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Sieci preizolowane

W wi´kszoÊci przypadków, gdy

inwestorem jest sektor publiczny,

jedynym kryterium wyboru oferty

jest najni˝sza cena, prowadzi to cza-

sami do paradoksalnych sytuacji:

wygrywa firma, która oferuje wyko-

nanie ciep∏ociàgu za cen´ niewiele

wy˝szà ni˝ wartoÊç u˝ytych do bu-

dowy ciep∏ociàgu materia∏ów pre-

izolowanych. W takiej sytuacji wy-

konawca realizujàcy zadanie oszcz´-

dza na wszystkim, co w po∏àczeniu

z brakiem odpowiedniego nadzoru

ze strony inwestora daje czasami

op∏akany efekt. Wiadomo, ˝e g∏ów-

nym celem realizacyjnym jest bez-

problemowy transport ciep∏a, jest to

warunek konieczny, ale nie jedyny

dobrego funkcjonowania ciep∏ocià-

gu preizolowanego. Na rys. przed-

stawiony zosta∏ rozk∏ad kosztów bu-

dowy i eksploatacji sieci preizolo-

wanej w okresie 20 lat. Wykres zo-

sta∏ opracowany na podstawie arty-

ku∏u opisujàcego doÊwiadczenia z

eksploatacji na rynku duƒskim1. W

Polsce relacje mogà byç nieco zmie-

nione ze wzgl´du, jak zosta∏o ju˝

wczeÊniej wspomniane, na zani˝a-

nie kosztów wykonania sieci. Z ko-

lei mo˝na przypuszczaç, ˝e koszty

napraw b´dà wy˝sze, bowiem iloÊç

awarii b´dzie wi´ksza, poniewa˝

wykonawstwo jest gorsze. Nie sà to

czcze s∏owa. Wystarczy przyjrzeç si´

niektórym firmom jak realizujà swo-

je roboty. Na czym polegajà uchy-

bienia? Jest ich wiele, ale po kolei.

Transport i sk∏adowanie

Materia∏y preizolowane przyje˝-

d˝ajà z regu∏y na samochodzie, roz∏a-

dunek powinien odbywaç si´ w spo-

sób uniemo˝liwiajàcy uszkodzenie

p∏aszcza polietylenowego. Niestety,

cz´sto zdarza si´, ˝e rury lub kszta∏t-

ki sà ze skrzyni ∏adunkowej zrzucane

na ziemi´. Wskutek tego mogà wy-

stàpiç odkszta∏cenia prowadzàce do

póêniejszej awarii. Wystarczy, ˝e

wskutek uderzenia wystàpi wg∏´bie-

nie w obszarze, na który zachodzi

mufa, to odkszta∏cenie tworzy swoje-

go rodzaju rynn´, którà dostaje si´ do

izolacji woda w trakcie pracy ciep∏o-

ciàgu. Podobnie transport na placu

budowy powinien odbywaç si´ w

sposób zapobiegajàcy zarysowaniu

czy przetarciu p∏aszcza, niestety,

cz´sto zdarza si´, ˝e poszczególne

elementy ciàgni´te sà po betonie na

miejsce monta˝u i ju˝ uszkodzone

montowane w uk∏ad. Tak˝e sk∏ado-

wanie powinno zapobiegaç uszko-

dzeniom. Zmorà sà np. dzieciaki z

podwórka obrywajàce przewody alar-

mowe czy kradnàce plastikowe dekle

zakrywajàce rur´ przewodowà.

Wskutek tego do rurociàgu mogà si´

dostaç ró˝nego rodzaju zanieczysz-

czenia majàce wp∏yw na póêniejsze

warunki eksploatacji sieci.

Wykopy

Wykopy pod ciep∏ociàg powinny

mieç odpowiednie wymiary, byç czy-

ste i pozbawione kamieni. Zasypka

piaskowa zabezpiecza pracujàcy ruro-

ciàg przed uszkodzeniem p∏aszcza

wskutek tarcia kamieni czy ostrych

przedmiotów. W praktyce, szczegól-

nie gdy budowa jest prowadzona na

osiedlach mieszkaniowych, w wyko-

pie mo˝na spotkaç najprzeró˝niejsze

przedmioty, które, niestety, nie sà

sprzàtane przed zasypaniem rur. Ru-

rociàg w trakcie pracy przemieszcza

si´ w gruncie w rytmie zmian tempe-

ratury czynnika grzewczego. Ka˝de

przemieszczenie to pog∏´bienie rysy

spowodowane dzia∏aniem ostrego ka-

mienia lub innego przedmiotu. Takie

drà˝enie trwa przez wiele sezonów

grzewczych, naciekanie w izolacj´

wody i rdzewienie rury przewodowej

to nast´pne lata, tak ˝e do wystàpie-

nia wycieku mija d∏ugi czas i w mo-

mencie usuwania awarii nie ma mo˝-

liwoÊci, aby wykonawca dowiedzia∏

si´ o konsekwencjach niedopatrzenia

czystoÊci zasypki rurociàgu.

