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Od wielu lat na rynku instalacyjnym 
dominują przewody z tworzywa 
sztucznego. Cały czas poszczególni 
producenci pracują nad ich 
ulepszaniem, poprawą właściwości 
fizykochemicznych, dostosowując 
do zmieniających się wymagań 
rynkowych i oczekiwań instalatorów. 
Ta dominacja rur tworzywowych 
rozpoczęła się w latach 90.,  
a dynamiczny udział tych rur w stosunku 
do innych, wykonanych z np. miedzi, 
stali lub stali nierdzewnej jest widoczny 
aż do dzisiaj z ciągłym trendem 
wzrostowym. Ogromny wpływ na 
osiągnięty sukces mają bardzo dobre 
parametry techniczne, właściwości 
fizykochemiczne oraz szybkie sposoby 
montażu umożliwiające wykonanie 
połączeń w niezawodny sposób. 

Tour de rur, czyli jakie przewody do insTalacji? 
Do podłogówki, c.o., c.w.u. …i nie tylko

Tomasz Podleś
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Podział i budowa

Ogólnie rury tworzywowe można podzielić na 
dwie zasadnicze grupy: 
• jednorodne. Zaliczamy do nich: PE-X (polietylen 

usieciowany); PE-RT (polietylen uszlachetniony  
o zwiększonej odporności na temperaturę); PP-R 
(polipropylen typ 3); PVC-C (polichlorek winylu 
chlorowany) oraz PB (polibutylen);
• wielowarstwowe. Do nich z kolei należą: PE-X/

Al/PE-X; PE-RT/Al/PE-RT lub PE-HD jako warstwa  
zewnętrzna. 
Jeśli chodzi o budowę, to łatwo się domyślić już 
po samej nazwie poszczególnej grupy jak dana 
rura wygląda i z której jest grupy. 

Przeanalizujmy jednak rury pod kątem ich zasto-
sowania w instalacjach grzewczych. Rury jedno-
rodne składają się praktycznie z jednej głównej 
warstwy tworzywa otoczonej po stronie ze-
wnętrznej warstwą antydyfuzyjną EVOH, którą 
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stosuje się np. w instalacjach ogrzewania pod-
łogowego i która ma za zadanie zapobiec prze-
nikaniu do wnętrza przewodu tlenu będącego 
głównym powodem powstawania korozji we-
wnętrznej w urządzeniach wykonanych ze stali.  
Rys. 1 przedstawia przykładowy przekrój rury 
jednorodnej z warstwą EVOH. 
Druga grupa przewodów składa się z wielu warstw 
(najczęściej z 5), które są między sobą połączone 
za pomocą cienkiej warstwy kleju. Na rys. 2 po-
kazane są przykładowe przekroje, w których je-
dyną różnicą jest zastosowany inny typ tworzy-
wa (PE-X lub PE-RT). 

Która rura lePsza?

Z tego grona rur tworzywowych na baczną uwagę 
najbardziej zasługują rury wielowarstwowe, któ-
rych zastosowanie jest najobszerniejsze. Jeden 
typ możemy użyć praktycznie do wszystkich in-
stalacji: centralnego ogrzewania, wody użytko-
wej, ogrzewania podłogowego, z uwagi zaś na 
wysoką elastyczność nawet w niższej temperatu-
rze mogą być stosowane też w chłodzeniu płasz-

1. Warstwa PEX 
2. warstwa kleju
3. Bariera antydyfuzyjna
4. warstwa kleju
5. Warstwa PEX 
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Trwałość rur w typowych warunkach pracy w instalacjach grzewczych i 
wody użytkowej wynosi co najmniej 50 lat. 
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1. Warstwa PE-RT
2. Warstwa kleju
3. Warstwa aluminium spawanego doczołowo
4. Warstwa kleju
5. Warstwa PE-RT

Rysunek. Struktura łańcucha polietylenu.

