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HPL-Rury
Rury stalowe precyzyjne bez szwu do stosowania w hydraulicznych 

i pneumatycznych układach ciśnieniowych
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Przedsiębiorstwo

Rury stalowe precyzyjne bez szwu o specjalnej dokładności wymiarowej
Średnica zewnętrzna:  1,5 – 400 mm
Grubości ścian:  0,2 – 28.5 mm

Spawane rury stalowe precyzyjne o specjalnej dokładności wymiarowej
Średnica zewnętrzna:  20 – 120 mm
Grubości ścian: 1,0 – 7,5 mm

Spawane rury stalowe precyzyjne kalibrowane na wymiar 
Średnica zewnętrzna: 25 – 114,3 mm
Grubości ścian: 1,75 – 8,5 mm

Inne wymiary do uzgodnienia 

Program produkcyjny 

Produkcja rur stalowych precyzyjnych bez szwu i ze szwem 
zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak: 
EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, EN 10305-4, EN 10216, 
EN 10217, ASTM A 179, A 192, A 209, A 210, A 213,  
A 556, japońskie oraz brytyjskie standardy jak również inne 
standardy do uzgodnienia. 

Francja

Niemcy

Holandia

Meksyk

Przedsiębiorstwo
Mannesmann Precision Tubes z siedzibą w Mülheim w zagłębiu 
rury zatrudniający 2300 pracowników jest aktywnym,  
odnoszącym sukcesy na arenie międzynarodowej, partnerem  
w branży przemysłowej dla rur stalowych precyzyjnych  
o doskonałej jakości dostosowanych do potrzeb klienta.

Nasze lokalizacje w Niemczech, Francji, Holandii i Meksyku 
stanowią podstawę dla doskonałej wydajności dostaw oraz  
wysokiego zadowolenia klienta.
Mannesmannröhren-Werk GmbH z siedzibą w Zeithain  
zaopatruje Mannesmann Precision Tubes Group prefabrykatami 
bezszwowymi walcowanymi na gorąco.

Struktura koncernu
Synergistyczne efekty wynikające z integracji w grupie Salzgit-
ter zapewniają wyjątkową wydajność – od surowca 
(materiału wstępnego) aż do gotowej rury stalowej precyzyjnej.

Przedsiębiorstwa dywizji Mannesmann, specjalizujące się  
w różnych produktach rur stalowych, zajmują czołowe pozycje 
na swoich rynkach.

  Centrala
 Biura sprzedaży
  Produkcja
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Informacje ogólne
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Informacje ogólne

Odkształcalność na zimno
Rury HPL uzyskują dobrą formowalność na zimno poprzez 
końcową obróbkę cieplną. Podczas gięcia należy wziąć pod 
uwagę odpowiednią redukcję grubości ścianek i nieokrągłości 
w obszarze gięcia.
Odpowiednie współczynniki redukcyjne dla projektowania 
łuków i przekrojów owalnych podano w DIN 2413 część 2.

Spawalność
Rury mogą być spawane bez wstępnego podgrzewania 
i obróbki wtórnej przy użyciu konwencjonalnych metod.

Jakość powierzchni
Zgodnie z normą EN 10305-4 rury wykazują gładką 
zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię o chropowatości 
Ra ≤ 4 μm.

Rodzaje pasywacji
Zarówno wysoko jakościowo pasywowane rury HPL, jak 
i rury HPL pasywowane grubowarstwowo są galwanicznie 
ocynkowane na zewnątrz powłoką cynkową o standardowej 
grubości warstwy cynku od 8 do 12 μm a następnie 
pasywowane. Inne grubości powłok i średnic zewnętrznych 
> 42 mm do uzgodnienia.

Bez określenia dodatkowych wymagań, rury standardowo są 
powlekane i testowane zgodnie z normą ISO 2081.

Oznaczenie wg ISO 2081 podaje poniższy przykład:
Powłoka galwaniczna ISO 2081-Fe/ Zn8/C

Przykład ten przedstawia galwaniczną powłokę cynkową na 
materiale żelaznym (Fe) o minimalnej grubości powłoki 8 µm 
(Zn8) z bezbarwną iryzującą powłoką (C).

Rdza biała Rdza czerwona

Warstwa pasywacji
(około 0,25 – 0,8 µm)

Warstwa cynku 
(około 8 – 12 µm)

Powierzchnia rury

Mannesmann Precision Tubes dysponuje wysokojakościowym 
systemem pasywacji metodą powlekania wolną od 
sześciowartościowego chromu (Cr-VI-freie), w pełnej 
zgodności z dyrektywą europejską 2000/53/EG obowiązującą 
od 2007 roku.

Wysoko jakościowo pasywowane rury mają przezroczysty i 
bezbarwny wygląd. Odporność na białą rdzę (test mgły solnej 
ISO 9227) wynosi ≥ 200 h (wartość ta dotyczy prostych 
odcinków rur i zmniejsza się przez odkształcenie).