Monta˝ i spawanie

Zgodnie z zaleceniami dostawców

systemów preizolowanych, monta˝

rurociàgów powinno prowadziç si´ w

wykopie, uk∏adajàc rury na podk∏a-

dach drewnianych lub pryzmach z

piasku. Punktowe podparcie rur

umo˝liwia ich ∏atwe poziomowanie i

uzyskanie za∏o˝onych spadków. W

miejscach ∏àczenia powinno wyst´-

powaç poszerzenie i pog∏´bienie wy-

kopu u∏atwiajàce prac´ spawaczowi i

monta˝yÊcie muf. 

W trakcie prac spawalniczych po-

winno przestrzegaç si´ zasady, ˝e ru-

ry o gruboÊci Êcianki powy˝ej 3,6 mm

nale˝y ∏àczyç przy pomocy spawania

elektrycznego. W celu zachowania

wspó∏osiowoÊci stosowane powinny

byç centrowniki. W przypadku ∏àcze-

nia rur o ró˝nych Êrednicach nale˝y

stosowaç odpowiednie zw´˝ki. Prace

spawalnicze, szczególnie przy spawa-

niu elektrycznym, powinny byç pro-

wadzone w odpowiednich warun-

kach – temp. powy˝ej 5ºC, wiatr do 5

m/s, wilgotnoÊç wzgl´dna powietrza

do 80%. Zaleca si´ sprawdzanie spo-

in przy pomocy metod nieniszczà-

cych.

Zalecenia sà jasne, ale w praktyce

rury uk∏ada si´ z regu∏y bezpoÊrednio

na pod∏o˝u, a „centrowanie” polega

B∏´dy na budowie
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na si∏owym doginaniu koƒcówek Z

regu∏y nie ma czasu na poszerzanie

wykopów i tym samym spawacz ma

du˝y dyskomfort przy wykonywaniu

swoich prac. Dodatkowo, oszcz´dza-

jàc na kosztach nie sprowadza si´ fir-

my do kontroli spawów, polegajàc na

umiej´tnoÊciach spawacza. O jakoÊci

spawów w du˝ym stopniu Êwiadczy

wodna próba ciÊnieniowa (1,5 x ci-

Ênienie robocze), którà powinno wy-

konywaç si´ obowiàzkowo, jednak˝e

niejeden raz okaza∏o si´, ˝e spaw

„puszcza∏” po jakimÊ czasie, bo w

spoinie by∏o brak przetopu lub wy-

st´powa∏y za˝u˝lenia. Nale˝y mieç

ÊwiadomoÊç, ˝e w rurociàgach pre-

izolowanych napr´˝enia w rurze

przewodowej sà wielokrotnie wy˝sze

ni˝ w ciep∏ociàgach uk∏adanych tra-

dycyjnie i spoina, która wytrzymuje

prób´ ciÊnieniowà w otwartym wyko-

pie, p´ka po zasypaniu i uruchomie-

niu ciep∏ociàgu.

Prace zwiàzane z mufowaniem,

czyli izolacjà z∏àczy, nale˝y prowadziç

w sposób szczególnie staranny, majàc

na uwadze, ˝e przyczynà ok. 50%

wszystkich awarii jest nieszczelna

mufa. Najbardziej zawodne sà mufy z

jednokrotnym uszczelnieniem, tj.

mufy nasuwkowe wykonane z rury

polietylenowej (PEHD) i mufy me-

talowe sk∏adane. Pewniejsze sà mufy

termokurczliwe, a za najlepsze ucho-

dzà po∏àczenia z mufami elektro-

zgrzewanymi. Jest rzeczà zrozumia∏à,

˝e wykonawca, jeÊli nie ma konkret-

nego wskazania inwestora, zastosuje

mufy najtaƒsze, czyli najprostsze,

które dodatkowo nie wymagajà du˝e-

go nak∏adu pracy przy monta˝u, a

tym samym wp∏ywajà na obni˝enie

kosztów zwiàzanych z realizacjà. 

