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Elementy sieci preizolowanych

JeÊli spojrzeç na zrealizowanà sieç

czy przy∏àcze ciep∏ownicze, rury pre-

izolowane stanowià zdecydowanà

wi´kszoÊç, jeÊli chodzi o d∏ugoÊç ru-

rociàgu. To dzi´ki rurom „posuwa-

my” si´ z budowà do przodu. Inne

elementy s∏u˝à do zmiany kierunku,

wzgl´dnie majà specyficznà funkcj´

do spe∏nienia.

Rura preizolowana

sk∏adajàca si´ z rury przewodowej,

izolacji poliuretanowej i p∏aszcza

os∏onowego wyposa˝ona jest w prze-

wody systemu alarmowego. Najcz´-

Êciej sà to dwa druty miedziane o

przekroju 1,5 mm2, z których jeden w

celu odró˝nienia jest pobielony cynà.

Handlowe d∏ugoÊci rur to odcinki 12

i 6 m, dla okreÊlonych, szczególnie

du˝ych projektów, dostarcza si´ te˝

rury o d∏ugoÊci 16 m.

Rura przewodowa wykonana jest

ze stali w´glowej gatunku St 37.0 i

posiada szew wzd∏u˝ny, na rynku

spotkaç te˝ mo˝na rury bezszwowe

wykonane ze stali R35 posiadajàcej

podobny sk∏ad chemiczny. Do spa-

wania rur stosuje si´ elektrod´ otulo-

nà typu ER, spawanie w os∏onie argo-

nu lub palnikiem acetylenowo-tleno-

wym. Przy czym spawanie autoge-

niczne mo˝na stosowaç tylko do

Êrednicy DN 65, przy wi´kszych

Êrednicach strefa przegrzania mo˝e

byç miejscem awarii po uruchomie-

niu sieci, gdy pojawià si´ wysokie na-

pr´˝enia zwiàzane z pracà rurociàgu.

Ze wzgl´du na ochron´ Êrodowi-

ska, wszyscy wytwórcy zobowiàzani

sà do dostarczania pianek poliureta-

nowych (PUR) bezfreonowych. Naj-

cz´Êciej czynnikiem spieniajàcym

jest cyklopentan (CP), czasami dwu-

tlenek w´gla (CO2). W przypadku

zastosowania CO2 w∏asnoÊci izolacyj-

ne pianki sà gorsze, wspó∏czynnik

przewodnoÊci cieplnej wynosi ok.

0,032 W/(mK), w porównaniu do

0,027 W/(mK) dla CP. Wspó∏czynni-

ki te sà przedmiotem ustawicznej

„walki” producentów i nale˝y trakto-

waç je jako orientacyjne. Nale˝y

mieç jednak ÊwiadomoÊç, ˝e w∏asno-

Êci izolacyjne poliuretanów sà wielo-

krotnie lepsze od wyst´pujàcych na

rynku innych izolatorów, takich jak

styropian czy we∏na mineralna. G´-

stoÊç pianki poliuretanowej wynosi

ok. 60 kg/m3 i dzi´ki du˝ej iloÊci za-

mkni´tych komórek wykazuje si´

ma∏à absorpcjà wody.

Rury preizolowane charakteryzujà

si´ pewnà elastycznoÊcià, co ma zna-

czenie przy niewielkich zmianach

kierunku budowanego rurociàgu. W

praktyce wykonawczej cz´sto stosuje

si´ gi´cie rur na budowie. Do gi´cia

elastycznego, szczególnie niewiel-

kich Êrednic, nie wymaga si´ prak-

tycznie ˝adnego oprzyrzàdowania,

przy wi´kszych Êrednicach potrzeb-

na jest wi´ksza si∏a przy u˝yciu

sprz´tu mechanicznego. W tabeli po-

dano maksymalne kàty gi´cia, dla rur

12 m, w zakresie elastycznym zaleca-

ne przez jednego z dostawców. W

przypadku kàtów przekraczajàcych

wartoÊci dopuszczalne, producent

mo˝e dostarczyç rur´ gi´tà fabrycz-

nie, wià˝e si´ to z dok∏adnym wyli-

czeniem kàta gi´cia na etapie projek-

towania, a dostawa odcinka rury gi´-

tej jest du˝o dro˝sza ni˝ odcinka pro-

stego. Do zasadniczej zmiany kierun-

ku s∏u˝à kolana preizolowane.

