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Od roku 201 O można zauważyć częstsze stosowanie nowego materiału PE: PE 100RC. Początkowo był on używany do budowy rurociągów i obecnie jest tam
standardem. Co to za materiał i czym się różni od swoich poprzedników?

A

gresywne media charakteryzujące się wysokim
chemicznym współczynnikiem pomniejszają
cym, w większym stopniu narażające otoczenie,
stawiają szczególne wymagania w zakresie produkcji
zbiorników. Szczególnie problematyczne staje się tutaj
magazynowanie oraz obsługa tych mediów. Zbiorniki
stalowe gumowane można użytkować przez krótszy
czas - rozkład materiału może się wiązać z negatyw
nym wpływem na eksploatację i otoczenie. Wówczas
zastosowanie znajdują zbiorniki z polietylenu (PE).
Tworzywo sztuczne to materiał stosunkowo młody.
Jednym z najprostszych pod względem chemicznym
tworzyw sztucznych jest polietylen (PE). Jego łańcuch
cząsteczkowy składa się tylko z atomów węgla i wodo
ru. Przemysłowa produkcja polietylenu o dużej gęstości
(PE-HD) stała się interesująca dopiero wraz z rozwojem
katalizatorów (katalizator Zieglera-Natty) służących
do polimeryzacji etylenu mniej więcej w połowie
lat 50. XX w. Od tego momentu trwały nieustanne
prace nad polietylenem, przy czym każda z generacji
umożliwiała ekonomiczne projektowanie zbiorników
z zachowaniem bezpieczeństwa utrzymującego się na
stałym poziomie. Najnowszym typem polietylenu, jaki
można stosować w produkcji urządzeń, zbiorników
i rurociągów, jest PE 100-RC
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Rozwój polietylenu od PE 100 do PE 100-RC
Ogólne właściwości materiału wyjściowego PE-100
mówią same za siebie: przeznaczenie do kontaktu
z żywnością, elastyczność/udarność, homogeniczność
materiału, brak systemu złożonego, brak powłok,
brak włókien szklanych, trwałość chemiczna, proste
czyszczenie ze względu na niebiegunowe właściwości
powierzchni oraz prosty i tani recycling po upływie
zaplanowanej żywotności.
Również w przypadku materiału RC mamy do
czynienia z PE 100, który w procesie produkcji został
zmodyfikowany tak, by być najbardziej odpornym na
powolną propagację pęknięć (RC - resistant to crack)
z całej grupy rożnych typów PE (z wyjątkiem usiecio
wanego PE). Ta właściwość odróżnia go od PE 100.
PE 100-RC został stworzony specjalnie na potrzeby
budowy rur układanych w ziemi, gdzie punktowe, ze
wnętrzne obciążenie w ziemi lub w nacięciu, powstałe
podczas kładzenia rur, może doprowadzić do pęknię
cia, nawet po upływie dłuższego okresu eksploatacji.
Wysoka odporność na powolną propagację pęknięcia
zapewnia także większe bezpieczeństwo podczas
składowania krytycznych mediów w zbiornikach.
Jeżeli medium spowodowało powstanie w materiale
mikropęknięcia (pęknięcia naprężeniowego), to w wy-
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