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Ring „MI”: systemy połączeń dla instalacji rurowych
złączka, rura, wielowarstwowa, mosiądz, EPDM

Duro

Ring „Ma ga zy nu In sta la to ra“ to miej sce, gdzie od by wa się
„wal ka“ fa chow ców na ar gu men ty. Każ dy bio rą cy udział
w star ciu bro ni swo ich do świad czeń (i prze świad czeń...),
swo je go chle bo daw cy bądź spon so ra, swo jej wie dzy i wia -
ry. Przed mio tem „spo ru“ bę dą tech no lo gie, ma te ria ły,

na rzę dzia, me to dy, pro duk ty, teo rie                 - sło wem wszyst ko, co
cza sem róż ni lu dzi z bran ży in sta la tor skiej. Każ dy z au to rów

jest oczy wi ście świa do my, iż wy stę pu je na rin gu. W marcu na rin gu:
OZE - kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne.

Czym róż nią się obec ne na ryn ku

ru ry wie lo war stwo we i któ rą z nich

wy brać? Nie za leż nie od sto so wa nych

nazw han dlo wych pod sta wo wym roz -

róż nie niem jest ro dzaj po li ety le nu za -

sto so wa ne go do bu do wy ru ry - czy

jest usie cio wa ny, czy też nie.

Po li ety len „zwy kły” (np. PE -LD,

PE -MD, PE -HD, PE -RT, PE 80) jest

termoplastem, czy li ma te ria łem tra -

cą cym swo je wła ści wo ści fi zycz ne

wraz ze wzra sta ją cą tem pe ra tu rą. W

za kre sach in te re su ją cych nas w

ogrzew nic twie tem pe ra tur 80-110°C

ta ki po li ety len zmie nia kon sy sten cję

na pół sta łą. W ta kich wa run kach si ła

za ci sku złącz ki na ru rze, a więc bez -

pie czeń stwo po łą cze nia „ru ra - złącz -

ka”, spa da dra stycz nie.

Sie cio wa nie

Po li ety len sie cio wa ny ozna cza ny

PE -X za cho wu je się ina czej niż ter -

mo pla stycz ne po li ety le ny. Sie cio wa -

nie PE po le ga na wy two rze niu wią -

zań po przecz nych po mię dzy dłu gi mi

czą stecz ka mi po li ety le nu,  two rząc

struk tu rę prze strzen nej sie ci. Nor ma

PN -EN21003 mó wi o czte rech me -

to dach sie cio wa nia (PE -Xa, PE -Xb,

PE -Xc, PE -Xd). Z punk tu wi dze nia

za sto so wań w ogrzew nic twie naj waż -

niej szą in for ma cją jest to, że dzię ki

usie cio wa niu po li ety len prze sta je

być ter mo pla stem i jest od por ny na

prze grze wy do 110°C. Ru ra utrzy mu -

je gru bość ścian ki pod za ci skiem

złącz ki i po łą cze nie po zo sta je bez -

piecz ne. Bar dzo waż ne jest, że by

obie war stwy ru ry by ły wy ko na ne z

po li ety le nu sie cio wa ne go (PE -X),

po nie waż złącz ka za ci ska jed no cze -

śnie war stwę we wnętrz ną i ze -

wnętrz ną ru ry wie lo war stwo wej. 

Łą cze nie do czo ło we

Dru gim istot nym roz róż nie niem

rur wie lo war stwo wych jest spo sób łą -

cze nia środ ko wej war stwy alu mi nio -

wej. Pierw sze tech no lo gie pro duk cji

ta kiej ru ry po ja wi ły się w la tach 70.

