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Przykład zastosowania

Wymogiem są oczywiście nieutwardzone 
powierzchnie, o które trudno w otoczeniu 
miejskim.
O ile zastosowanie pługa do układania kabli 
każdego typu, przewodów ochronnych do 
kabli, przewodów wody pitnej, ścieków i gazu 
jest całkiem powszechne, ta metoda nie jest 
często wykorzystywana w przypadku sieci 
ciepłowniczych.

Budowa
Nasz klient, Vattenfall Wärme Berlin AG, 
zamierzał przyłączyć dzielnicę mieszkaniową 
„Allees des Chateaux” do istniejącej sieci 
ciepłowniczej. Wiązało się to z wykonaniem 
połączenia o długości około 400 m. Dzielnica 
znajduje się na podmiejskim terenie rekreacyj-
nym Barnim, który na północnym wschodzie 
graniczy z Berlinem.
Po uzgodnieniu z Berliner Forsten i urzędem 
ds. ochrony środowiska w Pankow ustalono 
przebieg trasy pod lasem Bucher Wald.
Wybór padł na kable ciepłownicze FLEX-
WELL i nieszkodliwą dla środowiska metodę 
układania za pomocą pługa.
FLEXWELL wybrano dlatego, że rura jest 
dostępna w pełnej długości 410 m i w prze-
biegu trasy nie jest konieczne stosowanie muf 
połączeniowych ani elementów kompensa-
cyjnych. 

Projekt
Na początku listopada 2019 roku w Berlin-
Buch zrealizowaliśmy nietypowe dla naszej 
firmy prace związane z ułożeniem kabli 
ciepłowniczych FLEXWELL.
Tylko nieliczni, długoletni pracownicy 
pamiętają budowę w Poczdamie sprzed 
ponad 20 lat, podczas której wkopano kable 
ciepłownicze FLEXWELL 147/220 przy użyciu 
pługa do kabli.
Ten sposób układania nadaje się w 
szczególności do dłuższych odcinków w ob-
szarach lądowych, ponieważ jest wyjątkowo 
szybki i nieszkodliwy dla środowiska.
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w przebiegu trasy nie jest konieczne stoso-
wanie muf połączeniowych ani elementów 
kompensacyjnych. Za pługiem, oprócz krótkie-
go czasu układania, przemawiały również brak 
konieczności ściągania wierzchniej warstwy 
podłoża i nieznaczne zagęszczenie gleby.
Aby zabezpieczyć drzewostan, zaplanowano 
ułożenie przewodów pod leśną drogą, która 
i tak była przeznaczona do ponownego 
utwardzenia.

Wykonanie
Dnia 4 listopada na naczepie niskopodwozio-
wej do Berlin-Buch dostarczono dwa bębny, 
zawierające po 410 m kabla ciepłowniczego 
FLEXWELL FHK 147/220, DN 125. Bębny 
wyładowano żurawiem i umieszczono w 
naszych naczepach bębnowych, a następnie 
rozwinięto rurę wzdłuż planowanej trasy.

Pług dojechał na miejsce 6 listopada i 
wczesnym rankiem kolejnego dnia rozpoczął 
pracę. Układanie łącznie 820 m kabla 
ciepłowniczego FLEXWELL zakończono bez 
problemów w ciągu zaledwie jednego dnia.


