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Prak�ty�ka�bu�do�wy�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�(7)

W trak cie pro jek to wa nia sie ci

cie płow ni czej, pro jek tant ob li cza

za po trze bo wa nie po szcze gól nych

od bior ców cie pła i wy li cza wy ma ga -

ne śred ni ce ru ro cią gów. Po cząt ko -

wo usta la śred ni cę na wyj ściu ze

źró dła cie pła, na stęp nie, w przy -

pad ku sie ci roz ga łęź nych, bi lan su -

je to, co jesz cze po zo sta ło i w pew -

nym mo men cie oka zu je się, że

śred ni ca ru ry do pro wa dza ją cej cie -

pło nie mu si być tak du ża jak do -

tych czas, wte dy na tu ral ną ko le ją

rze czy zmniej sza się jej śred ni cę.

Na�dwa�spo�so�by

Zre du ko wa nie śred ni cy moż na

uzy skać za sad ni czo na dwa spo so -

by; sto su jąc go to we pre fa bry ko wa -

ne ele men ty względ nie spa wa jąc w

cią gu ru ro cią gu go to wą ku tą re duk -

cję sta lo wą i od po wied nio ją za bez -

pie cza jąc.

Je śli cho dzi o pierw szy przy pa -

dek to zre du ko wa nie śred ni cy mo -

że na stę po wać w spo sób na tu ral ny

na od ga łę zie niu trój ni ka po przez

za sto so wa nie je go mniej szej śred ni -

cy. Re duk cja po przez zmia nę śred -

ni cy na odej ściu nie ma za sad ni czo

ogra ni czeń kon struk cyj nych, za -

rów no w przy pad ku trój ni ków

wzno śnych, jak i rów no le głych. To

ozna cza, że z okre ślo nej śred ni cy

ru ro cią gu moż na prze cho dzić na

do wol ną by le by mniej szą śred ni cę

ru ry prze wo do wej na odej ściu. Czy -

li moż na mon to wać trój nik, któ ry

na prze lo cie ma śred ni cę np. Dn

500, a na odej ściu tyl ko Dn 32.

Trój�ni�ki�re�duk�cyj�ne

Na bu do wie spo tkać się moż na tak -

że z trój ni ka mi re duk cyj ny mi (rys. 1),

w któ rych na stę pu je zmniej sze nie

śred ni cy rów nież na prze lo cie. Każ da

z prze sta wio nych na ry sun ku śred nic

ru ry prze wo do wej ozna czo na przez d

ma in ny wy miar. Przy czym d1>d2 i

d1>d3. O ile od ga łę zie nie mo że

mieć, jak już wspo mnia no, do wol ną

śred ni cę, o ty le na prze lo cie moż na

re du ko wać śred ni cę o 2 max 3 rzę dy

ty po sze re gu. To ozna cza, że np. ze

śred ni cy Dn 100 mo że my zre du ko -

wać na Dn 65, osta tecz nie Dn 50, ale

już re duk cja na Dn 40 wy ma ga ła by

roz wa że nia sta nu na prę żeń.

Na�prę�że�nia�w�ru�rach

Aby zo bra zo wać za gad nie nie na -

prę żeń w sta lo wej ru rze prze wo do -

wej w miej scu za bu do wa nia re duk -

cji, roz waż my je den przy kład. Z

pod staw sta ty ki cie pło cią gów pre -

izo lo wa nych wy ni ka, że na każ dy

ru ro ciąg uło żo ny pod zie mią dzia ła

si ła wzdłuż na uza leż nio na m.in. od

śred ni cy, dłu go ści, głę bo ko ści po sa -

do wie nia te go ru ro cią gu. Wsku tek

dzia ła nia tej si ły w ru rze sta lo wej

wy stę pu ją okre ślo ne na prę że nia.

Za łóż my, że re du ku je my ze śred ni -

cy Dn 100 na Dn 50, czy li o 3 stop -

nie. Je że li w ru rze sta lo wej o śred -

ni cy Dn 100, któ rej po le prze kro ju

wy no si ok. 1252 mm2 wy stę pu ją na -

prę że nia s to tuż za złącz ką re duk -

cyj ną na śred ni cy Dn 50 (po le prze -

kro ju ok. 523 mm2) te na prę że nia

bę dą wy no si ły ok. 2,4 * s. Ten na -

gły skok na prę żeń mu si być prze ję -

ty przez zwęż kę sta lo wą i spo iny

spa wów po mię dzy ru ra mi i tą zwęż -

ką. Dla te go ja kość wy ko na nia po łą -

cze nia nie mo że bu dzić za strze żeń.

