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

W trak cie bu do wy cie pło cią gów

pre izo lo wa nych głów ną ro lą wy ko -

naw cy jest zre ali zo wa nie te go za da nia

zgod nie z pro jek tem tech nicz nym.

Re ali zu ją ce go za da nie nie in te re su ją

za sad ni czo prze słan ki tech nicz ne

pro jek tu, nie ma zna cze nia, dla cze go

pro jek tant wy brał okre ślo ną tech ni kę

ukła da nia i ja kie uwa run ko wa nia się

na to zło ży ły. Ogól nie rzecz bio rąc,

po mi ja jąc in cy den tal ne spo so by, moż -

na się spo tkać z trze ma tech ni ka mi

ukła da nia cie pło cią gów pre izo lo wa -

nych, są to: tech ni ka stan dar do wa, z

pod grze wem wstęp nym i tzw. zim ny

mon taż. Z ca łą pew no ścią po nad 90%

wszyst kich zre ali zo wa nych ru ro cią -

gów wy ko na nych zo sta ło pierw szą z

wy mie nio nych me tod. Ale za nim

przej dzie my do szcze gó ło we go omó -

wie nia po szcze gól nych ro dza jów, zaj -

mij my się chwi lę teo rią, rzecz ja sna w

uprosz czo nej for mie.

Wszy scy zda je my so bie spra wę z

te go, że cie pło ciąg po uru cho mie niu,

po wtło cze niu go rą cej wo dy, za czy na

żyć, pra co wać. Nie le ży bez ru chu

pod zie mią, tyl ko re agu je na zmia ny

tem pe ra tu ry, przy jej

wzro ście wy dłu ża się.

Teo ria ru ro cią gów pre -

izo lo wa nych opie ra się na

za sa dzie tar cia grun tu o

ru rę osło no wą, wsku tek

cze go na stę pu je ha mo -

wa nie wy dłu że nia ru ro -

cią gu, jed no cze śnie

wzra sta ją na prę że nia ści -

ska ją ce w prze kro ju ru ry

prze wo do wej. Wiel kość

mak sy mal nych na prę żeń

jest pro sta do ob li cze nia i wy ra ża się

wzo rem: s = E * a * Dt [MPa]

gdzie: E = 2,1 * 105 MPa – mo duł

Youn ga dla sta li

a = 1,2 * 10-5 1/K – współ czyn nik

roz sze rzal no ści li nio wej sta li

Dt – róż ni ca war to ści tem pe ra tu ry

[K]

Przy kła do wo, je że li ru ro ciąg był bu -

do wa ny w le cie i tem pe ra tu ra w wy -

ko pie w trak cie mon ta żu i za sy py wa -

nia wy no si ła 10°C, a po uru cho mie niu

cie pło cią gu w ru ro cią gu za si la ją cym

po da wa no wo dę o temp. 130°C to Dt

= 120°C i mak sy mal ne na prę że nia,

ja kie mo gą wy stą pić w tym ru ro cią gu

wy no szą 302,4 MPa. Przy czym war -

tość tych na prę żeń wy stą pi tyl ko w

przy pad ku, gdy dłu gość ru ro cią gu jest

wy star cza ją co du ża, na ty le, że na stą -

pi za trzy ma nie wy dłu ża nia wsku tek

dzia ła nia si ły tar cia. Ta ki stan zo stał

prze sta wio no na ry sun ku. Wy obraź my

so bie, dla na szych roz wa żań, wy ci nek

jed ne go ru ro cią gu pre izo lo wa ne go,

np. za si la ją ce go, któ ry jest za zna czo ny

na ry sun ku li nią gru bą i prze bie ga od

pkt. 1 do 4. Po mię dzy punk ta mi 2 i 3

wy stę pu je od ci nek pro sty, któ re go

dłu gość prze kra cza dwu krot ną tzw.

mak sy mal ną dłu gość mon ta żo wą

przez nie któ rych na zy wa ną dłu go ścią

in sta la cyj ną. Prze bieg na prę żeń ści -

ska ją cych w sta lo wej ru rze prze wo do -

wej ob ra zu je li nia ła ma na w kształ cie

od wró co ne go tra pe zu le żą ca w ca ło ści

po ni żej osi rzęd nych, co ozna cza, że

na ca łej dłu go ści ru ro cią gu wy stę pu ją

na prę że nia ści ska ją ce – znak (-). Za -

uwa żyć na le ży, że po cząw szy od ko la -

na 2 na prę że nia te wzra sta ją, w ob sza -

rze utwier dzo nym za cho wu ją sta łą

war tość (na prę że nia mak sy mal ne), a

po za nim, po dą ża jąc do ko la na 3 zno -

wu ma le ją. Wiel kość na prę żeń, i to

czy osią gną one war tość mak sy mal ną,

jest uza leż nio na od na stę pu ją cych pa -

ra me trów: śred ni ca ru ry płasz czo wej,

śred ni ca i gru bość ścian ki ru ry prze -

wo do wej, od le głość po mię dzy punk -

ta mi 2 i 3, współ czyn nik tar cia po mię -

dzy płasz czem ru ry i grun tem, głę bo -

kość uło że nia ru ro cią gu i oczy wi ście

tem pe ra tu ra czyn ni ka. W za leż no ści

od prze bie gu te go wy kre su roz róż nia

się wspo mnia ne tech ni ki ukła da nia.

