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Opis i oznaczenie.

1.1. Opis przedmiotu.
Przedmiotem niniejszego opracowania są preizolowane rury i kształtki typu
PE-100 / PU / PE z wewnętrzną rurą przewodową z polietylenu PE - 100 o handlowej
nazwie BOREALIS HE 2494, przewidziane do zabudowy jako elementy instalacji
dostarczającej czynnik chłodzący do urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach i
podziemnych wyrobiskach niemetanowych zakładów górniczych wydobywających rudy
metali kolorowych.
Rury przewidziane są do pracy przy ciśnieniu wewnętrznym do 1,6 MPa. Wewnętrzna
polietylenowa rura przewodowa posiada znak dopuszczenia nr GG-19/99, wydany przez
WUG w Katowicach.
Rura lub kształtka preizolowana typu PE-100 / PU / PE składa się z przewodu, którym
transportowane jest medium - rura z polietylenu PE - 100 o handlowej nazwie BOREALIS
HE 2494, izolacji termicznej wykonanej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR), niepalnej
rury osłonowej wykonanej z polietylenu PE-100 Borealis HE 2494o wysokiej gęstości (HDPE).
Rury osłonowe są barwy ciemnoniebieskiej lub czarnej, o gładkiej powierzchni
zewnętrznej.

Niepalna polietylenowa
rura osłonowa PE Borealis HE 2494
niebieska lub czarna
Polietylenowa rura przewodowa
PE - 100 Borealis HE 2494

Pianka poliuretanowa PUR
W skład systemu wchodzą preizolowane proste odcinki rur oraz preizolowane kształtki,
kolana, trójniki, punkty stałe, kompensatory, zawory i mufy redukcyjne, itp. W systemie tym
oferujemy również kształtki składane (zakładane na rurę wewnętrzną w miejscach łączeń).
Pomiędzy rurą przewodową a rurą osłonową znajdują się klocki dystansowe, ustalające
centrycznie rurę przewodową.
1.2. Oznaczenie.
Każda rura preizolowana PE-100 / PU / PE na powierzchni zewnętrznej w odstępach,
co 1m ma naniesione nieusuwalne napisy identyfikacyjne.
Przykład oznaczenia rury:
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N azwa rury
W ym iar rury
C iścienie nom inalne (1.6 M Pa)
N azwa handlowa przew odu wew nętrznego
D ata produkcji
Zm iana produkcyjna
Producent rury preizolowanej
C echa dopuszczenia W U G

Rury lub inne elementy preizolowane produkowane są metodą wtryskiwania
komponentów pianki PUR do przestrzeni pomiędzy rurę przewodową a osłonową.
Izolację termiczną stanowi sztywna pianka poliuretanowa – system poliuretanowy
Baytherm 27HK04A / Desmodur 44V20L, produkcji firmy Bayer – powstająca w
wyniku reakcji poliolu polieterowego oraz metylenodiizocyjanianu.
Do pianki poliuretanowej dodawany jest środek utrudniopalniający produkcji Zakładów
Chemicznych “ROKITA” w Brzegu Dolnym. Jako środek spieniający stosowany jest CO2.
Proces mieszania i dozowania odbywa się w nowoczesnym układzie wysokiego ciśnienia.
Parametry pianki poliuretanowej:
Średnia gęstość:
min. 80 kg/m3
Gęstość rdzenia:
min. 60 kg/m3
MDI:
130
Komórki otwarte:
max. 12%
Współczynnik przewodności cieplnej: max. 0,027 W/m/K
Pozostałe dane wg DS. 2178 i DS. 2180
UWAGA!
Końce rur przewodowych na czas transportu lub składowania są zamknięte
pokrywami. Pokrywy przed zabudową rur w podziemiach kopalń należy
zdemontować.
Rury produkowane są w odcinkach prostych, o długości 6m lub wg życzeń klientów. Rury
jak i kształtki mogą posiadać wewnętrzną rurę „bosą” przygotowaną do łączenia ze sobą
za pomocą zgrzewarki lub okołnierzowaną w przypadku połączeń śrubowych.
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wersja
okołnierzowana

wersja
bosa

500 mm

200 mm

Preizolowane rury bose lub okołnierzowane oferowane są odbiorcom w następujących
wielkościach:

Tabela nr 1
Wielkość rury przewodowej z
polietylenu PE–100 Borealis HE 2494
[mm]