ubie głe go wie ku. War stwa alu mi nium

mia ła być ba rie rą dla prze ni ka nia tle -

nu oraz mia ła ogra ni czać roz sze rzal -

ność li nio wą PE. Na tknię to się wte -

dy na dwa istot ne pro ble my. Po

pierw sze ów cze sne tech no lo gie spa -

wal ni cze nie po zwa la ły jesz cze na

pre cy zyj ne i szyb kie spa wa nie tak

cien kich warstw alu mi nium (ak tu al -

nie przy śred ni cy ru ry 16 mm sto su je

się war stwę alu mi nium o gru bo ści 0,2

mm). Po dru gie ów cze sna nie do kład -

ność ka li bra cji ru ry we wnętrz nej nie

Złącz ki Du ro wy ko na ne są z eu ro pej skie go mo sią dzu o pod wyż -

szo nej od por no ści me cha nicz nej i na ko ro zję. Po dwój ne o -rin gi wy -

ko na ne z EPDM sie cio wa ne go za pew nia ją ich wy trzy ma łość na

prze grze wy do 150°C oraz od por ność na sta rze nie i pę ka nie. Tu le -

je złą czek są wy ko na ne ze sta li kwa so od por nej AISI 304, któ ra jest

od por na na związ ki żrą ce za war te w ce men tach.
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Py ta nie do...

Dla cze go ru ra wie lo war stwo wa 

do c.o. po win na mieć obie war stwy

wy ko na ne z po li ety le nu sie cio wa ne go

PE -X?
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po zwa la ła na niej za gi nać wstę gi alu -

mi nio wej tak, aby jej brze gi ze szły się

pre cy zyj nie do spa wa nia.

Oba te pro ble my omi nię to, sto su -

jąc szer szą wstę gę i łą cząc ją na za -

kład kę. Roz wią za nie to mia ło jed nak

istot ne wa dy: łą cze nie na za kład kę

od by wa ło się nie po przez spa wa nie z

prze to pem, jak w łą cze niu do czo ło -

wym, a po przez „ul tra so nic ham me -

ring”, czy li szyb kie młot ko wa -

nie. Ta kie po łą cze nie oka zy wa -

ło się jed nak nie sku tecz ne

przy wy gi na niu ru ry pod czas

mon ta żu in sta la cji. Roz sz czel -

nie nie ozna cza ło dy fu zję tle nu

do in sta la cji. Po nad to za kład ka po -

wo do wa ła zgru bie nie na ru rze, co

by ło przy czy ną nie rów no mier no ści

za ci ska nia tu lei złącz ki i

nie bez pie czeń stwa wy -

cie ków na złą czu.

Pro du cen ci zda wa li so -

bie spra wę z po wyż szych nie -

do sko na ło ści łą cze nia za kład -

ko we go. Jak tyl ko ta kie li nie

pro duk cyj ne za czę ły być do -

stęp ne (spa wa nie la se ro we TIG w

osło nie ga zów szla chet nych), wszy scy

li czą cy się w Eu ro pie pro du cen ci

zmie ni li tech no lo gie pro duk cji na

spa wa nie do czo ło we alu mi nium. 

Ak tu al na pro duk cja rur wie lo war -

stwo wych Du ro od by wa się na naj -

now szych obec nie do stęp nych li niach

szwaj car skiej fir my No kia -Ma il lef fer. 

Na sze ru ry

Do pro duk cji rur wie lo war stwo -

wych fa bry ka w oby dwu war stwach

wy ko rzy stu je po li ety len sie cio wa ny

PE -Xb z wkład ką alu mi nio wą spa wa -

ną do czo ło wo. W ofer cie fir my znaj -

du ją się ru ry PE -Xb/Al/PE -Xb (tro bo cza

= 95°C przy 10 ba rach, tmaks. chwi lo wa =

110°C) w śred ni cach 16-40. Szcze gól -

nie po le ca ne są one w in sta la cjach wy -

so ko tem pe ra tu ro wych, do współ pra cy

z ko tła mi sta ło pal ny mi, wszę dzie

tam, gdzie wy stę pu je nie bez pie czeń -

stwo prze grze wu i wy ma ga na jest wy -

so ka trwa łość i bez pie czeń stwo eks -

plo ata cji. Na ba zie rur PE -Xb/Al/PE -

-Xb pro du ko wa ne są ru ry Dn16 i

Dn20 w izo la cji 6 mm, w krę gach 50

m i 100 m, w ko lo rach nie bie skim i

czer wo nym. Ru ry są cer ty fi ko wa ne

przez In sty tut AENOR w Hisz pa nii.

