
System złączy zgrzewanych dla rurociągów 
preizolowanych
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•  Jeden system dla wszystkich rodzajów 
złączy zarówno prostych, jak i odgałęzień

•  Zapewnia pełną szczelność systemu 
rur przez cały okres żywotności

•  Przetop materiału złącza i płaszcza 
osłonowego rury tworzy 
nierozerwalny monolit

•  Procedury zgrzewania polietylenu, 
sterowane i monitorowane 
komputerowo, zapewniają 
maksymalną precyzję

•  Proces zgrzewania jest nadzorowany 
przez LOGSTOR WeldMaster, 
zgrzewarkę komputerową bazującą  
na najnowszych rozwiązaniach GPS, 
GPRS, PDA oraz technologii kodów 
kreskowych 2D.

•    Wszystkie złącza typu BandJoint, 
dostarczane są z etykietą zawierającą 
kod kreskowy 2D w którym zapisane 
są indywidualne dane produktu oraz 
parametry do procesu zgrzewania

•  Montaż złączy zgrzewanych 
wykonywany jest jedynie przez 
certyfikowane przez LOGSTOR firmy 
– co stanowi gwarancję poprawnego 
montażu 

•    Chroni wartość Twojej inwestycji

•      Zapewnia zachowanie wysokiej 
bezawaryjności i trwałości systemu 
rur w przez cały okres eksploatacji

 •  Spełnia wymagania normy PN-EN 489, 
w wielu punktach znacznie je 
przewyższając

– dla połączeń rur preizolowanych

Statystyki awarii na rurociągach jednoznacznie 
pokazują, że złącza zgrzewane stanowią 
najbardziej niezawodną grupę ze wszystkich 
aktualnie stosowanych złączy. Fuzyjne 
połączenie złącza z płaszczem osłonowym 
rury w praktyce eliminuje jakąkolwiek 
konserwację oraz ewentualne koszty 
późniejszych napraw. 

System złączy zgrzewanych LOGSTOR 
BandJoint jest zdecydowanie najmocniejszym 
rozwiązaniem wśród innych złączy tego 
rodzaju. W systemie tym odcinki i elementy rur 
preizolowanych łączone są ze sobą przy 
wykorzystaniu sterowanego komputerowo 
procesu elektrycznego zgrzewania polietylenu. 
W wyniku tego złącze mufowe oraz płaszcz 
zewnętrzny rury stapiają się ze sobą w jeden 
ciągły, praktycznie nierozerwalny fragment,  
w którym strefa zgrzania jest zawsze 
mocniejsza niż sam płaszcz osłonowy.

Dlatego też złącza BandJoint są wyjątkowo 
silne i niezawodne.

Unikalne złącza
Na każdym złączu LOGSTOR BandJoint 
umieszczony jest kod kreskowy 2D, który 
zawiera informacje dotyczące zarówno 
samego złącza (rodzaj, średnica) jak i 
procesu produkcji (oporność wzorcowa) 

potrzebnych w procesie zgrzewania. 
Informacje te odczytane przez zgrzewarkę 
LOGSTOR WeldMaster, powodują 
automatyczne kalibrowanie się urządzenia 
do danego złącza i warunków zewnętrznych 
oraz pozwalają na monitorowanie procesu 
zgrzewania.

Więcej informacji dostępnych jest na naszej 
stronie internetowej: www.logstor.com/
weldmaster

Zakres stosowania
Wyjątkowa trwałość i odporność złączy 
zgrzewanych BandJoint czyni je idealnymi do 
łączenia systemów rurociągów 
przeznaczonych do dystrybucji i przesyłu 
praktycznie każdego rodzaju cieczy. 
Szczególnie nadają się do instalacji, w których:
•  uszkodzenia lub przecieki mogłyby 

dotknąć wielką liczbę użytkowników
•  ponowne uzyskanie dostępu, odkopanie  

i naprawa byłyby szczególnie trudne  
i kosztowne

•  wszelkie uszkodzenia lub przecieki miałyby 
silny, ujemny wpływ na środowisko naturalne

•  istnieje ryzyko znacznych przemieszczeń 
wzdłużnych rurociągu

•  rura ułożona jest poniżej poziomu wód 
gruntowych lub tam, gdzie grunt rodzimy 
stanowi środowisko szczególnie agresywne

System złączy zgrzewanych BandJoint  został zaprojektowany w sposób, który 
zapewnia szczelność, maksymalne bezpieczeństwo oraz trwałość przy jednoczesnym, 
absolutnie minimalnym poziomie strat ciepła.

System jest oparty na sterowanym komputerowo procesie zgrzewania elektrycznego 
polietylenu, który zapewnia wykonanie złączy o niespotykanej wytrzymałości,  
wyznaczając nowe granice niezawodności.