Wielkość rury osłonowej
z polietylenu PE-100 Borealis HE 2494
[mm]

110 x 10,0
160 x 14,6
200 x 18,2
250 x 22,8
315 x 28,7
400 x 34,6

200 x 3,2
250 x 4,0
315 x 5,0
355 x 5,6 lub 400 x 6,3
400 x 6,3 lub 450 x 7,0
500 x 7,8 lub 560 x 8,8
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A90

Kolano 90O

Tabela nr 2
Wielkość rury przewodowej
[mm]

Wielkość rury osłonowej
[mm]

Długość
A90 [mm]

110 x 10,0
160 x 14,6
200 x 18,2
250 x 22,8
315 x 28,7
400 x 34,6

200 x 3,2
250 x 4,0
315 x 5,0
355 x 5,6 lub 400 x 6,3
400 x 6,3 lub 450 x 7,0
500 x 7,8 lub 560 x 8,8

900
900
1200
1200
1500
2000

Istnieje możliwość korekcji wymiaru A90 i konfiguracji wariantów zakończeń rury
przewodowej (podać w zamówieniu).
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A75

Kolano 75O

Tabela nr 3
Wielkość rury przewodowej
[mm]

Wielkość rury osłonowej
[mm]

Długość
A75 [mm]

110 x 10,0
160 x 14,6
200 x 18,2
250 x 22,8
315 x 28,7
400 x 34,6

200 x 3,2
250 x 4,0
315 x 5,0
355 x 5,6 lub 400 x 6,3
400 x 6,3 lub 450 x 7,0
500 x 7,8 lub 560 x 8,8

900
900
1200
1200
1500
2000

Istnieje możliwość korekcji wymiaru A75 i konfiguracji wariantów zakończeń rury
przewodowej (podać w zamówieniu).
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B

A

Trójnik płaski

Tabela nr 4
Wielkość rury przewodowej
[mm]

Wielkość rury osłonowej
[mm]

Długość
A [mm]

Długość
B [mm]

110 x 10,0
160 x 14,6
200 x 18,2
250 x 22,8
315 x 28,7
400 x 34,6

200 x 3,2
250 x 4,0
315 x 5,0
355 x 5,6 lub 400 x 6,3
400 x 6,3 lub 450 x 7,0
500 x 7,8 lub 560 x 8,8

1000
1000
1000
1000
1000
1000

600
800
900
1100
1200
1300

Istnieje możliwość dowolnej korekcji wymiarów A i B oraz konfiguracji średnic i wariantów
zakończeń rury przewodowej (podać w zamówieniu).

Dokumentacja Dopuszczeniowa nr 5/2000/NTI

NTI sp. z o.o.
Nowoczesne Techniki Instalacyjne
67-200 Głogów, ul. Portowa 1

tel. 076/835-29-03, 833-37-50
fax 076/835-35-93

A

B

H

Trójnik wznośny

Tabela nr 5
Wielkość rury
przewodowej
[mm]

Wielkość rury osłonowej
[mm]

Długość
A [mm]

Długość
B [mm]

Długość
H [mm]

110 x 10,0
160 x 14,6
200 x 18,2
250 x 22,8
315 x 28,7
400 x 34,6

200 x 3,2
250 x 4,0
315 x 5,0
355 x 5,6 lub 400 x 6,3
400 x 6,3 lub 450 x 7,0
500 x 7,8 lub 560 x 8,8

1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1300
1300
1500

250
300
350
400
500
600

Istnieje możliwość dowolnej korekcji wymiarów A, B i H oraz konfiguracji średnic i
wariantów zakończeń rury przewodowej (podać w zamówieniu).
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A
A/2

Trójnik równoległy

Tabela nr 6
Wielkość rury przewodowej
[mm]

Wielkość rury osłonowej
[mm]

Długość
A [mm]

Długość
B [mm]

110 x 10,0
160 x 14,6
200 x 18,2
250 x 22,8
315 x 28,7
400 x 34,6

200 x 3,2
250 x 4,0
315 x 5,0
355 x 5,6 lub 400 x 6,3
400 x 6,3 lub 450 x 7,0
500 x 7,8 lub 560 x 8,8

1000
1200
1300
1500
1800
2000

120
150
200
200
250
300

Istnieje możliwość dowolnej korekcji wymiarów A i B oraz konfiguracji średnic i wariantów
zakończeń rury przewodowej (podać w zamówieniu).

