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Zewn´trzne sieci ciep∏ownicze, technologiczne i c.w.u.

Na rynku funkcjonuje kilkanaÊcie

firm dostarczajàcych materia∏ do re-

alizacji zewn´trznych sieci ciep∏ow-

niczych, technologicznych i c.w.u.

wykonywanymi w technologii rur

preizolowanych i wykonawca powi-

nien byç w pe∏ni Êwiadomy, jakimi

mo˝liwoÊciami dysponuje. Znajo-

moÊç tematu wywiera te˝ dobre

wra˝enie na inwestorze, co mo˝e

wzbudzaç zaufanie i byç prognosty-

kiem do dalszej owocnej wspó∏pra-

cy. Niektóre zadania sà planowane i

przygotowane z wyprzedzeniem, in-

ne pojawiajà si´ niespodziewanie.

Wykonawca w ka˝dym wypadku po-

winien spe∏niç oczekiwania inwe-

stora i jednoczeÊnie wyjÊç na swoje.

W myÊl przepisów na wykonanie

okreÊlonej, nawet najmniejszej in-

westycji powinien istnieç projekt

wykonawczy, w którym jest podana

technologia i zasady realizacji. Cz´-

sto si´ jednak zdarza, ˝e wykonaw-

ca, w pe∏ni Êwiadomie, odst´puje od

wytycznych zapisanych w projekcie

i zadanie jest realizowane w inny

sposób, niestety, nie zawsze ko-

rzystny dla inwestora. Powodów te-

go mo˝e byç wiele. Najgorzej, gdy

jedynym jest znajomoÊç przez wy-

konawc´ tylko jednej technologii. 

Bez wzgl´du na wielkoÊç i zakres

zadania, w rozmowach ze zlecajàcym

przewijaç si´ b´dà wzajemnie zale˝-

ne trzy kryteria:

l koszt realizacji i eksploatacji,
l czas realizacji zadania,
l jakoÊç i niezawodnoÊç.

Jest rzeczà oczywistà, ˝e ka˝dy

chcia∏by mieç zrobione coÊ bardzo

szybko, bardzo tanio i z najlepszych

materia∏ów, tak ˝eby dzia∏a∏o nieza-

wodnie przez d∏ugie, d∏ugie lata.

Podane kryteria sà od siebie zale˝-

ne, przenikajà si´ wzajemnie i wy-

kluczajà. Inwestor powinien mieç

ÊwiadomoÊç tych zale˝noÊci i zlecaç

wykonanie zadania z przekonaniem,

˝e wybra∏ wariant optymalny. Za-

cznijmy naszà analiz´ od czasu wy-

konania zadania, spraw´ kosztów zo-

stawmy na póêniej.

W obecnej sytuacji czynnik czasu

odgrywa bardzo wa˝nà rol´. Mo˝e

nie zawsze, ale zdarzajà si´ inwe-

storzy, którzy w umowach zapisujà

bardzo wysokie kary za ka˝dy dzieƒ

opóênienia. Je˝eli wykonawca nie

przeanalizuje przed podpisaniem

umowy wszystkich aspektów reali-

zacji, mo˝e go to drogo kosztowaç.

Musi, bezwarunkowo, przejrzeç

projekt wykonawczy, zweryfikowaç

go, skonfrontowaç z istniejàcà sytu-

acjà w terenie. Zdarza si´, ˝e pro-

jekt powsta∏ wczeÊniej, a w miejscu

realizacji zasz∏y zmiany, które mogà

mieç istotny wp∏yw na przebieg in-

westycji. W przypadku prowadzenia

prac w rejonie obj´tym ochronà

konserwatorskà, koniecznie nale˝y

wprowadziç do umowy zapis zabez-

pieczajàcy wykonawc´ w razie

opóênieƒ spowodowanych badania-

mi archeologicznymi. W tym przy-

padku opóênienie to nie kilka dni,

ale tygodnie, a nawet miesiàce. Od-

powiednie zapisy w umowie zabez-

pieczajà strony przed wzajemnym

udowadnianiem sobie winy i przy-

czyny niedotrzymania terminów.

