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Prak�ty�ka�bu�do�wy�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�(17)

Na za koń cze nie cy klu po świę co ne -

go ru ro cią gom pre izo lo wa nym chciał -

bym na świe tlić pro blem na praw - nie -

zbyt lu bia ny te mat, szcze gól nie je śli

wy ko nu je się je w ra mach prac gwa -

ran cyj nych. Stan dar dem w przy pad ku

sie ci pre izo lo wa nych jest 5 lat gwa -

ran cji, cza sa mi 5 lat na ma te ria ły i 3

na ro bo ty. Jest to zresz tą ma ło istot -

ne bo wiem w mo men cie wy stą pie nia

awa rii, wy wo ła nej spad kiem re zy stan -

cji izo la cji, nie spo sób okre ślić po któ -

rej stro nie le ży wi na. Spra wa na pły wa -

nia wo dy przez nie szczel ną mu fę jest

sta łym punk tem nie po ro zu mień na li -

nii do staw ca -wy ko naw ca. Ten pierw -

szy mó wi, że ob kur cza nie mu fy by ło

nie pra wi dło we, dru gi, że to wi na ma -

te ria ło wa. Tak czy owak, awa ria mu si

być usu nię ta.

Nie�ostra�de�fi�ni�cja

De fi ni cja awa rii w sie ciach pre izo -

lo wa nych jest nie ostra i nie jed no -

znacz na. O ile ze rwa nie, względ nie

zwar cie do ru ry prze wo do wej dru tu

alar mo we go, nie bu dzi wąt pli wo ści,

to już gra nicz ny sto pień za wil go ce nia

jest spra wą dys ku syj ną. Nie da się

ukryć, że pa nu ją cy od kil ku lat zde cy -

do wa ny ry nek in we sto ra nie jest dla

wy ko naw ców rze czą po cie sza ją cą.

Zda rza się, że w wa run kach prze tar -

go wych sta wia ne są bar dzo wy gó ro wa -

ne wa run ki, na któ re przy ci śnię ty do

mu ru wy ko naw ca go dzi się, a póź niej

po no si te go kon se kwen cje. W ta kiej

sy tu acji, przy nie sprzy ja ją cych oko -

licz no ściach i sztyw nej po sta wie in -

we sto ra, mo że dojść do ko niecz no ści

usu wa nia awa rii wręcz nie wy kry wal -

nych, czy li usta wicz ne go dzia ła nia na

sie ci, co w skraj nych wy pad kach mo -

że za koń czyć się upad kiem fir my. Na

pew no nie do przy ję cia są wa run ki

utrzy ma nia re zy stan cji izo la cji na po -

zio mie > 200 MW przez ca ły okres

gwa ran cyj ny. 

Za�wil�go�ce�nia

Na tu ra za wil go ceń w sys te mach

pre izo lo wa nych jest zróż ni co wa na.

Naj prost sze do wy kry cia są sy tu acje,

gdy na okre ślo nym, ba da nym od cin ku

ru ro cią gu, na ciek wo dy z ze wnątrz wy -

stę pu je w jed nym miej scu. Je śli do dat -

ko wo w trak cie mu fo wa nia złą cza za -

ło żo na by ła wkład ka fil co wa, to po

otwar ciu mu fy spo ty ka my wi dok ze

zdję cia. W ta kich przy pad kach de mon -

tu je się ist nie ją cą mu fę, oczysz cza z

wil got nej pian ki i za kła da mu fę na -

praw czą. Ja ko mu fy na praw cze moż na

jesz cze sto so wać wer sję nie wie le róż -

nią cą się od wspo mnia nej wy żej, tyl ko

prze zna czo ną do za le wa nia pian ką

PUR, mu fy sta lo we skła da ne, ewen tu -

al nie mu fy elek tro zgrze wa ne.

Spra wa kom pli ku je się o wie le bar -

dziej, gdy na okre ślo nym od cin ku ru -

ro cią gu wy stę pu je wie le drob nych za -

wil go ceń, któ re sa me w so bie nie są

groź ne, lecz po miar dla ca łe go od cin -

ka jest po ni żej gra ni cy wy zna czo nej

przez in we sto ra (np. 500 kW/km).

Wa run ki wy zna czo ne przez in we sto ra

(500 kW/km)  ozna cza ją, że od ci nek

250 m ru ro cią gu po wi nien mieć re zy -

stan cję mi ni mal ną 2 MW.

Spró buj my prze śle dzić ta ką sy tu -

ację: na okre ślo nym od cin ku ru ro cią -

gu o dłu go ści 250 m za wie ra ją cym

oprócz od cin ków pro stych, za śle pio ny

trój nik i kil ka ko lan,  na 1/4 muf  (za -

łóż my że jest to 12 złą czy) wy stę pu ją

bar dzo nie wiel kie na cie ki. Dla uprosz -

cze nia przyj mij my, że sto pień za wil go -

ce nia po je dyn cze go złą cza jest jed na -

ko wy, a je go re zy stan cja wy no si 20

MW. Przy wy ko na niu po mia ru ca łe go

od cin ka, re zy stan cja izo la cji bę dzie się
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