Tech�ni�ka�stan�dar�do�wa

Jak już wspo mnia łem, z tym ro dza -

jem ukła da nia cie pło cią gów ma my do

czy nie nia naj czę ściej. U pod staw teo -

re tycz nych tej me to dy le ży za ło że nie,

że mak sy mal ne na prę że nia ści ska ją -

ce, ja kie mo gą po ja wić się w ru rze sta -

lo wej na pro stym od cin -

ku ru ro cią gu, nie mo gą

prze kro czyć za ło żo nej

wiel ko ści, to one z ko lei

wa run ku ją mak sy mal ną

dłu gość po mię dzy ele -

men ta mi kom pen su ją cy -

mi. Po nie waż po mię dzy

ty mi ele men ta mi umiej -

sca wia się tzw. po zor ny

punkt sta ły, któ ry w na -

tu ral ny spo sób roz dzie la

od ci nek na dwie, z re gu -
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ły rów ne, czę ści to przy ję to, że dłu -

gość tej czę ści bę dzie ozna cza na

przez Lmax, czy li mak sy mal na dłu -

gość od cin ka pro ste go bę dzie wy no -

sić 2 x Lmax.

W trak cie pro jek to wa nia bez -

względ nie prze strze ga na jest za sa da,

że dłu gość od cin ków pro stych nie

mo że prze kro czyć su my dwóch dłu -

go ści mak sy mal nych po da wa nych z

re gu ły w ka ta lo gu pro du cen ta rur pre -

izo lo wa nych. Przy tym spo so bie ist -

nie je gwa ran cja, że na prę że nia w ru -

rze prze wo do wej nie prze kro czą na -

prę żeń za ło żo nych dla tej me to dy. Z

re gu ły wy no szą one mak sy mal nie 150

MPa i wy stę pu ją, w przy pad ku wy ko -

rzy sta nia dłu go ści mak sy mal nych, w

miej scu po zor ne go punk tu sta łe go, w

po ło wie od cin ka po mię dzy za ła ma nia -

mi. Wiel kość Lmax nie jest war to ścią

sta łą, za le ży ona za rów no od śred ni cy

ru ro cią gu, jak i głę bo ko ści uło że nia.

Ob ra zu je to tab.1 opra co wa na przez

jed ną z firm dla ru ro cią gów z izo la cją

stan dar do wą. 

Cza sa mi w trak cie pro jek to wa nia

wa run ki te re no we nie po zwa la ją na

wy ko na nie za ła ma nia i pro jek tan to wi

wy cho dzi, że od ci nek pro sty mu si

mieć dłu gość więk szą niż 2 Lmax.

Wte dy jed nym ze spo so bów wyj ścia z

sy tu acji jest za sto so wa nie me to dy

pod grze wu wstęp ne go.

Pod�grzew�wstęp�ny

Me to da ta jest sto so wa na w przy -

pad ku, gdy na prze bie gu sie ci po ja wia -

ją się dłu gie od cin ki pro ste, a nie chce -

my osią gnąć w ru rze sta lo wej na prę żeń

więk szych od za le ca nych przez pro du -

cen ta (150 MPa). Pod grzew wstęp ny

po le ga na na grza niu cał ko wi cie zmon -

to wa ne go ru ro cią gu uło żo ne go w wy -

ko pie, ale nie za sy pa ne go. Po po da niu

cie pła i osią gnię ciu przez ru rę sta lo wą

– na grze wa my jed no cze śnie ru ro ciąg

za si la ją cy i po wrot ny - tem pe ra tu ry 60-

70° prze pro wa dza się za sy py wa nie cie -

pło cią gu na ca łej na grza nej dłu go ści.

