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Ważne czy pilne
Dwa oblicza preizolacji

Z teorii zarządzania przedsiębiorstwem można się dowiedzieć, że w bieżącej działalności fi rmy wystę-
pują sprawy nieważne, mało ważne, pilne i ważne. Zastanawiające jest, do której kategorii kwalifi ko-

wane są przez nadzorujących ciepłociągi sprawy nadzoru preizolowanych sieci ciepłowniczych. W wielu 
przedsiębiorstwach ciepłowniczych problem nie istnieje lub jest marginalizowany – czyli jest traktowa-
ny jako sprawa mało ważna. I nie ma znaczenia, że istnieje ustawowy obowiązek badania przecieków 
ewentualnie stanu zawilgocenia izolacji, wynikający z Prawa Energetycznego poprzez rozporządzenie 
Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych 
(Dz.U. z 2007 r. nr 16, poz. 92, § 21, pkt. 9, lit. d), problem jest nieważny, albowiem dostawca deklarował 
30 letnie bezawaryjne działanie systemu.

Adam Dwojak 

 Rzeczywistość jest inna, rurociągi preizolowane z róż-
nych powodów ulegają zawilgoceniu, czasami występuje 
zwarcie drutu alarmowego do rury przewodowej lub jego 
przerwanie. Zawilgocenie izolacji skutkuje zwiększonymi 
stratami ciepła na przesyle, a czasami perforacją rury 
przewodowej i wyciekiem wody grzewczej. I dopiero 
w tym momencie wszystkie sprawy są odkładane na bok, 
a najważniejszą i najpilniejszą jest kwestia usunięcia awarii 
i podawania ciepła. Można by powiedzieć, że system 
nadzoru dopomniał się o swoje. Idea twórców systemu 
nadzoru była prosta; poprzez systematyczną kontrolę, która 
może odbywać się w cyklu automatycznym lub ręcznym 
można sprawdzać stan izolacji całego ciepłociągu. Aby ten 
warunek spełnić należy mieć sprawny system alarmowy 
i osobę odpowiedzialną za jego kontrolowanie. Niby proste, 
jednakże czasami trudne do realizacji.

  Cóż oznacza sprawny system alarmowy? To nie tylko 
świecąca na zielono lampka detektora, ale to także świado-
mość, jaka jest droga sygnału wysyłanego przez ten przyrząd, 
co wynika ze znajomości rzeczywistego przebiegu drutów 
alarmowych. Rzecz wydaje się mało istotna do momentu 
konieczności lokalizacji awarii, wtedy znajomość połączeń 

gra kluczową rolę, którą można docenić szczególnie przy 
sieciach rozdzielczych z dużą ilością trójników. 

  W sieciach preizolowanych eksploatowanych w Polsce, 
zastosowanie znalazł przede wszystkim tak zwany impulso-
wy system nadzoru, oparty na dwóch drutach miedzianych 
prowadzonych w piance izolacyjnej, na długości całego 
nadzorowanego ciepłociągu. Identyfikacja i późniejsza 
lokalizacja awarii w postaci zawilgocenia, ewentualnie 
przerwania pętli, opiera się tu na początkowym pomiarze 
rezystancji izolacji i następującym po tym pomiarze przy 
pomocy refl ektometru impulsowego. Tylko połączenie tych 
dwóch pomiarów i właściwa ich interpretacja daje pewność 
właściwej oceny stanu rurociągu.

