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Sieci preizolowane

Przy realizacji sieci preizolowa-

nych wykonuje si´ kilka milionów

spawów i tyle˝ mufowaƒ i, jak w ka˝-

dej dzia∏alnoÊci cz∏owieka, pope∏nia

si´ b∏´dy, które ujawniajà si´ w trak-

cie eksploatacji sieci, gdy ekipy bu-

dowlane schodzà z placu budowy.

Skutki niedociàgni´ç mogà byç tak˝e

bardzo ró˝ne i zale˝ne od wielu czyn-

ników, zawsze jednak wià˝à si´ z

okreÊlonymi kosztami.

W artykule przedstawione zosta-

nà dane statystyczne dotyczàce

uszkodzeƒ sieci preizolowanych po-

wsta∏ych w trakcie budowy. Nale˝y

tu wspomnieç, o czym by∏a ju˝ mo-

wa we wczeÊniejszych artyku∏ach, ̋ e

uszkodzenie (awaria) zdefiniowane

jest jako zawilgocenie w izolacji rury

preizolowanej, wzgl´dnie przerwa-

nie lub zbli˝enie do rury stalowej

przewodu alarmowego. Tylko spora-

dycznie wià˝e si´ to z wyciekiem

wody grzewczej z rurociàgu, pod wa-

runkiem, ˝e przyczyna zawilgocenia

zostanie usuni´ta i nie dojdzie do

perforacji rury przewodowej spowo-

dowanej przerdzewieniem materia-

∏u. Zagadnienie awarii jest wi´c po-

j´ciem nowym, tak samo jak nowa,

chocia˝ w Polsce stosowana ju˝ z gó-

rà 15 lat, jest technika rur preizolo-

wanych. W statystykach nie

uwzgl´dniono tzw. uszkodzeƒ ob-

cych, tj. spowodowanych ingerencjà

zewn´trznà, np. nieostro˝noÊcià

operatora sprz´tu budowlanego czy

dzia∏aniem si∏ natury. Analizujàc wy-

kresy, nale˝y mieç na uwadze, ˝e

statystyki zacz´to prowadziç, gdy

rynek niemiecki by∏ ju˝ obeznany z

technikà rur preizolowanych, firmy

wykonawcze mia∏y ju˝ ponad 30-let-

nie doÊwiadczenie w budowie sieci.

Z drugiej strony technologia, szcze-

gólnie uszczelnieƒ, uleg∏a znacznej

poprawie. Zasadniczym pytaniem

jest, czy mo˝na przytaczane dane

transponowaç na rynek Polski i czy

iloÊci i proporcje wynikajàce z wy-

kresów mia∏yby odzwierciedlenie w

naszych statystykach? 

Konieczna kontrola

Utar∏a si´ opinia, ˝e sieci preizo-

lowane sà niezawodne do tego stop-

nia, ˝e wystarczy je wybudowaç i

mo˝na o nich zapomnieç. Otó˝ nic

bardziej mylnego, system nadzoru

(alarmowy) instalowany jest w sys-

temach preizolowanych po to, by

mieç mo˝liwoÊç ciàg∏ego wglàdu w

izolacj´ poliuretanowà. Dzi´ki kon-
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troli mo˝na si´ dowiedzieç, czy

nastàpi∏o zawilgocenie pianki, a

przy pomocy odpowiednich przy-

rzàdów ustaliç miejsce wycieku.

Czasami wyst´puje przerwanie

przewodu alarmowego i, pomimo

˝e izolacja jest sucha, to tak˝e

traktuje si´ jak awari´, bowiem ta

wada, podobnie zresztà jak zwar-

cie przewodu do rury przewodo-

wej, uniemo˝liwia wykrycie fak-

tycznego zawilgocenia pianki.

Mam wiele spotkaƒ z firmami

wykonawczymi i ze wszystkich

spotkaƒ wychodz´ z przekona-

niem, ˝e w naszym kraju mamy sa-

mych genialnych spawaczy. Zaufa-

nie jest tak du˝e, ˝e cz´sto rezy-

gnuje si´ z nieniszczàcych badaƒ

spoin i próby ciÊnieniowej na zim-

no. Mufowanie, czyli izolacja z∏à-

cza, jest operacjà wymagajàcà odro-

biny doÊwiadczenia i starannoÊci.