Grza nie moż na pro wa dzić na dłu go ści

ca łe go cie pło cią gu względ nie na wy -

bra nym od cin ku. Naj prost szym spo so -

bem uzy ska nia od po wied niej tem pe -

ra tu ry jest po łą cze nie z ist nie ją cą sie -

cią i po da nie cie pła sie cio we go. Je że li

ta kich moż li wo ści nie ma, moż na wy -

ko rzy stać np. wy twor ni cę pa ry wod nej

względ nie grza nie elek trycz ne. Na -

grze wa ny ru ro ciąg wy dłu ża się w spo -

sób swo bod ny w wy ko pie, cza sa mi dla

osią gnię cia wy dłu żeń w okre ślo nym

kie run ku sto su je się umo co wa nie ru -

ro cią gu w okre ślo nym miej scu, np.

przez za sy pa nie na dłu go ści kil ku me -

trów. Po nie waż swo bod ne mu wy dłu ża -

niu prze ciw sta wia się si ła tar cia pod ło -

ża, na któ rym uło żo ny jest cie pło ciąg,

naj bar dziej mia ro daj nym czyn ni kiem

prze są dza ją cym o za koń cze niu grza nia

nie jest wy stę pu ją ca w ru ro cią gu tem -

pe ra tu ra, lecz osią gnię te w okre ślo -

nych punk tach, po da ne w pro jek cie,

wy dłu że nia. Ta me to da uwa ża na jest

za jed ną z naj lep szych, je śli cho dzi o

bez pie czeń stwo póź niej szej pra cy cie -

pło cią gu, na prę że nia w ru rze prze wo -

do wej są nie wiel kie a na ko la nach wy -

stę pu ją du żo mniej sze wy dłu że nia niż

przy me to dzie tra dy cyj nej. Tech ni ka

pod grze wu wstęp ne go jest al ter na ty -

wą dla sto so wa nia kom pen sa to rów

miesz ko wych lub jed no ra zo wych (E -

-muf). Cha rak te ry stycz ne jest, że w

ob sza rze za sto so wa ne go pod grze wu

mo gą wy stą pić w ru rze sta lo wej,

oprócz na prę żeń ści ska ją cych w trak -

cie nor mal nej pra cy, tak że na prę że nia

roz cią ga ją ce przy schła dza niu cie pło -

cią gu. To wią że się z pew nym nie bez -

pie czeń stwem, któ re od cza su do cza -

su da je znać o so bie. A mia no wi cie,

cza sa mi zda rza ją się sy tu acje, że cie -

pło ciąg na le ży wy bu do wać i uru cho mić

z ja kichś waż nych wzglę dów jak naj -

szyb ciej. Wy ko naw ca, któ ry re ali zu je

za da nie, mon tu je ca łość, cie pło zo sta -

je pusz czo ne, a za sy py wa nie pro wa dzi

się już spo koj nie, cza sa mi przy bar dzo

go rą cych ru rach. Ten stan jest do bry

do naj bliż sze go schło dze nia ru ro cią -

gów. Ist nie je du że praw do po do bień -

stwo, że w mo men cie cał ko wi te go

schło dze nia ru ro ciąg za si la ją cy ule gnie

ze rwa niu z po wo du zbyt du żych na -

prę żeń roz ry wa ją cych. Ru ra prze wo do -

wa jest du żo mniej wy trzy ma ła na roz -

ry wa nie niż na ści ska nie.

Zim�ny�mon�taż

Na zwa me to dy jest tro chę my lą ca,

bo wiem mon taż w tech ni ce stan dar -

do wej pro wa dzi się też „na zim no”,
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tzn. w tem pe ra tu rach oto cze nia, czy li

w ta kich sa mych wa run kach jak zim -

ny mon taż. Róż ni ca po mię dzy ty mi

tech ni ka mi jest jed nak za sad ni cza, je -

śli cho dzi o spra wy na prę żeń wy stę -

pu ją cych w ru ro cią gach.

Ta me to da po zwa la na pro wa dze -

nie do wol nie dłu gich od cin ków pro -

stych sie ci cie płow ni czej, nie obo -

wią zu ją tu tzw. dłu go ści mon ta żo we

i nie ma po trze by sto so wa nia U -

-kom pen sa to rów. Jest to me to da ide -

al na przy dłu gich prze sy łach, przy

któ rych, dla tech ni ki tra dy cyj nej, po -

wsta je ko niecz ność za bu do wy wie lu

kom pen sa to rów miesz ko wych lub

kształ to wych, co wią że się ze zwięk -

sze niem kosz tów. Trze ba przy znać,

że me to da nie cie szy się zbyt du żym

za ufa niem. Mo że wią że się to z tym,

że świa do mie przyj mu je się, że w ob -

sza rach utwier dzo nych (rys.), przy

mak sy mal nych tem pe ra tu rach (>

130°) mo gą wy stę po wać na prę że nia

w oko li cach 300 MPa, a więc znacz -

nie prze kra cza ją ce gra ni cę pla stycz -

no ści sta li w tej tem pe ra tu rze (ok.