2.

Sposób zamawiania.

W zamówieniu należy podać – typ, wielkość rury, długość oraz ilość i termin dostawy.

3.

Reklamacje.

Firma NTI Nowoczesne Techniki Instalacyjne Sp. z o. o. przyjmuje na produkowane przez
siebie preizolowane rury typu PE-100 / PU / PE reklamacje, na ogólnych zasadach.
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Instrukcja stosowania.

4.1. Przeznaczenie
Rury oraz kształtki preizolowane bose lub okołnierzowane przeznaczone są głównie do
budowy rurociągów dostarczających czynnik chłodzący (zimna woda) do kopalnianych
urządzeń klimatyzacyjnych w niemetanowych zakładach górniczych wydobywających rudy
metali kolorowych, przy ciśnieniu nominalnym do 1,6 MPa.
4.2. Montaż rur i kształtek preizolowanych wykonanych w wersji bosej.
Rury i kształtki preizolowane wykonane w wersji bosej można łączyć ze sobą metodą
zgrzewania doczołowego.
Montaż prowadzony metodą zgrzewania doczołowego na zgrzewarce może być
wykonywany przez pracowników po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia.
Połączenia zgrzewane należy wykonywać w oparciu o pisemne procedury, uwzględniające
zalecenia producenta rur bosych preizolowanych oraz producenta zgrzewarki.
Łączenie rur i kształtek preizolowanych wykonanych w wersji bosej metodą zgrzewania
doczołowego
należy
prowadzić
na
zgrzewarce
np.
PSO
820
firmy
Kunststoffschweibtechnik OMICRON GmbH z automatyczną kontrolą procesu zgrzewania
lub innej posiadającej aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”.
Wskazówki ogólne przy łączeniu metodą zgrzewania doczołowego.

 Rury i kształtki preizolowane wykonane w wersji bosej muszą w miejscu
łączenia do siebie pasować. Rury przewodowe od strony czołowej muszą
być płaskie i ucięte prostopadle do osi rury. Zgniecione końcówki rur
należy odciąć.
 Płaszczyzny rur bosych podlegające łączeniu należy przed zgrzewaniem
poddać obróbce wiórowej. Powierzchnie łączenia zgrzewanych rur nie
mogą być uszkodzone, muszą być wolne od zanieczyszczeń (brud,
tłuszcz, wióry itp.). Obróbka mechaniczna i czyszczenie powierzchni musi
odbyć się bezpośrednio przed zgrzewaniem. Końcówki rur muszą być
przed zgrzaniem symetryczne względem osi.
 Płytę grzejną należy oczyścić przed i po zgrzewaniu czystym, nie
pozostawiającym włókienek, papierem nasączonym spirytusem.
 Do zgrzewania można przystąpić wtedy, gdy w płycie grzejnej zostanie
osiągnięta równowaga termiczna, t. j. po ok. 5-ciu minutach po osiągnięciu
zalecanej temperatury.
 Na obszar zgrzewania, podczas procesu zgrzewania aż do zupełnego
wystudzenia, nie mogą być przenoszone żadne zewnętrzne naprężenia.
 Niedopuszczalne jest gwałtowne chłodzenie obszaru zgrzewu lub
stosowanie środków chłodzących. W celu uniknięcia schłodzenia miejsca
zgrzewu na skutek przeciągu wewnątrz rury, należy zamknąć końce rur.
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Łączenie.
Powierzchnie, które mają być zgrzane powinny zostać zetknięte ze sobą z prędkością
bliską zera. Ciśnienie łączenia należy płynnie zwiększyć do wartości końcowej wynoszącej
0,15N/mm2. Ciśnienie łączenia należy utrzymać przez czas chłodzenia podany w tabeli 2.
W tym czasie miejsca łączenia nie wolno obciążać. Miejsce łączenia może być obciążone
dopiero wtedy, gdy temperatura we wnętrzu spoiny osiągnie temperaturę zbliżoną do
temperatury powierzchni rury.
Po połączeniu na całym obwodzie powinna powstać podwójna wypływka (wałeczek) jak na
rysunku poniżej.
Złącze zgrzewane.