Rdza biała jest białą powłoką, która tworzy się na  
powierzch niach ocynkowanych (elementach ocynkowanych) 
magazynowanych w pomieszczeniach o niewystarczającej 
wentylacji. Luźna biała rdza nie zapewnia żadnej  
ochrony.

Rdza czerwona (rdza) jest produktem korozji powstałej 
z korozji atmosferycznej żelaza. Czerwona rdza ma kolor czarny 
aż do czerwono-brązowego i luźną, porowatą strukturę. 
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Informacje ogólne

Gatunek stali

C Si Mn P S

% % % % %

E235 ≤ 0,17 ≤ 0,35 ≤ 1,20 ≤ 0,025 ≤ 0,015

E355 ≤ 0,22 ≤ 0,55 ≤ 1,60 ≤ 0,025 ≤ 0,015

Tabela 1: Skład chemiczny1)

1) Minimalna zawartość Alcałk. dla obu gatunków stali jest uregulowana, z wyjątkiem 
dodatkowych pierwiastków wiążących azot takich jak Nb, Ti i V.
Dodatki Nb, Ti i V są dopuszczalne według uznania wytwórcy.
Zawartość tych pierwiastków powinna być podana. 

Gatunek stali Wytrzymałość
na rozciąganie

Granica
plastyczności

Wydłużenie

Rm ReH A

MPa MPa %

min min

E235 340 – 480 235 25

E355 490 – 630 355 22

Tabela 2: Właściwości mechaniczne w temperaturze 
pokojowej2)

2) Dla rur o średnicy zewnętrznej ≤ 30 mm i o grubości ścianki ≤ 3 mm minimalne 
wartości ReH są o 10 MPa niższe od wartości podanych w tej tabeli.

Tymczasowa ochrona antykorozyjna
Wszystkie rury są pokryte warstwą oleju mineralnego
zawierającego inhibitor jako tymczasową ochronę antykorozyjną:  
Rury HPL, czarne:
2 mm ≤  ŚW < 6 mm:  powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna

olejona
ŚW ≥ 6 mm:  powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna 

olejona lub  
wewnętrzna i zewnętrzna fosforanowana 
i olejona 

Rury HPL, ocynkowane:
dla rur o średnicy ŚZ < 8 mm
lub o średnicy ŚW ≤ 4 mm: odtłuszczone, nienaoliwione  
dla rur o średnicy ŚZ > 8 mm
lub o średnicy ŚW > 4 mm: na zewnątrz i wewnątrz olejone



Znakowanie 
Wszystkie rury są cechowane w sposób ciągły na całej swojej 
długości. Znakowanie zawiera następujące informacje:
• nazwa lub znak firmy
• typ rury
• wymiar
• numer normy
• gatunek stali
• stan dostawy
• numer wytopu
• dodatek
• kraj pochodzenia

Kontrole
W ramach normy EN 10305-4 rury HPL są standardowo 
poddawane specjalnym testom odbiorczym obejmującym 
wiążące testy niszczące i nieniszczące. Dodatkowe opcjonalne 
lub niestandardowe badania mogą być uzgodnione na etapie za-
pytania ofertowego. 

Dokumenty kontroli
Rury HPL dostarczane są standardowo ze swiadectwem odbioru 
3.1 zgodnie z EN 10204. Świadectwo odbioru 3.2 może być 
uzgodnione przy zapytaniu ofertowym i zamówieniu.

6

Przykład oznakowania:

MPT-BR  HPL  10 x 1  EN 10305-4  E235 +N  3484711  Cr6-frei  Germany

Końce rur
Standardowo: końce gładke, nieobrabiane
Wyjątek: Wysoko jakościowo pasywowane rury o średnicy ze-
wnętrznej < 8 mm względnie o średnicy wewnętrznej ≤ 4 mm: 
„Końce ściśnięte „ tzn. końce obcięte i lekko zdeformowane!
Zabezpiecznie końców rur (tylko w przypadku końcówek 
nieściśniętych)
Rury o średnicy wewnętrznej ≤ 4 mm są zamykane plastikowymi 
kapslami.
Rury o średnicy wewnętrznej > 4 mm są zamykane plastikowymi 
korkami.
Rury o średnicy zewnętrznej ≤ 42 mm i długościach różniących  
się od 6000 + 10/- 0 mm są dostarczane z niezamkniętymi 
końcówkami rur; Końce są zabezpieczone niebieskimi  
plastikowymi workami.

Pakowanie 
Rury o średnicy zewnętrznej ≥ 15 mm pakowane są w 
sześciokątne wiązki spinanie taśmą stalową o stałej liczbie rur da-
nego wymiaru.
Dodatkowe ilości, krótkie długości i rurki o średnicy zewnętrznej 
< 15 mm dostarczane są w okrągłych wiązkach.
Inne rodzaje opakowań (na przykład w skrzyniach, w tubach 
tekturowych, w wiązkach z końcówkami rur w folii) po 
uzgodnieniu.
Pakowanie w skrzynie jest zazwyczaj konieczne w przypadku rur 
cienkościennych i transportów zamorskich. 