Rury w os∏onie
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Tegoroczna zima by∏a wyjàtkowo ∏askawa dla firm budowla-
nych. Wielu przedsi´biorców mia∏o okazj´ wykonywaç prace w
grudniu, a nawet w styczniu. Niemniej stoimy u progu nowego
sezonu wykonawczego. Przed firmami wykonawczymi pojawià
si´ nowe zadania i wyzwania. W artykule zajm´ si´ zewn´trz-
nymi sieciami ciep∏owniczymi, technologicznymi i c.w.u. wyko-
nywanymi w technologii rur preizolowanych.
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Na czas realizacji ma te˝ wp∏yw zastosowana technologia

i wymagania odbiorowe. JeÊli u˝yte zostanà rury sztywne,

nie unikniemy prac spawalniczych, „przeÊwietlania” spa-

wów, je˝eli dokumentacja tego wymaga, i mufowania. Pró-

ba ciÊnieniowa musi byç dokonywana przy odkrytych spo-

inach, co tak˝e wp∏ywa na wyd∏u˝enie okresu realizacji. W

przypadku zastosowania elastycznych systemów preizolo-

wanych istnieje mo˝liwoÊç znacznego skrócenia czasu trwa-

nia robót, bowiem ∏àczenie odcinków nie wyst´puje w ogó-

le, wzgl´dnie, w zale˝noÊci od konfiguracji sieci, iloÊç z∏àcz

jest zredukowana do minimum. W czasie budowy, w trakcie

monta˝u rurociàgów, mo˝na napotkaç nieprzewidziane ko-

lizje. W przypadku systemów sztywnych wià˝e si´ to z za-

mówieniem dodatkowych elementów takich jak kolana czy

odboczki, system elastyczny, dzi´ki swoim w∏aÊciwoÊciom

pozwala z regu∏y na rozwiàzanie sprawy bez dodatkowych

elementów. Sztywne stalowe rury preizolowane sà najbar-

dziej rozpowszechnione i znane wi´kszoÊci wykonawców, z

tej racji wiadomo, w jakie narz´dzia nale˝y si´ wyposa˝yç,

przyst´pujàc do realizacji, aby nie napotkaç przykrych nie-

spodzianek. Dla mniej znanych technologii dopiero w

ostatniej chwili mo˝e okazaç si´, ˝e do monta˝u elementów

konieczne sà specjalistyczne narz´dzia czy przyjazd serwi-

santa. To te˝ mo˝e mieç wp∏yw na wyd∏u˝enie si´ czasu re-

alizacji. Nie wszystkie firmy oferujàce systemy preizolowa-

ne produkujà je w Polsce, materia∏y idà na miejsce budowy

z zagranicy. Problem pojawia si´ w momencie, gdy wskutek

z∏ej specyfikacji nale˝y domówiç jakiÊ element, i zdarza si´,

˝e z powodu jakiegoÊ drobiazgu realizacja opóênia si´ o kil-

ka dni. Wiele czynników ma wp∏yw na w∏aÊciwe wykonanie

zadania. Wykonawca przed przystàpieniem do budowy po-

winien je dok∏adnie rozwa˝yç.