Kolana preizolowane

nazywane czasami ∏ukami sà ele-

mentami konstrukcyjnymi umo˝li-

wiajàcymi zmian´ trasy, a jednocze-

Ênie wykonanie elementów kompen-

sacji naturalnej ciep∏ociàgu. Z kolan,

najcz´Êciej 90°, buduje si´ elementy

U-, Z- lub L-kszta∏towe.

W praktyce najcz´Êciej spotkaç si´

mo˝na z kolanami prefabrykowanymi

o d∏ugoÊci ramion 1 m lub 0,6 m. W

zale˝noÊci od stopnia zmiany kierun-

ku w standardzie, w zale˝noÊci od

dostawcy, wyst´pujà kolana 90°, 75°,

60° i 45°. Niektórzy wytwórcy dostar-

czajà kolana o 30° i 15°, przy czy na-

le˝y mieç ÊwiadomoÊç, ˝e elementy

te kompensujà w niewielkim stop-

niu. W ogóle kolano jest elementem,

w którym podczas pracy sieci, tj. wy-

d∏u˝ania si´ odcinków prostych, wy-

st´pujà najwi´ksze napr´˝enia. Przy

czym z∏o˝ony stan napr´˝eƒ osiàga

tym wi´ksze wartoÊci, im mniejszy

jest kàt gi´cia kolana. Na ˝yczenie

zamawiajàcego producent jest w sta-

nie dostarczyç kolano o dowolnym

kàcie gi´cia, jednak˝e cena kolana

odbiegajàcego od standardów jest

znacznie wy˝sza.

Sporadycznie stosowane sà kolana

z mufami sk∏adanymi. W tym przy-

padku spawanie kolana hamburskie-

go (1,5 x d) odbywa si´ na budowie,

nast´pnie montuje si´ muf´ sk∏ada-

nà i izoluje ca∏oÊç. W tym przypadku

nie ma dowolnoÊci kàta, poniewa˝

mufy kolanowe majà z góry okreÊlone

kàty (90°, 45°, 15° i 7,5°).

Instalacja 
w p∏aszczu
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Z elementów preizolowanych mo˝na budowaç magistrale cie-
p∏ownicze, proste przy∏àcza, sieci rozga∏´êne... W zale˝noÊci od
wymagaƒ inwestora, ukszta∏towania terenu, stopnia uzbrojenia
terenu, przyj´tej techniki uk∏adania i warunków w∏asnoÊciowych
przebieg ciep∏ociàgu mo˝e przybieraç ró˝ne formy. Od tych uwa-
runkowaƒ zale˝à okreÊlone elementy preizolowane u˝yte do bu-
dowy. Oprócz elementów s∏u˝àcych do budowy stosuje si´ te˝
materia∏y pomocnicze pozwalajàce na „zamkni´cie” systemu.
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Odga∏´zienia

nazywane cz´sto trójnikami pozwa-
lajà na wykonanie przy∏àcza na trasie
ciep∏ociàgu, jak równie˝ umo˝liwiajà
redukcj´ Êrednicy na przelocie i odej-
Êciu. Konstrukcyjnie trójniki mo˝na
podzieliç na prostopad∏e (wznoÊne) i
równoleg∏e. W pierwszym przypadku
rami´ odejÊcia jest skierowane prosto-
padle do kierunku przelotu, w drugim
równolegle. Trójniki równoleg∏e sto-
suje si´ m. in. dla d∏ugich przy∏àczy,
gdy wyst´puje koniecznoÊç kompen-
sacji wyd∏u˝eƒ w miejscu wpi´cia.
Wyst´puje wtedy typowy uk∏ad: trój-
nik równoleg∏y, wstawka rury preizo-
lowanej, kolano, przy∏àcze. Istotnà
sprawà przy zabudowie odga∏´zienia
jest znajomoÊç jego pracy. Je˝eli trój-
nik jest zabudowywany na koƒcu d∏u-
giego odcinka prostego, to jego prze-
mieszczenia wynikajàce z wyd∏u˝eƒ
termicznych sà znaczne i mo˝e dojÊç
do sytuacji, ˝e grunt zag´szczony wo-
kó∏ rury odejÊcia stanowi taki opór, ˝e
mo˝e dojÊç do zniszczenia po∏àczenia.
Mo˝e mieç to miejsce szczególnie
przy sieciach wysokoparametrowych,
gdy Êrednica odga∏´zienia jest du˝o
mniejsza od Êrednicy przewodu g∏ów-
nego. Dlatego zaleca si´, aby rury od-
ga∏´zienia by∏y zawsze ok∏adane po-
duszkami kompensacyjnymi.

