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Prak�ty�ka�bu�do�wy�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�(5)

Za�cho�wa�nie�pod�ziem�nych�pre�izo�-

lo�wa�nych�sie�ci�cie�płow�ni�czych�róż�-

ni�się�w�za�sad�ni�czy�spo�sób�od�pra�cy

sie�ci�ka�na�ło�wych.�O�ile�w�sie�ciach

tra�dy�cyj�nych�mo�że�my�mó�wić�o�swo�-

bod�nym� wy�dłu�ża�niu� ru�ro�cią�gów

spo�wo�do�wa�nym�zmia�na�mi�tem�pe�ra�-

tu�ry,�nie�wiel�kie�tar�cie�wy�stę�pu�je�je�-

dy�nie�na�pod�po�rach�śli�zgo�wych�i�nie

ma�zna�czą�ce�go�wpły�wu�na�wiel�kość

wy�dłu�żeń,�o�ty�le�w�ru�ro�cią�gach�pre�-

izo�lo�wa�nych�tar�cie�grun�tu�w�znacz�-

nym�stop�niu�te�wy�dłu�że�nia�ha�mu�je.

W�za�leż�no�ści�od�pa�ra�me�trów�uło�że�-

nia� i� pra�cy,� ru�ro�ciąg� pre�izo�lo�wa�ny

mo�że� mieć� mniej�sze,� do�cho�dzą�ce

na�wet�do�40%�w�po�rów�na�niu�z�ru�ro�-

cią�ga�mi� ka�na�ło�wy�mi,� wy�dłu�że�nia

wy�wo�ła�ne�zmia�ną�tem�pe�ra�tu�ry.�Od�-

po�wied�nie�za�gęsz�cze�nie�grun�tu�po�-

wo�du�je,�że�ru�ry�są�„pro�wa�dzo�ne”�na

ca�łej�swo�jej�dłu�go�ści�i�prze�miesz�cza�-

ją�się�tyl�ko�w�wy�zna�czo�nych�kie�run�-

kach,�a�ich�wy�dłu�że�nia�są�kom�pen�-

so�wa�ne�w�spo�sób�na�tu�ral�ny� (kom�-

pen�sa�cja�L,�Z�i�U,�bę�dzie�o�tym�mo�-

wa�w�na�stęp�nym�ar�ty�ku�le)�lub�przez

kom�pen�sa�to�ry�osio�we.�W�przy�pad�ku

sie�ci� tra�dy�cyj�nych� re�gu�łą� jest

umiesz�cza�nie�po�mię�dzy�kom�pen�sa�-

cja�mi�punk�tów�sta�łych.�W�przy�pad�-

ku� sie�ci� pre�izo�lo�wa�nych� ta� za�sa�da

nie�obo�wią�zu�je,�w�na�tu�ral�ny�spo�sób

two�rzą�się�tzw.�umow�ne�punk�ty�sta�-

łe,�czy�li�miej�sca,�w�któ�rych�ru�ro�ciąg

nie�prze�miesz�cza�się�po�mi�mo�zmian

tem�pe�ra�tu�ry.�Ist�nie�ją�jed�nak�że�sy�tu�-

acje,�w�któ�rych�chce�my�unik�nąć�wy�-

dłu�ża�nia�ru�ro�cią�gu�pre�izo�lo�wa�ne�go

w�okre�ślo�nym�miej�scu,�i�wła�śnie�w

tym�ce�lu�sto�su�je�się�punk�ty�sta�łe.

Z�koł�nie�rzem

Na�rys.�1�po�ka�za�no�pre�izo�lo�wa�ny

punkt�sta�ły,�któ�ry�w�za�leż�no�ści�od

pro�du�cen�ta�mo�że�po�sia�dać�sta�lo�wy

koł�nierz�w�kształ�cie�kwa�dra�tu�bądź

ko�ła�przy�spa�wa�ny�bez�po�śred�nio�do

ru�ry�prze�wo�do�wej.�To�ten�ele�ment

po�wo�du�je� za�trzy�ma�nie� ru�ro�cią�gu,

pod�wa�run�kiem�że� zo�sta�nie�od�po�-

wied�nio� umo�co�wa�ny.� W� prak�ty�ce

utwier�dze�nie�koł�nie�rza�uzy�sku�je�się

przez� za�be�to�no�wa�nie� go� w� od�po�-

wied�ni�spo�sób�po�zwa�la�ją�cy�na�prze�-

nie�sie�nie�ob�cią�żeń�z�cie�pło�cią�gu�na

ota�cza�ją�cy�go�grunt�ro�dzi�my.�Na�rys.

