa�ne,�po�dob�nie�słu�żą�-

ce�do�od�pro�wa�dza�nia�po�wie�trza�–

od�po�wie�trze�nie�pre�izo�lo�wa�ne.�Kon�-

struk�cyj�nie� od�po�wie�trze�nie� i� od�-

wod�nie�nie�pre�izo�lo�wa�ne�nie�róż�nią

się� mię�dzy� so�bą,� tzn.� ele�ment

przed�sta�wio�ny�na�rys.�1�moż�na�rów�-

nie� do�brze� na�zwać� od�po�wie�trze�-

niem�pre�izo�lo�wa�nym.�O�tym,�ja�ką

funk�cję�peł�ni,�prze�są�dza�je�go�usy�-

tu�owa�nie,�je�śli�w�naj�niż�szym�punk�-

cie�to�bę�dzie�od�wod�nie�nie,�w�naj�-

wyż�szym�–�od�po�wie�trze�nie.�Ta�be�la

1�przed�sta�wia�wy�mia�ry�tych�skład�-

ni�ków�sys�te�mu�dla�po�szcze�gól�nych

śred�nic� za�czerp�nię�te� z� ka�ta�lo�gu

jed�nej�z�pol�skich� firm�pro�du�ku�ją�-

cych�sys�te�my�pre�izo�lo�wa�ne.�Jak�wi�-

dać,�dla�ma�łych�śred�nic�ru�ry�prze�-

lo�to�wej�nie�ma�żad�nej�róż�ni�cy�po�-

mię�dzy�oby�dwo�ma�ele�men�ta�mi.�W

za�leż�no�ści�od�pro�du�cen�ta�ko�re�la�cje

po�mię�dzy�po�szcze�gól�ny�mi�śred�ni�-

ca�mi�mo�gą�być�róż�ne.�Stan�dar�do�wa

wy�so�kość� od�wod�nie�nia/od�po�wie�-

trze�nia�pre�izo�lo�wa�ne�go�wy�no�si�40-

50�cm�i�je�śli�sto�su�je�my�stan�dar�do�-

we�przy�kry�cie�cie�pło�cią�gu�wy�no�szą�-

ce�ok.�60�cm,�to�za�wo�ry�od�wod�nie�-

nia/od�po�wie�trze�nia�znaj�dą�się�tuż

pod�wła�zem.�Przy�znacz�nym�za�głę�-

bie�niu�ru�ro�cią�gu�po�ja�wia�ją�się�pro�-

ble�my�z�do�stę�pem�do�dźwi�gni�za�-

wo�ro�wych.

Bez�pie�czeń�stwo

Osob�nym�za�gad�nie�niem�są�spra�-

wy�bhp�i�ochro�ny�śro�do�wi�ska.�Od�-

wod�nie�nia�i�od�po�wie�trze�nia�pre�izo�-

lo�wa�ne,� mon�to�wa�ne� w� spo�sób

przed�sta�wia�ny� w� więk�szo�ści� in�-

struk�cji�nie�gwa�ran�tu�ją�bez�pie�czeń�-

stwa.�Na�rys.�2�przed�sta�wio�no�za�sa�-

dy�mon�ta�żu,�któ�re�są�za�le�ca�ne�za�-

rów�no�dla�od�wod�nień,� jak� i�od�po�-

wie�trzeń� pre�izo�lo�wa�nych.� Naj�-

prost�szym�spo�so�bem�jest�przed�sta�-

wio�ny� po� pra�wej� stro�nie� ry�sun�ku

(ru�ro�ciąg� po�wrot�ny)� przy�pa�dek,

gdy� za�wór� ku�lo�wy� jest� za�śle�pio�ny

kor�kiem�gwin�to�wa�nym,�któ�ry�wy�-

krę�ca�my�przed�przy�stą�pie�niem�do

od�wad�nia�nia/od�po�wie�trza�nia.�Roz�-

wią�za�nie� przed�sta�wio�ne� dla� ru�ro�-

cią�gu� po� le�wej� stro�nie� sto�so�wa�ne

jest� tyl�ko� w� przy�pad�ku� od�po�wie�-

trzeń�i�ma�na�ce�lu�zwięk�sze�nie�bez�-

pie�czeń�stwa� oso�by� ob�słu�gu�ją�cej.

Po�le�ga� ono�na� przy�mo�co�wa�niu� do

za�wo�ru� rur�ki� sta�lo�wej� i� po�pro�wa�-

dze�niu� jej� w� od�le�glej�sze�miej�sce,

cza�sa�mi� na�wet� do� są�sied�niej� stu�-

dzien�ki.�Dzię�ki�te�mu�uzy�sku�je�się
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gwa�ran�cję,� że� go�rą�ce� po�wie�trze

bądź�mie�sza�ni�na�pa�ry�wod�nej�nie

po�pa�rzy�oso�by�otwie�ra�ją�cej�za�wór.