Przy monta˝u odga∏´zienia istotnà
rol´ pe∏ni miejsce monta˝u trójników
na przewodzie zasilajàcym i powrot-
nym. Ich ustawienie powinno byç ta-
kie, aby na przy∏àczu zosta∏a zacho-
wana zasada - przewód zasilajàcy po
prawej, a powrotny po lewej stronie.

Redukcje

Redukcje s∏u˝à do zmiany Êrednicy
rury przewodowej na trasie rurociàgu.
Oferowane przez dostawców reduk-
cje preizolowane majà d∏ugoÊç od 90
do 150 cm i posiadajà wyprowadzone
koƒcówki do spawania. Mo˝liwe jest
te˝ wykonanie po∏àczenia redukcyj-
nego na budowie. W tym celu mi´dzy
redukowane Êrednice wspawa si´
zw´˝k´ stalowà, na którà nasuwa si´
muf´ redukcyjnà i pustà przestrzeƒ
wype∏nia si´ piankà poliuretanowà.
Przy tym sposobie nale˝y pami´taç,
aby mufa nachodzi∏a co najmniej po
15 cm na p∏aszcz ∏àczonych rur.

Istnieje te˝ mo˝liwoÊç wykonania
po∏àczenia redukcyjnego z u˝yciem

zw´˝ki i mufy zwyk∏ej, w tym przy-
padku nale˝y zastosowaç specjalne
pierÊcienie redukcyjne pozwalajàce
na zmniejszenie Êrednicy p∏aszcza.

Punkty sta∏e (PS)

Konstrukcyjnie punkt sta∏y ∏àczy
rur´ przewodowà z blokiem betono-
wym. W miejscu zabudowania punktu
sta∏ego sieç cieplna zostaje unierucho-
miona. Miejsce zabudowania punktu
sta∏ego wynika z analizy pracy sieci w
momencie, gdy temperatura czynnika
osiàga za∏o˝one maksimum. Punkty
sta∏e wyst´pujà z regu∏y na sieciach
wysokoparametrowych w sytuacjach,
gdy zastosowanie kompensacji kszta∏-
towej jest niemo˝liwe. Zaleca si´, aby
punkt sta∏y by∏ zabudowany na po∏à-
czeniach sieci preizolowanej i kana∏o-
wej. D∏ugoÊç prefabrykowanego
punktu sta∏ego wynosi, w zale˝noÊci

od dostawcy, od 1,5 do 3 m. Po zamon-
towaniu prefabrykowanego punktu
sta∏ego nale˝y obudowaç go zbrojo-
nym blokiem betonowym. Urucho-
mienie sieci jest mo˝liwe dopiero po
zwiàzaniu betonu i zasypaniu bloku.

Zawory odcinajàce

Zadaniem zaworu odcinajàcego
jest zamkni´cie przep∏ywu czynnika
w rurociàgu. Zawór preizolowany jest
to zaizolowany zawór kulowy z koƒ-
cówkami do spawania z przed∏u˝o-
nym trzpieniem. Przesterowanie za-
woru nast´puje z poziomu gruntu
przy pomocy klucza r´cznego. Koƒ-
cówka trzpienia wychodzàca z izolacji
zamkni´tej kapturkiem powinna byç
umieszczona w studzience. Z regu∏y,
jeÊli zawory na przewodzie zasilajà-
cym i powrotnym sà po∏o˝one obok
siebie, koƒcówki trzpieni umieszcza
si´ w jednej studzience. Mo˝na te˝
spotkaç si´ z rozwiàzaniem, ˝e ka˝dy
trzpieƒ jest obudowany oddzielnie

skrzynkà ulicznà. Dla prawid∏owego
funkcjonowania zaworu zaleca si´,
aby przesterowaç go (zamknàç i
otworzyç) co kilka miesi´cy.

D∏ugoÊç zaworu zale˝y od Êrednicy
i producenta i wynosi od 1,2 do 2,0 m.
W niektórych przypadkach majà zasto-
sowanie zawory odcinajàce z umiesz-
czonym w jednej izolacji odwodnie-
niem lub odpowietrzeniem, wzgl´d-
nie obydwoma elementami naraz. 

