
Preizolowane sieci ciepłownicze, które 
po zmianach ustrojowych, zaczęto w Pol-
sce budować na większą skalę w pierw-
szej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku 
osiągają deklarowany minimalny okres 
użytkowania. W tym momencie pojawia 
się pytanie co dalej, czy można je użytko-
wać w bezpieczny sposób w następnych 
latach?

Początki

Początki sieci preizolowanych w Polsce 
są nierozerwalnie związane z firmą ABB. 
Ten szwajcarsko-szwedzki koncern po 
przejęciu duńskiej firmy IC Møller wszedł 
do Polski na początku lat 90-tych z pełnym 
rozmachem uruchamiając produkcję 
w ABB Zamech Ltd w Elblągu. W ślad za 
tą firmą weszły następne zachodnie przed-
siębiorstwa (Logstor Ror, ISOPLUS, Star 
Pipe, Tarco, Pan Isovit) powstały też polskie 
podmioty w Międzyrzeczu (ZPU), Lublinie 
(PRIM), Nędzy (RAFAKO EKO). Mieliśmy 
więc w tym okresie co najmniej kilku 
dostawców, ale kluczową rolę odgrywała 
firma ABB, osiągając, w mojej ocenie, 
w najlepszym swoim okresie 75% dostaw 
wyrobów preizolowanych dla ciepłownic-
twa. Jednakże polityka firmy nie sprowa-
dzała się jedynie do sprzedaży. Centrum 
szkoleniowe w Elblągu dokształcało 
„taśmowo” setki projektantów pragnących 
poznać nową, jakże niezawodną techno-
logię. Przedstawiciele wszystkich produ-
centów wyrobów preizolowanych jednym 
głosem wyrażali się o niezawodności 
i trwałości sieci preizolowanych. W tam-
tym czasie z ust wielu handlowców padał 
slogan – „wybuduj, zakop i zapomnij”. 
Z tym przeświadczeniem ciepłownicy 
zaczęli budować nowe a także wymieniać 
istniejące rurociągi. Życie skorygowało 
wiele tez formułowanych przez dostaw-
ców. Okazało się, że z bardzo różnych 
powodów, o których w tym artykule nie 
będzie mowy, rurociągi wymagają 
napraw. Konieczna staje się interwencja 
zapobiegająca perforacji rury przewodo-
wej i problemom z zaopatrzeniem w cie-
pło. Obliguje do tego zresztą prawo – roz-

porządzenie do ustawy Prawo energetycz-
ne wyraźnie nakazuje kontrolę stanu izola-
cji sieci preizolowanych.

Realia

W pierwszym, nazwijmy euforycznym, 
okresie stosowania wyrobów preizolowa-
nych bardzo niewiele mówiło się o syste-
mach alarmowych, był nawet krótki okres, 
taka moda, że budowano ciepłociągi bez 
drutów alarmowych – bo przecież te rury 
są niemalże wieczne. Po pierwszych 
latach, tak do 1995 r., w których nadzór 
nad realizacją ze strony przedstawicieli 
ABB był naprawdę wzorowy, zaczęła się 
"wolna amerykanka". Producentom zale-
żało na jak największej sprzedaży, a inwe-
storom na jak najtańszym wykonawstwie. 
W rezultacie powstało wiele sieci wadli-
wych z dysfunkcjonalnym systemem nad-
zoru bez jakichkolwiek możliwości diagno-
stycznych i lokalizacyjnych. W tym miejscu 
chciałbym być dobrze zrozumiany, chodzi 
rzecz jasna o ogół spraw, bo niewątpliwie 
funkcjonowały PEC-e, które od samego 
początku starały się "trzymać rękę na pul-
sie". Jeśli dołożymy do tego ówczesne 
standardy w zakresie techniki izolowania 
złączy to obraz będzie w miarę pełny. 
Otóż w tamtym okresie przodujący dostaw-
ca firma ABB Zamech oferowała w stan-
dardzie i promowała stalowe mufy składa-
ne, zarówno proste jak i trójnikowe, pozo-
stali producenci dostarczali standardowo 
mufy nasuwkowe uszczelniane jednokrot-
nie za pomocą opasek termokurczliwych. 
O ile takie rozwiązania sprawowały 
i sprawują się nadal bez zarzutu w grun-
tach suchych przepuszczalnych o tyle 
w terenach o wysokim poziomie wód grun-
towych a także gliniastych, gdzie wody 
opadowe omywają rurociągi preizolowa-
ne (tworzy się naturalny ciek wodny) 
dochodzi do penetracji wody gruntowej 
w głąb pianki izolacyjnej. W rezultacie 
rozpoczyna się proces korozyjny rury sta-
lowej. O ile zjawisko korozji rur stalowych, 
więc także preizolowanych, od strony 
czynnika grzewczego zostało szczegóło-
wo opisane i można mieć nad nim kontro-
lę, o tyle nie ma literatury, nawet artykułów 
opisujących to zjawisko dla przypadku 