JakoÊç i niezawodnoÊç

Ten aspekt jest niedoceniany i najcz´Êciej pomijany w

dyskusjach, szczególnie gdy inwestorem jest ktoÊ spoza

bran˝y ciep∏owniczej. Wbrew powszechnie panujàcej opi-

nii, o czym wspomina∏em na tych ∏amach ju˝ niejednokrot-

nie, systemy preizolowane te˝ majà s∏abe punkty, tyle tyl-

ko, ˝e namacalne skutki uszkodzeƒ, zwiàzane z perforacjà

rury przewodowej i wyciekiem czynnika, mogà objawiaç si´

dopiero w kilka, kilkanaÊcie lat po monta˝u rurociàgów. Z

tego wzgl´du nieodzownym elementem budowy sieci pre-

izolowanej jest ∏àczenie instalacji alarmowej. Pozwala to na

sukcesywnà kontrol´ stanu izolacji i ewentualne dzia∏ania

naprawcze. Systemy elastyczne z rurà przewodowà z two-

rzywa sztucznego nie majà wbudowanego systemu alarmo-

wego. Co prawda, istniejà techniczne sposoby kontroli sta-

nu izolacji takich rurociàgów, jednak˝e w praktyce nie jest

to wykorzystywane. Na niezawodnoÊç uk∏adu majà wp∏yw

zarówno solidnoÊç wykonania, jak i jakoÊç u˝ytych materia-

∏ów. Zespó∏ z∏àcza, który zawodzi najcz´Êciej, powinien

gwarantowaç szczelnoÊç w trakcie pracy rurociàgu. Du˝y

wp∏yw na to ma, oprócz starannego spawania i mufowania,

rodzaj zastosowanych muf. Najbardziej zawodne sà proste

mufy nasuwkowe i metalowe mufy sk∏adane, od monta˝u

których odchodzi si´ w ogóle. Najmniej zawodne sà mufy

elektrozgrzewane. Na polskim rynku najcz´Êciej stosowane

sà mufy termokurczliwe, które wykazujà zadowalajàcà

szczelnoÊç i sà proste w monta˝u. Mówiàc o niezawodnoÊci

miesí cznik informacyjno-techniczny

www.instalator.pl



58

uk∏adów ciep∏ej wody u˝ytkowej,

koniecznie nale˝y podkreÊliç zalety

systemów z tworzywowà rurà prze-

wodowà nad tymi z rurami stalowy-

mi ocynkowanymi, a to ze wzgl´du

na brak korozji tych pierwszych.

Mówiàc o jakoÊci, nale˝y te˝

wspomnieç o stratach ciep∏a w trak-

cie pracy systemu. WielkoÊç strat

uzale˝niona jest od jakoÊci i grubo-

Êci izolacji. Producenci systemów

preizolowanych oferujà ró˝ne rodza-

je pianek izolacyjnych i niemal ka˝-

dy z nich zachwala zdolnoÊci izola-

cyjne. W praktyce nie ma prostych

mo˝liwoÊci sprawdzenia skuteczno-

Êci izolacji i opini´ nale˝y wyrabiaç

na podstawie artyku∏ów w prasie fa-

chowej i rozmów z kolegami z bran-

˝y. Problem strat jest dla inwestora

niezmiernie wa˝ny, bowiem rzutuje

na op∏acalnoÊç inwestycji.

Inwestor powinien zdawaç sobie

spraw´, ˝e koszty materia∏ów i wy-

konawstwa sà tylko cz´Êcià nak∏a-

dów zwiàzanych z istnieniem sieci.

Czasami stosunkowo niewielki wy-

datek na lepszy materia∏ czy pew-

niejsze wykonawstwo mo˝e przy-

nieÊç du˝e oszcz´dnoÊci w okresie

eksploatacji.

Na za∏àczonym wykresie przed-

stawiono rozk∏ad kosztów budowy i

eksploatacji 2 kilometrowej roz-

dzielczej sieci cieplnej w okresie 20

lat „˝ycia” systemu. Ponad jednà

trzecià kosztów ca∏kowitych stano-

wià straty ciep∏a, na drugim miejscu

sà koszty napraw, w sumie tworzy to

ponad po∏ow´ kosztów ca∏kowitych.

Z tego wzgl´du tak istotnym czyn-

nikiem jest w∏aÊciwe podejÊcie do

zagadnienia budowy sieci. Inaczej

wyglàda sprawa, gdy budowane b´-

dzie krótkie kilku-, kilkunastome-

trowe przy∏àcze, a inaczej, jeÊli w

gr´ wchodzi realizacja wielokilome-

trowej sieci. W tym drugim przypad-

ku w gestii projektanta le˝y prze-

prowadzenie analizy ekonomicznej.

Jednak˝e przy niewielkich przy∏à-

czach, ju˝ bez specjalnych analiz

tak˝e mo˝na szukaç oszcz´dnoÊci.