Nie�ste�ty,� ta�kie�go� roz�wią�za�nia� nie

moż�na�za�sto�so�wać�w�przy�pad�ku�od�-

wod�nień�pre�izo�lo�wa�nych,�bo�wiem

unie�moż�li�wia�ło�by�to�od�pom�po�wa�-

nie� wo�dy.� W� ogó�le� za�gad�nie�nie

moż�li�wo�ści�fak�tycz�ne�go,�szcze�gól�-

nie�w�przy�pad�kach�awa�ryj�nych,�gdy

tem�pe�ra�tu�ra�wo�dy�sie�cio�wej�wy�no�-

si�np.�120°C,�od�pom�po�wa�nia�funk�-

cjo�nu�je�ra�czej�w�sfe�rze�teo�re�tycz�nej

niż�prak�tycz�nej.

Mię�dzy�in�ny�mi�z�tych�wzglę�dów,

w�mia�rę�roz�wo�ju�tech�ni�ki�ru�ro�cią�-

gów�pre�izo�lo�wa�nych�w�Pol�sce,�za�-

czę�to� wpro�wa�dzać� spo�sób� z� tzw.

dol�nym� sys�te�mem� od�wod�nie�nia.

Naj�bar�dziej� roz�bu�do�wa�ny�wa�riant

te�go�roz�wią�za�nia�przed�sta�wio�no�na

rys.�3.�Na�ta�ki�wa�riant�mo�gą�po�zwo�-

lić�so�bie�tyl�ko�naj�bo�gat�si,�w�za�mian

uzy�sku�jąc� gwa�ran�cje� bez�pie�czeń�-

stwa.�Sam�układ�od�wod�nie�nia�(za�-

rów�no� dla� ru�ro�cią�gu� za�si�la�ją�ce�go,

jak�i�po�wrot�ne�go)�skła�da�się�z�trój�-

ni�ka�od�wod�nie�nio�we�go,�na�zy�wa�ne�-

go�cza�sa�mi�opa�do�wym,�pre�izo�lo�wa�-

ne�go�ku�lo�we�go�za�wo�ru�od�ci�na�ją�ce�-

go�oraz�za�su�wy�z�króć�cem�spu�sto�-

wym.�Czyn�ność�od�wad�nia�nia�po�le�-

ga�na�otwar�ciu�za�su�wy�w�stu�dzien�-

ce�chłon�nej,�na�stęp�nie�na�prze�ste�-

ro�wa�niu� za�wo�ru� ku�lo�we�go.� Ta�ki

układ�nie� stwa�rza�nie�bez�pie�czeń�-

stwa� po�pa�rzeń� i� gwa�ran�tu�je� po�-

dwój�ne�za�bez�pie�cze�nie�przed�nie�-

prze�wi�dzia�nym�wy�pły�wem.�W�re�ali�-

zo�wa�nych� na� bu�do�wach� ukła�dach

od�wod�nie�nia�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�-

wa�nych�spo�tkać�się�moż�na�z�róż�ny�-

mi�wa�rian�ta�mi�i�uprosz�cze�nia�mi�te�-

go�roz�wią�za�nia.�Naj�prost�szym�jest

za�sto�so�wa�nie� tyl�ko� stu�dzien�ki

chłon�nej�usy�tu�owa�nej�tuż�przy�trój�-

ni�kach� opa�do�wych,� tak� by�moż�na

by�ło�wpro�wa�dzić�do�niej�ich�od�ga�-

łę�zie�nia,�a�na�ich�koń�cach�przy�spa�-

wać�za�wo�ry�ku�lo�we.

Bez�wzglę�du�na� spo�sób�od�wad�-

nia�nia�nie�roz�wią�za�ny�po�zo�sta�je�pro�-

blem�ochro�ny�śro�do�wi�ska.�Do�grun�-

tu� czy� ka�na�li�za�cji� od�pro�wa�dza�na

jest�wo�da�nie�na�tle�nio�na�o�zbyt�wy�-

so�kiej�tem�pe�ra�tu�rze,�co�mo�że�stwa�-

rzać� pro�ble�my� eko�lo�gicz�ne� przy

opróż�nia�niu� ru�ro�cią�gów� o� du�żych

śred�ni�cach�miesz�czą�cych�ty�sią�ce�li�-

trów�wo�dy.�

Od�ci�na�nie

W�trak�cie�pro�jek�to�wa�nia�zda�rza

się,� że� w� miej�scach� naj�wyż�-

szych/naj�niż�szych�po�win�ny�być�za�-

in�sta�lo�wa�ne�tak�że�za�wo�ry�od�ci�na�ją�-

ce.�Ele�ment�przed�sta�wio�ny�na�rys.

