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Zmiany dotyczące zabudowy rurociągu

Po przeprowadzonych testach w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, dotyczących sposobów
zabudowy rurociągów z polietylenu PE-100 o handlowej nazwie NTI-PE-AS, postanowiono dokonać zmian zapisów w
DTR-01/2006 w punkcie 10.7 w ustępie III.
Testy dotyczyły rodzaju stosowanych typów zawiesi, oraz odległości podwieszania rurociągów.
Dotychczasowy zapis ustępu III w punkcie 10.7 DTR-01/2006:
W przypadku podwieszania rurociągu do stropu lub innych trwałych elementów, np. łuków obudowy chodnikowej,
należy stosować sztywne lub elastyczne zawiesia o wytrzymałości dostosowanej dla danego rurociągu i regulowanej
długości. Ponieważ rury z polietylenu posiadają większą elastyczność niż rury stalowe muszą być podwieszane na zawiesiach w podziałce bardziej zagęszczonej. Podziałka (odległość) ta zależy głównie od średnicy, grubości ścianki rur,
gęstości transportowanego czynnika i temperatury. Rury o średnicach do Ø 63 mm należy zawieszać, co 1 metr. Dla
rur do Ø 180 mm zawiesia należy zakładać w odległościach nie większych, niż co 2 metry.
Dla średnic od Ø 200 mm (przy zapewnieniu odpowiednio większych wytrzymałości zawiesi) dopuszczalne
jest zwiększenie odległości pomiędzy nimi odpowiednio od 3 m do maksymalnie 4 m.
UWAGA !
 Do podwieszania rurociągów nie wolno stosować łańcuchów, lin stalowych i tym podobnych elementów o
twardej i niepodatnej strukturze. W przypadku stosowania takich zawiesi rury należy zabezpieczyć podkładkami, np. wykonanymi z drewna lub taśmy lub odcinka rury PE.
 W przypadku rurociągów podwieszanych w pozycji ukośnej, należy stosować odciągi przeciwdziałające tendencji do zsuwania się rurociągu.
 Rurociągi należy zawieszać na takich wysokościach, aby nie utrudniać przejścia ludzi oraz transportu kołowego.
 Rurociągi montowane w pionie (np. w szybach) powinny posiadać dodatkowe wsporniki mocujące rurociąg
do obudowy szybu.
 Każda zabudowana część osprzętu (zasuwa, pasówka, itp.) powinna posiadać oddzielna zawiesie.
 W miejscu montażu rurociągu muszą znajdować się odpowiednie środki gaśnicze.
 W trakcie montażu może znajdować się tylko taka ilość rur jak jest niezbędna na 1 roboczodniówkę. Uszkodzone lub niewykorzystane rury należy wytransportować na powierzchnie. Nie wolno ich pod żadnym pozorem pozostawiać w przypadkowych miejscach w podziemiach kopalń.

Nowy zapis ustępu III w punkcie 10.7 DTR-01/2006 po zmianach :

W przypadku podwieszania rurociągu do stropu lub innych trwałych elementów, np. łuków obudowy chodnikowej,
należy stosować sztywne lub elastyczne zawiesia o wytrzymałości dostosowanej dla danego rurociągu i regulowanej
długości. Ponieważ rury z polietylenu posiadają większą elastyczność niż rury stalowe muszą być podwieszane na zawiesiach w podziałce bardziej zagęszczonej. Podziałka (odległość) ta zależy głównie od średnicy, grubości ścianki rur,
gęstości transportowanego czynnika i temperatury. Rury o średnicach od Ø 63 mm do Ø 180 dopuszczalna odległość
między zawieszkami wynosi 3 metry. Dla średnic od Ø 200 mm (przy zapewnieniu odpowiednio większych wytrzymałości zawiesi) dopuszczalne jest zwiększenie odległości pomiędzy nimi maksymalnie do 4 metrów.
UWAGA !
 Do podwieszania rurociągów nie wolno stosować lin stalowych i tym podobnych elementów o twardej i niepodatnej strukturze. W przypadku stosowania takich zawiesi rury należy zabezpieczyć podkładkami, np. wykonanymi z drewna lub taśmy lub odcinka rury PE.

KARTA ZMIAN DO DOKUMENTACJI
TECHNICZNO - RUCHOWEJ

67-200 Głogów
ul Portowa 1







Rury i kształtki z polietylenu PE–100
o handlowej nazwie NTI-PE-AS

DTR - 01/2006
Lipiec 2015r.
Strona
2 /2

W przypadku rurociągów podwieszanych w pozycji ukośnej, należy stosować odciągi przeciwdziałające tendencji do zsuwania się rurociągu.
Rurociągi należy zawieszać na takich wysokościach, aby nie utrudniać przejścia ludzi oraz transportu kołowego.
Rurociągi montowane w pionie (np. w szybach) powinny posiadać dodatkowe wsporniki mocujące rurociąg
do obudowy szybu.
Każda zabudowana część osprzętu (zasuwa, pasówka, itp.) powinna posiadać oddzielna zawiesie.
W miejscu montażu rurociągu muszą znajdować się odpowiednie środki gaśnicze.
W trakcie montażu może znajdować się tylko taka ilość rur jak jest niezbędna na 1 roboczodniówkę. Uszkodzone lub niewykorzystane rury należy wytransportować na powierzchnie. Nie wolno ich pod żadnym pozorem pozostawiać w przypadkowych miejscach w podziemiach kopalń.
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