Na sze złącz ki

Pro po nu je my sys te my złą czek za -

pra so wy wa nych (pro -

fi le szczęk: H, U,

TH) do rur wie -

lo war stwo wych,

pro du ko wa nych w

ko ope-                            

ra cji z wło skim pro du cen -

tem IC MA. Są to złącz ki wy ko -

na ne z eu ro pej skie go mo sią dzu o

pod wyż szo nej od por no ści me cha -

nicz nej i na ko ro zję. Po dwój ne o -rin -

gi wy ko na ne z EPDM sie cio wa ne go

za pew nia ją ich wy trzy ma łość na

prze grze wy do 150˚C oraz od por -

ność na sta rze nie i pę ka nie. Tu le je

złą czek wy ko na ne są ze sta li kwa so -

od por nej AISI 304 od por nej na

związ ki żrą ce za war te w ce men tach.

Wszyst kie ma te ria ły złą czek są do -

pusz czo ne do kon tak tu z wo dą prze -

zna czo ną do ce lów spo żyw czych.

Okres gwa ran cji na sys tem Du ro

wy no si 15 lat.

Na sze roz dzie la cze

Pro po nu je my roz dzie la cze ze sta li

kwa so od por nej 304/1.4301 o gru bo ści

ścian ki 1,6 mm. Wszyst kie te sto wa ne

są na szczel ność ci śnie niem 8 ba rów.

Wy po sa żo ne są w: me ta lo we, ob ro to -

we za wo ry spu sto we, od po wietrz ni ki,

wskaź ni ki prze pły wu Ta co no va, za -

wo ry re gu la cyj ne Jur gen

Schlösser oraz so lid ne

uchwy ty z gu mo -

wy mi wkład ka mi

tłu mią cy mi. Do

kom ple tu ofe ro wa -

ne są per fek cyj nie

do pa so wa ne ukła dy

pom po we z przy łą -

cza mi za si la nia i po -

wro tu od spodu wy -

po sa żo ne w: ter mo sta tycz ne za wo ry

mie sza ją ce ES BE, pom py Wi lo -Star -

-Rs 15/6 oraz ter mo sta ty przy lgo we.

Na sze szaf ki

Pro po nu je my so lid ne szaf ki wy ko -

na ne z bla chy sta lo wej ocyn ko wa nej,

la kie ro wa ne prosz ko wo w ko lo rze

bia łym - RA L9010, wy stę pu ją ce w

trzech ro dza jach: na tyn ko we (SW) i

na tyn ko we ni skie (SWN), oby dwie z

re gu la cją wy so ko ści oraz pod tyn ko we

(SWP) z re gu la cją głę bo ko ści.

Wszyst kie szaf ki po sia da ją odej mo -

wa ne drzwicz ki oraz stan dar do wo

wy po sa żo ne są w za mek z prze cię -

ciem ty pu Yale. Ich jed nost ko we opa -

ko wa nie to pu dło kar to no we.

Wszyst kim klien tom, któ rzy dys try -

bu ują sys tem Du ro, fir ma za pew nia

do radz two tech nicz ne oraz pro fe sjo -

nal ne szko le nia dla in sta la to rów.

Ja kub Gro nek

Fot. 1. Rozdzielacz.
Fot. 2. Rura Duro PE-Xb/Al/PE-Xb.
Fot. 3. Złączka zaprasowywana Duro.
Fot. 4. Układ pompowy.
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