Po dob nie wy glą da spra wa w przy -

pad ku dru gie go pre fa bry ko wa ne go

ele men tu - re duk cji pre izo lo wa nej

- przed sta wio nej na rys. 2. Ten ele -

ment mo że być za mon to wa ny bez -

po śred nio za trój ni kiem względ nie

w do wol nym miej scu ru ro cią gu.

Wspa�wa�nie�zwęż�ki

Uzy ska nie re duk cji śred ni cy ru ry

prze wo do wej po przez wspa wa nie

zwęż ki sta lo wej i od po wied nie jej

za bez pie cze nie jest roz wią za niem

tań szym od sto so wa nia re duk cji pre -

fa bry ko wa nej. W tym przy pad ku
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Re�duk�cje�
pod�zie�mią



sto�su�je�się�za�miast�dwóch�muf�tyl�-

ko�jed�ną�od�po�wied�nio�do�bra�ną.�Do�-

bór�po�le�ga�na�do�pa�so�wa�niu�śred�ni�cy

koń�ców�mu�fy�do�śred�ni�cy�rur�osło�-

no�wych�re�du�ko�wa�nych�ru�ro�cią�gów.

W�za�leż�no�ści�od�wy�mia�rów�rur�osło�-

no�wych�mo�że�się�zda�rzyć,�że�re�duk�-

cję�sta�lo�wą�za�bez�pie�cza�się�mu�fą�cy�-

lin�drycz�ną,� ma� to� miej�sce� wte�dy,

gdy�śred�ni�ce�ru�ry�osło�no�wej�są�ta�kie

sa�me,�np.�dla�re�duk�cji�Dn�25�na�Dn

20�lub�Dn�40�na�Dn�32,�lub�mu�fą�re�-

duk�cyj�ną�(rys.�3).�Mu�fy�re�duk�cyj�ne

mo�gą� być� wy�ko�na�ne� ze� zwy�kłe�go

po�li�ety�le�nu� (PEHD)� ja�ko� ter�mo�-

kurcz�li�we�względ�nie�sta�lo�we�skła�da�-

ne� i� z� re�gu�ły� współ�gra�ją� z� ty�pem

muf�sto�so�wa�nych�do�złącz�pro�stych.

Mu�fa�elek�tro�zgrze�wal�na

In�nym�spo�so�bem�za�bez�pie�cze�nia

miej�sca�re�duk�cji�ru�ro�cią�gu�jest�za�-

sto�so�wa�nie�mu�fy� elek�tro�zgrze�wa�-

nej�po�ka�za�nej�na�rys.�4.�Ta�kie�roz�-

wią�za�nie�jest�sto�so�wa�ne�za�sad�ni�czo

tyl�ko�dla�ma�łych�śred�nic�(do�śred�-

ni�cy� płasz�cza� 200� mm).� W� tym

przy�pad�ku�re�duk�cja�mo�że�na�stę�po�-

wać�tyl�ko�o�je�den�rząd�ze�wzglę�du

na�wła�ści�wo�ści�ma�te�ria�łu�mu�fy.�A

dla�przej�ścia�140�na�125� i�160�na

140� wy�ma�ga�ne� są� mu�fy� elek�tro�-

zgrze�wa�ne�spe�cjal�ne.

Dzie�lo�ne�pier�ście�nie

Cie�ka�we� roz�wią�za�nie,� cho�ciaż

obec�nie� sto�so�wa�ne� spo�ra�dycz�nie,

przed�sta�wio�no�na�rys.�5.�Po�le�ga�ono

na�tym,�że�re�duk�cję�sta�lo�wą�za�bez�-

pie�cza� się� za�wsze� mu�fą� sta�lo�wą

skła�da�ną� cy�lin�drycz�ną� o� śred�ni�cy

od�po�wia�da�ją�cej�wy�mia�ro�wi�więk�szej

ru�ry�osło�no�wej.�Dzię�ki�za�sto�so�wa�-

niu�dzie�lo�nych�pier�ście�ni�re�duk�cyj�-

nych�wy�ko�na�nych�z�po�li�ety�le�nu,�ob�-

ło�żo�nych�od�stro�ny�we�wnętrz�nej�i

ze�wnętrz�nej�ta�śmą�uszczel�nia�ją�cą,

uzy�sku�je�się�szczel�ne�złą�cze�tak�sa�-

mo�jak�w�przy�pad�ku�zwy�kłej�mu�fy.

Wa�dą�te�go�roz�wią�za�nia�jest�wy�stę�-

po�wa�nie�usko�ku�po�mię�dzy�mniej�szą

ru�rą�osło�no�wą�a�mu�fą�skła�da�ną,�co

wy�wo�łu�je� du�ży� opór� czo�ło�wy� w

trak�cie� pra�cy� ru�ro�cią�gu,� tj.� prze�-

miesz�cza�nia�się�w�grun�cie.