Otwory do pianki/odpowietrzania zamykane wtapianymi korkami 

Korpus złącza wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)

Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)

Druty miedziane stanowiące integralną część złącza – do oporowego zgrzewania 
polietylenu

Płaszcz zewnętrzny z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)

Kod kreskowy 2D zawierający indywidualne dane złacza oraz parametry do 
procesu jego zgrzewania

System 



Wsparcie techniczne
LOGSTOR zapewnia monterom szczegółowe, praktyczne szkolenie  
w zakresie montażu złączy zgrzewanych w systemie BandJoint, 
kończące się wydaniem certyfikatu. Dostarczamy również wszystkie 
narzędzia oraz sprzęt, potrzebny do prawidłowego montażu złączy 
mufowych. Umożliwia to utrzymanie wysokich standardów 
jakościowych, które są kluczem do trwałości w przypadku montażu w 
instalacjach bardziej narażonych na uszkodzenia i koszty z tym związane.

Po poprawnym założeniu złącza, w miejscu łączenia ze sobą rur oraz

po zamocowaniu obejm dociskowych monter uruchamia 
zgrzewarkę LOGSTOR WeldMaster w celu zainicjowania procesu 
zgrzewania. Komputer rejestruje wszystkie parametry procesu 
zgrzewania i używa ich do sterowana oraz monitorowania procesu 
bez jakiegokolwiek udziału montera.

W celu wykonania kompletnej dokumentacji ”online”, umożliwiającej 
późniejszy dostęp i kontrolę procesu zgrzewania przez użytkownika 
sieci, komputer zapisuje i przesyła te informacje przez internet. 

Zgrzewanie z wykorzystaniem drutów oporowych
Istotę systemu połączeń BandJoint firmy LOGSTOR stanowią specjalne druty 
miedziane umieszczone na wewnętrznej powierzchni złącza w obszarze jego 
zgrzewania.

Po założeniu złącza na około płaszcza osłonowego wspomniane druty miedziane 
stykają się bezpośrednio z powierzchnią zewnętrzną osłony. Komputer steruje 
procesem zgrzewania elektrycznego polietylenu tak, aby druty nagrzały się do ok. 
200ºC. Powoduje to stopienie się płaszcza zewnętrznego rury i złącza BandJoint  
w jedną nierozerwalną całość. Strefa zgrzewu jest zawsze mocniejsza niż sam 
płaszcz osłonowy.

Graficzna prezentacja dokumentacji 

procesu zgrzewania i jego prawidłowości 

czy proces zgrzewania elektrycznego 

wykonany jest bezbłędnie. 

Kompletny zestaw narzędzi 

montażowych LOGSTOR WeldMaster 

zaprojektowanych do wykonania 

danej pracy

Próba ciśnieniowa 

sprawdzająca szczelność przed 

zaizolowaniem

Podczas prawidłowego procesu 

zgrzewania otwór całkowicie 

wypełnia się



Typy złączy zgrzewanych BandJoint
Złącze zgrzewane elektrycznie BandJoint jest typem złącza otwartego, 
który daje się łatwo założyć na rurę osłonową bezpośrednio przed 
połączeniem. System zawiera zarówno złącza proste, jak i odgałęzione dla 
instalacji z rur pojedynczych, podwójnych oraz TwinPipe.

Zasada działania
LOGSTOR WeldMaster ma zastosowanie do zgrzewania elektro – 
oporowego złączy typu BandJoint. Technologia ta bazuje na połączeniu ze 
sobą zgrzewarki komputerowej, palmtopa PDA oraz kodów kreskowych 2D 
umieszczonych na każdym złączu BandJoint. PDA – przenośny palmtop/
komputer  steruje przepływem informacji pomiędzy zgrzewarką a złączem.

Po prawidłowym  założeniu otwartego złącza w miejscu łączenia ze sobą 
rur oraz po zamocowaniu obejm dociskowych, dane zeskanowane z kodu 
przez PDA przesyłane są automatycznie do zgrzewarki. 

Komputer steruje całym procesem kontrolując, czy obejmy utrzymują 
prawidłowy docisk, czy została osiągnięta wymagana temperatura 
przetopu oraz czy strefy zgrzewania są następnie w prawidłowy sposób 
schładzane.

Próba ciśnieniowa i zaizolowywanie
Aby zapewnić wykrycie ewentualnych nieszczelności przed zasypaniem 
rurociągów w wykopie, wszystkie złącza BandJoint przed wypełnieniem 
pianką izolacyjną poddawane są ciśnieniowej próbie szczelności.