Ogólne warunki sprzedaży 
Dostawy realizowane są wyłącznie wg naszych ogólnych  
warunków sprzedaży i płatności, które chętnie prześlemy Państwu 
na życzenie lub które można pobrać z Internetu pod adresem 
www.mannesmann-precision-tubes.com.

Informacje ogólne
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Obliczanie grubości ścianki

Wymiarowanie grubości ścianek 
Obliczenia grubości ścianek rur stalowych pod ciśnieniem 
wewnętrznym są zgodne z DIN 2413 część 1. Charaktery-
styczne dane materiałowe dla rur bezszwowych pod 
obciążeniami pulsacyjnymi można pobrać z DIN 2413 Część 1, 
sekcja 4.2.3. Wybór wymiarów rur dla ciśnień konstrukcyjnych 
ps (ps = dopuszczalne ciśnienie w systemie) od 100 do 500 
barów znajduje się w DIN 2445 część 2. 

Średnica 
zewnętrzna 
rury

wynikowe grubości ścianki przy danym ciśnieniu roboczym ps

100 barów 160 barów 250 barów 315 barów 400 barów 500 barów

mm mm mm mm mm mm mm

4 0,8 1,00  - - - -

6 1,0 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50

8 1,0 1,00 1,50 1,50 1,50 2,00

10 1,0 1,00 1,50 1,50 2,00 2,50

12 1,0 1,50 2,00 2,00 2,50 2,50

15 1,5 1,50 2,00 - - -

16 1,5 1,50 2,00 3,00 3,00 3,50

18 1,5 2,00 2,50  - - -

20 1,5 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

22 1,5 2,00 3,00  - - -

25 2,0 2,50 3,00 3,50 4,50 6,00

28 2,0 2,50 3,50 - - -

30 2,0 3,00 4,00 5,00 5,00 6,00

35 2,0 3,00 - - - -

38 3,0 4,00 5,00 5,50 7,00 8,00

42 3,0 4,00 - - - -

50 4,0 5,00 6,00 8,00 9,00 10,00

Średnica 
zewnętrzna 
rury

wynikowe grubości ścianki przy danym ciśnieniu roboczym ps

100 barów 160 barów 250 barów 315 barów 400 barów 500 barów

mm mm mm mm mm mm mm

4 0,8 1,00 - - - -

6 1,0 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00

8 1,0 1,00 1,50 1,50 2,00 2,50

10 1,0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

12 1,0 1,50 2,00 2,00 2,50 3,50

15 1,5 1,50 2,00 - - -

16 1,5 1,50 2,50 3,00 3,50 4,50

18 1,5 2,00 2,50 - - -

20 1,5 2,00 3,00 3,50 4,50 5,50

22 1,5 2,00 3,00 - - -

25 2,0 2,50 3,50 4,50 5,50 7,00

28 2,0 2,50 4,00 - - -

30 2,0 3,00 4,00 5,00 7,00 8,00

35 2,5 3,50  - - - -

38 3,0 4,00 5,00 7,00 8,00 10,00

42 3,0 4,00 - - - -

50 4,0 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00

Tabela 3: Wymiary, rodzaj obciążenia A dla skoku roboczego 
ps ±60 barów

Tabela 4: Wymiary, rodzaj obciążenia B dla skoku roboczego  
0 do ps +60 barów

Powyższe wartości odnoszą się do obliczeń rur prostych. 
W przypadku rur giętych należy w razie potrzeby przeprowadzić obliczenia 
zgodnie z normą DIN 2413, część 2, wydanie czerwiec 2011.

Powyższe wartości odnoszą się do obliczeń rur prostych. 
W przypadku rur giętych należy w razie potrzeby przeprowadzić obliczenia 
zgodnie z normą DIN 2413, część 2, wydanie czerwiec 2011.

 ps + 60
 ps

ps - 60

t

ps  + 60
ps

t

Ponieważ w układach hydraulicznych należy liczyć się ze 
skokami ciśnienia, w obliczeniach projektowych należy 
odpowiednio uwzględnić wytrzymałość zmęczeniową i 
naprężenia rozerwania zmęczeniowego przy zmiennych 
obciążeniach pulsacyjnych. 
Norma DIN 2413 część 1 i załącznik 1 do normy DIN 2445 
zawierają odpowiednie instrukcje obliczeniowe do określania 
grubości ścianek.
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Mannesmann Precision Tubes GmbH
Wiesenstraße 36
45473 Mülheim an der Ruhr, Germany
www.mannesmann-precision-tubes.com

Wydział przemysłu
Telefon:  +49 208 458-1507
Telefaks: +49 208 458-1635
Poczta elektroniczna: industry.mpt@mannesmann.com

Twój lokalny kontakt:

SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL Sp. z o.o.
ul. Poznańska 41
62-400 Słupca

Tel. +48 63 27 438 00, 27 43 801
Fax: +48 63 27 438 08, 27 43 809
Web: www.salzgitter.pl
Email: slp@salzgitter.pl

NIP: 667-15-32-402
REGON: 311011046