ingerencji wody gruntowej w izolację poli-
uretanową. Praktyka pokazuje, że można 
spotkać sytuacje, w których wieloletnia 
wilgoć w mufie nie powoduje znaczących 
ubytków korozyjnych na zewnątrz rury 
przewodowej, a z drugiej strony odkrycie 
już kilkumiesięcznej wilgoci w innym złą-
czu uwidacznia poważne wżery i koniecz-
ność  wycięcia i wymiany skorodowanego 
odcinka rurociągu. 

Najmniej odpowiedzialną, jednak 
jakże często spotykaną, metodą walki 
z awariami jest brak pomiarów diagno-
stycznych wybudowanych sieci. W wielu 
przedsiębiorstwach ciepłowniczych poku-
tuje przekonanie, że awaria sieci musi 
wiązać się z perforacją rury przewodowej 
i wyciekiem wody grzewczej. Nie dostrze-
ga się i nie wykorzystuje systemu alarmo-
wego, który we wszystkich przypadkach, 
może poza ewidentnymi uchybieniami 
konstrukcyjnymi i korozją od wewnątrz, 
pozwala zapobiec ubytkom czynnika 
grzewczego, czy w krytycznych sytuacjach 
zatrzymaniu dostaw ciepła. 

Z drugiej strony z pełną stanowczością 
należy podkreślić, że układ preizolowany 
poprawnie zaprojektowany, wykonany 
i eksploatowany będzie pracował na 
pewno kilkadziesiąt lat. Potwierdzają to 
przyśpieszone badania starzeniowe wyko-
nane na próbkach pobranych z pracują-
cego od trzydziestu lat rurociągu wykona-
ne swego czasu w Niemczech.  Zasadni-
czo jest tylko jeden krytyczny czynnik, 
który może spowodować awarię wynika-
jącą z długiego czasu użytkowania – to 
zerwanie spójności układu - rura przewo-
dowa – pianka poliuretanowa – płaszcz 
polietylenowy. Do czasu, gdy te elementy 
stanowią  zwarty zespół nie ma mowy 
o degradacji sieci, nie ma też podstaw do 
jej wymiany. Pomijam tu aspekt związany 
ze stratami ciepła, ale to już inna sprawa. 
Zauważyć można, że wielu dystrybutorów 
ciepła nie traktuje miejscowych strat ciepła 
związanych z zawilgoceniem izolacji  
w jakiś szczególny sposób. Zasadniczo, 
jeśli firma mieści się ze swoimi całościowy-
mi stratami na przesyle w ogólnie przyję-
tych, wymaganych przez URE, normach to 
takimi szczegółami jak straty miejscowe 
nikt się nie przejmuje. 
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widzenia dostawcy ciepła, jest zachowa-
nie ciągłości dostaw. Te z kolei będą 
utrzymane jeśli w sieci dystrybucyjnej nie 
wystąpi rozszczelnienie. Powodem tego, 
pomijając nieprzewidywalne czynniki 
zewnętrzne, może być perforacja rury 
przewodowej spowodowana korozją. 
Zakładając odpowiednie przygotowanie 
wody grzewczej w źródle,  korozja może 
pojawić się tylko od zewnątrz. W przy-
padku sieci wielo-, kilkudziesięcioletnich 
prawdopodobieństwo wystąpienia zawil-
gocenia izolacji jest stosunkowo duże. 
W takich przypadkach wskazana jest 
diagnostyka rurociągów i ewentualna 
naprawa. Z reguły miejsc do naprawy jest 
wiele a osiągnięcie stanu docelowego – 
sucha izolacja - wymaga wielu działań. 
Nazwijmy ten proces renowacją sieci 
preizolowanej.

