
Jakie rodzaje rur mo¿emy stosowaæ w instala-
cjach grzewczych i c.w.u.?

Wybór jest bardzo du¿y. Przez wiele lat podstawowym materia³em by³a stal (rury
stalowe s¹ produkowane i wykorzystywane nadal), ale teraz stosowane s¹ przede
wszystkim rury miedziane lub z tworzyw sztucznych. Wœród tych ostatnich do wy-
boru mamy: polipropylen PP, polietylen sieciowany PE-X, polibutylen PB i chloro-
wany polichlorek winylu CPVC (do instalacji c.w.u.). Oprócz tego w sprzeda¿y jest
materia³ coraz popularniejszy, zbudowany z dwóch warstw tworzywa sztucznego
i metalu (aluminium). S¹ to rury wielowarstwowe, np. PE-X/Al/PE-X.

Jakie s¹ zalety i wady poszczególnych 
materia³ów?

Rury wykorzystywane w instalacjach centralnego ogrzewania, z uwagi na wyso-
k¹ temperatur¹ czynnika, powinny spe³niaæ szereg warunków: 

Po pierwsze powinny byæ odporne na dzia³anie wysokiej temperatury.
MiedŸ i stal mog¹ byæ stosowane we wszystkich instalacjach grzewczych
w domach jednorodzinnych. Natomiast temperatura wody grzejnej jest czyn-
nikiem bardzo wa¿nym w rurach z tworzyw sztucznych, gdy¿ zbyt wysoka
przyspiesza procesy starzenia siê materia³u, a nawet mo¿e spowodowaæ
zniszczenie rury. Dlatego nie wolno przekraczaæ temperatur zalecanych przez
producentów tworzyw. 

Po drugie powinny byæ odporne na korozjê. Najbardziej podatna na ko-
rozjê jest stal czarna. Rury z miedzi równie¿ mog¹ ulec korozji, ale ryzyko ta-
kie jest niewielkie – i przy zastosowaniu odpowiedniego re¿imu monta¿owego
oraz przy odpowiedniej jakoœci wody grzewczej (spe³nia je wiêkszoœæ wód
w Polsce poza rejonami górskimi) zjawisko korozji nie powinno wystêpowaæ.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e w rurach z miedzi nastêpuje samopasywacja pole-
gaj¹ca na wytworzeniu siê samoistnie warstwy tlenków miedzi zabezpieczaj¹-
cych wnêtrze rur przed korozj¹. Nale¿y pamiêtaæ tak¿e o zamontowaniu filtra
do wody na pocz¹tku instalacji, gdy¿ p³yn¹ce rurami zanieczyszczenia mo-
g³yby spowodowaæ zniszczenie wytworzonej warstwy ochronnej w rurze.

Ponadto rury nie powinny siê wyd³u¿aæ pod wp³ywem wysokiej tempe-
ratury. Poniewa¿ tworzywa charakteryzuj¹ siê wysokim wspó³czynnikiem roz-
szerzalnoœci liniowej (najwiêkszym PE-X i polipropylen, najmniejszym CPVC),
firmy oferuj¹ce rury produkuj¹ specjalne ich odmiany przeznaczone do insta-
lacji c.o., w których zjawisko to jest znacznie zredukowane. S¹ to wk³adki
z aluminium w rurach polipropylenowych – rury te nazywane s¹ STABI. Cie-
kawostk¹ s¹ rury z polipropylenu stabilizowane wk³adk¹ z w³ókna szklanego.
Oprócz tego du¿¹ popularnoœæ zdobywaj¹ rury wielowarstwowe, które po-
wsta³y w³aœnie do stosowania w instalacjach grzewczych. S¹ zbudowane
z dwóch warstw tworzywa, miêdzy którymi znajduje siê cienka warstwa alumi-
nium ograniczaj¹ca wyd³u¿anie siê rur. 

Rury do centralnego ogrzewania nie powinny przewodziæ ciep³a. Wad¹
rur z miedzi i ze stali (a zw³aszcza z miedzi) jest bardzo wysoki wspó³czynnik
przewodnoœci cieplnej. Powoduje to du¿e straty ciep³a do otoczenia w przy-
padku niezaizolowanych przewodów. Dlatego rury z miedzi i stalowe trzeba
izolowaæ cieplnie. Natomiast w rurach z tworzyw sztucznych wspó³czynnik
przewodzenia jest bardzo niski, dziêki czemu straty ciep³a s¹ niewielkie i po-
zwala to na nie izolowanie rur. Decyduj¹c siê na miedŸ, mo¿emy kupiæ goto-
we rury w odpowiedniej izolacji termicznej. Takie rozwi¹zanie pozwala na
skrócenie czasu monta¿u instalacji.

