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Prak�ty�ka�bu�do�wy�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�(6)

Za�gad�nie�nie� kom�pen�-

sa�cji� jest� nie�roz�łącz�nie

zwią�za�ne� z� sie�cia�mi� cie�-

płow�ni�czy�mi.� Wi�dać� to

szcze�gól�nie�w�przy�pad�ku

sie�ci� na�po�wietrz�nych,

któ�re�ze�swo�imi�U�-kształ�-

ta�mi� w� ukła�dzie� po�zio�-

mym� lub� pio�no�wym

„upięk�sza�ją”�te�re�ny�wie�lu

miast.�

Z�pra�wa�fi�zy�ki�wy�ni�ka,

że� sta�lo�wa� ru�ra,� któ�rej

tem�pe�ra�tu�ra�wzra�sta,�wy�-

dłu�ża� się,� wiel�ko�ści� wy�-

dłu�żeń� swo�bod�nych

przed�sta�wio�ne�zo�sta�ły�na

wy�kre�sie�(rys.�1).�W�przy�-

pad�ku�pod�ziem�nych�cie�-

pło�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�wy�dłu�-

że�nia� swo�bod�ne� są� re�du�ko�wa�ne,

wy�ni�ka� to� z� tar�cia� po�mię�dzy� ru�rą

osło�no�wą�a�grun�tem.�Wła�śnie�w�ce�-

lu� wy�wo�ła�nia� wy�star�cza�ją�cej� si�ły

tar�cia� tech�no�lo�gia�prze�wi�du�je�od�-

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

kół�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych.

Przej�mo�wa�nie� wy�dłu�żeń� mo�że

na�stę�po�wać� przez� od�po�wied�nie

ukształ�to�wa�nie�prze�bie�gu�ru�ro�cią�-

gów,�wte�dy�mó�wi�my�o�kom�pen�sa�cji

na�tu�ral�nej,�względ�nie�po�przez�uży�-

cie�ele�men�tów�zdat�nych�do�ich�po�-

chło�nię�cia.

Ty�py

Ukształ�to�wa�nie� na�tu�ral�ne� jest

naj�czę�ściej�sto�so�wa�nym�spo�so�bem

kom�pen�sa�cji.�Czę�sto�sam�układ�te�-

re�nu�i�po�ło�że�nie�prze�szkód�na�tu�ral�-

nych�wy�mu�sza�zmia�nę�kie�run�ku�ru�-

ro�cią�gów.�W�ten�spo�sób�sa�mo�rzut�-

nie� po�wsta�ją� kom�pen�sa�cje� ty�pu

„L”,�„Z”�lub�„U”�(rys.�2).�Kom�pen�-

sa�to�ry�„U”�–�kształ�to�we�są�z�re�gu�ły

pro�jek�to�wa�ne�ce�lo�wo,�cho�ciaż�pro�-

jek�tan�ci�sta�ra�ją�się�do�pa�so�wać�ich

po�ło�że�nie�do�obiek�tów�te�re�no�wych.

W� ten� spo�sób� moż�na� omi�nąć� np.