Przy monta˝u mufy powinno si´

uwzgl´dniaç wszystkie wytyczne do-

stawcy. Dla prawid∏owego wykonania

z∏àcza powinno wykonaç si´ nast´pu-

jàce czynnoÊci:

W przypadku mufy nasuwanej na-

le˝y pami´taç o nasuni´ciu jej na ru-

r´ przed wykonaniem spawania.

1. Dok∏adne oczyszczenie mufy na

zewnàtrz i wewnàtrz.

2. Usuni´cie wierzchniej warstwy

pianki (na g∏´bokoÊç ok. 2 cm) z czo-

∏a ∏àczonych rur.

3. Oczyszczenie i odt∏uszczenie,

np. przy pomocy denaturatu, koƒcó-

wek p∏aszcza obydwu rur.

4. Szorstkowanie papierem Êcier-

nym, wzgl´dnie dezaktywacja p∏o-

mieniem koƒcówek p∏aszcza rur.

5. Po∏àczenie przewodów alarmo-

wych i symetryczne nasuni´cie mufy

na izolowane z∏àcze.

6. Obkurczanie mufy. T́  czynnoÊç

nale˝y wykonywaç przy pomocy pal-

nika na gaz propan-butan (w ˝adnym

wypadku palnikiem acetylenowo-tle-

nowym), nagrzewajàc równomiernie

muf´ na ca∏ym obwodzie do temp.

ok. 70ºC. O prawid∏owym obkurcze-

niu Êwiadczy wyp∏yni´cie masy

uszczelniajàcej na zewnàtrz kraƒca

mufy.

7. Obkurczanie opasek termo-

kurczliwych. Opaski powinny byç

po∏o˝one symetrycznie w stosunku

do brzegu mufy i przylegaç na ca∏ej

swojej szerokoÊci zarówno do mufy

jak i p∏aszcza rury. Obkurczanie nale-

˝y prowadziç w ten sposób, aby pod

opaskà nie pozostawa∏y p´cherze po-

wietrza. Z obydwu stron opaski po-

winno wyp∏ynàç lepiszcze.

8. Nawiercanie otworów. Zarówno

w przypadku korków zabijanych –

pokazanych na rysunku, jak i wtapia-

nych, wielkoÊç otworu odgrywa wa˝-

nà rol´. Przy zbyt du˝ej Êrednicy ist-

nieje niebezpieczeƒstwo naciekania

wody, przy zbyt ma∏ej k∏opoty z pra-

wid∏owym zamkni´ciem mufy.

9. Zalewanie pianki poliuretano-

wej. T́  czynnoÊç powinno wykony-

waç si´ przy temperaturze ze-

wn´trznej nie ni˝szej ni˝ 5ºC, zaÊ

optymalna temperatura sk∏adników

to 18ºC. Wynika z tego, ˝e pojemni-

ki z piankà nale˝y przechowywaç w

miejscach zacienionych, gdy prace

wykonujemy w upalne lato, i w po-

mieszczeniach ogrzewanych, gdy

piankowanie b´dzie prowadzone

przy niskich temperaturach ze-

wn´trznych. Po zalaniu pianki nale-

˝y wbiç w obydwa otwory korki w

taki sposób, aby umo˝liwiç odpro-

wadzenie gazów powstajàcych w

wyniku spieniania. Proces powsta-

wania pianki poliuretanowej (PUR)

przebiega stosunkowo szybko,

szczególnie przy wysokich tempera-

turach otoczenia, dlatego przyst´-

pujàc do piankowania, nale˝y mieç

przemyÊlanà ka˝dà czynnoÊç, a od-

powiednie narz´dzia i elementy po-

winny znajdowaç si´ w zasi´gu r´ki.

O prawid∏owoÊci procesu spieniania

Êwiadczy wyp∏yni´cie niewielkiej

iloÊci pianki (wielkoÊci pi´Êci) na

zewnàtrz przez otworki w korkach.

Po stwardnieniu nale˝y piank´ usu-

nàç, oczyÊciç z niej muf´ i zabiç kor-

ki do koƒca.

10. Uszczelnianie (nie wyst´puje

w przypadku korków wtapianych).

Okràg∏à ∏atk´ nale˝y podgrzaç z jed-

nej strony i na∏o˝yç jà na korek, do-

ciskajàc do obrze˝a.

Mufy nasuwanej, ze zwyk∏ego

PEHD, nie mo˝na obkurczaç, w

przypadku trudnoÊci z rozró˝nie-

niem, czy mamy do czynienia z mu-

fà zwyk∏à, czy termokurczliwà, nale-

˝y pami´taç, ˝e mufy termokurczli-

we zawsze sà zabezpieczone bia∏à

folià, która zapobiega ich samoczyn-

nemu obkurczeniu w przypadku

operacji s∏oƒca.