Kolejnym problemem, wystêpuj¹cym w rurach do c.o., jest przenikanie
tlenu do wnêtrza rury. Zjawisko to dotyczy tylko rur z tworzyw sztucznych,
ale jest bardzo istotne ze wzglêdu na zwiêkszone ryzyko korozji elementów
metalowych w instalacjach wykonanych z tych materia³ów. Tak wiêc zabez-
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Rury i ³¹cznik stalowe bezszwowe 

(fot. Slovrur)

Rury miedziane (fot. Wieland)

Rury z PE-X (fot. Uponor)

Rury z PB (fot. Hepworth)



pieczone przed zjawiskiem przenikania tlenu s¹ rury STABI (z polipropylenu
z jednorodn¹ wk³adk¹ metalow¹ wewn¹trz) albo rury z polibutylenu, PE-Xu
i z polipropylenu z perforowan¹ (czyli dziurkowan¹) wk³adk¹ metalow¹, po-
wlekane warstw¹ antydyfuzyjn¹.

Wa¿n¹ cech¹ rur jest chropowatoœæ powierzchni wewnêtrznej. Od tego pa-
rametru zale¿y szybkoœæ „zarastania” rur osadem. Rury o du¿ej chropowatoœci
szybciej zarastaj¹, co powoduje zmniejszenie ich œrednicy wewnêtrznej przy jed-
noczesnym wzroœcie oporów przep³ywu. Bardzo du¿¹ chropowatoœæ wewnêtrzn¹
ma stal, natomiast pozosta³e materia³y charakteryzuj¹ siê g³adkoœci¹ œcianek.

Jak przeciwdzia³aæ zjawisku wyd³u¿alnoœci rur?

Problem ten w najwiêkszym stopniu dotyczy rur z tworzyw sztucznych prze-
znaczonych do instalacji grzewczych. Wyd³u¿aj¹ siê one nawet do 15 razy bardziej
ni¿ stal. Równie¿ miedŸ ulega wyd³u¿eniom, ale tylko o oko³o 2 razy bardziej ni¿
stal. Powstaj¹ce wyd³u¿enia powoduj¹ powstawanie naprê¿eñ w instalacji gro¿¹-
cych jej uszkodzeniem. Z tego powodu przy projektowaniu instalacji nale¿y prze-
widzieæ mo¿liwoœæ niwelowania powstaj¹cych wyd³u¿eñ za pomoc¹ samokom-
pensacji. Zjawisko samokompensacji zachodzi inaczej w rurach plastycznych, ta-
kich jak PE-X, a inaczej w rurach sztywnych: miedzi i polipropylenie. 

Na wszelkich poziomych odcinkach ruroci¹gu wykorzystujemy za³amania na
trasie prowadzenia przewodów, tak, ¿eby rury mog³y siê w tych miejscach uginaæ. 

Wykonuj¹c piony z rur miedzianych, z PP albo PB, musimy stosowaæ kom-
pensatory U-kszta³towe. Kiedy – i jak czêsto – okreœla projektant. Ka¿dy mate-
ria³ ma swoj¹ specyfikê. W przypadku zastosowania rur z polipropylenu w któ-
rych temperatura p³yn¹cej wody jest ni¿sza ni¿ 80°C wystarczy, ¿e punkty sta-
³e, do których bêdzie zamocowana rura, bêd¹ znajdowa³y siê co 3 m. Z kolei
rury z PE-X ulegaj¹ równomiernym ugiêciom na ca³ej swojej d³ugoœci pomiê-
dzy punktami mocowañ. Naprê¿enia te nie s¹ dla rur szkodliwe, a umo¿liwiaj¹
zniwelowanie wyd³u¿enia rury. 

Dlaczego powinno siê unikaæ stosowania kom-
pensatorów?

Powoduj¹ one powstawanie dodatkowych oporów przep³ywu wody w ru-
rach, co jest zjawiskiem niekorzystnym.

Co to s¹ punkty sta³e i punkty przesuwne?

S¹ to miejsca mocowania rur do œcian lub stropów. W punktach sta³ych ru-
ra jest tak przymocowana, ¿e pozostaje zawsze nieruchoma, zaœ w punkcie
przesuwnym mo¿e siê przesuwaæ wzd³u¿ ruroci¹gu, a mocowanie utrzymuje
rurê w sta³ej odleg³oœci od œciany.

Jakie rury przeznaczone s¹ do instalacji zimnej
wody?

Mo¿emy wybieraæ spoœród rur stalowych ocynkowanych, miedzianych
(twardych, miêkkich i pó³twardych) i rur z polipropylenu, polibutylenu, PE-X,
PVC-U oraz rur wielowarstwowych. 

Je¿eli chcemy unikn¹æ w instalacjach powstawania zjawiska roszenia mo-
¿emy wykorzystaæ gruboœcienne rury z PP lub PB bez potrzeby stosowania
izolacji cieplnej.
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System instalacyjny z PP 

(fot. Ekoplastki Polska)

Rury z PVC-U i CPVC (fot. GSP Group)

Rury wielowarstwowe i ³¹czniki do nich 

(fot. GSP Group)