Proces zaizolowania złącza wykonywany jest poprzez wypełnienie płynną 
pianką poliuretanową z kartonika tzw. LOGSTOR FoamPack. Zawiera ona 
składniki, które po wymieszaniu ze sobą zapewniają wytworzenie pianki 
poliuretanowej w ilości, jaka jest potrzebna do pełnego zaizolowania 
złącza o danej średnicy.

Po zakończeniu tej operacji otwory do zalewania pianką są zamykane 
specjalnymi korkami wtapianymi, które są wgrzewane w złącze tak, aby 
stały się jego integralną częścią.

Wszystko w jednym komplecie
Przyczepa montażowa (tzw. trailer) LOGSTOR wyposażona jest we 
wszystko, co jest potrzebne do szybkiego i bezbłędnego połączenia 
odcinków rur preizolowanych.

Zawiera ona specjalne obejmy ciśnieniowe do mocowania złącza do rury, 
agregat prądotwórczy, sprężarkę i sterowaną komputerowo zgrzewarkę.

Jeśli chcieliby Państwo poznać więcej szczegółów i warunki techniczne 
systemu złączy zgrzewanych LOGSTOR BandJoint, zapraszamy na stronę 
internetową: www.logstor.com

Zaprojektowany do pracy
System złączy zgrzewanych LOGSTOR BandJoint, będący jednym  
z dwóch różnych systemów złączy mufowych LOGSTOR, został 
zaprojektowany do perfekcyjnego zaizolowywania połączeń elementów 
systemu rur preizolowanych LOGSTOR. Jego celem jest zapewnienie 
minimalizacji strat ciepła oraz pełna niezawodność w całym okresie 
eksploatacji systemu.



Komponenty

Udokumentowana zgodność z wymaganiami norm
System złączy zgrzewanych LOGSTOR BandJoint spełnia wymagania normy EN 
489 „Sieci ciepłownicze – System preizolowanych, zespolonych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych  układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza 
stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu  i płaszczem 
osłonowym  z polietylenu”, co zostało udokumentowane badaniami wykonanymi 
przez niezależne instytuty badawcze.

Dodatkowo, złącza przeszły pozytywnie test obciążenia gruntem, wykonany dla 
1000, zamiast 100  cykli przemieszczeń wymaganych przez normę PN-EN 489.

Jakościowe zarządzanie procesami produkcji i montażu
LOGSTOR aktywnie zajmuje się zarówno sprawami jakości, jak i środowiska 
naturalnego, począwszy od produkcji komponentów do końcowego montażu. 
Normy ISO 9001 i ISO 14001 stanowią podstawę produkcji wszystkich typów rur 
i elementów składowych rurociągów firmy LOGSTOR.

Zapewniamy Państwa personelowi, wykonawcom, konsultantom technicznym 
oraz inspektorom nadzoru, szczegółowe i praktyczne przeszkolenie z zakresu 
wykorzystania możliwości systemu złączy LOGSTOR BandJoint i LOGSTOR 
WeldMaster, odbywające się w ośrodku szkoleniowym LOGSTOR lub na 
budowie.

Złącze zgrzewane proste 
BandJoint małe

Złącze zgrzewane proste 
BandJoint średnie

Złącze zgrzewane proste 
BandJoint duże

Złącze odgałęźne giętkie 
BandJoint

Złącze odgałęźne proste 
BandJoint TwinPipe/
TwinPipe

Złącze odgałęźne proste 
BandJoint TwinPipe/rura 
pojed.

Pianka w paczce – tzw. 
FoamPack

1a

2

1b

Materiał Polietylen (HDPE)

 z drutem miedz. osadzonym w strefach spawania

 

 Zakres wymiarów osłony (Ø mm)

Złącze BandJoint, proste

Małe 90-200

Średnie 225-800

Duże 900-1200 

Złącze zgrzewane odgałęźne Rura główna  Rura odgałęź.

Złącze odgałęźne giętkie BandJoint 90-315 90-140
    

Złącze odgałęźne proste BandJoint  

• poziome, TwinPipe/TwinPipe 125-630 90-225

• prostopadłe 125-800 110-225

• poziome, TwinPipe/rura poj. 125-630 77-110

Dane techniczne – systemu złączy zgrzewanych LOGSTOR BandJoint

1a

2

1b



Dane techniczne – systemu złączy zgrzewanych LOGSTOR BandJoint
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LOGSTOR Polska Sp. z o.o. 
ul. Handlowa 1 · 41-807 Zabrze 
tel. + 48 32 37 38 100 
lrpolska@logstor.com 

LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 
DK-9670 Løgstør · Denmark
Tel. +45 9966 1000
www.logstor.com

Biuro Handlowe 
ul. Skrzydlata 28 · 82-300 Elbląg 
tel. + 48 55 619 59 19


