
System złączy termokurczliwych dla 
rurociągów preizolowanych
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•  Jeden system dla wszystkich rodzajów 
złączy

•  Unikalna struktura molekularna 
polietylenu usieciowanego trzyma 
złącze mufowe trwale na swoim miejscu

•  Zapewnia pełną szczelność przez cały 
okres żywotności

•  Można obkurczyć o dwie dymensje, co 
czyni go idealnym rozwiązaniem dla 
złączy, przy zmianach średnic rurociągów

•  Powoduje, że systemy rur preizolowanych 
stają się jeszcze bardziej niezawodne, 
zmniejszając koszty związane z 
wieloletnią eksploatacją

•  Ułatwia wykonanie trasy rurociągu  
w sposób najprostszy i najbardziej 
opłacalny kosztowo

•  Wymaga mniejszej ilości złączy, co 
pozwala na zmniejszenie kosztów 
montażu o 10 - 15%

•  Mniejsza ilość złączy oznacza mniejszą 
ilość spoin spawanych i mniejsze 
prawdopodobieństwo wystąpienia awarii

•  Montaż wymaga mniejszych nakładów 
robocizny i pozwala na stosowanie 
prostych narzędzi

•  Możliwe jest łatwe wykonanie 
odgałęzienia na istniejących 
rurociągach bez konieczności ich 
czasowego wyłączania z eksploatacji

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

System złączy LOGSTOR SXJoint jest 
uniwersalnym, trwałym i niezawodnym 
systemem złączy termokurczliwych. Zawiera 
on wszystkie elementy potrzebne do łatwego, 
opłacalnego ekonomicznie połączenia rur  
i elementów preizolowanych – nawet w 
takich miejscach, gdzie są one wystawione na 
wyjątkowo trudne warunki gruntowe.

Mniejsza ilość prostych złączy mufowych 
oznacza mniej komponentów, prostszą 
logistykę oraz oszczędność czasu i pieniędzy. 

Łatwy i prosty proces łączenia SXJoint 
praktycznie eliminuje wszelkie późniejsze 
zabiegi związane z eksploatacją i naprawami. 
Złącza montuje się szybko przy mniejszym 
nakładzie robocizny.

Oznacza to, że mogą Państwo w łatwy sposób 
zmniejszyć koszty montażu nawet o 10–15%,  
a koszty materiałów rur o 3–5%.

Identycznie jak wszystkie inne systemy złączy LOGSTOR, złącza SXJoint zostały 
zaprojektowane w sposób, który zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i trwałość 
przy jednoczesnym, absolutnie minimalnym poziomie strat ciepła.

Złącza typu SXJoint wykonane są z usieciowanego polietylenu (PEX) i zaprojektowane 
w taki sposób, aby w pełni wykorzystać szczególne i unikalne własności tego 
nadzwyczaj odpornego i trwałego materiału. Dzięki tym właściwościom, złącza są 
szczelne przez cały swój okres żywotności.

Polietylen usieciowany (PEX)

Podwójnie uszczelniane otwory do zalewania pianki/
odpowietrzania

Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) 

Niekurczliwa środkowa część korpusu złącza

Termokurczliwe końcówki złącza

Elastyczna mastyka uszczelniająca

Zakres stosowania
System złączy SXJoint jest idealnym 
rozwiązaniem dla rur preizolowanych, które 
muszą wytrzymywać naprężenia mechaniczne, 
termiczne i chemiczne – na przykład, gdy leżą 
na głębokości poniżej poziomu wód 
gruntowych. W szczególności nadaje się on 
do zastosowania tam, gdzie prawdopodobne 
są częste przemieszczenia gruntu rodzimego.

System
-dla połączeń rur preizolowanych

W systemie złączy LOGSTOR SXJoint wystarczy jedno złącze kolanowe

Łuk prefabrykowany wymaga 

zastosowania  dwóch złączy prostych

Trójnik prefabrykowany 

wymaga zastosowania trzech 

złączy prostych



Zalety PEX (polietylen usieciowany)
Unikalna struktura molekularna polietylenu 
usieciowanego (PEX) przejawia się tym, że jego 
własności obejmują wyjątkowo dużą siłę skurczu.

Po podgrzaniu, materiał ten może być rozprężany do 
dowolnie wybranego kształtu i zachowuje ten kształt 
po późniejszym ochłodzeniu. Jeśli PEX zostanie potem 
ponownie nagrzany do temperatury powyżej 120ºC, 
zawsze kurczy się do swojego początkowego kształtu.

W odróżnieniu od polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), 
PEX nie traci swoich własności po ewentualnym 
przegrzaniu podczas montażu i zachowuje swoją siłę 
skurczu, bez pełzania i relaksacji skurczu, przez cały 
okres żywotności.

Te specyficzne własności polietylenu PEX stanowią 
klucz systemu złączy LOGSTOR SXJoint.

Prostota montażu, łatwa kontrola
Montaż jest łatwym i prostym procesem, do 
którego potrzebne są tylko proste narzędzia. 
Dlatego zadanie to mogą łatwo wykonać 
monterzy po podstawowym przeszkoleniu.

Cztery proste fazy kontroli wizualnej pokazane 
powyżej pozwalają stwierdzić, czy każda faza 
montażu została prawidłowo wykonana.