200 MPa). Pro jek to wa nie ta kich sie -

ci, szcze gól nie du żych śred nic, wy -

ma ga do świad cze nia i wy ko na nia

wie lu ob li czeń, któ re nie są ko niecz -

ne przy wy mie nio nych wcze śniej

me to dach. Przy kła do wo, mię dzy in -

ny mi, na le ży ob li czyć na prę że nia,

od kształ ce nia i prze miesz cze nia na

ko la nach, trój ni kach, re duk cjach i in -

nych punk tach cha rak te ry stycz nych.

Ob li cza się ilość cy kli zmian tem pe -

ra tu ry w okre sie 30-let nim oraz czy

nie na stą pi znisz cze nie izo la cji PUR

na ko la nach wsku tek zbyt du żych

na prę żeń ści ska ją cych. Waż ne jest

też okre śle nie nie zbęd nych za bez -

pie czeń są sia du ją cych i bie gną cych

rów no le gle sie ci cie płow ni czych oraz

in ne go uzbro je nia pod ziem ne go.

Wszyst kie kształt ki i ele men ty ar ma -

tu ry mu szą być w wy ko na niu na wy -

so kie na prę że nia, o czym po wi nien

mó wić w spo sób jed no znacz ny pro -

jekt i za mó wie nie ma te ria łów.

Z za kre su do ty czą ce go wy ko naw -

stwa na le ży zwró cić uwa gę na to, że

sie ci ukła da ne tą me to da mo gą ule -

gać, wsku tek wy stę pu ją cych w nich b.

wy so kich na prę żeń, wy bo cze niu pio -

no we mu, czy li po pro stu „wy sko czyć”

z grun tu. Dla te go w trak cie re ali za cji

bez względ nie mu szą być prze strze ga -

ne wy ni ka ją ce z pro jek tu wiel ko ści

przy kry cia. Przy kła do wo ru ra Dn 25

mu si mieć co naj mniej 1,2 m grun tu

nad so bą, więk sze śred ni ce, dzię ki

swo jej sztyw no ści, wy ma ga ją mniej -

szych przy kryć. Fir my wy ko naw cze,

któ re pro wa dzą pra ce w po bli żu pra -

cu ją cych cie pło cią gów, mu szą zwró cić

uwa gę na od le głość wy ko ny wa nych

wy ko pów od pra cu ją cych cie pło cią -

gów. Tu z ko lei mo że wy stą pić wy bo -

cze nie po zio me. W tab. 2 przed sta -

wio no wy ma ga ne mi ni mal ne od le gło -

ści dla me to dy stan dar do wej i mon ta -

żu zim ne go. Pa mię tać na le ży, że wy -

bo cze nie mo że na stą pić, je śli nie za -

cho wa się po da nych od le gło ści w

przy pad ku wy stę po wa nia w ru rach

na prę żeń mak sy mal nych, czy li 150

MPa dla mon ta żu zwy kłe go i 300

MPa dla mon ta żu zim ne go. W ob sza -

rze utwier dzo nym, czy li tam, gdzie

mo gą wy stą pić na prę że nia rzę du 300

MPa, za bra nia się nie wiel kich zmian

kie run ku po przez uko so wa nie na po -

łą cze niach rur sta lo wych.

Cie ka wą rze czą jest to, że w rze -

czy wi sto ści naj więk sze na prę że nia w

ru ro cią gach pre izo lo wa nych wy stę pu -

ją w ko la nach, bez po śred nio na dol -

nej i gór nej po wierzch ni łu ku. Jest to

zło żo ny stan na prę żeń, któ ry da je wy -

pad ko wą, tzw. na prę że nia zre du ko -

wa ne o war to ści znacz nie prze kra cza -

ją cej gra ni cę pla stycz no ści i to jest za -

sad ni czo miej sce, gdzie mo gła by wy -

stą pić awa ria ze wzglę dów wy trzy ma -

ło ścio wych. Przy czym je dy nym kry -

te rium jest wy trzy ma łość zmę cze nio -

wa, któ ra, jak wy ka za no w wie lu opra -

co wa niach, nie sta no wi pro ble mu w

okre sie prze wi dy wa nej pra cy cie pło -

cią gu wy no szą cej 30 lat. Tak więc,

przy do brze za pro jek to wa nym i wy -

ko na nym cie pło cią gu, wy ciek wo dy

grzew czej nie na stą pi wsku tek na głe -

go pęk nię cia ru ry prze wo do wej ze

wzglę du na zbyt wy so kie na prę że nia,

ra czej ze wzglę du na per fo ra cję spo -

wo do wa ną ko ro zją.

Za wil go ce nie izo la cji jest naj więk -

szym za gro że niem dla bez pie czeń -

stwa ener ge tycz ne go. Nad zór nad

sta nem izo la cji pro wa dzi się przy po -

mo cy sys te mu alar mo we go, ale o tym

w na stęp nym ar ty ku le.

Adam Dwo jak
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