Odpowietrzenia

Odpowietrzenie preizolowane jest
elementem zabudowywanym w naj-
wy˝szym punkcie sieci preizolowanej
i s∏u˝y do odprowadzania, wypycha-
nego w trakcie nape∏niania sieci, po-
wietrza. U˝ywaç go mo˝na tak˝e w
trakcie pracy sieci, gdy wyst´pujà ob-
jawy zapowietrzenia. Konstrukcyjnie
jest to zaizolowany prosty trójnik z
przyspawanym na koƒcówce odejÊcia
zaworem kulowym. Ârednica przelotu
trójnika odpowiada Êrednicy ciep∏o-
ciàgu. Ârednica zaworu kulowego wy-
nosi z regu∏y DN 25 lub DN 40. Prze-
sterowanie zaworu umieszczonego w
studzience odbywa si´ r´cznie z po-
ziomu gruntu. WysokoÊç odpowie-
trzenia mierzona od osi rury przeloto-
wej do koƒcówki zaworu kulowego
wynosi ok. 40 – 50 cm i jest przysto-
sowana do standardowego uk∏adania
sieci preizolowanych z przykryciem
ok. 60 cm. W przypadku znacznego
przeg∏´bienia sieci przy zamawianiu
odpowietrzenia nale˝y podaç wyma-
ganà wysokoÊç, w przeciwnym razie
mogà byç problemy z przesterowa-
niem zaworu kulowego umieszczone-
go na zbyt du˝ej g∏´bokoÊci.

Odwodnienia

Odwodnienie preizolowane, zwa-
ne te˝ systemowym, jest elementem
zabudowywanym w najni˝szym
punkcie sieci preizolowanej i s∏u˝y
do odpompowania wody sieciowej w
sytuacji koniecznoÊci opró˝nienia ru-
rociàgu. Ma ono podobnà budow´ do
wspomnianego wczeÊniej odpowie-
trzenia, przy czym Êrednica zaworu
kulowego jest wi´ksza i wynosi z re-
gu∏y DN 40 lub DN 50. Wszystkie
wymienione wczeÊniej uwagi na te-
mat zabudowy odpowietrzenia odno-
szà si´ tak˝e do odwodnienia. Od-
wodnienie nale˝y montowaç w taki
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sposób, aby umo˝liwiç monta˝ ele-

mentów urzàdzenia do odwadniania.

W wielu przypadkach mo˝na si´

spotkaç z odwadnianiem sieci pre-

izolowanych w sposób tradycyjny, tj.

przez zamontowanie preizolowanego

trójnika prostopad∏ego skierowanego

do do∏u i wprowadzenie go do stu-

dzienki sch∏adzajàcej. Przy prostych

sieciach i przy∏àczach projektanci

starajà si´ prowadziç ciep∏ociàg ze

spadkiem w jednym kierunku, wtedy

nie ma koniecznoÊci zabudowy od-

wodnieƒ i odpowietrzeƒ preizolowa-

nych, bowiem elementy te zabudo-

wane sà na cz´Êci tradycyjnej w w´ê-

le ciep∏owniczym bàdê pomieszcze-

niu rozdzielczym.

Zakoƒczenia termokurczliwe nazy-

wane czasami END-CAP s∏u˝à do za-

mkni´cia izolacji na czole rury. Naj-

cz´Êciej umiejscowione sà po przej-

Êciu rurociàgu Êciany budynku lub

komory. Poniewa˝ stanowià one ob-

wód zamkni´ty, ich za∏o˝enie musi

nastàpiç przed zespawaniem rurocià-

gu. W∏aÊciwy monta˝ polega na

oczyszczeniu koƒcówki p∏aszcza rury

i odpowiednim obkurczaniu palni-

kiem na gaz propan-butan. Najpierw

nale˝y obkurczaç cz´Êç przylegajàcà

do rury przewodowej, a po jej osty-

gni´ciu cz´Êç opasujàcà p∏aszcz rury

os∏onowej. Temperatura obkurczania

powinna wynosiç 60 – 70°C.

Zadaniem pierÊcieni wykonanych z

gumy jest niedopuszczenie do nap∏y-

wu wody opadowej z gruntu do po-

mieszczeƒ budynku, do którego wpro-

wadzony jest ciep∏ociàg. PierÊcieƒ po-

winien byç ciasno nasuni´ty na rur´

os∏onowà i zamurowany w murze. Ten

typ pierÊcienia nie chroni przed na-

p∏ywem wód gruntowych. Zabezpie-

czenie przed wodami gruntowymi da-

je rozpr´˝ny pierÊcieƒ uszczelniajàcy

osadzony w specjalnej tulei osadzonej

w murze budynku lub komory.

Mufy

Mufy s∏u˝à do zabezpieczenia po-

∏àczenia rur preizolowanych przed

ingerencjà wilgoci od zewnàtrz. Ze

statystyk wynika, ˝e mufy sà naj-

cz´stszà przyczynà awarii sieci pre-

izolowanych. Pomimo ˝e monta˝

tych elementów nie jest skompliko-

wany, zdarzajà si´ uchybienia prowa-

dzàce do zawilgocenia pianki.