Z regu∏y wyst´puje sprzecznoÊç

interesów, wykonawca chcia∏by jak

najmniejszym kosztem zrealizowaç

zadanie i zainkasowaç pieniàdze, in-

westor za niewielkie pieniàdze

chcia∏by wybudowaç przy∏àcze (sieç

cieplnà) z najlepszych dost´pnych

materia∏ów i z dobrym jakoÊciowo

wykonawstwem. Kompromis polega

na rzetelnym podejÊciu do rzeczy

zarówno inwestora, jak i wykonaw-

cy. Je˝eli dostarczane mia∏oby byç

ciep∏o technologiczne, gdzie prze-

stój z powodu awarii powodowa∏by

du˝e straty zwiàzane z przestojem

zak∏adu, bardziej op∏aca si´ zastoso-

waç najlepsze mufy i sta∏y nadzór

poprzez detektor i mieç pewnoÊç

niezawodnej dostawy ciep∏a. To po-

winno byç przedstawione inwesto-

rowi, który z du˝ym prawdopodo-

bieƒstwem zaakceptuje rozwiàzanie

dro˝sze, majàc na uwadze wi´ksze

bezpieczeƒstwo. Spotkaç si´ mo˝na

czasami z sieciami tzw. Czteroprze-

wodowymi. W tym przypadku w wy-

kopie prowadzone sà równolegle

cztery przewody: centralne ogrze-

wanie – zasilanie i powrót oraz cie-

p∏ej wody u˝ytkowej oraz cyrkulacji.

Jednym ze sposobów obni˝enia

kosztów realizacji jest zastosowanie

systemów z rurami podwójnymi w

jednej obudowie. W tym przypadku

szerokoÊç wykopu pomniejsza si´

znacznie, co ma istotne znaczenie

przy pracach odtworzeniowych, gdy

nawierzchnia jest wykonana np. z

betonu czy asfaltu. Tak˝e straty cie-

p∏a w tak skonstruowanych rurach

sà mniejsze. W systemach elastycz-

nych, co prawda, w ograniczonym

zakresie, mo˝na spotkaç si´ z rura-

mi preizolowanymi posiadajàcymi w

swoim p∏aszczu cztery rury przewo-

dowe. W tym przypadku za pomocà

jednej rury za∏atwiamy i ogrzewa-

nie, i ciep∏à wod´. Czynnikiem,

który nale˝y bezwzgl´dnie wziàç

pod uwag´ w sytuacji zastosowania

rur przewodowych z tworzyw

sztucznych, jest brak prac spawalni-

czych. We wszelkich kalkulacjach

nale˝y uwzgl´dniç, ˝e spawacz za-

trudniony w firmie mo˝e w tym cza-

sie wykonaç inne prace przynoszàce

zysk. Jak ju˝ wczeÊniej wspomnia-

no, systemy elastyczne, w których

rury przychodzà „z metra”, nie wy-

magajà takiej iloÊci muf jak systemy

sztywne, czasami nie wyst´pujà one

wcale, to tak˝e ma wp∏yw na wyko-

rzystanie fachowców, którzy z ka˝-

dym dniem stajà si´ coraz bardziej

poszukiwanymi i cennymi pracow-

nikami. Jednym s∏owem, wykonaw-

ca przy kalkulowaniu ceny wykona-

nia us∏ugi powinien nie tylko kiero-

waç si´ cenà 1 m rury preizolowa-

nej, ale tak˝e innymi nie mniej

istotnymi wzgl´dami. Powinien te˝

potrafiç przekonaç inwestora, ˝e za-

stosowanie okreÊlonej technologii

przyczyni si´ do zwi´kszenia nieza-

wodnoÊci uk∏adu.

Wydaje si´ zdecydowanie niew∏a-

Êciwe podejÊcie niektórych inwe-

storów, którzy mówià, ˝e na wyko-

nanie zadania jest okreÊlona kwota i

nale˝y si´ w niej zmieÊciç, wtedy

wiadomà rzeczà jest, ˝e wykonawca

b´dzie oszcz´dza∏ na wszystkim, na

czym si´ da. Inwestor powinien

uwzgl´dniaç tak˝e aspekty tech-

niczne zagadnienia. JeÊli rzeczowo

przedstawi si´ kalkulacj´ kosztów

eksploatacji, jest bardzo prawdopo-

dobne, ˝e to go przekona. 

Adam Dwojak
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