pia�skow�ni�cę,� śmiet�nik

czy� in�ny� obiekt� w� te�re�-

nie.�Wiel�kość�wy�dłu�że�nia

ΔL� jest� uza�leż�nio�na� od

dłu�go�ści�od�cin�ka�pro�ste�-

go�przed�za�ła�ma�niem,�a�z

od�po�wied�nich� wzo�rów

wy�li�cza� się� dłu�gość� ra�-

mie�nia� ko�niecz�ne�go� do

prze�ję�cia� okre�ślo�ne�go

wy�dłu�że�nia.�Dla�te�go�zda�-

rza�się,�że�przy�kom�pen�-

sa�cji� „Z”� nie� wy�star�czy

po�łą�czyć� ze� so�bą� dwóch

ko�lan,�ale�na�le�ży�za�mon�-

to�wać�wstaw�kę�np.�o�dłu�-

go�ści�0,8�m.�W�ru�rze�sta�-

lo�wej� ko�lan� przej�mu�ją�-

cych� du�że� wy�dłu�że�nia

po�wsta�ją�b.�du�że�na�prę�że�nia�i�nie�-

za�sto�so�wa�nie�od�po�wied�nich�ra�mion

kom�pen�sa�cyj�nych�mo�że�pro�wa�dzić

do�ich�znisz�cze�nia.�Pra�wie�wszyst�-

kie�fir�my�do�star�cza�ją�ce�wy�ro�by�pre�-

izo�lo�wa�ne� wy�ma�ga�ją,� aby� od�cin�ki

ru�ro�cią�gów� znaj�du�ją�ce� się�w� stre�-

fach�kom�pen�sa�cyj�nych�by�ły�ob�ło�żo�-

ne�po�dusz�ka�mi,�któ�re�umoż�li�wia�ją

swo�bod�ne� prze�miesz�cza�nie� się� w

ob�sza�rze�za�ła�mań.�Nie�ist�nie�ją�ca�już

fir�ma� ABB� do�pusz�cza�ła� za�miast

uży�cia�po�du�szek�po�sze�rze�nie�wy�ko�-

pu� i� grub�szą�ob�syp�kę�pia�sko�wą�w

ob�sza�rze�ko�lan,�ten�spo�sób�ukła�da�-

nia�jest�obec�nie�w�za�ni�ku.�

W�prak�ty�ce,� je�śli�nie�ma�moż�li�-

wo�ści�kom�pen�sa�cji�kształ�to�wej,�naj�-

czę�ściej� znaj�du�ją� za�sto�so�wa�nie

kom�pen�sa�to�ry�osio�we�(rys.�3).�Ele�-

ment� przed�sta�wio�ny� na� ry�sun�ku

po�sia�da� za�bu�do�wa�ny� we�wnątrz
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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
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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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Wy�dłu�że�nie�
skom�pen�so�wa�ne



kom�pen�sa�tor� miesz�ko�wy,� któ�ry

przej�mu�je�wy�dłu�że�nia�po�ja�wia�ją�ce

się� w� ru�ro�cią�gu.� W� za�leż�no�ści� od

śred�ni�cy� i� cech� kon�struk�cyj�nych

zdol�ność�kom�pen�sa�cyj�na�sto�so�wa�-

nych�w�ru�ro�cią�gach�pre�izo�lo�wa�nych

kom�pen�sa�to�rów�wy�no�si�od�100�do

200�mm.�Kom�pen�sa�to�ry�te�go�ty�pu

źle�zno�szą�ob�cią�że�nia�pro�mie�nio�we,

dla�te�go�w�trak�cie�mon�ta�żu�na�le�ży

zwró�cić�szcze�gól�ną�uwa�gę,�aby�od�-

cin�ki�rur�przed�i�za�kom�pen�sa�to�rem

by�ły� zmon�to�wa�ne� współ�o�sio�wo� z

osią�kom�pen�sa�to�ra.�

E�- kom�pen�sa�to�ry

Co�praw�da,�ostat�nio�spo�ra�dycz�nie

sto�so�wa�ne,�jed�nak�że�cią�gle�ofe�ro�wa�-

ne�są�E�-kom�pen�sa�to�ry�przy�po�mi�na�-

ją�ce�swo�ją�kon�struk�cją�kom�pen�sa�tor

miesz�ko�wy.�Ich�za�da�niem�jest�prze�-

ję�cie� pod�czas� pierw�sze�go� grza�nia

wy�dłu�żeń�ter�micz�nych�przy�le�głych

od�cin�ków�ru�ro�cią�gów�i�usztyw�nie�-

nie�po�przez�za�spa�wa�nie�w�po�zy�cji

za�mknię�cia.�Wsku�tek�te�go�ta�ki�ele�-

ment� w� trak�cie� póź�niej�szej� pra�cy

za�cho�wu�je�się� jak�zwy�kła�ru�ra,�ale

dzię�ki�te�mu�moż�na�unik�nąć�mon�ta�-

żu� kom�pen�sa�to�rów� kształ�to�wych.