4� jest� kom�pak�to�wą� for�mą� za�wo�ru

od�ci�na�ją�ce�go� i� dwóch� od�wod�-

nień/od�po�wie�trzeń� pre�izo�lo�wa�-

nych,�któ�rych�funk�cja�jest�za�leż�na

od�po�ło�że�nia�w�sto�sun�ku�do�przy�le�-

głych� ru�ro�cią�gów.�W� świe�tle� te�go

moż�li�wa�jest�sy�tu�acja,�że�przed�sta�-

wio�ny�na�rys.�4�ele�ment�speł�nia�po�-

trój�ną� ro�lę:� za�wo�ru� od�ci�na�ją�ce�go,

od�wod�nie�nia�pre�izo�lo�wa�ne�go�i�od�-

po�wie�trze�nia� pre�izo�lo�wa�ne�go.

Wszyst�kie�te�ele�men�ty�za�rów�no�z

ru�ro�cią�gu�za�si�la�ją�ce�go,�jak�i�po�wrot�-

ne�go�mo�gą�być�umiesz�czo�ne�w�jed�-

nej� stud�ni� za�wo�ro�wej.� Na� ryn�ku

spo�tkać� też�moż�na� roz�wią�za�nie� z

od�wod�nie�niem/od�po�wie�trze�niem

tyl�ko�z�jed�nej�stro�ny.

W� przy�pad�ku� na�po�wietrz�nych

sie�ci�pre�izo�lo�wa�nych�spo�ra�dycz�nie

sto�su�je� się� pre�fa�bry�ko�wa�ne� ele�-

men�ty� do� od�wad�nia�nia/od�po�wie�-

trza�nia�ru�ro�cią�gów.�Z�re�gu�ły�spa�wa

się�od�po�wied�nie�oru�ro�wa�nie�z�za�-

wo�ra�mi� w� ten� sam� spo�sób� jak� w

przy�pad�ku� cie�pło�cią�gów� tra�dy�cyj�-

nych.�Zresz�tą� tak�że�w�przy�pad�ku

ru�ro�cią�gów� pod�ziem�nych� nie� ma

prze�ciw�wska�zań� w� za�sto�so�wa�niu

tech�ni�ki�wcin�ki�na�zim�no�i�wy�ko�na�-

niu�od�po�wie�trze�nia�lub�od�wod�nie�-

nia.�Naj�czę�ściej�ma�to�miej�sce�wte�-

dy,�gdy�w�trak�cie�re�ali�za�cji�cie�pło�-

cią�gu�na�stę�pu�je�zmia�na�głę�bo�ko�ści

uło�że�nia�ru�ro�cią�gów�spo�wo�do�wa�na

ko�li�zja�mi�i�po�ja�wia�ją�się�do�dat�ko�we

punk�ty�cha�rak�te�ry�stycz�ne.

Za�sad�ni�czo�wszyst�kie� przed�sta�-

wio�ne�przy�pad�ki�mo�gą�być�za�stą�pio�-

ne� przez� roz�wią�za�nia� z� udzia�łem

tech�no�lo�gii�tra�dy�cyj�nej.�Przy�kła�do�-

wo�od�wod�nie�nie�moż�na�zre�ali�zo�wać

po�przez� wy�bu�do�wa�nie� w� naj�niż�-

szym� punk�cie� na� tra�sie� ru�ro�cią�gu

pre�izo�lo�wa�ne�go�ko�mo�ry,�w�któ�rej�do

od�cin�ka�in�sta�la�cyj�nej�ru�ry�sta�lo�wej

(już�nie�pre�izo�lo�wa�nej)�wspa�wa�się

kró�ciec�spu�sto�wy�z�za�wo�rem,�a�je�śli

ist�nie�je�ko�niecz�ność�za�sto�so�wa�nia

od�cię�cia,� to� na� prze�lo�cie�mon�tu�je

się�za�wór�z�koł�nie�rzem�względ�nie�z

koń�ców�ka�mi�do�spa�wa�nia.

Bez�wzglę�du�na�re�ali�zo�wa�ne�roz�-

wią�za�nie�ro�lą�wy�ko�naw�cy�jest�na�le�-

ży�te�wy�ko�na�nie�prac�i�tym�sa�mym

za�pew�nie�nie�po�praw�ne�go�funk�cjo�-

no�wa�nia�ukła�du.

Adam Dwo jak

Rys. 1 i 4 z arch. fir my PRIM Lu blin.

miesięcznik informacyjno-techniczny nr 2 (126), luty 2009

www.instalator.pl

Coś ostat nio na sza zło tów ka nie za moc na... 
Czyż by spraw dzić się mia ły po glą dy gru py eko no mi stów, któ rzy kil ka lat te mu su ge ro -
wa li, by środ kiem płat ni czym w Pol sce był eg zem plarz „Ma ga zy nu In sta la to ra” (eMI):

dłu gie la ta sta bil ny, po wszech nie sza no wa ny i po żą da ny, trak to wa ny jak zło to...
Zbie raj my eg zem pla rze „Ma ga zy nu In sta la to ra”, a bę dzie my bo ga ci!