Tabela nr 7. Wytyczne do zgrzewania doczołowego przy użyciu płyty grzewczej.
Grubość ścianki [mm]
7,0 ÷ 11,4
12,2 ÷ 18,2
20,1 ÷ 25,5
28,3 ÷ 32,3
Dopasowanie, wysokość
1
1
1,5
1,5
wypływek [mm]
Nagrzewanie, czas [s]
70 ÷ 120
120 ÷ 170
170 ÷ 210
210 ÷ 250
Usuwanie płyty grzej. Max
6
8
10
12
czas [s]
Łączenie-czas chłodz. Przy
10 ÷ 16
17 ÷ 24
25 ÷ 32
33 ÷ 40
ciś. Łączenia [min]
4.3.
I.

II.

Montaż rur i kształtek preizolowanych wykonanych w wersji okołnierzowanej.
Rurociągi i instalacje rurociągowe mogą być montowane z odcinków rur
preizolowanych wykonanych w wersji okołnierzowanej poprzez skręcenie śrubami
elementów złącznych rury (luźnych kołnierzy) ze sobą lub z istniejącym rurociągiem
stalowym. Elementy złączne rur są zunifikowane i przystosowane do połączenia ich
z istniejącym rurociągiem stalowym lub do zamocowania dalszych urządzeń
wchodzących w skład instalacji, jak np. kompensatory, zawory itp.
Rozłożone odcinki rur okołnierzowanych po włożeniu uszczelek płaskich należy
skręcić śrubami klasy mechanicznej 5,6 przełożonymi przez otwory luźnych
kołnierzy stalowych, jak na rys. 1.
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Złącze skręcane.
Uszczelka

Kołnierz
luźny

Rura

Śruby

W momencie skręcania złącz osie podłużne kolejnych odcinków powinny znajdować
się w jednej linii tak, aby zapewnić równoległość płaszczyzn styku.
Po włożeniu uszczelki wstępnie dokręca się śruby parami po przekątnej tak, aby nie
zniszczyć kołnierza tulei zgrzewanej.

8

1
6

1

3

12
4

5
4

5
2

8
4

1
5

10

9

6

6
3

2
7

3

2
7

11

Następnie dokręca się wszystkie śruby ostatecznie kluczem stosując moment wg tabeli 8.
Tabela nr 8.
Wielkość
Gwint
Moment dokręcenia śrub
Rury
Śruby
[Nm]
110 x 10,0
M16
40
160 x 14,6
M20
60
200 x 18,2
M20
70
250 x 22,8
M20
80
315 x 28,7
M20
100
400 x 34,6
M24
120
UWAGA!
Dokumentacja Dopuszczeniowa nr 5/2000/NTI

NTI sp. z o.o.
Nowoczesne Techniki Instalacyjne
67-200 Głogów, ul. Portowa 1

tel. 076/835-29-03, 833-37-50
fax 076/835-35-93

Do montażu rurociągów należy stosować wyłącznie uszczelki z materiałów
dopuszczonych przez Prezesa WUG.
Izolowanie miejsca łączenia dwóch rur:
Po połączeniu dwóch rur przyciąć na miarę łupki poliuretanowe i wcisnąć w szczelinę
złącza lub złącze uzupełnić pianką poliuretanową. Następnie owinąć złącze opaską
uszczelniającą z blachy stalowej ocynkowanej (o grubości 0,6 mm, która pokryta jest
warstwą cynku o grubości min. 19 µm) lub nałożyć na złącze odpowiednią nasuwkę
wykonaną z polietylenu PE (takiego samego jak rura osłonowa) w miejscu połączenia
przykrywając w ten sposób łupki poliuretanowe. Brzegi opaski uszczelniającej powinny
zachodzić około 100 mm na siebie oraz na rurę osłonową PE i ściśle do niej przylegać.
Osłonięte miejsce połączenia dwóch rur preizolowanych można dodatkowo owinąć taśmą
uszczelniającą typu dopuszczonego do stosowania w zakładach górniczych.
Wygląd zaizolowanego złącza zgrzewanego rur przewodowych bosych.

Wygląd zaizolowanego złącza skręcanego rur przewodowych okołnierzowanych.

4.4.

Sposoby zabudowy rurociągów w wyrobiskach kopalnianych.

Rurociągi montowane z rur bosych preizolowanych z przewodem z polietylenu PE-100 o
nazwie handlowej BOREALIS HE 2494 w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
mogą być prowadzone bezpośrednio po spągu lub być podwieszane.
I.

