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 W pracy przedstawiono charakterystyk� technologii ci�gnienia rur polietylenowych 
wykorzystywanej do rekonstrukcji ruroci�gów. Dokonano analizy stanu napr��enia rury PE w 
strefie ci�gadła oraz przedstawiono proponowan� metodyk� bada�. 

1. WPROWADZENIE 

 Obecnie, gdy istotna jest jak najmniejsza ingerencja w �rodowisko i jego ochrona, coraz 
wi�cej uwagi po�wi�ca si� bezwykopowym technologiom rekonstrukcji ruroci�gów. Takie 
rozwi�zanie pozwala na redukcj� kosztów naprawy starego ruroci�gu, a tak�e w znacznie 
mniejszym stopniu jest uci��liwe dla �rodowiska naturalnego i miejskiego, a w szczególno�ci 
mieszka�ców miast. Renowacji tym sposobem mog� by� poddawane wodoci�gi, ruroci�gi 
kanalizacyjne oraz gazoci�gi.  
 Obok takich metod renowacji jak np. relininig czy compact pipe, wykorzystuje si� tak�e 
reointarsj�, polegaj�c� na wci�ganiu rur z tworzywa sztucznego do starych rurociagów 
�eliwnych, betonowych oraz ich lepkospr��ystym osadzaniu.  Metoda ta, oparta na 
technologii obróbki plastycznej metali, wykorzystuj�ca powrót poodkształceniowy rury  z 
tworzywa sztucznego, wydaje si� by� najprostsz� i najta�sz�. 

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII 

 Podstaw� renowacji ruroci�gów jest d��enie do jak najlepszego przylegania wprowadzanej 
rury PE do wewn�trznej �cianki starej. Takie wymaganie spełnia technologia ci�gnienia rur 
PE na zimno. 

Obróbka plastyczna tworzyw sztucznych jest takim rodzajem obróbki, w którym 
ukształtowanie, zmian� własno�ci fizyko-mechanicznych, modyfikacj� struktury czy 
wywołanie  napr��e� własnych osi�ga si� przez odkształcenie plastyczne [2]. Ogólnie rzecz 
ujmuj�c nale�y zauwa�y�, �e operacjom obróbki plastycznej towarzysz� pewne zjawiska 
negatywne, do których zalicza si� m.in. spr��ynowanie czy powrót poodkształceniowy. Ten 
drugi efekt, w przypadku stosowania ci�gnienia do renowacji ruroci�gów, okazuje si� by� 
korzystnym, poniewa� umo�liwia ciasne osadzenie wykładziny polietylenowej wewn�trz 
odnawianego ruroci�gu.  Ci�gnienie w ten sposób wykorzystane stanowi zatem „obróbk� 
lepkosr��yst�”.  
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 W celu uzyskania jak najlepszego przylegania rury PE (wykorzystuje si� rury PE o 
�rednicy nominalnej o 2 ÷ 5% wi�kszej od �rednicy wewn�trznej odnawianego przewodu), 
przeci�ga si� rur� przez ci�gadło o k�cie sto�ka roboczego 10 ÷ 15° , z pr�dko�ci� 3 – 5 
m/min. W wyniku tej operacji nast�puje redukcja �rednicy o około 12%, co pozwala bez 
dodatkowego oporu wprowadzi� rur� PE do odnawianego ruroci�gu. Po wykonaniu naprawy 
rura PE rozpr��aj�c si� podlega wzmocnieniu konstrukcyjnemu w warunkach ciasnego 
osadzenia w naprawianym ruroci�gu, co jest szczególnie wa�ne je�eli w warunkach 
oddziaływania czynników gruntowych, istnieje mo�liwo�� przekroczenia granicy 
samono�no�ci.  

Ze wzgl�du na prowadzenie procesu wci�gania na zimno mo�na zauwa�y� szereg korzy�ci 
m.in.: ograniczenie ilo�ci dodatkowego sprz�tu, mo�liwo�� szybszego zatrzymania procesu, 
co umo�liwia zgrzanie zł�cza stykowego z  dodatkowymi ni�mi ruroci�gu, a nast�pnie 
wznowienie i doko�czenie instalacji.  
  Istotnym problemem jest efektywno�� rekonstrukcji, której miar� mo�e by� stosunek 
nat��enia przepływu w nowo zainstalowanej rurze do nat��enia przepływu w starym 
przewodzie, przy zachowaniu warto�ci spadku ci�nienia. Badania przeprowadzone przez ERS 
British Gas [1] wykazały, �e zwi�kszenie warto�ci nat��enie przepływu mo�na uzyska� przez 
redukcj� grubo�ci �cianki, co obrazuje rysunek 1. Istotn� rol� odgrywa tak�e wypływka 
wewn�trzna b�d�ca wynikiem doczołowego zgrzewania rury. Wypływka stanowi opór 
przepływu, w zwi�zku z czym efektywno�� rekonstrukcji spada.  
 

  

Rys.1. Rozkład efektywno�ci rekonstrukcji dla szeregu wymiarowego SDR rur PE [1]. 

 

3. ANALIZA STANU NAPR��ENIA    

W procesie ci�gnienia nast�puje odkształcenie materiału, b�d�ce efektem działania sił 
zewn�trznych: czynnych ( F - siła ci�gnienia) i biernych (Fr – reakcja narz�dzia, Ft - siła 
tarcia) – rysunek 2. W wyniku działania tych sił wyst�puj� w materiale ci�gnionym 
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napr��enia wewn�trzne. Dla procesu swobodnego ci�gnienia rur charakterystyczny jest 
osiowo – symetryczny stan napr��e�, w którym wyst�puj� [3]: 
• napr��enia osiowe (rozci�gaj�ce) σl, 
• napr��enia promieniowe (�ciskaj�ce) σr, 
• napr��enia obwodowe (�ciskaj�ce) σϕ. 