W trakcie tej czynnoÊci dokonuje

si´ ∏àczenia przewodów alarmo-

wych, które s∏u˝à do póêniejszej

diagnostyki sieci. Te czynnoÊci ma-

jà najwi´kszy wp∏yw na niezawod-

noÊç pracy sieci preizolowanych,

wynika to zresztà z zamieszczo-

nych wykresów.

Statystyki awaryjnoÊci

W Niemczech sieci preizolowa-

ne zacz´to budowaç na poczàtku

lat 60. ubieg∏ego stulecia. W 1996

niemiecka organizacja in˝ynierska

AGFW zacz´∏a prowadziç statysty-

ki awaryjnoÊci preizolowanych sieci

ciep∏owniczych. Du˝a cz´Êç przed-

si´biorstw ciep∏owniczych wype∏-

nia ankiety z dok∏adnym opisem

awarii, zebrane dane sà klasyfiko-

wane i przedstawiane w postaci

wykresów w corocznym sprawozda-

niu organizacji. W sprawozdaniu za

2004 rok zebrane dane dotyczy∏y

5210 km sieci ciep∏owniczych i sà

reprezentatywne dla ca∏oÊci sieci.

Musimy pos∏ugiwaç si´ tymi dany-

mi, bowiem brak jest danych tego

typu z polskiego rynku, a mo˝na

mieç wra˝enie, ˝e sprawa awarii

jest dla naszych przedsi´biorstw

ciep∏owniczych tematem tabu i

nikt nie chce si´ tym chwaliç.

Na wykresie 3 przedstawiono

liczb´ wszystkich awarii, nie tylko

tych powsta∏ych na budowie, w po-

szczególnych latach z podzia∏em

na przyczyny. Jest to uj´te ca∏o-

Êciowo i pod poj´ciem „mufa” b´-

dzie uwzgl´dniony niefachowy

monta˝ na budowie, z∏y spaw, jak

równie˝ wada materia∏owa dostar-

czonego elementu. Wady „prefa-

brykatów” powstajà przede

wszystkim u wytwórcy i zwiàzane

sà niepoprawnym wykonaniem

kszta∏tek, kompensatorów, punk-

tów sta∏ych i in. „Alarm” to niepo-

prawne ∏àczenie na budowie, ale

tak˝e np. zbli˝enie przewodu do

rury stalowej w elemencie prefa-

brykowanym. „P∏aszcz i izolacja”

obejmuje uszkodzenia rury os∏ono-

wej PE spowodowane nieprawid∏o-

wym transportem bàdê sk∏adowa-

niem oraz niew∏aÊciwe spienianie

na budowie bàdê w fabryce. Pomi-

jajàc pierwszy rok badaƒ, mo˝na

powiedzieç, ˝e w Niemczech zda-

rza si´ Êrednio blisko 20 awarii na

100 km sieci. Ka˝de z tych uszko-

dzeƒ jest usuwane. JeÊli nie pro-
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wadzi si´ nadzoru nad siecià, to po

pi´ciu latach jest tych awarii 100,

czyli jedna na kilometr sieci. W na-

st´pnych okresach iloÊç ta kumuluje

si´, i po kilkunastu latach nie mo˝na

dojÊç do ∏adu. Przyrzàdy do wykry-

wania awarii lokalizujà tylko najbli˝-

sze uszkodzenie i w przypadku wy-

stàpienia niewielkiego wycieku za

tym miejscem mogà byç problemy z

jego umiejscowieniem.

Szczegó∏owy podzia∏ przyczyn

awarii, które wystàpi∏y w 1994 roku

na sieciach preizolowanych Zespo∏u

Elektrociep∏owni w Hamburgu

(Niemcy) przedstawia wykres 1.