Wa�run�kiem,�o�któ�rym�nie�moż�na�za�-

po�mnieć�w� przy�pad�ku� sto�so�wa�nia

E�-kom�pen�sa�to�rów,�jest�ko�niecz�ność

owi�nię�cia,�przed�za�sy�pa�niem,�ru�ro�-

cią�gów�na�od�cin�kach�po�mię�dzy�tym

ele�men�tem� a� rze�czy�wi�stym� bądź

po�zor�nym� punk�tem� sta�łym� fo�lią

pla�sti�ko�wą�umoż�li�wia�ją�cą�swo�bod�ne

wy�dłu�że�nie�w�ce�lu�je�go�za�mknię�cia.

Na� rys.� 4� przed�sta�wio�no� miej�sce

mon�ta�żu�E�-kom�pen�sa�to�rów,�z�któ�-

rych� je�den� jest� już�za�bez�pie�czo�ny

mu�fą� skła�da�ną.�Naj�więk�szą� za�le�tą

te�go�roz�wią�za�nia,�oprócz�eli�mi�na�cji

kom�pen�sa�to�rów�kształ�to�wych,�jest

moż�li�wość� za�sy�py�wa�nia� od�cin�ków

pod�le�ga�ją�cych�kom�pen�sa�cji�za�raz�po

pró�bie�ci�śnie�nio�wej�i�mon�ta�żu�muf

(ma�to�zna�cze�nie�w�po�rów�na�niu�z

me�to�dą�opi�sa�ną�po�ni�żej).�Po�zo�sta�-

wia� się� tyl�ko� nie�wiel�ki� wy�kop� w

miej�scu� mon�ta�żu� E�-kom�pen�sa�to�-

rów,� któ�ry� za�sy�pu�je� się�po� ich� za�-

mknię�ciu�i�za�izo�lo�wa�niu.�Moż�li�wo�-

ści�kom�pen�sa�cyj�ne�tych�ele�men�tów

wy�no�szą�w�za�leż�no�ści�od� śred�ni�cy

od�40�mm�(dla�Dn�32)�do�150�mm

(dla�Dn�400).

Jed�nym�ze�spo�so�bów�bu�do�wa�nia

cie�pło�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�przy�-

no�szą�cych�po�dob�ny�sku�tek�jak�opi�-

sa�ny�po�wy�żej�jest�me�to�da�z�pod�grze�-

wem�wstęp�nym.�Man�ka�men�tem�jej

jest�jed�nak�że�wy�móg�od�kry�te�go�cie�-

pło�cią�gu�przez�dłu�gi�czas,�al�bo�wiem

mo�że�być�on�za�sy�py�wa�ny�do�pie�ro�po

cał�ko�wi�tym�mon�ta�żu,�z�uwzględ�nie�-

niem�pró�by�ci�śnie�nio�wej,�i�pod�grza�-

niu� go� do� tem�pe�ra�tu�ry� wy�grze�wu

wy�no�szą�cej�z�re�gu�ły�60-70°C.