Układając rurociąg na spągu, należy przestrzegać, aby rury nie spoczywały na
twardych i ostrych nierównościach, drobnych sztywnych przedmiotach, kamieniach
itp.
UWAGA!
Nie wolno układać na rurociągu ciężkich przedmiotów.
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II.

W przypadku podwieszania rurociągu do stropu lub innych trwałych elementów, np.
łuków obudowy chodnikowej, należy stosować elastyczne zawiesia typu
dopuszczonego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o wytrzymałości
dostosowanej dla danego rurociągu i regulowanej długości. Zawiesia należy
zakładać w odległościach nie większych, niż co 2mb, bez względu na średnicę rur.

III.

Szerokość elastycznych zawiesi, na których będą zawieszane rury preizolowane,
powinna wynosić nie mniej niż 150 mm.
UWAGA!
1. Do podwieszania rurociągów nie wolno stosować łańcuchów, lin stalowych i
tym podobnych elementów o twardej i niepodatnej strukturze.
2. W przypadku rurociągów podwieszanych w pozycji ukośnej, należy stosować
odciągi przeciwdziałające tendencji do zsuwania się rurociągu.
3. Rurociągi należy zawieszać na takich wysokościach, aby nie utrudniać
przejścia ludzi oraz transportu kołowego.

4.5.

Transport

I.

Transport prostych odcinków rur w dołowych wyrobiskach zakładów górniczych
może odbywać się trakcją szynową zgodnie z kopalnianą instrukcją przewozową z
zastosowaniem środków transportowych przeznaczonych do transportu materiałów
długich.
Załadowane rury powinny być ułożone równolegle i spoczywać na elastycznym
podłożu, np. na przekładkach z taśm przenośnikowych.
Rury powinny być tak uchwycone, aby wykluczyć ich przesuwanie się w
momentach ruszania lub zatrzymywania środka transportowego. Nie wolno jednak
stosować elementów metalowych, mocujących rury bezpośrednio, takich jak:
łańcuchy, ściski, liny stalowe, które mogą spowodować odkształcenia i
uszkodzenia. Należy użyć elastycznych podkładek amortyzujących (np. guma lub
taśma).
Elementy złączne lub pozostałe elementy potrzebne przy montażu rurociągu należy
przewozić osobno, w innym wozie - najlepiej umieszczone w drewnianej skrzyni.

II.
III.

IV.
4.6.

Składowanie.

Składowanie rur i elementów rurociągu powinno się odbywać w wyznaczonych miejscach
tak, aby nie przeszkadzać w normalnej pracy oraz aby składowane części nie były
narażone na uszkodzenia.
Unikać kontaktu rur ze smarami, olejami, rozpuszczalnikami.
W warunkach dołowych nie należy w jednym miejscu magazynować nadmiernej
ilości rur preizolowanych. Zaleca się by ilość rur nie przekraczała ilości potrzebnej
przy montażu na dwóch zmianach roboczych.
Rury powinny spoczywać na równym podłożu, równolegle, bez krzyżowania się. Można je
składować w warstwach, nie wyższych niż 1m, przy czym rury o mniejszych średnicach
powinny się znajdować ponad tymi o średnicach większych.
Rur nie należy rzucać, przeciągać po nierównym i zanieczyszczonym kamieniami lub
innymi przedmiotami o ostrych krawędziach podłożu.
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UWAGA!
•
•

Rury uszkodzone lub zniszczone, tzn. odkształcone (przekrój zowalizowany),
z przedziurawioną lub uszkodzoną rurą osłonową, zgniecione czy złamane,
należy bezzwłocznie wymontować z rurociągu i zastąpić nowymi.
Uszkodzone rury należy bezzwłocznie wytransportować na powierzchnie. Nie
wolno ich pod żadnym pozorem pozostawiać w przypadkowych miejscach w
podziemiach kopalń.

4.7.

Zalecenia techniczno-organizacyjne

I.

Montaż rurociągów i instalacji złożonych z rur preizolowanych z przewodem z
polietylenu PE-100 o handlowej nazwie BOREALIS HE 2494, musi się odbywać
według wcześniej przygotowanej dla danego zakładu górniczego dokumentacji.
Wszelkie elementy, urządzenia, narzędzia specjalne używane w trakcie montażu w
podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, muszą być typu dopuszczonego
przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

II.

KONIEC
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