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Systemy preizolowane

Systemy elastyczne zyskujà z

ka˝dym rokiem coraz wi´kszà popu-

larnoÊç na polskim rynku ciep∏owni-

czym. Znajdujà zastosowanie przy

budowie sieci wysokoparame-

trowych o du˝ym stopniu kom-

plikacji, niskoparametrowych,

ciep∏ej wody u˝ytkowej i obie-

gów cyrkulacji. Ze wzgl´du na

∏atwoÊç realizacji rurociàgi ela-

styczne mogà byç zak∏adane

przez firmy z ma∏ym doÊwiad-

czeniem, nieposiadajàce sprz´-

tu specjalistycznego. Na rynku kra-

jowym wyst´puje du˝a ró˝norod-

noÊç systemów, z których ka˝dy

znajduje okreÊlone zastosowanie.

Podzia∏

Na schemacie przedstawiono po-

dzia∏ elastycznych systemów rur pre-

izolowanych. G∏ównà granic´ podzia-

∏u stanowi materia∏ rury

przewodowej; mo˝e byç to

tworzywo sztuczne bàdê

metal. Systemy z rurà prze-

wodowà z tworzywa sztucz-

nego majà zastosowanie do

budowania sieci centralne-

go ogrzewania, tzw. nisko-

parametrowych (ciÊnienie

do 6 barów), w których

temperatura czynnika

grzewczego nie przekracza

95ºC, ciep∏ej wody u˝ytko-

wej (ciÊnienie do 10 ba-

rów) i obiegów cyrkulacyj-

nych. Szczególnie du˝ego

znaczenia nabiera budowa uk∏adów

c.w.u., gdy˝ ze wzgl´du na wprowa-

dzone w 2002 r. przepisy dotyczàce

podniesienia temperatury przesy∏a-

nia ciep∏ej wody (55 – 60ºC) i obo-

wiàzujàcej we wszystkich nowych in-

stalacjach okresowej dezynfekcji ter-

micznej, w trakcie której temp. po-

winna osiàgnàç ok. 70ºC, stosowane

dotychczas stalowe rury ocynkowane

tracà praktycznie racj´ bytu ze

wzgl´du na znaczny wzrost szybkoÊci

korozji tych rur w podwy˝szonych

temperaturach.

W drugiej grupie, przeznaczonej

do budowy sieci wysokoparametro-

wych (temp. czynnika 140 – 150ºC)

rura przewodowa jest wykonana z

metalu; mo˝e byç to wy˝arzana stal

w´glowa, stal nierdzewna lub

miedê. Przy czym rurami miedzia-

nymi mo˝na transportowaç czynnik

tylko do 120ºC. Rzecz jasna, ˝e rury

tej grupy mogà byç stosowane tak˝e

do budowy sieci niskoparametro-

wych, a ze wzgl´dów higienicznych

rury z miedzi i stali nierdzewnej na-

dajà si´ tak˝e do przesy∏ania ciep∏ej

wody u˝ytkowej. Wykonawca reali-

zujàcy takà sieç (c.w.u. + cyr-

kulacja) powinien ˝àdaç od do-

stawcy systemu odpowiednie-

go atestu z Paƒstwowego Za-

k∏adu Higieny.

Charakterystyka

Poniewa˝ systemów jest wie-

le, spróbujmy krótko scharakteryzo-

waç ka˝dy z nich:
l rura przewodowa z polietylenu sie-

ciowanego (PEX), izolacja z pianki

poliuretanowej (PUR), p∏aszcz z

mi´kkiego polietylenu (LDPE), jest

to najcz´Êciej stosowany system ela-

styczny, w swojej budowie stanowi

pe∏nà analogi´ do systemów ze

sztywnych rur preizolowanych, w

których rura przewodowa,

izolacja i p∏aszcz tworzà ze-

spó∏ zwiàzany, wyd∏u˝enia

termiczne rury przewodo-

wej sà hamowane wskutek

tarcia p∏aszcza i gruntu,
l rura z PEX, izolacja ze

spienionego polietylenu,

p∏aszcz w postaci rury z

twardego bàdê mi´kkiego

polietylenu, w zale˝noÊci

od producenta, spieniony

polietylen, b´dàcy izola-

cjà, wype∏nia ca∏à prze-

strzeƒ wewnàtrz rury os∏o-

nowej bàdê jest nasuni´ty

Gi´tkie rury
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We wczeÊniejszych rozwa˝aniach na temat systemów preizolo-
wanych omawiano wyroby ze sztywnà rurà przewodowà, wy-
konanà ze stali w´glowej, dostarczanà na miejsce budowy w
postaci sztang, najcz´Êciej o d∏ugoÊci 12 m. W dzisiejszym arty-
kule omówione zostanà systemy elastyczne, czasami nazywane
gi´tkimi, w tym przypadku rura preizolowana na ca∏e przy∏àcze
jest dostarczana w jednym odcinku o d∏ugoÊci kilkudziesi´ciu
czy nawet kilkuset metrów.
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na rur´ przewodowà w postaci otuli-