Mi�kro�kom�pen�sa�to�ry

In�nym� spo�so�bem� kom�pen�sa�cji

wy�dłu�żeń� jest� sto�so�wa�nie� mi�kro�-

kom�pen�sa�to�rów� zwa�nych� przez

pro�du�cen�ta�re�li�ve�ra�mi.�Ta�ki�kom�-

pen�sa�tor�jest�przy�spa�wa�ny�do�koń�-

ców�ki� ru�ry� sta�lo�wej� i� za�izo�lo�wa�ny

pod�tym�sa�mem�płasz�czem,�tak�że

na�pierw�szy�rzut�oka�ru�ra�z�mi�kro�-

kom�pen�sa�to�rem� nie� róż�ni� się� od

zwy�kłej�ru�ry�pre�izo�lo�wa�nej.�Moż�li�-

wość� kom�pen�sa�cyj�na� ta�kie�go� ele�-

men�tu�wy�no�si�20�mm.�Ta�me�to�da

ukła�da�nia�ob�wa�ro�wa�na�jest�pew�ny�-

mi�za�sa�da�mi�i�mon�taż�po�wi�nien�być

pro�wa�dzo�ny�w�spo�sób�świa�do�my�z

ewen�tu�al�ną� kon�sul�ta�cją� z� pro�jek�-

tan�tem.�

Z� za�gad�nie�niem� kom�pen�sa�cji

wią�że�się�tak�że�ko�niecz�ność�za�bez�-

pie�cze�nia�przed�znisz�cze�niem�ele�-

men�tów�za�mon�to�wa�nych�w�stre�fie

prze�miesz�cza�nia� się� ru�ro�cią�gu.

Ozna�cza� to,� że� odej�ście� trój�ni�ka,

wrze�cio�no� za�wo�ru� od�ci�na�ją�ce�go

bądź�ru�ra�od�wod�nie�nia�(od�po�wie�-

trze�nia)�po�win�ny�być�ob�ło�żo�ne�po�-

dusz�ka�mi�kom�pen�sa�cyj�ny�mi.�Na�to

za�gad�nie�nie� na�le�ży� szcze�gól�nie

zwra�cać� uwa�gę,� gdy� ele�ment� ma

być�za�mon�to�wa�ny�na�koń�cu�od�cin�-

ka�pro�ste�go.

Du�ży�wpływ�na�pra�cę�ru�ro�cią�gów

ma�zmia�na�głę�bo�ko�ści�ich�uło�że�nia

(im�pły�cej,�tym�re�la�tyw�nie�więk�sze

wy�dłu�że�nia).� Po�dob�ny� wpływ� ma

nie�od�po�wied�nie�za�gęsz�cze�nie�osyp�-

ki�względ�nie�pro�wa�dze�nie�pew�nych

od�cin�ków�w�ist�nie�ją�cych�ka�na�łach

bez� za�gęsz�cza�nia� wol�nych� prze�-

strze�ni�pia�skiem.�Nie�ko�rzyst�ne�jest

też�skra�ca�nie�ra�mion�kom�pen�sa�cyj�-

nych,� wpły�wa� ono,� jak� już� wcze�-

śniej�wspo�mnia�no,�na�zwięk�sze�nie

na�prę�żeń�w�ko�la�nach.

Wy�ko�naw�ca�re�ali�zu�ją�cy�cie�pło�cią�-

gi�pre�izo�lo�wa�ne�po�wi�nien�zda�wać

so�bie�spra�wę�z�ich�pra�cy�w�mo�men�-

cie�po�da�nia�czyn�ni�ka�grzew�cze�go.

Mu�si� mieć� świa�do�mość,� w� ja�kich

kie�run�kach� i� ja�kich� pro�por�cjach

roz�dzie�lać� się�bę�dą�wy�dłu�że�nia�w

po�szcze�gól�nych�sek�cjach,�a�w�ra�zie

ja�kich�kol�wiek�zmian�w�prze�bie�gu�i

pa�ra�me�trach�uło�że�nia�prze�wi�dzieć,

ja�ki� bę�dzie� ich� sku�tek.� Ja�kie�kol�-

wiek� od�stęp�stwa� od� pro�jek�tu� nie

po�win�ny�mieć�ne�ga�tyw�ne�go�wpły�-

wu�na�pra�cę�cie�pło�cią�gu.

Adam Dwo jak

Przy opra co wa niu ko rzy sta no z ma te ria -
łów firm: Log stor (rys. 1, 4), Prim Lu blin
(rys. 3).
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