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Temat: Stosowanie rur osłonowych i przepustowych w układaniu sieci gazowych.                                                              

Rura osłonowa (ROS), instalowana na gazociągu lub innym przewodzie, to taka rura, której zadaniem jest 
zabezpieczenie tego gazociągu lub innego urządzenia inżynieryjnego przed uszkodzeniem. 
Rura przepustowa (RP) to jest taka rura, której głównym zadaniem jest umożliwienie przekroczenia rurą 
przewodową jezdni lub innych przeszkód terenowych z zastosowaniem metody bezwykopowej. Swoistym 
rodzajem rur przepustowych są istniejące rury gazowe wykorzystywane dla rur przewodowych (gazociągów PE) 
w technologiach reliningowych. 
Rury osłonowe i przepustowe, przy realizacji sieci gazowych polietylenowych, mogą byd wykonywane, 
z różnorakich materiałów: z PE, z PA, ze stali (izolowane, gdy osłonowe). Rury osłonowe powinny byd wykonane 
z rur o tej samej charakterystyce i zastosowaniu, jak rura przewodowa. Rury osłonowe wykonane z rur PE 
powinny byd koloru pomaraoczowego. 

Rura osłonowa polietylenowa stosowana w przypadku skrzyżowania gazociągu z kanalizacją ogólnospławną, 
sanitarną i telekomunikacyjną 

 

Rys. Rura osłonowa PE z rurą wydmuchową doprowadzona do skrzynki ulicznej. 

Rury osłonowe stalowe stosowane są w przypadku skrzyżowania gazociągu z PE z: 
- drogami  
- torami kolejowymi 



- ciekami wodnymi 
- ciepłociągami 

 
 

Podstawowymi zasadami stosowania rur osłonowych, montowanych na gazociągach są: 
- instalowanie ich tylko tam, gdzie jest to wymagane (uzgodnione) przez właścicieli pozostałej infrastruktury 
technicznej,                                                                                                                                                                                        

 klasa ciśnieniowa rury osłonowej powinna byd taka sama, jak rury przewodowej lub co najwyżej o jedną klasę 
niższa,  

 nie wymaga się przeprowadzania powykonawczych prób ciśnieniowych rur osłonowych, 
 nie wymaga się obligatoryjnego uszczelniania koocówek rur osłonowych, ani też montażu i wyprowadzania 
z nich na zewnątrz instalacji wentylacyjnej, 

 średnica rury osłonowej powinna byd jak najmniejsza (minimum dwie dymensje większa od rury 
przewodowej), ale taka by zapewnid możliwośd jej montażu na rurze przewodowej i ewentualne wypełnienie 
przestrzeni międzyrurowej, np. środkiem izolującym termicznie o odpowiedniej grubości, gdy jest to taką 
potrzebą uzasadnione, 

 przy przejściach gazociągów przez tereny skażone związkami chemicznymi, które powodują korozję 
naprężeniową w rurach polietylenowych, należy stosowad rury osłonowe a przestrzenie międzyrurowe 
wypełniad masą iniekcyjną, 

 przy skrzyżowaniach gazociągów z ciekami wodnymi, przy ich przekraczaniu powyżej poziomu wody, 
konieczne jest stosowanie ustawionych centrycznie względem rury przewodowej stalowych rur osłonowych 
i izolacji termicznych (na rurze przewodowej powinny byd nałożone pierścienie dystansowe zapewniające 
osiowe położenie rury), natomiast jeżeli gazociąg jest podczepiony lub ułożony w konstrukcji mostu lub kładki 
tak, że jest chroniony przed nadmiernym nagrzewaniem i/lub promieniowaniem UV, to stosowanie izolacji 
termicznej nie jest konieczne, 

 w przypadkach równoczesnego pełnienia funkcji rury osłonowej i przepustowej instalowanej metodami 
przecisku, przewiertu sterowanego, itp. zaleca się by rura osłonowa posiadała wzmocnienia warstwami 
ochronnymi, a w przypadkach rur stalowych wzmocnioną izolację i była klasy ciśnieniowej co najmniej takiej, 
jak rura przewodowa, 
 
Zasady powyższe nie dotyczą przypadków stosowania rur osłonowych, gdy instalowane są one nie na 
gazociągach, lecz na innych przewodach infrastruktury podziemnej, np. na kablach elektrycznych czy 
telekomunikacyjnych. W takich sytuacjach winny obowiązywad odrębne przepisy (wytyczne) branżowe 
uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami. 



Gazociągi niskiego ciśnienia należy prowadzid ze spadkiem minimum 0,4% a w najniższych punktach 
wykonywad odwodnienia wyprowadzone do skrzynek ulicznych (rys.) Punkt odwodnienia nie pełni roli 
zbiornika, a jedynie umożliwia usunięcie wody z gazociągu przy jej przedostaniu się do wnętrza rury. 

 

Rys. Odwodnienie na gazociągu niskiego ciśnienia (Rys. ZG Wałbrzych) 

 

Praca domowa 

Przenieś notatkę do zeszytu. Ze względu na rysunki najlepiej wydrukuj i wklej. Zapoznaj się z 

materiałem do lekcji i schematami przedstawiającymi ułożenie  rur osłonowych, bo materiał ten 

wykorzystamy na kolejnej lekcji.  
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