Typ rury PE-RT/AL/PE-RT

Wymiary rur 16x2 20x2 26x3 32x3 40x3,5 50x4 63x4,5

Średnica zewnętrzna, nominalna [mm] 16 20 26 32 40 50 63

Grubość ścianki, nominalna [mm] 2 2 3 3 3,5 4 4,5

Średnica wewnętrzna, nominalna [mm] 12 16 20 26 33 42 54

Waga rury [g/m] 105 148 240 323 605 870 1315

Waga rury z wodą [g/m] 218 337 554 854 1460 2255 3605

Objętość wewnętrzna [l/m] 0,113 0,189 0,314 0,531 0,855 1,385 2,29

Przewodność ciepła [W/m*K] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Wydłużalność termiczna [mm/m*K] 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

Chropowatość wewnętrzna rury [μm] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Dyfuzja tlenu [mg/l*d] 0 0 0 0 0 0 0

Maksymalna temperatura pracy [°C] 95 95 95 95 95 95 95

Maksymalne ciśnienie pracy [bar] 10 10 10 10 10 10 10

Temperatura pracy ciągłej dla 10 bar [°C] 70 70 70 70 70 70 70

Minimalny promień gięcia bez narzędzia 5xD* 5xD* 5xD* 5xD* x x x

Minimalny promień gięcia z narzędziem 3,5xD* 3,5xD* 3,5xD* 3,5xD* 3,5xD* 3,5xD* 3,5xD*

 *D – średnica zewnętrzna nominalna

PORADNIK TECHNICZNY
SYSTEMY RUROWE

Bariera antydyfuzyjna (EVOH)

Polietylen PE-RT

Warstwa wiążąca

NOW
A

� 20

1. Warstwa PE-RT
2. warstwa kleju
3. Warstwa aluminium spawanego doczołowo
4. warstwa kleju
5. Warstwa PE-RT

Gdy przyjrzymy się bardziej szczegóło-
wo metodom produkcji danego prze-
wodu, to natkniemy się na rurę (rys. 3),  
która pomimo tego, że ma 5 jedno-
cześnie wytłaczanych warstw, niero-
zerwalnie łączonych ze sobą, to jako 
pierwsza zawiera barierę tlenową poło-
żoną centralnie w środku ścianki rury. 
Nasuwa się pytanie czy taką rurę trak-
tować jako jednorodną, patrząc na 
sposób wytwarzania czy może kiero-
wać się innym podziałem: rury z i bez 
wkładki aluminiowej.
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Innowacyjnym elementem Purmo Klettjet R jest samoprzylepna mata 
PE o grubości 6 mm, na której mocuje się rury z rzepem o średnicy 16 
mm. Mata pełni również funkcję warstwy redukującej poziom natężenia 
hałasu o 18 dB. 

Montaż systemu może być z powodzeniem wykonany przez jedną  
osobę przy pomocy wyłącznie rozwijacza do rur. Co ważne, bez problemu 
dopasujemy Purmo Klettjet R do każdej geometrii pomieszczenia przy 
dowolnym rozstawie rur. 