Zdecydowanie najwi´kszà cz´Êç sta-

nowià: nieszczelnoÊç mufy (51%) i

nieszczelnoÊç spoiny (19%). W su-

mie, razem ze z∏ym spienianiem na

budowie (5%), awarie te stanowià

3/4 wszystkich uszkodzeƒ. Wynika z

tego, ˝e obszar ka˝dego z∏àcza jest

newralgicznym miejscem sieci i przy

wszystkich operacjach z nim zwiàza-

nych nale˝y wykazaç szczególnà sta-

rannoÊç. Oko∏o 10% stanowià uszko-

dzenia, na które wykonawca nie ma

wp∏ywu, zdarza si´, ˝e rura stalowa

wychodzàca z huty ma za˝u˝lenia i w

momencie uruchamiania rurociàgu

nast´puje wyciek. Bywajà wypadki

zwarcia przewodu alarmowego do ru-

ry stalowej wewnàtrz elementu pre-

fabrykowanego. Niektóre braki mogà

byç wykryte w fazie przygotowaw-

czej do monta˝u, inne, niestety, do-

piero przy uruchamianiu, czy po ja-

kimÊ czasie. Zawsze wtedy wyst´pu-

je zagadnienie winy i kosztów ewen-

tualnej naprawy.

JakoÊç monta˝u przesàdza o nieza-

wodnoÊci sieci, Êwiadczy te˝ o kwali-

fikacjach wykonawcy. Wykres 2

przedstawia procentowy udzia∏ awa-

rii spowodowany nieodpowiednià ja-

koÊcià robót monta˝owych. Wynika z

niego, ˝e 75 – 80 % przyczyn wszyst-

kich awarii le˝y po stronie wykonaw-

cy. Zdecydowanie najwi´kszym êró-

d∏em wad jest mufowanie i spawanie

i na te operacje powinni zwróciç

wi´kszà uwag´ zarówno kierownik

robót, jak i inspektor nadzoru.

Z pewnoÊcià nie dope∏nili swoich

obowiàzków w przypadku przedsta-

wionym na fotografii. Monter doko-

nujàcy obkurczania przedstawione-

go tu z∏àcza z pewnoÊcià nie wykaza∏

zbyt du˝ej troski o jego jakoÊç. Wi-

doczna na zdj´ciu mufa zosta∏a

przegrzana, wr´cz spalona niemal˝e

na ca∏ej d∏ugoÊci. Je˝eli takiego kno-

ta odpowiednio si´ ukryje, to inwe-

stor nie jest w stanie wykryç wady w

momencie uruchamiania sieci. W

pierwszej fazie system alarmowy b´-

dzie dzia∏a∏ bez zarzutu, awaria zo-

stanie wykazana dopiero w momen-

cie przenikni´cia wody z gruntu do

wn´trza mufy. Co mo˝e trwaç, w za-

le˝noÊci od cz´stoÊci i intensywno-

Êci opadów, nawet do kilku miesi´cy.

Na szcz´Êcie dla firm wykonaw-

czych, inwestorzy czy w∏aÊciciele

sieci preizolowanych nie przywiàzu-

jà wagi, poza nielicznymi wyjàtkami,

do monitorowania sieci preizolowa-

nych i wszelkie niedoróbki umykajà

p∏azem. Efektem tego sà wi´ksze

straty ciep∏a spowodowane zawilgo-

ceniem pianki, tym samym wzrost

kosztów przesy∏u i wy˝sze rachunki

za ciep∏o. W przypadku zawilgocenia

pianki nieuniknione jest przerdze-

wienie rury stalowej, zale˝y to od

szybkoÊci posuwania si´ korozji i

gruboÊci Êcianki rury, zawsze jest to

tylko kwestia czasu. 

W obecnych, trudnych czasach,

gdy firmy wykonawcze walczà na

rynku o zdobycie kontraktów obni-

˝ajàc ceny, sprawy jakoÊci stajà cz´-

sto na drugim planie. Zatrudnia si´

przypadkowych, ale tanich robotni-

ków, którzy mimo najszczerszych

ch´ci nie sà w stanie wykonaç do-

brze prac monta˝owych, bo brakuje

im wiadomoÊci i umiej´tnoÊci. W

efekcie powstajà sieci, które po ja-

kimÊ czasie przysporzà inwestorowi

powa˝nych k∏opotów. Ale kto b´-

dzie si´ zastanawia∏ wtedy nad

przyczynà takiego stanu? Mottem

dzia∏ania wykonawcy powinno byç

zbudowanie niezawodnej sieci, a

nie przemycanie bubli.

Adam Dwojak
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