ny izolacyjnej. Nie jest to system

zwiàzany, tzn. wyd∏u˝enia rury prze-

wodowej sà swobodne,
l rura przewodowa z polibutylenu

(PB), pozosta∏e elementy i budowa

jak powy˝ej, spieniony polietylen

wype∏nia ca∏à przestrzeƒ pomi´dzy

rurà przewodowà a os∏onowà. Wy-

d∏u˝enia rury sà tak˝e swobodne,

przy czym polibutylen ma mniejszà

wyd∏u˝alnoÊç termicznà w porówna-

niu z polietylenem sieciowanym.

Zastosowanie

W przypadku systemów z metalo-

wà rurà przewodowà mamy do czy-

nienia zawsze z uk∏adem zwiàza-

nym, gdzie izolacjà jest pianka poli-

uretanowa, a p∏aszcz wykonany jest

z polietylenu. Ka˝dy z wariantów

ma swoje specyficzne zastosowanie

i tak:
l rura przewodowa z miedzi, syste-

my te majà zastosowanie w przy-

padku, gdy wewn´trzne instalacje

grzewcze wykonane sà z miedzi i

istnieje koniecznoÊç zachowania

jednorodnoÊci uk∏adu,
l rura przewodowa ze stali w´glowej

wy˝arzanej, idealne na przy∏àcza

domków jednorodzinnych, gdy prace

majà byç wykonane szybko i bez

komplikacji z ∏atwym omini´ciem

krzewów i rabatek,
l rura przewodowa ze stali nie-

rdzewnej. W celu uzyskania odpo-

wiedniej elastycznoÊci rura przewo-

dowa wykonana jest z cienkiej bla-

chy falistej. Ma te same zalety co

wyrób poprzedni, jednak˝e ze

wzgl´du na wi´ksze dost´pne Êred-

nice mo˝na budowaç z nich tak˝e

niewielkie sieci rozdzielcze,
l rura przewodowa ze stali nie-

rdzewnej, z blachy falistej, dodatko-

wo, w celu wzmocnienia p∏aszcz wy-

konany jest z cienkiej stalowej bla-

chy falistej pokrytej warstwà poli-

etylenu. Zastosowanie przede

wszystkim w technice przewiertu

sterowanego.

Porównanie

Elastyczne systemy rur preizolo-

wanych majà w porównaniu do syste-

mów z rurà przewodowà sztywnà

wiele zalet. Oprócz wymienionej

wczeÊniej ∏atwoÊci wykonania, po-

zwalajà unikaç w ∏atwy sposób, ze

wzgl´du na swojà gi´tkoÊç, kolizji

wynikajàcych w trakcie realizacji.

Omini´cie podziemnej przeszkody

odkrytej po wykonaniu wykopu, le˝à-

cej na trasie ciep∏ociàgu nie stanowi

z regu∏y problemu. Budowa, ze

wzgl´du na brak operacji spawania i

mufowania, trwa krócej, dzi´ki

znacznemu zmniejszeniu iloÊci po∏à-

czeƒ wzrasta niezawodnoÊç systemu,

poniewa˝ to z∏àcze jest najcz´Êciej

przyczynà awarii. Prace ziemne nie

wymagajà takiego nak∏adu jak przy

rurach sztywnych, poniewa˝ nie ma

potrzeby wykonywania poszerzeƒ

monta˝owych. Nie traci si´ te˝ czasu

i pieni´dzy na wykonywanie nienisz-

czàcych badaƒ po∏àczeƒ spawanych.