Przed szczegółowymi rozważaniami 
zauważmy, że w przypadku rurociągów 
preizolowanych awaria to nie tylko 
wyciek wody grzewczej, ale przede 
wszystkim fakt zawilgocenia izolacji poli-
uretanowej. Oczywiście, aby ten fakt 
stwierdzić system nadzoru musi być 
sprawny, więc drut alarmowy musi mieć 
ciągłość. Z tego punktu widzenia każda 
przerwa jest traktowana jako stan awa-
ryjny, podobnie zresztą jak przywarcie 
tego drutu do rury przewodowej. Zjawi-
sko awaryjności preizolowanych sieci 
ciepłowniczych nie jest jedynie polskim 
problemem. Na wykresie słupkowym 

(rys. 1) przedstawiono występowanie sta-
nów awaryjnych w niemieckich sieciach 
ciepłowniczych. Organizacja AGFW 
zbierająca od lat 90-tych ubiegłego 
wieku dane z poszczególnych przedsię-
biorstw komunalnych (Stadtwerke) na 
terenie całego kraju publikuje coroczne 

raporty dotyczące odnotowanych uchy-
bień.  Wyraźnie należy podkreślić, że 
statystyki dotyczą tzw. awarii systemo-
wych czyli wynikających z pracy układów 
preizolowanych i nie zawierają uszko-
dzeń sieci spowodowanych przez czynni-
ki zewnętrzne. Na osi rzędnych podano 
liczbę awarii na 100 km sieci preizolo-
wanej. AGFW jako organizacja inżynier-
ska mająca za zadanie m. in. czuwanie 
nad jakością realizowanych sieci trzy-

krotnie wydawała wytyczne (FW 603 
i 605 w roku 2000 oraz FW 601 
w 2003), z których  wynikał m. in. obo-
wiązek certyfikacji monterów muf na 
rurociągach preizolowanych. Zamiesz-
czone na rys. 1 tłumaczenie rodzajów 
awarii pochodzi od autora artykułu. 

Praktyka

Definicja awarii rurociągu preizolowa-
nego nie została jednoznacznie sformuło-
wana. Najczęściej do opisania tego stanu 
posługujemy się pomiarem rezystancji izo-
lacji badanego odcinka rurociągu preizo-
lowanego, przerwy i zwarcia drutu alar-
mowego pomińmy jako stany oczywiste. 
Rezystancja jest mierzona pomiędzy dru-
tem alarmowym a stalową rurą przewodo-

wą. W tabeli na rys. 2 podano wartości, 
które podawane przez producentów, dane 
pochodzą z roku 2010, ale zasadniczo 
niewiele się zmieniło. Jedynie ZPU Gór-
czyński wprowadził w międzyczasie gra-
nicę 20 kΩ/km w miejsce wcześniejszych 
10 kΩ/km. Tematyka pomiarów i interpre-
tacji wyników, podejście do sprawy 
poszczególnych producentów jest zagad-
nieniem samym w sobie zasługującym na 
oddzielny artykuł i tutaj nie będzie  oma-
wiane. Zaznaczyć jedynie wypada, że 
sprawy interpretacji stanów awaryjnych 
nie są jednoznaczne i często ocena inwe-
stora i wykonawcy różnią się diametralnie.

Narzędziem weryfikującym wyniki 
pomiarów rezystancji izolacji, pokazują-
cym w sposób graficzny przebieg zmian 
jest wykres generowany przez reflektometr 
– podstawowy przyrząd do lokalizacji 
awarii. W trakcie diagnostyki systemów 
alarmowych konieczne jest stosowanie 
obydwu przyrządów tj. miernika rezystan-
cji izolacji i reflektometru impulsowego. 

Działania związane z renowacją sieci 
preizolowanej możemy podzielić na 3 etapy.

Rys. 1 

Rys. 2 
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Etap 1 – inwentaryzacja i lokalizacja