CzynnoÊç mufowania na budowie

nie zawsze jest prowadzona zgodnie

z instrukcjà, skutkuje to póêniej

brakiem szczelnoÊci, a w efekcie

prowadziç mo˝e do przerdzewienia

rury przewodowej.

Idea rurociàgów preizolowanych

polega na hamowaniu wyd∏u˝eƒ cie-
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p∏ociàgu przez przylegajàcy do nie-

go piasek. Aby spe∏nione by∏y wa-

runki odpowiedniego „trzymania”

gruntu, obsypka piaskowa wokó∏ rur

i grunt nad nià powinny byç odpo-

wiednio zag´szczone, zapewniajàc

za∏o˝ony wspó∏czynnik tarcia mie-

dzy rurà a piaskiem. Aby to uzyskaç,

wykop trzeba zasypywaç stopniowo,

warstwami, zag´szczajàc oddzielnie

ka˝dà z nich. Z punktu widzenia in-

westora, jakoÊç prac wykonywanych

przez firm´ budujàcà ciep∏ociàg

preizolowany, a niestosujàcà w cza-

sie prac urzàdzeƒ do zag´szczania

powinna budziç zastrze˝enia. 

Zaletà systemów preizolowanych,

w porównaniu z sieciami tradycyj-

nymi, jest mo˝liwoÊç wglàdu w stan

izolacji. Do tego celu s∏u˝y system

nadzoru popularnie nazywany sys-

tem alarmowym. Aby system by∏

u˝yteczny, przewody miedziane

prowadzone w rurach i elementach

preizolowanych muszà byç ze sobà

po∏àczone na ca∏ej d∏ugoÊci rurocià-

gu. W w´z∏ach cieplnych, rozdziel-

niach i innych pomieszczeniach,

gdzie nast´puje przejÊcie z preizola-

cji na rurociàg tradycyjny, nale˝y

przewody wyprowadziç do puszek

pomiarowych. Po∏o˝enie puszek po-

winno umo˝liwiç ∏atwy dost´p z

przyrzàdami pomiarowymi s∏u˝àcy-

mi do diagnostyki ciep∏ociàgu. Nie-

stety, wykonawcy i inspektorzy nad-

zoru cz´sto zapominajà o tym, co

sprawia du˝y k∏opot przy testowa-

niu sieci. Podobnie trudno jest usta-

liç miejsce awarii, zawilgocenia izo-

lacji w przypadku braku dokumen-

tacji powykonawczej, na której do-

k∏adnie zaznaczony powinien byç

przebieg rurociàgów z umiejscowie-

niem wszystkich z∏àczy.

¸àczenie przewodów systemu

alarmowego nie sprawia zasadniczo

trudnoÊci w przypadku pojedyn-

czych przy∏àczy, gorzej, gdy realizo-

wana jest sieç rozga∏´êna i przewo-

dy nale˝y odpowiednio ∏àczyç w

trójnikach, rozdzielniach czy w´-

z∏ach cieplnych. Osoba wykonujàca

te prace powinna umieç czytaç

schematy alarmowe i mieç Êwiado-

moÊç, co z czym ∏àczyç, aby nie by-

∏o sytuacji, ˝e awarii szuka si´ w ca∏-

kiem innym miejscu ni˝ to wynika z

pomiarów. Idea lokalizacji awarii

polega na wysy∏aniu sygna∏u z okre-

Êlonego miejsca sieci, wzd∏u˝ prze-

wodów alarmowych, i ustaleniu od-

leg∏oÊci, na której nast´puje odbicie

tego sygna∏u od przeszkody (np. za-

wilgocenia pianki). Je˝eli po∏àcze-

nie przewodów nie odpowiada

schematowi alarmowemu, b´dàce-

mu integralnà cz´Êcià projektu

technicznego, to interpretacja miej-

sca awarii jest b∏´dna np. dlatego,

˝e ze schematu wynika, ˝e po∏àcze-

nie powinno byç zrobione w trójni-

ku na przelot, a w rzeczywistoÊci

zosta∏o skierowane, wskutek b∏´d-

nego po∏àczenia przewodów, w kie-

runku przy∏àcza.