  Podstawowym problemem jest defi nicja awarii w sieci 
preizolowanej. Niestety producenci rur preizolowanych 
nie doszli do porozumienia i w opublikowanej normie PN-
EN 14419 nie podaje się wytycznych dla użytkowników, 

Producent Wartość rezystancji izolacji

BRUGG Syst. Rurowe   brak danych

ELZAS Leszno  10 MΩ (poszczególny element)

FINPOL ROHR   0,2 MΩ / km rurociągu

ISOPLUS   brak danych

LOGSTOR ROR   1,0 MΩ / km drutu

PRIM LUBLIN   1,0 MΩ / km drutu

STAR PIPE   0,5 MΩ bez określania długości

ZPU JOŃCA   1,0 MΩ bez określania długości

ZPU GÓRCZYŃSKI   0,01 MΩ bez określania długości

Rys. 1. 
Rezystancja izolacji rurociągu preizo-
lowanego w okresie wielodniowym

Tab. 1. 
Minimalne wartości rezystancji izolacji w budowanych systemach 
preizolowanych
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pozwalających na określenie stanów awaryjnych sieci 
ciepłowniczych. Sprawa nie jest zresztą taka prosta. 

  O ile identyfi kacja i lokalizacja zwarcia czy przerwa-
nia drutu alarmowego nie stwarza większych trudności, 
o tyle z wilgocią zawartą w izolacji mogą wystąpić większe 
problemy. Przede wszystkim wartość rezystancji izolacji jest 
uzależniona od jakości wody wywołującej zawilgocenie. 
Poszczególne fi rmy podają różne wartości graniczne (tab. 
1), dopuszczające ciepłociąg do użytkowania. Na uwagę 
zasługuje brak odniesienia, w przypadku niektórych fi rm, 
podanych wartości do długości drutu (ciepłociągu). Takie 
podejście może doprowadzić w konsekwencji do sytuacji 
patowej, to znaczy takiej, że wykonany np. w dwóch etapach 
odcinek ciepłociągu, nie spełnia wymagań stawianych przez 
dostawcę, pomimo, że każdy z odcinków musi być odebrany 
przez zlecającego, bowiem mieści się w zalecanych grani-
cach. Jest problem, a winnych nie ma.

  Z praktyki wiadomo, że w rurociągach zawierających 
pewną ilość wilgoci, wartość rezystancji izolacji nie jest 
stała i zmienia się zarówno w ciągu bieżącego dnia, jak 
i w dłuższym okresie. Na rys. 1 przedstawiono, wyniki 
pomiarów rezystancji izolacji rurociągu preizolowanego 
w okresie kilkunastu dni. Wskutek przemieszczania się 
wilgoci, wyniki pomiarów tak w ciągu przebiegu każdego 
dnia, jak i na przestrzeni czasu, potrafi ą się od siebie czasami 
znacznie różnić. Nie jest to przypadek odosobniony i należy 
przyjąć, że wartość rezystancji pianki zawierającej wilgoć, 
zmienia się zarówno w górę, jak i w dół.

  Przewodność elektryczna właściwa (konduktywność) 
wody uzdatnionej i gruntowej różni się w sposób znaczny, 
a to oznacza, że wynik pomiaru rezystancji w przypadku 
zawilgocenia różnymi rodzajami wody także będzie się 
w znaczny sposób różnił. Najlepszym przykładem tego stanu 
rzeczy jest obraz przedstawiony na fot. 1. Wskutek wady 
materiałowej rury przewodowej, przez kilka miesięcy nastę-
pował wyciek wody grzewczej. Zainstalowany w układzie 
detektor wskazywał cały czas stan dobry – zielona lampka. 
Pomiar wykonany przyrządem ręcznym wykazywał 45 kΩ, 
czyli nie był aż tak alarmujący. Jedynym mankamentem 
były duże ubytki wody sieciowej notowane w ciepłowni. 
Wykres refl ektometryczny (rys. 2) potwierdził zawilgocenie. 

Po odkryciu wykopu okazało się, że izolacja jest zawilgocona 
na wskroś na długości ok. 30 m rurociągu. Ciepłociąg miał 
niecały rok i pojawił się problem prawny, bowiem dostawca 
za stan awaryjny traktuje sytuację, gdy rezystancja izolacji 
jest mniejsza od 10 kΩ. A żaden z pomiarów wykonywanych 
na badanej części rurociągu nawet się do tej granicy nie 
zbliżył, najniższy zanotowany wynik to 27 kΩ. 