Warto�� siły ci�gnienia F zale�y od własno�ci materiału ci�gnionego, jego wymiarów, 
wielko�ci i pr�dko�ci odkształcania oraz geometrii narz�dzia. Po�rednio w istotny sposób 
zale�y od temperatury procesu. 

Z analizy procesu wynika, �e materiał w strefie ci�gadła zostaje cz��ciowo uplastyczniony. 
Po opuszczeniu ci�gadła ma miejsce szybki wzrost �rednicy lub p�cznienie, dlatego 
pozostawia si� rur� pod obci��eniem. 

 

 
Rys. 2. Siły i napr��enia w procesie ci�gnienia [3] 

 

 Zwolnienie naci�gu powoduje powrót rury PE do wymiarów pierwotnych. Naturalny 
powrót rury do pocz�tkowych wymiarów nast�puje w efekcie powrotu lepkospr��ystego. Na 
przebieg procesu składa si� gwałtowniejszy powrót spr��ysty po wyj�ciu z strefy ci�gadła 
oraz po zwolnieniu naci�gu. W pozostałym okresie nast�puje wolniejszy powrót w warunkach 
ustalonego naci�gu lub jego braku – po całkowitym zwolnieniu rury. Ostatecznie ma to 
zapewni� ciasne osadzenie wci�ganej rury PE wewn�trz rekonstruowanego ruroci�gu. W 
analizie procesu nie mo�na jednak pomin�� odkształce� trwałych, powoduj�cych trwałe 
zmniejszenie �rednicy wprowadzanej rury. Odkształcenia te s� wynikiem cz��ciowego 
uplastycznienia materiału w strefie ci�gadła.  
 Rzeczywiste napr��enia w �ciance wci�ganej rury zale�� od pr�dko�ci ci�gnienia. 
Pr�dko�� ta wpływa na czas przebywania rury w ci�gadle oraz na pr�dko�� odkształce�, a 
tak�e na wielko�� odkształce� plastycznych. Mo�na zatem wysun�� wniosek, i� skuteczna 
realizacja procesu ci�gnienia mo�liwa jest dzi�ki odpowiednio dobranej pr�dko�ci ci�gnienia, 
umo�liwiaj�cej wprowadzenie rury do rekonstruowanego ruroci�gu przy jednoczesnym 
powrocie poodkształceniowym.  
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4. METODYKA BADA� 

 W ramach pracy podj�to prób� stworzenia podstaw racjonalnego doboru warunków 
ci�gnienia rur jako bezwykopowej metody rekonstrukcji ruroci�gów. Oceny dokonano w 
oparciu o dane literaturowe oraz o wst�pnie opracowany model uwzgl�dniaj�cy parametry 
procesu, tzn. sił� i pr�dko�� ci�gnienia, parametry geometryczne ci�gadła, własno�ci 
materiału, z którego wykonana jest rura, a tak�e jej wymiary. 
 Opracowany model matematyczno – fizyczny ma pozwoli� na okre�lenie przebiegu zmian 
�rednicy rury PEHD po wyj�ciu ze strefy ci�gadła, a w zwi�zku z tym dokonanie oceny 
efektywno�ci rekonstrukcji. Istotnym problemem wydaje si� by� powi�zanie panuj�cego w 
rurze, w strefie ci�gadła stanu napr��enia z własno�ciami lepkospr��ystymi materiału oraz 
znalezienie powi�zania pomi�dzy stanem napr��enia a sił� i pr�dko�ci� ci�gnienia. Model ten 
nale�ałoby podda� weryfikacji praktycznej. Docelowo stałby si� on narz�dziem wspomagania 
procesu optymalnego doboru cech konstrukcyjnych osadzanej rury, oczka ci�garskiego oraz 
parametrów procesu osadzania (rekonstrukcji).  
 W ramach bada� laboratoryjnych nale�y wyznaczy� charakterystyki materiałowe 
tworzywa, z którego wykonane s� wci�gane rury oraz  krzywe pełzania i relaksacji. 
Charakterystyki wyznaczono w próbie statycznego rozci�gania a próbki do bada� wykonano 
zgodnie z norm� PN-EN ISO 3167. W ten sposób okre�lono napr��enie na granicy 
plastyczno�ci, moduł Younga oraz wydłu�enie na granicy plastyczno�ci. Problemem, na razie 
nie do ko�ca rozwi�zanym, jest wyznaczenie krzywych pełzania i relaksacji.  Badanie te 
powinny by� wykonane w pierwszej kolejno�ci, gdy� na ich podstawie mo�na oszacowa� sił� 
ci�gnienia dla wymaganej efektywno�ci rekonstrukcji. Nast�pnie nale�y zweryfikowa� 
otrzymane warto�ci siły ci�gnienia przez wykonanie prób w warunkach zbli�onych do 
rzeczywistych, tzn. ci�gnienie odcinków rur PEHD przez ci�gadło o k�cie tworz�cej 15o i 
redukcji �rednicy 10, 15, 20 %. Wszystkie badania zostan� przeprowadzone na maszynie 
wytrzymało�ciowej Heckert FPZ 100.  

5. PODSUMOWANIE 

 Proponowana metodyka bada� pozwoli na optymalny dobór parametrów reointarsji, co 
pozwoli na skrócenia procesu ci�gnienia rur w aspekcie optymalizacji operacji rekonstrukcji 
ruroci�gu. 
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