www.purmo.pl

System Klettjet R
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czyznowym, a nawet w instalacjach specjalnego 
przeznaczenia: sprężone powietrze, woda lodo-
wa, roztwór glikolu przy ogrzewaniu powierzch-
ni zewnętrznych oraz gazu (ale tylko w krajach, 
w których takie dopuszczenia są potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami). 
Patrząc na PE-X z uwagi na usieciowaną struk-
turę, to najbardziej wytrzymały na ujemną  
i wysoką temperaturę materiał spośród wy-
mienionych. Maksymalna stała temperatura 
pracy wynosi 95°C. Niewiele ustępuje mu PE-
-RT, ponieważ maksymalna tymczasowa tem-
peratura pracy wynosi 95°C, a stała 70°C. Rury 
wielowarstwowe z wkładką aluminiową łączą  
w sobie najlepsze cechy tych tworzyw i meta-
lu, który zwiększa wytrzymałość na ciśnienie 
robocze do 10 bar i minimalizuje wydłużalność 
termiczną w porównaniu do rur jednorodnych. 
Zapewnia także 100% szczelność przed dyfuzją 
tlenu do wewnątrz rury i instalacji, chroniąc ją 
tym samym przed korozją. Dzięki temu, zarów-
no rury jednorodne, jak i wielowarstwowe są 
pozytywnie przyjęte przez restrykcyjne prze-
pisy i wymogi do stosowania w instalacjach 
grzewczych. Systemy z rur PP mają zbliżone 
parametry pracy do rur wielowarstwowych, 
lecz nie są elastyczne, dlatego nie stosuje się 
ich w ogrzewaniu i chłodzeniu płaszczyzno-
wym. Materiał staje się bardziej kruchy w ujem-
nej temperaturze i ma większą wydłużalność 
termiczną niż polietylen. Instalacja z rur wie-
lowarstwowych zużywa znacznie mniej kształ-
tek, ponieważ rury są elastyczne. Łatwo omi-
ja się przeszkody, a rury mogą się krzyżować. 
Kompensacje wydłużeń termicznych rur wy-
konuje się rzadziej niż w innych systemach, 
ponieważ przy niewielkim wygięciu i zmianie 
kierunku przebiegu występuje zjawisko samo-
kompensacji. Technologia wykonywania połą-
czeń jest jedną z najbardziej zaawansowanych 

i niezawodnych, z uwagi na wykorzystanie pro-
fesjonalnych narzędzi elektrycznych – zaciska-
rek ze szczękami. Zaprasowane połączenia są 
praktycznie nierozerwalne i gwarantują wielo-
letnią trwałość, szczelność i bezawaryjność. 
Ryzyko popełnienia błędu montażowego jest 
minimalne, a jednocześnie połączenia wyko-
nuje się znacznie szybciej niż w innych syste-
mach. Połączenia zgrzewane z rur PP czy klejo-
ne z rur PVC charakteryzuje podobna trwałość, 
jednak jakość wykonania połączenia zależy  
w dużym stopniu od wykonawcy i jego umie-
jętności. warunki atmosferyczne i tempera-
tura otoczenia wpływają na technikę monta-
żu oraz wydłużają sam proces. wykonywanie 
połączeń w ujemnej temperaturze jest obar-
czone większym ryzykiem błędu.

KlasyfiKacja i PorówNaNie 
PrzyKładowych Parametrów

w zależności od swoich właściwości i materia-
łów użytych do produkcji daną rurę można za-
stosować w konkretnych warunkach eksploata-
cyjnych. Do tego celu służy klasyfikacja zawarta 
w tab. 1. Pokrótce mówiąc, jest to profil tem-
peraturowy danej klasy. Patrząc od strony in-
stalatora najlepszą opcją byłoby stosowanie 
takiej rury, która należy do jak największej licz-
by klas. wtedy takim jednym, konkretnym ty-
pem przewodu wraz z całym kompletem pa-
sujących złączek mógłby wykonać powierzone 
zadanie dla całego budynku. Jest to jednak 
hipotetyczne rozważanie przy występowaniu 
różnych typów instalacji z prostego powodu.  
A mianowicie kluczowy jest aspekt czysto finan-
sowy i często wychodzi na to, że trzeba na jed-
nej inwestycji używać różnego rodzaju typów 
przewodów, np. rurę jednorodną do ogrzewa-
nia płaszczyznowego, rurę wielowarstwową do 
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INTELIGENTNE I MĄDRE
ROZWIĄZANIA

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
ARMATURY SANITARNEJ I TECHNIKI GRZEWCZEJ W POLSCE 

Kurki kulowe
do instalacji 

wodociągowych
 i centralnego ogrzewania.

Kurki kulowe do 
instalacji gazowych.

System PEX
z akcesoriami 

dedykowanymi.