Wbrew ewidentnej winie leżącej po stronie dostawcy 
– nieszczelny szew rury przewodowej – dochodzenie swo-
ich praw przez wykonawcę nie było wcale łatwe.

  Patrząc na zagadnienie bezpieczeństwa energetyczne-
go sieci ciepłowniczych od strony inwestora i eksploatatora, 
w pierwszym rzędzie należałoby już w umowie na realizację, 
ustalić klarowne warunki gwarancji, aby nie było sytuacji, 
że ewidentne zawilgocenie izolacji, powstałe w okresie 
gwarancji, nie było uwzględniane przez wykonawcę tylko 
z tego powodu, że nie została osiągnięta określona wartość 
rezystancji izolacji. W trakcie czynności odbiorowych, należy 
bezwzględnie egzekwować przedłożenie przez wykonawcę, 
powykonawczego schematu alarmowego oraz oznaczenia 
odpowiednimi kolorami drutów alarmowych. Bardzo istotną 
sprawą jest dostępność do drutów alarmowych. Standardem 
powinno być ich wyprowadzanie spod zakończeń termo-
kurczliwych. Odbiór systemu alarmowego nie może spro-
wadzać się do zapewnienia wykonawcy, że wszystko zostało 
połączone zgodnie ze schematem i jest ok. ,na dowód czego 
świeci się zielona lampka na detektorze. Zalecane jest proste 
sprawdzenie, poprzez rozwarcie w dowolnym dostępnym 
miejscu pętli alarmowej i porównanie położenia przerwy ze 
schematem alarmowym. Oprócz wyników pomiarów rezy-
stancji izolacji i ciągłości drutów na poszczególnych pętlach 
alarmowych w dokumentacji odbiorowej powinien znaleźć 
się wykres refl ektometryczny dla każdej z nich, stanowiący 
wzorzec dla przyszłych badań. Równie istotne jest wyeg-
zekwowanie powykonawczego schematu montażowego, 
pozwalającego na bezbłędne wytypowanie miejsca odkrywki 
w przypadku konieczności otwarcia mufy w celu usunięcia 
awarii. Każdy odcinek ciepłociągu wyposażony w system 
alarmowy musi być systematycznie sprawdzany. Praktyka 
wykazuje, że detektory pracujące na zasadzie światełko zielo-
ne – czerwone, nie zawsze w porę sygnalizują stan awaryjny 

Rys. 2. 
Wykres refl ektometryczny sieci 
ciepłowniczej
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w postaci zawilgocenia, szczególnie w przypadku połączeń 
mufowych, nie wyposażonych we wkładkę fi lcową. 

  Co prawda sporadycznie, ale zdarzają się sytuacje, 
że nowowybudowana sieć nie spełnia wymagań, że rezy-
stancja izolacji jest zbyt mała i nie za bardzo wiadomo, co 
z taką siecią zrobić. Takie sytuacje nie powinny występować. 
W interesie inwestora leży wyegzekwowanie od wykonawcy 
sprawdzania stanu izolacji i połączeń w trakcie budowy 
przed izolowaniem każdego złącza. Tak zresztą zalecają 

w katalogach wszyscy dostawcy systemów preizolowanych. 
Odbiorowe badanie systemu alarmowego powinno być 
wykonywane przez służby techniczne inwestora, względnie 
fi rmę niezależną od wykonawcy. 

  Nadzór nad sieciami preizolowanymi jest niewątpliwe 
rzeczą ważną, której załatwienie nie może być odkładane 
w nieskończoność, bowiem gdy staje się sprawą pilną z po-
wodu awarii związanej ze wstrzymaniem ogrzewania, cierpi 
na tym prestiż fi rmy dostarczającej ciepło.

Fot. 1. 
Wskutek wady materiałowej rury 

przewodowej przez kilka miesięcy 
następował wyciek wody grzewczej

reklama
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