2�po�ka�za�no�wi�dok�ta�kie�go�blo�ku�be�-

to�no�we�go�z�pod�sta�wo�wy�mi�wy�mia�-

ra�mi�i�usy�tu�owa�niem�prę�tów�zbro�je�-

nio�wych..�War�tość�po�szcze�gól�nych

wy�mia�rów�za�le�ży�od�wie�lu�pa�ra�me�-

trów�i�po�win�na�być�ob�li�czo�na�przez

pro�jek�tan�ta.� Zda�wać� so�bie� na�le�ży

spra�wę,�że�si�ły�osio�we�dzia�ła�ją�ce�na

blok�be�to�no�wy�są�znacz�ne�i�wy�no�szą

od�kil�ku�dzie�się�ciu�do�kil�ku�set�ki�lo�-

niu�to�nów�(kil�ka�do�kil�ku�dzie�się�ciu

ton).�W�ta�be�li�1�przed�sta�wio�no�si�ły

dzia�ła�ją�ce�na�punkt�sta�ły�dla�przy�-

pad�ku�uło�że�nia�cie�pło�cią�gu�z�przy�-

kry�ciem� 0,8� m� i� wy�ko�rzy�sta�niem

mak�sy�mal�nych� dłu�go�ści� mon�ta�żo�-

wych.� Za�sad�ni�czo,� jak� już� wspo�-

mnia�łem,�wy�mia�ry�blo�ku�be�to�no�we�-

go�po�win�ny�być�ob�li�czo�ne�przez�pro�-

jek�tan�ta,�jed�nak�fir�my�pro�du�ku�ją�ce

sys�te�my�pre�izo�lo�wa�ne�po�da�ją�w�swo�-

ich�ma�te�ria�łach�je�go�mi�ni�mal�ne�wy�-

mia�ry.�W�ta�be�li�2�po�da�no�te�wiel�ko�-

ści�dla�izo�la�cji�stan�dar�do�wej�pre�zen�-

to�wa�ne�przez�jed�ną�z�firm.

Za�bu�do�wa�punk�tu�sta�łe�go�ma�pew�-

ne�uwa�run�ko�wa�nia:

l blok�be�to�no�wy�po�wi�nien�być�od�le�-

wa�ny�w�grun�cie�ro�dzi�mym,

l za�syp�ka�wo�kół�blo�ku�po�win�na�być

od�po�wied�nio�za�gęsz�czo�na,

l je�że�li�grunt�ro�dzi�my�jest�nie�prze�-

pusz�czal�ny,�na�le�ży�za�sto�so�wać�dre�naż

unie�moż�li�wia�ją�cy� gro�ma�dze�nie� się

wo�dy�w�po�bli�żu�punk�tu�sta�łe�go�

i� fakt,� któ�ry� bez�względ�nie� na�le�ży

prze�strze�gać

l uru�cho�mie�nie�sie�ci�cie�płow�ni�czej

mo�że�na�stą�pić�do�pie�ro�po�cał�ko�wi�tym

zwią�za�niu�be�to�nu.

Jest�to�bar�dzo�istot�na�wska�zów�-

ka,� któ�ra� w� przy�pad�ku� nie�prze�-

strze�ga�nia�przy�no�si�opła�ka�ny�sku�-

tek.�Zda�rzy�ło�się�nie�raz,�że�uru�cho�-

mio�ny�zbyt�szyb�ko�cie�pło�ciąg�spo�-

wo�do�wał�„wyj�ście”�pre�izo�lo�wa�ne�go

punk�tu�sta�łe�go�z�blo�ku�be�to�no�we�-

go�i�dal�sze�kom�pli�ka�cje.�
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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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Punk�ty�sta�łe

Uwa�run�ko�wa�nia�

za�bu�do�wy



W ja kich przy pad kach sto su je się

punk ty sta łe?

1. Po łą cze nie sie ci pre izo lo wa nej

z tra dy cyj ną.

2. Wej ścia do bu dyn ków i ko mór.

3. Po mię dzy kom pen sa to ra mi

osio wym a ko la na mi.

Po wyż sze za le ce nia są po da wa ne

przez wy twór ców, nie ozna cza to, że

mu szą być wy ko rzy sta ne w każ dej

sy tu acji. Trud no so bie wy obra zić sy -

tu ację, aby w przy pad ku sie ci roz ga -

łęź nej na ja kimś osie dlu przed każ -

dym bu dyn kiem był za bu do wa ny

punkt sta ły. 