Niewàtpliwà zaletà systemów ela-

stycznych jest mo˝liwoÊç ∏àczenia

ich z systemami sztywnymi. Cz´sto

zdarza si´ sytuacja, ˝e rurociàg magi-

stralny jest wykonany ze sztywnych

rur preizolowanych, a wszystkie

przy∏àcza z rur gi´tkich. Takà techni-

k´ zastosowano m. in. przy budowie

sieci rozga∏´ênej w ramach uciep∏ow-

nienia Zakopanego przez Geotermi´

Podhalaƒskà. Rury elastyczne dostar-

czane sà w postaci kr´gów, nie ma

potrzeby u˝ywania do transportu

d∏ugich skrzyƒ ∏adunkowych czy

przyczep d∏u˝ycowych, transport na

budowie jest u∏atwiony i mo˝e byç

realizowany bez urzàdzeƒ mecha-

nicznych. Kilku pracowników jest w

stanie umieÊciç w wykopie w ciàgu

krótkiego czasu nawet kilkadziesiàt

metrów ciep∏ociàgu. Czas monta˝u

dla poszczególnych Êrednic propago-

wany przez jednego z dostawców ela-

stycznych rur preizolowanych z rurà

przewodowà ze stali chromoniklowej

przedstawia tab. Jak widaç z tabeli

osiàgni´cie takich czasów w techno-

logii rur sztywnych jest niemo˝liwe.

Przyk∏adowo, monta˝ na gotowo, ze

sprawdzeniem spawów, odcinka ru-

rociàgu o Êrednicy dn 80, o d∏ugoÊci

75 m, uwzgl´dniajàc prace przygoto-

wawcze, proces spawania i mufowa-

nia z∏àcz, których b´dzie minimum

7, wymaga, przy dobrej organizacji,

co najmniej 2 – 3 dniówek roboczych

dla 3 – 4 pracowników, z których spa-

wacz powinien posiadaç wysokie

kwalifikacje. Niewàtpliwà i bardzo

istotnà zaletà systemów gi´tkich jest

ich w∏aÊciwoÊç samokompensacji. W

praktyce objawia si´ to tym, ˝e cie-

p∏ociàg w tej technologii mo˝na pro-

wadziç dowolnà trasà, tak˝e bardzo

d∏ugimi odcinkami prostymi, a wy-
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st´pujàce w trakcie pracy wyd∏u˝enia

termiczne sà kompensowane przez

system sam w sobie, oznacza to, ˝e

nie ma potrzeby stosowania kompen-

satorów kszta∏towych czy te˝ miesz-

kowych. To bardzo u∏atwia realizacj´

i jest du˝ym uproszczeniem w budo-

wie sieci. DoÊwiadczone firmy potra-

fià, w przypadkach awaryjnych, dzi´-

ki odpowiedniej technice prac przy-

gotowawczych, u∏o˝yç dowolny odci-

nek ciep∏ociàgu tak˝e w warunkach

zimowych, przy temperaturach

ujemnych, przy których proces spa-

wania i mufowania jest niedopusz-

czalny. Rzecz jasna, ˝e istnieje tech-

niczna mo˝liwoÊç monta˝u w takich

warunkach tak˝e rurociàgu z rur

sztywnych, ale wymaga to dodatko-

wych, znacznych nak∏adów, zwiàza-

nych ze stworzeniem odpowiednich

warunków pracy spawaczowi i mon-

ta˝yÊcie muf. W trakcie realizacji sie-

ci ciep∏owniczych zachodzà czasami

sytuacje, które przysparzajà projek-

tantowi du˝ych problemów. Ma to

miejsce wtedy, gdy na trasie rurocià-

gu wyst´pujà przeszkody naturalne,

jak rzeki, parki, nasypy i in., czy te˝

wa˝ne ciàgi komunikacyjne, których

nie mo˝na zamknàç, obiekty zabyt-

kowe, czy budowle, których nie spo-

sób ominàç. Jeden z dostawców sys-

temów elastycznych dostarczajàcy

rury preizolowane z p∏aszczem

ochronnym wykonanym z blachy sta-

lowej pokrytej polietylenem, umo˝li-

wia u∏o˝enie rur w technologii bez-

rozkopowej, w technice tzw. prze-

wiertu sterowanego (fot. 1). Odpo-

wiednia maszyna wykonuje najpierw

przewiert pilota˝owy, Êladem które-

go jest nast´pnie przeciàgana, do-

starczana na b´bnie, rura preizolowa-

na. Ten odcinek mo˝e byç nast´pnie

po∏àczony z innà technologià, bie-

gnàcà w terenie mniej k∏opotliwym.