Podzia∏ muf:

l mufy sk∏adane - wyst´pujàce w

wersji dwu- lub trzycz´Êciowej, wy-

konane sà z blachy stalowej powle-

czonej polietylenem i wyposa˝one w

ochron´ anodowà; zabezpieczenie

szczelnoÊci uzyskuje si´ przez na∏o-

˝enie pomi´dzy p∏aszcz i muf´ taÊmy

uszczelniajàcej.

l mufy nasuwkowe, wykonane z po-

lietylenu (HDPE), posiadajàce Êred-

nic´ niewiele wi´kszà od odpowied-

niego p∏aszcza rury os∏onowej;

szczelnoÊç dajà opaski termokurczli-

we nak∏adane na koƒcach mufy i na-

chodzàce na p∏aszcz rury os∏onowej,

l mufy termokurczliwe, wykonane z

usieciowanego polietylenu, których

koƒcówki, wy∏o˝one od wewnàtrz

mastikiem uszczelniajàcym, sà ob-

kurczane w trakcie monta˝u na rurze

os∏onowej; dodatkowe uszczelnienie

stanowià opaski termokurczliwe,

l mufy elektrozgrzewane, wykonane

z polietylenu (HDPE), dostarczane

w postaci pasa z wtopionym na

obrze˝u przewodem grzewczym;

monta˝ polega na zaciÊni´ciu mufy

na koƒcówkach rur preizolowanych i

zgrzaniu materia∏u mufy z materia-

∏em p∏aszcza rury.

Izolacja wszystkich ww. muf pole-

ga na wlaniu pianki poliuretanowej

poprzez otwory znajdujàce si´ w mu-

fie. Na rynku mo˝na spotkaç tak˝e

mufy uszczelniane gotowymi ∏upkami

poliuretanowymi. W tym przypadku

stosowane sà mufy termokurczliwe,

które obkurcza si´ na ca∏ej d∏ugoÊci.

W przypadku zakoƒczenia rurociàgu

preizolowanego pod ziemià, np. z

perspektywà dalszej rozbudowy, w

celu „zamkni´cia” rury stosuje si´,

po uprzednim zaspawaniu rury prze-

wodowej, muf´ koƒcowà. Jest to mu-

fa nasuwana zamkni´ta z jednej stro-

ny. Uszczelnia przy pomocy opaski

termokurczliwej. W trakcie pianko-

waniu takiej mufy powstaje du˝y na-

pór na denko i dlatego nale˝y jà za-

bezpieczyç przed zsuni´ciem.

W systemach rur preizolowanych

spotyka si´ dwa rodzaje systemów

alarmowych. System impulsowy i

system oporowy. W praktyce najcz´-

Êciej spotyka si´ system impulsowy.

W tym przypadku ka˝da rura preizo-

lowana wyposa˝ona jest w dwa druty

miedziane prowadzone w piance po-

liuretanowej równolegle do rury

przewodowej. Dla rozró˝nienia jeden

z drutów jest pocynowany i ma barw´

srebrnà. Po∏àczenie przewodów w

mufach wykonuje si´ przy pomocy

tulejek-∏àczników zaciskowych. Wy-

prowadzenie przewodów alarmo-

wych powinno odbywaç si´ w koszul-

kach termokurczliwych pod zakoƒ-

czeniem termokurczliwym po p∏asz-

czu rury os∏onowej, nigdy po rurze

przewodowej. Przewody pod∏àczane

sà do puszek. Przy rozleg∏ych syste-

mach stosuje si´ sygnalizatory awarii. 

Ka˝dy wybudowany ciep∏ociàg po-

winien byç oznakowany taÊmà ostrze-

gawczà. Po∏o˝enie taÊmy powinno

gwarantowaç, w przypadku prowa-

dzenia robót ziemnych, jej odkrycie

przed uszkodzeniem rury preizolowa-

nej. Dlatego nie powinna byç on

uk∏adana bezpoÊrednio nad rurami.

Nieodzownym elementem przej-

mujàcym wyd∏u˝enia sieci preizolo-

wanych sà maty (poduszki) kompen-

sacyjne. W przypadku ich stosowania

nale˝y stosowaç si´ do wymagaƒ pro-

jektowych odnoÊnie ich u∏o˝enia. 

Oprócz wymienionych powy˝ej

elementów przy budowie sieci mo˝-

na jeszcze spotkaç: kompensatory

osiowe, adaptery, reliwery i inne. Sà

one stosowane sporadycznie i szerzej

nie b´dà omówione. 
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