System PPR do
instalacji c.o. i c.w.u.

Złączki instalacyjne. Zawory wypływowe
i ogrodowe.

www.diamond.pl

Grzejniki 
łazienkowe, stalowe

i aluminiowe.

Pompy obiegowe
 i cyrkulacyjne.

Baterie kuchenne i łazienkowe
 oraz zestawy natryskowe.

Zestawy grzejnikowe 
termostatyczne

i zawory grzejnikowe.

Urządzenia elek-
tryczne; sterowniki, 

wentylatory.
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centralnego ogrzewania i/lub do zimnej i cie-
płej wody użytkowej. Kluczowe także przy wy-
borze rury są właśnie parametry, na jakich bę-
dzie pracowała dana instalacja. Poniżej tab. 2 
i 3, w których przedstawiono 3 różne przewo-
dy i ich właściwości. Takie parametry determi-
nują czasami konieczność wyboru takich a nie 
innych rur. Z tych tabel wyłania się jeszcze je-
den ciekawy parametr dotyczący żywotności 
rury ujęty w latach. Na tą wartość powołują się 
wytwórcy, którzy przekonują, że ich wyrób jest 
nawet na 50 lat. Jednak należy pamiętać, że ta 
trwałość bardzo zależy od parametrów pracy 
instalacji i w przypadku przekroczenia maksy-
malnej temperatury i poddaniu jej długotrwa-
łemu działaniu spowoduje szybką degradację 
właściwości przewodu. Dlatego baczną uwagę 
należy zwracać na okres gwarancji na daną rurę, 
która może sięgać nawet do 30 lat.

PrefereNcje iNstalatorów

Oprócz kwestii wspomnianych wcześniej insta-
latorzy zwracają baczną uwagę na:
– kompletność systemu (szeroki zakres średnic 
wraz z wszelkimi złączkami); 
– dostępność u dystrybutora i ewentualny czas 
dostawy nietypowych elementów; 

– wsparcie techniczne i projektowe przez dzia-
ły techniczne u poszczególnych producentów; 
– czy dane połączenie rury ze złączką umożli-
wia szybkie wykrycie braku wykonania takiego 
połączenia, co wykrywa się podczas przepro-
wadzania próby szczelności i przy niewielkim 
poziomie ciśnienia (jest to specyficzna cecha 
charakterystyczna złączek z funkcją LBP – leak 
before press, czyli wyciek przed zrobieniem za-
prasowania); 
– dostępność i możliwości wykorzystywania 
narzędzi potrzebnych do wykonania danej in-
stalacji; 
– wsparcie producentów w kwestiach serwiso-
wania narzędzi, które zostały np. wypożyczone 
na okreslony czas; 
– kompatybilność szczęk wykorzystywanych do 
wykonania połączeń za pomocą zaciskarki elek-
trycznej czy też akumulatorowej (chodzi o to, jaki 
profil zacisku ma dana szczęka pasująca do da-
nego systemu). 

Instalatorzy nigdy nie pracują wyłącznie na jed-
nym systemie, bo to ograniczałoby ich zakres 
prac możliwych do wykonania. Starają się więc 
wybierać wśród szerokiego wachlarza takie roz-
wiązania, aby jak najmniej mieć różnorodnych 
kompletów w celu uniknięcia pomyłki. 

Pobierz  Tabela 1. Klasyfikacja warunków eksploatacji (Źródło: Purmo)

Pobierz  Tabela 2. Właściwości rur PexPenta i objektline Pe-rT (Źródło: Purmo)

Pobierz   Tabela 3. Właściwości rury Pe-rT/AL/Pe-rT (Źródło: Purmo)
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ROZDZIELACZE  
ZE STALI 
SZLACHETNEJ

PRODUKT

EUROPEJSKI

GWARANCJA

LAT
15

STAL  
NIERDZEWNA

AISI  
304

GWARANCJA 
SZCZELNOŚCI
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