Wszystko odbywa si´ w ciszy i spoko-

ju, bez dezorganizacji ruchu i k∏opo-

tów z tego wynikajàcych. W techno-

logii systemów elastycznych bardzo

cz´sto stosowane sà, przy zasilaniu

niedu˝ych obiektów, takich jak dom-

ki jednorodzinne, warsztaty, gara˝e,

obiekty gospodarcze, rury podwójne,

tj. takie, gdzie w p∏aszczu os∏ono-

wym zabudowane sà dwie rury prze-

wodowe, np. zasilajàca i powrotna w

przypadku centralnego ogrzewania

lub zasilajàca i cyrkulacyjna w przy-

padku ciep∏ej wody u˝ytkowej. Na

fot. 2 przedstawiona jest obok prze-

wodu pojedynczego rura podwójna

do ciep∏ej wody u˝ytkowej. Poniewa˝

przewód cyrkulacyjny ma z regu∏y

mniejszà Êrednic´, zosta∏o to tak˝e

uwzgl´dnione w konstrukcji prezen-

towanej rury.

Zalety

Elastyczne rury preizolowane sà

systemami kompletnymi, producen-

ci dostarczajà wszystkie elementy

wymagane do zbudowania ciep∏ocià-

gu z uwzgl´dnieniem wszystkich sy-

tuacji, jakie mogà wyniknàç w trakcie

projektowania sieci bàdê przy∏àcza.

Istotnym elementem uk∏adu sà

z∏àczki pozwalajàce na po∏àczenie ru-

ry preizolowanej z instalacjà we-

wn´trznà. Generalnie spotkaç si´

mo˝na z dwoma rodzajami z∏àczek,

zaciskanymi i skr´canymi. Te pierw-

sze sà zaciskane na rurze przewodo-

wej za pomocà specjalnych prasek,

zacisk drugich uzyskuje si´ przez

skr´cenie odpowiednich elementów

przy pomocy po∏àczenia gwintowego.

W tym przypadku do monta˝u z∏àcz-

ki potrzebne sà jedynie klucze p∏a-

skie lub imbusowe o odpowiednim

rozmiarze. Olbrzymià zaletà rur ela-

stycznych, w których rura przewodo-

wa jest wykonana z tworzywa sztucz-

nego bàdê stali nierdzewnej, jest ca∏-

kowita odpornoÊç na korozj´. Wsku-

tek du˝ej g∏adkoÊci nie ma te˝ ten-

dencji do wytràcania si´ kamienia

wewnàtrz rury, co jest mankamen-

tem rur stalowych.

Zasadniczym ograniczeniem sys-

temów elastycznych jest maksymal-

na Êrednica, dla systemów niskopara-

metrowych jest to dn 100, dla c.w.u.

dn 50, dla wysokich parametrów

dn 150. Rury elastyczne, w których

rura przewodowa wykonana jest z

tworzywa sztucznego, nie majà zabu-

dowanego systemu alarmowego. Z

jednej strony jest to mankament, z

drugiej jednak system taki nie jest

konieczny w sytuacji, gdy po drodze

nie ma po∏àczeƒ mufowych. Spraw´

ewentualnej lokalizacji przebiegu ru-

rociàgu rozwiàzano w ten sposób, ˝e

nad ciep∏ociàgiem uk∏adana jest ta-

Êma ostrzegawcza z wk∏adkà metalo-

wà. Miejsce ewentualnego wycieku

mo˝na znaleêç przy pomocy kamery

termowizyjnej, a w zimie tam, gdzie

wyst´puje wytapianie Êniegu.

Systemy elastyczne majà swoje

sta∏e miejsce na rynku rur preizolo-

wanych. Najwi´kszà zaletà jest ∏a-

twoÊç i szybkoÊç uk∏adania. Firmy

stajàc przed wyborem: system z rur

sztywnych czy elastycznych, cz´sto

kierujà si´ jedynie cenà metra bie˝à-

cego rury i wtedy rury gi´tkie prze-

grywajà. Jest to ciàgle problem ni-

skiej ceny pracy, szczególnie pracow-

ników wysoko kwalifikowanych. JeÊli

na zagadnienie spojrzeç szerzej i

uwzgl´dniç krótszy czas realizacji,

wi´kszà niezawodnoÊç systemu,

mo˝liwoÊç realizacji zadania bez

udzia∏u pracowników o specjalistycz-

nych kwalifikacjach, brak prac spa-

walniczych, to stosowanie elastycz-

nych systemów preizolowanych staje

si´ uzasadnione. Tym bardziej ˝e do-

brych spawaczy b´dzie ubywaç, bo za

lepszymi zarobkami emigrujà do kra-

jów Unii Europejskiej.

Adam Dwojak
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