Mon�tu�jąc�po�łą�cze�nie�re�duk�cyj�ne

na�bu�do�wie,�na�le�ży�kie�ro�wać�się�za�-

sa�dą,�że�po�wspa�wa�niu�zwęż�ki�od�-

le�głość� po�mię�dzy� czo�ła�mi� łą�czo�-

nych�rur�nie�po�win�na�być�więk�sza

od� 440� mm,� chy�ba� że� sto�su�je�my

spe�cjal�ną�wy�dłu�żo�ną�mu�fę.�Do�wy�-

ko�na�nia� po�łą�cze�nia� re�duk�cyj�ne�go

na�le�ży�sto�so�wać�ory�gi�nal�ne�wy�trzy�-

ma�łe� zwęż�ki� ku�te.� Za�bra�nia� się

uzy�ski�wa�nia�re�duk�cji�śred�ni�cy�po�-

przez�od�po�wied�nie�na�ci�na�nie,�za�-

kle�py�wa�nie� i� spa�wa�nie� koń�ców�ki

ru�ry�pre�izo�lo�wa�nej.�Do�ty�czy�to�tak�-

że�przy�pad�ków�ko�niecz�nych�cza�sa�-

mi� re�duk�cji� w� ra�mach� tej� sa�mej

śred�ni�cy�no�mi�nal�nej.�Ta�ka�sy�tu�acja

mo�że�mieć�miej�sce�w�przy�pad�ku,

gdy� łą�czy�my� sieć� pre�izo�lo�wa�ną� z

tra�dy�cyj�ną,�do�bu�do�wy�któ�rej�sto�so�-

wa�no�ty�po�we�ru�ry�in�sta�la�cyj�ne,�jak

rów�nież�w�przy�pad�ku�opi�sa�nym�po�-

ni�żej.

Roz�wią�za�nia�nie�ty�po�we

Cie�ka�wym� pro�ble�mem� jest� ko�-

niecz�ność�sto�so�wa�nia�re�duk�cji�sta�-

lo�wych�tam,�gdzie�teo�re�tycz�nie�nie

po�win�ny�one�wy�stę�po�wać.�Otóż�w

po�cząt�kach� sto�so�wa�nia� sys�te�mów

pre�izo�lo�wa�nych�w�Pol�sce�ze�wzglę�-

dów� oszczęd�no�ścio�wych� wpro�wa�-

dzo�no�do�ob�ro�tu�ru�ry�o�śred�ni�cach

od�bie�ga�ją�cych� od� norm� eu�ro�pej�-

skich.�Do�ty�czy�ło�to�trzech�ty�po�sze�-

re�gów� przed�sta�wio�nych� w� tab.� 1.

Jak�wi�dać�z�ta�be�li,�róż�nić�się�mo�gą

mię�dzy�so�bą�za�rów�no�śred�ni�ce�ru�ry

prze�wo�do�wej,� jak� i� ru�ry�płasz�czo�-

wej.�W�sy�tu�acji,�gdy�kie�dyś�zbu�do�-

wa�ny� cie�pło�ciąg�ma�być� roz�bu�do�-

wy�wa�ny�i�za�cho�dzi�ko�niecz�ność�po�-

łą�cze�nia� ze� so�bą� rur� o� tej� sa�mej

śred�ni�cy�no�mi�nal�nej,�za�le�ca�ne�jest

wcze�śniej�sze�spraw�dze�nie�śred�nic

już� ist�nie�ją�cych� ru�ro�cią�gów,� aby

unik�nąć�nie�spo�dzian�ki�w�mo�men�-

cie�łą�cze�nia.�

Po�łą�cze�nia� re�duk�cyj�ne� są� ele�-

men�ta�mi�od�po�wie�dzial�ny�mi,�dla�te�-

go�po�win�ny�być� one�wy�ko�na�ne�w

spo�sób� sta�ran�ny� i�pew�ny,�umoż�li�-

wia�ją�cy� prze�nie�sie�nie� usko�ku� na�-

prę�żeń.�Za�wil�go�ce�nie�izo�la�cji�mo�że

pro�wa�dzić�do�ko�ro�zji�a�tym�sa�mym

zmniej�sze�nia�prze�kro�ju�ru�ry�sta�lo�-

wej�i�zwięk�sze�nia�na�prę�żeń�w�niej

wy�stę�pu�ją�cych.�To�mo�że�w�spo�sób

nie�uchron�ny� pro�wa�dzić� do� znisz�-

cze�nia�złą�cza.

Adam Dwo jak

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