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Opis wyrobu
Kompletny program produkcji króćców przejściowych, umożliwiających wykonanie przyłączy kołnierzowych z dowolnego rodzaju rurociągami przesyłowymi oraz armaturami. Króćce przyłączeniowe TKP wykonywane są jako jedno i
dwu kołnierzowe. Kołnierze zastosowane w produkcji króćców są kołnierzami obrotowymi, dlatego też na etapie montażu istnieje możliwość dowolnego pozycjonowania armatury. Możliwość dokonywania korekt na kołnierzach obrotowych niesie za sobą również możliwość
łączenia rurociągów zakończonych kołnierzami stałymi (brak możliwości obrotu
kołnierza), które na etapie montażu zostały wobec siebie obrócone.
W skład systemu wchodzą między innymi:
 króćce montażowe przepustnic,
 króćce montażowe zaworów zwrotnych,
 króćce przejściowe PE/stal
 króćce przejściowe do łączenia rurociągów zakończonych kołnierzami
owierconymi wg różnych norm.
Króćce posiadają gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną, standardowo
produkowane są o barwie czarnej. Króćce przejściowe typu TKP przeznaczone są
głównie do budowy rurociągów: przeciwpożarowych oraz do przesyłu wód
technologicznych w tym z dużą zawartością części stałych 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.

Przeznaczenie
Jednym z rodzajów króćca TKP jest króciec montażowy przepustnicy. Pozwala on na dokonanie montażu przepustnicy
o średnicy nominalnej o jeden wymiar mniejszy niż średnica rurociągu przesyłowego. Sytuacja taka ma miejsce w
przypadku wykorzystywania rurociągów PE wykonanych na ciśnienie nominalne PN25.
Innym przykładem zastosowania króćca TKP jest sytuacja kiedy zachodzi konieczność nawiązania nowobudowanego
rurociągu wykonane z PE do istniejącego rurociągu stalowego. W takim przypadku jeżeli użyto by kołnierzy o tej samej
średnicy nominalnej wówczas znacząco zmniejszyłaby się średnica wewnętrzna rurociągu tworzywowego, a to byłoby
przyczyną zwiększonych oporów przepływu. Z kolei wymóg instalowania tegoż rurociągu PE przy zachowaniu zbliżonej
średnicy wewnętrznej do istniejącego stalowego, uniemożliwiłby wykonanie połączenia kołnierzowego.
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Sposoby połączeń
Króćce TKP mogą być łączona z rurociągami lub z armaturą uzupełniającą za pomocą standardowych elementów
złącznych stosowanych przy wykonywaniu połączeń kołnierzowych

Oznaczenie
Przykładowe oznaczenie króćca TKP montażowego przepustnicy DN200 PN25 na rurociągu polietylenowym PE-100AS
ø250 SDR7,4 PN25:
TKP DN200/ø250 PN25
Przykładowe oznaczenie króćca TKM montażowego rurociągu polietylenowego PE-100AS ø250 SDR7,4 PN25 z rurociągiem stalowym DN200 PN16:
TKM DN200/ø250 PN16/PN25

Wymiary rur
Kształtki przejściowe TKP produkowane są w zakresie średnic od Ø 110 do Ø 500 mm od SDR 7,4 do SDR 17.
Typowe możliwości stosowania przepustnic na rurociągach z polietylenu PE-100 SDR7,4 PN25:
Przepustnica
PN25
DN100
DN150
DN200

DN250
DN300
DN350
DN400

Rura PE
PN25
Ø 125
Ø180
Ø200
Ø200
Ø225
Ø250
Ø315
Ø355
Ø400
Ø450

L
[mm]
180
200
240

240
240
240
240

Parametry stosowania
Typoszereg króćców TKP obejmuje ciśnienia nominalne od 10 do 25 bar oraz zakres temperatur przesyłanego medium
do 45°C. Ciśnienie nominalne jest rozumiane jako ciśnienie wewnętrzne dla wody przy temperaturze 20°C i eksploatacyjnym okresie obliczeniowym. W przypadku stosowania króćców TKP na rurociągach do transportu cieczy w temperaturze różnej od 20°C należy zastosować bezwymiarowy współczynnik fT ≤ 1 obniżający ciśnienie nominalne PN do dopuszczalnego ciśnienia roboczego PFA.
Wartość współczynnika fT w zależności od temperatury.
Temperatura [°C]
10
20
25
30
35
40
45
HDPE100
1
1
0,93
0,87
0,8
0,74
0,68

Odporność chemiczna rur i kształtek z polietylenu
Króćce TKP mają bardzo dobrą odporność na związki chemiczne występujące w instalacjach jak i środowisku, w którym
są instalowane. Sprawa odporności chemicznej może występować przy transporcie innych mediów niż woda.
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