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Rury i kształtki stalowe preizolowane
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Certyfikat „B” nr B/770/2004

Opis wyrobu
Systemy rur i kształtek stalowych preizolowanego typu ST-PU-PE, z
wewnętrzną rurą przewodową wykonaną ze stali bez szwu. Rura lub
kształtka preizolowana typu ST-PU-PE zbudowana jest z przewodu,
którym transportowane jest medium (rura stalowa), izolacji termicznej wykonanej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR), oraz niepalnej i antystatycznej polietylenowej rury osłonowej. Rury osłonowe są
barwy ciemnoniebieskiej lub czarnej, o gładkiej powierzchni zewnętrznej. 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. Rury lub inne
elementy preizolowane produkowane są metodą wtryskiwania komponentów pianki PUR do przestrzeni pomiędzy rurę przewodową a osłonową. Rury mogą być wykonane w wersji z końcami bosymi lub zakończone kołnierzami luźnymi
lub stałymi, bądź też w kombinacji obu tych rozwiązań. Rury posiadają gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną,
standardowo produkowane są o barwie czarnej.
Rury produkowane są w odcinkach prostych, o standardowej długości 6m (lub wg życzeń klientów). Kształtki produkowane są jako spawane segmentowe, wykonane z rury przewodowej.
Niepalna polietylenowa
Zalety rur typu ST/PU/PE:
rura osłonowa PE
 Duża odporność na ścieranie
niebieska lub czarna
 Duża odporność powierzchni na czynniki chemiczne i korozyjne
 Wysoka gładkość powierzchni wewnętrznej
 Niskie opory przepływu
 Duża wytrzymałość mechaniczna
 Szeroki zakres stosowania
 Łatwy montaż i demontaż
Pianka poliuretanowa PUR
Stalowa rura przewodowa
 Bardzo niska przewodność cieplna

Przeznaczenie
Rury i kształtki stalowe preizolowane typu ST-PU-PE przewidziane są do budowy rurociągów dostarczających zimną
wodę do kopalnianych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach i podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych (również w szybach), wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite z wyjątkiem gazu, ropy i węgla kamiennego, przy maksymalnej temperaturze transportowanego czynnika 45°C. Czynnikiem transportowym jest woda czysta
lub zanieczyszczona zawiesiną ciał stałych i związków mineralnych występujących w wodach kopalnianych.

Sposoby połączeń
Rury i kształtki stalowe preizolowane typu ST-PU-PE mogą być łączona ze sobą lub z armaturą uzupełniającą poprzez:
 Spawanie,
 połączenia kołnierzowe,
 złączki żeliwne skręcalne VICTAULIC.
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Oznaczenie
Rury stalowe preizolowane ST-PU-PE na powierzchni zewnętrznej posiadają oznaczenie w kolorze kontrastującym z
tłem na całej swej długości w odstępach, co 1 metr.
ST-PU-PE
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Wymiary rur
Rury i kształtki stalowe preizolowane typu ST-PU-PE produkowane są w szerokim zakresie średnic. Poniżej przedstawiamy przykładowe wymiary rur.
Rura przewodowa stalowa
DN

Średnica zew.
[mm]

100

114,3

125

133,0

150

168,3

200

219,1

250

273,0

300

323,9

350

355,6

400

406,4

Grubość ścianki
[mm]
3,2
3,6
4,0
3,6
4,5
5,0
4,5
5,0
5,6
5,6
6,3
8,0
7,1
8,0
10,0
8,8
10,0
11,0
10,0
11,0
12,5
11,0
12,5
14,2

Ciśnienie
[MPa]
6,3
10,0
15,0
6,3
10,0
15,0
6,3
10,0
15,0
6,3
10,0
15,0
6,3
10,0
15,0
6,3
10,0
15,0
6,3
10,0
15,0
6,3
10,0
15,0

Wielkość rury
Osłonowej
[mm]
200 x 3,2

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

450 x 7,0 lub 500 x 7,8

500 x 7,8 lub 560 x 8,8

UWAGA!
Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji średnic i grubości ścianek oraz wariantów zakończeń rury przewodowej (podać w zamówieniu).
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