C.w.u. i cyrkulacja

W systemach preizolowanych

przeznaczonych do budowy sieci

ciep∏ej wody u˝ytkowej (c.w.u.) i

cyrkulacji (cyr.) rura przewodowa

wykonana jest ze stali pokrytej war-

stwà cynku. Ze wzgl´dów higie-

nicznych zabrania si´ stosowania

rur czarnych. Do ∏àczenia rur i ele-

mentów preizolowanych stosuje si´

lutospawanie z u˝yciem, jako spo-

iwa, drutu o du˝ej zawartoÊci sre-

bra. Stosowanie do ∏àczenia drutu

stalowego wzgl´dnie spawanie

elektryczne sà absolutnie zabronio-

ne, bowiem wtedy wskutek wyso-

kiej temperatury wypala si´ war-

stwa cynku i w tych miejscach rury

sà nara˝one na korozj´. Niestety,

spotkaç si´ mo˝na z przypadkami,

˝e firmy wykonawcze albo w nie-

ÊwiadomoÊci, albo chcàc oszcz´dziç

troch´ grosza, decydujà si´ na takà

fuszerk´. 

Pewnie niejeden Czytelnik po-

wie, ˝e nie taki diabe∏ straszny jak

go tutaj malujà. I owszem, na rynku

jest wiele firm które wykonujà swo-

je prace uczciwie i rzetelnie, kierow-

nictwo jest Êwiadome, co to sà sieci

preizolowane i jakie sà wymagania

przy ich budowie. Wiele z tych firm

nie bierze w ogóle udzia∏u w prze-

targach publicznych, gdzie cena jest

jedynym kryterium wyboru. Firmy

te wykonujàc prace dla sektora pry-

watnego, majà swojà renom´ i mar-

k´, której nie chcà straciç. Ale... mi-

mo wszystko, mimo najszczerszych

ch´ci, mimo zatrudniania fachow-

ców, na sieciach preizolowanych

awarie wyst´pujà. Tyle ˝e nie sà one

wykrywane, wi´c tak jakby ich nie

by∏o. Awarià jest zawilgocenie izola-

cji, zerwanie wzgl´dnie zbli˝enie do

rury przewodowej przewodu alarmo-

wego. Nie ma to nic wspólnego z

wyciekiem wody grzewczej i zaprze-

staniem ogrzewania. I to jest naj-

wi´ksze niebezpieczeƒstwo. W nie-

wielkim stopniu wykorzystuje si´

mo˝liwoÊci wglàdu w stan izolacji,

jaki dajà systemy preizolowane. W

du˝ych przedsi´biorstwach ciep∏ow-

niczych, zatrudniajàcych wyspecjali-

zowanà kadr´, nadzór nad sieciami

preizolowanymi prowadzi si´ w spo-

sób ciàg∏y. Detektory awarii wysy∏ajà

sygna∏ sprawdzajàcy 24 godziny na

dob´ i sygnalizujà, gdy coÊ nie jest w

porzàdku. Ekipy remontowe majà

czas na przygotowanie si´ do usu-

ni´cia awarii. Mo˝na spokojnie zlo-

kalizowaç miejsce uszkodzenia, za-

mówiç mufy naprawcze i przetesto-

waç system alarmowy. W przypadku

braku systematycznego nadzoru,

niewykorzystywania systemu alar-

mowego, awaria objawi si´ perforacjà

rury przewodowej. Cz´sto wiàzaç si´

to b´dzie z wy∏àczeniem kot∏a i bra-

kiem ogrzewania, ze wstrzymaniem

produkcji bàdê marzni´ciem ludzi.

Dla uspokojenia mo˝na powiedzieç,

˝e taki scenariusz jest mo˝liwy do-

piero w kilkanaÊcie lat po realizacji

ciep∏ociàgu, bowiem tyle czasu po-

trzeba na przerdzewienie rury. Istot-

ne jest te˝ to, ˝e niewielkie firmy

instalacyjne wykonujà z regu∏y sieci

niskoparametrowe, c.w.u. i cyrkula-

cji, w których napr´˝enia i wyd∏u˝e-

nia sà mniejsze i awaryjnoÊç nie tak

du˝a jak w sieciach wysokoparame-

trowych.

Nie ma w Polsce, niestety, zwy-

czaju dokonywania odbioru przed

up∏ywem gwarancji. Wtedy sprawa

dla inwestora by∏aby prostsza, kosz-

ty wykrytej awarii ponosi∏by wyko-

nawca wzgl´dnie dostawca elemen-

tów preizolowanych, a usuwanie

awarii odbywa∏oby si´ w sposób spo-

kojny i niezauwa˝alny.

Adam Dwojak
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straszny?