W przy pad ku pkt. 1 i 2 za wsze

cho dzi o to, aby wy dłu że nia i si ły po -

cho dzą ce od pre izo la cji nie prze no si -

ły się na sieć tra dy cyj ną. Po nie waż si -

ły wy stę pu ją ce na ru ro cią gach w tych

sie ciach są zni ko me, ist nie je nie bez -

pie czeń stwo, w przy pad ku po ja wie -

nia się sił po cho dzą cych od pre izo la -

cji, znisz cze nia ele men tów kon struk -

cyj nych. Przy wej ściach do bu dyn -

ków i ko mór pro jek tant mu si roz pa -

trzyć moż li wość kom pen sa cji wy dłu -

żeń po cho dzą cych od rur pre izo lo wa -

nych przez część tra dy cyj ną i do pie -

ro, gdy ta kiej nie ma, sto so wać punkt

sta ły. Jak już wcze śniej wspo mnia no

- na punk cie sta łym na stę pu je wy ha -

mo wa nie wy dłu żeń, a dzię ki bli skie -

mu usy tu owa niu te go punk tu w sto -

sun ku do bu dyn ku czy ko mo ry, no we

wy dłu że nia są nie wiel kie i wsku tek

te go nie bę dą dzia łać de struk cyj nie

na kon struk cję tra dy cyj ną. 

Kom�pen�sa�to�ry�osio�we

Nie co ina czej wy glą da spra wa w

przy pad ku sto so wa nia kom pen sa to -

rów osio wych. Dla okre ślo nej kon fi -

gu ra cji sie ci pro jek tant ob li cza wy -

dłu że nia i na ich pod sta wie do bie ra

kom pen sa tor o okre ślo nych pa ra me -

trach, moż li wo ściach kom pen sa cyj -

nych. Na od cin ku kom pen sa tor - ko -

la no pre izo lo wa ne, w przy pad ku bra -

ku punk tu sta łe go, sy tu uje się po -

zor ny punkt sta ły, któ re go po ło że nie

jest trud ne do prze wi dze -

nia, dla te go że prze miesz -

cze nia na ko la nie są

mniej sze niż na kom -

pen sa to rze. Przy nie ko -

rzyst nym roz kła dzie mo -

że wy stą pić ta ka sy tu -

acja, że kom pen sa tor

przej mie wy dłu że nia

więk sze niż prze wi dzia ne i na stą pi

je go znisz cze nie. Po sa da wia jąc w

okre ślo nym miej scu punkt sta ły,

moż na mieć pew ność, że układ bę -

dzie funk cjo no wał po praw nie.

Sie�ci�na�po�wietrz�ne

W przy pad ku pre izo lo wa nych sie ci

na po wietrz nych, si ły wy stę pu ją ce w

punk tach sta łych są po dob ne jak dla

sie ci tra dy cyj nych i pre fa bry ko wa ne

punk ty sta łe na le ży mo co wać rów -

nież w spo sób ana lo gicz ny. Na rys. 3

przed sta wio no pod po rę z punk tem

sta łym po le wej stro nie i śli zgo wym

po pra wej. Ob li cze nia wy trzy ma ło -

ścio we, wy mia ro wa nie i do bór kształ -

tow ni ków na le żą do pro jek tan ta.

Punk ty sta łe ja ko ele men ty pre izo lo -

wa ne są dro gie, do te go do cho dzą

kosz ty zwią za ne z bu do wą blo ku be -

to no we go i nie do god no ści wy ni ka ją -

ce z dłu gie go cza su wią za nia be to nu.

Z te go wzglę du są to ele men ty, któ -

rych na le ży uni kać przy re ali za cji sie -

ci pre izo lo wa nych. Pro ble my po ja -

wia ją się w sy tu acji, gdy sieć cie płow -

ni czą i wę zeł ciepl ny pro jek tu ją in ne

oso by i bra ku je wza jem nych uzgod -

nień. W ta kim przy pad ku pro jek tu ją -

cy sieć czę sto umiesz cza przed bu -

dyn kiem punkt sta ły, aby za bez pie -

czyć się na wszel ki wy pa dek.

Ge ne ral ną za sa dą, ja ką po wi nien

kie ro wać się wy ko naw ca, jest za -

wsze stwo rze nie moż li wo ści kom -

pen sa cyj nych we wnątrz bu dyn ku.

Kar dy nal nym błę dem jest sto so wa -

nie mo co wa nia ru ro cią gu za raz po

wej ściu rur do bu dyn ku bez moż li -

wo ści kom pen sa cji. 

Adam Dwo jak

Przy opra co wa niu ko rzy sta no z ma te ria -
łów firm: Log stor (rys. 2), PRIM Lu blin
(rys. 1 i 3), Star Pi pe (tab. 2).
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Za�le�ce�nia�

do�sto�so�wa�nia