Zniknięcie śladu rozprężania 

końcówki złącza oznacza, że nasuwka 

została prawidłowo obkurczona na 

płaszczu zewnętrznym rury

Czas (70°C)

Lata (w normalnej temperaturze)
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Konwencjonalny HDPE

Wysokie temperatury i niska 
jakość wykonania nie 
wpływają na PEX

Temperatura
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Próba ciśnieniowa 

sprawdzająca szczelność 

przed zalaniem pianką
Wizualne stwierdzenie, że 

wypełnienie złącza pianką 

przebiegło prawidłowo



Zaprojektowany do pracy
System złączy LOGSTOR SXJoint, 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.

Trzy różne typy złączy
System złączy LOGSTOR SXJoint obejmuje trzy różne typy złączy 
mufowych, potrzebnych do połączenia prostych ciągów rur oraz łuków  
i odgałęzień. Jeden z typów złączy mufowych (SXB) umożliwia wykonanie 
załamań o dowolnie wybranym kącie.

Złącza są dostarczane w szczelnych plastikowych opakowaniach w celu 
ochrony przed zawilgoceniem i zabrudzeniem do chwili wykonania montażu.

Zasada działania
Złącza LOGSTOR SXJoint wykonane są z wytłaczanego, usieciowanego 
polietylenu (PEX). Nasuwka składa sie z dwóch termokurczliwych końcówek 
po obu stronach złącza oraz środkowej części – nietermokurczliwego 
korpusu. Na wewnętrznych powierzchniach obu termokurczliwych 
końcówek złącza umieszczona jest elastyczna mastyka, która w 
połączeniu z mocnym skurczem złącza zapewnia zarówno utrzymanie 
złącza na właściwym miejscu jak i jego szczelność przez cały okres 
eksploatacji rurociągu.

Wszystkie złącza SX należy umieścić na preizolowanej rurze przed 
wykonaniem spoin spawanych, łączących ze sobą rury i elementy 
preizolowane. Następnie poprzez podgrzanie za pomocą palnika 
gazowego (propan-butan) obu końcówek złącza do temperatury powyżej 
120°C następuje ich obkurczenie i szczelne zaciśnięcie na płaszczu 
osłonowym łączonych rur.

Potem złącze poddaje się próbie szczelności i zaizolowywuje, wypełniając 
płynną pianką poliuretanową z kartonika tzw. LOGSTOR FoamPack. 
Zawiera ona składniki, które po wymieszaniu ze sobą zapewniają 
wytworzenie pianki poliuretanowej (PUR) w ilości dokładnie takiej, jaka jest 
potrzebna do pełnego zaizolowania złącza o danej średnicy. Po zakończeniu 
piankowania otwory do zalewania/odpowietrzania zamyka się za pomocą 
podwójnego uszczelnienia.

Środkowa część korpusu złącza posiada nieznacznie większą średnicę  
w stosunku do średnicy rurociągu, co powoduje, że izolacja poliuretanowa 
wypełniająca złącze nie tylko wiąże ze sobą trwale rurę przewodową  
z wewnętrzna powierzchnią złącza (identycznie jak w rurze preizolowanej), 
ale dodatkowo „klinuje” trwale złącze w miejscu jego montażu.

Zapewnia to, że złącze zawsze pozostanie na swoim miejscu, niezależnie 
od dowolnych przemieszczeń systemu rur preizolowanych w gruncie.

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

Zielony pigment znika, gdy 

łatka stanowiąca drugie 

uszczelnienie korka zostanie 

podgrzana do właściwej 

temperatury



Komponenty

SX – złącze proste

SXB – złącze kolanowe – 
dowolne kąty załamań

SXT – złącze teowe, do 
odgałęź. prostych i 
równoległych

Pianka w paczce – tzw. 
FoamPack

Dane techniczne – system złączy LOGSTOR SXJoint

Materiał

Korpus nasuwki Polietylen usieciowany (PEX)

Kołnierze i śruby do SXT Stal nierdzewna wysokiej jakości

 

 Zakres średnic osłony (Ø mm)

SX – złącze proste*

Rury pojedyncze 90-450

Rury TwinPipe 125-450 

  

SXB z – złącze kolanowe*

Rury pojedyncze 90-315

Rury TwinPipe 125-315

SXT – złącze teowe Rura główna Rura odgałęźna*

Rury pojedyncze 90-315 77-200 

Rury TwinPipe 125-315 125-200

*Możliwość skurczu o dwie dymensje

Udokumentowana zgodność z wymaganiami norm
System złączy LOGSTOR SXJoint spełnia wymagania normy PN-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”. Złącza pozytywnie przeszły test obciążenia gruntem wykonany dla 
10 – krotnie większej ilości cykli przemieszczeń niż jest to wymagane 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 SXJoint, odbywające się w 
ośrodku szkoleniowym LOGSTOR lub na budowie.

Dodatkowo, instrukcje montażu dostępne są w Poradniku Montażu i 
Eksploatacji dostępnym na naszej stronie internetowej www.logstor.com



Dane techniczne – system złączy LOGSTOR SXJoint

31
75

 M
ed

ie
gr

up
pe

n 
03

/1
4 

Pl

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


