Rury stalowe bez szwu i ze szwem
ciśnieniowe i konstrukcyjne
ze
stali węglowych i stopowych ferrytycznych oraz nierdzewnych austenitycznych

Rury ze stali węglowych i stopowych ferrytycznych
Rodzaj rury

ciśnieniowe

Zastosowanie
do pracy w temperaturze pokojowej
do pracy w temperaturze podwyższonej
( kotłowe )
ze stali drobnoziarnistych
do pracy w temperaturze niskiej

przewodowe

do wody i płynów wodnych
przemysł naftowy i gazowniczy

konstrukcyjne kształtowniki zamknięte okrągłe

Normy
rury bez szwu rury ze szwem
EN 10216-1
EN 10217-1
EN 10216-2
EN 10217-2
EN 10217-5
EN 10216-3
EN 10217-3
EN 10217-4
EN 10216-4
EN 10217-6
EN 10224
EN ISO 3183
EN 10219-1
EN 10210-1

Rury ze stali nierdzewnych austenitycznych
Rodzaj rury

Zastosowanie

do pracy w temperaturze :
pokojowej, niskiej i podwyższonej
konstrukcyjne mechaniczne i ogólnotechniczne
przewodowe do wody i płynów wodnych
spożywcze
przemysł spożywczy i chemiczny
aseptyczne przemysł farmaceutyczny, biochemia
ciśnieniowe

Normy
rury bez szwu rury ze szwem
EN 10216-5

EN 10217-7

EN 10297-2
EN 10296-2
EN 10312
EN 10357
DIN 11866
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Wymiary i masy jednostkowe rur

Kraje Unii Europejskiej

ISO 4200

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach.
Wymiary i masy na jednostkę długości.

EN 10220

Rury stalowe bez szwu i ze szwem.
Wymiary i masy na jednostkę długości.

EN ISO 1127

Rury ze stali nierdzewnych.
Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości.

W zakresie wymiarów i mas :
- ogólnie rury stalowe bez szwu i ze szwem, objęte są normami
ISO 4200 ( Grupa 1 - Tablica 2 ) lub EN 10220 ( Tablica 1 ).
- rury ze stali nierdzewnych austenitycznych objęte są normą EN ISO 1127 ( Tablica 3 ).
Uwagi :
Norma EN 10220 powstała w oparciu o normę ISO 4200.
Tablica 1 EN 10220 ( wymiary i masy jedn. rur ) jest identyczna z Tablicą 2 ISO 4200.
Norma EN ISO 1127 przyjęła wybrane wymiary rur z normy ISO 4200.
Do rur nierdzewnych mogą mieć zastosowanie wymiary wg norm ISO 4200, EN 10220.

Stany Zjednoczone Ameryki

ASME B36.10M

Rury stalowe spawane i bez szwu.

ASME B36.19M

Rury stalowe nierdzewne.

W zakresie wymiarów i mas :
- ogólnie rury stalowe bez szwu i ze szwem, objęte są normą ASME B36.10M.
- rury ze stali nierdzewnych objęte są normą ASME B36.19M.
Uwagi :
Norma ASME B36.19M powstała w oparciu o normę ASME B36.10M.
Do rur nierdzewnych mogą mieć zastosowanie wymiary wg normy ASME B36.10M.
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Uwagi

1. W normach ISO 4200 i EN 10220 średnice zewnętrzne rur są sklasyﬁkowane
w trzech szeregach.
Do budowy rurociągów normy zalecają stosować tylko szereg 1 :
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2. Podane w normach masy jednostkowe rur, zostały obliczone w oparciu o :
- gęstość stali węglowych 7,85 kg / dm3 w normach ISO 4200 i EN 10220
- średnią gęstość stali austenitycznych 7,97 kg / dm3 w normie EN ISO 1127.
Uwagi:
Dla konkretnego gatunku stali nierdzewnej można obliczyć masę jednostkową rur,
w oparciu o gęstości poszczególnych gatunków stali, podane w normie EN 10088-1.
Gęstości wybranych gatunków stali:
stale 1.4301, 1.4307, 1.4306, 1.4541 - 7,9 kg / dm3
stale 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4539 - 8,0 kg / dm3
stale duplex 1.4362, 1.4462, 1.4410 - 7,8 kg / dm3

3. Wymiary niektórych rodzajów rur znajdują się w innych normach, np.
- rury ze stali węglowych do gwintowania w EN 10255
- rury konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych w EN 10219-2 i EN 10210-2
- rury odporne na korozję do wody w EN 10312
- rury odporne na korozję spożywcze w EN 10357
- rury odporne na korozję aseptyczne w DIN 11886
4. Norma ASME B36.10M zawiera
- tradycyjne klasy grubości ścianek rur , wprowadzone w roku 1927 :
STD - standardowe ścianki
XS - wzmocnione ścianki
XXS - podwójnie wzmocnione ścianki
- klasy grubości ścianek rur tzw. SCHEDULE,
wprowadzone w roku 1939 w ramach systemu wymiarów NPS ( Nominal Pipe Size ),
oznaczane SCH 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160.
Uwagi:

grubości ścianek STD i SCH 40 są takie same dla NPS 1/8” ÷ 10”
XS i SCH 80 są takie same dla NPS 1/8” ÷ 8”

5. Norma ASME B36.19M zawiera własne klasy grubości - SCHEDULE z literą S
dla odróżnienia ich od klas grubości wg ASME B36.10M,
oznaczone SCH 5S, 10S, 40S, 80S.
6. Materiały rur na rurociągi przemysłowe dobiera się wg normy EN 13480-2.
7. Grubości ścianek rur rurociągów przemysłowych oblicza się wg normy EN 13480-3.
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