Nadrzędną zasadą dotyczącą 
napraw rurociągów preizolowanych jest 
znajomość przebiegu drutów alarmo-
wych. O ile do oceny stanu izolacji 
wystarczy tylko informacja o długości 
obwodu świadcząca o tym, że pomiar 
obejmuje całą badaną sieć o tyle do loka-
lizacji musimy znać dokładnie drogę, 
którą pokonuje sygnał pomiarowy. To jest 
różnica pomiędzy nadzorem a lokaliza-
cją, którą opisałem dokładnie w artykule 
opublikowanym w nr 9/2015 INSTAL-u. 
Przystępując do działań zawsze zaczyna-
my od istniejącej dokumentacji, z reguły 
będzie to projekt ze schematami montażo-
wym i alarmowym, czasami z adnotacją 
wykonawcy o statusie powykonawczym 
a niezmiernie rzadko, zasadniczo niespo-
tykane jako oddzielna dokumentacja 
powykonawcza. Bardzo pomocna jest 
także powykonawcza dokumentacja geo-
dezyjna. Etap inwentaryzacyjny można 
podzielić na 5 faz:
1. Odtworzenie przebiegu drutów alar-

mowych. W ramach tych czynności 
cały obwód alarmowy zostaje podzie-
lony na najmniejsze z możliwych 
odcinki. Analiza zebranych z każdego 
odcinka wykresów reflektometrycz-
nych oraz ewentualne sprawdzenia 
pozwalają na odtworzenie przebiegu 
drutów alarmowych. To jedna z możli-
wości uzyskania informacji o przebie-
gu drutów alarmowych, spotkać się 
można także z innymi metodami usta-
lania tej trasy.

2. Usunięcie przerw pętli alarmowych. 
Jeżeli przerwy występują w części 
podziemnej rurociągu konieczna 
będzie ich lokalizacja i wykopy 
pozwalające na dotarcie do miejsca 
nieciągłości.

3. Kontrola urządzeń stacjonarnych. 
Jeżeli w obwodzie alarmowym wystę-
pują stacjonarne urządzenia nadzoru, 
najczęściej będzie to detektor, rzadziej 
lokalizator, należy sprawdzić popraw-
ność ich działania np. poprzez porów-
nanie z wskazaniami urządzeń prze-
nośnych. Należy także wykonać symu-
lacje zawilgocenia (zwarcia) i przerwy 
i zaobserwować poprawność wska-
zań przyrządu.

4. Optymalizacja pętli alarmowych. 
W wielu przypadkach wskazana jest 
optymalizacja pętli nadzorowanej 
przez przyrząd polegająca na włą-
czeniu w nią nowych, pierwotnie nie 
istniejących odcinków rurociągów. 
Tendencja w budowie systemów alar-
mowych skłania do tworzenia jak naj-
dłuższych pętli alarmowych obejmują-

cych nawet do 10 km drutu alarmowe-
go z możliwością rozdziału w jak 
największej liczbie miejsc. Taka kon-
strukcja pozwala na ograniczenie cza-
sochłonności kontroli w przypadku 
pomiarów wykonywanych ręcznie, 
względnie liczby przyrządów nadzo-
rujących przy kontroli zdalnej.

5. Lokalizacja miejsc awaryjnych. 
Naczelną zasadą obowiązującą 
w przypadku systemów alarmowych 
rurociągów preizolowanych jest zna-
jomość przebiegu drutów alarmowych. 
Oczywiście do każdego przypadku 
należy podchodzić indywidualnie, ina-
czej wygląda sprawa gdy szukamy 
awarii na rurociągu o niewielkiej śred-
nicy bez odrzutów pomiędzy dwoma 
komorami położonymi na dodatek bli-
sko siebie, a całkiem inaczej gdy 
mamy znaleźć usterkę na sieci rozga-
łęźnej z dużą liczbą trójników na 
dodatek z brakiem dostępu do drutów 
alarmowych w budynkach. Musimy 
zdawać sobie sprawę, że lokalizacja 
to wskazanie konkretnego miejsca 
w terenie, a nie podanie odległości 
z pomiaru reflektometrycznego.

Etap 2 – naprawy
Zakres napraw jest uzależniony od 

stanu sieci i odnotowanych awarii. Praktyka 
pokazuje, że bardzo wiele zależy od jako-
ści wykonania i warunków gruntowych. 
Przyjmując, że zajmujemy się sieciami 
wybudowanymi w latach dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku możemy być niemal 
pewni, że w obszarach, w których występu-
ją, nawet okresowo, wody gruntowe obej-
mujące rurociągi będziemy mieli kilka-, kil-
kanaście awarii na 1 km sieci. Będą to 
w większości zawilgocenia, ale spotkać 
można też przerwy drutu alarmowego. Te 
przerwy występują z reguły na podkładce 
filcowej wewnątrz mokrej mufy i są spowo-
dowane zjawiskiem działania korozji elek-
trochemicznej. W terenach piaszczystych, 
z gruntami przepuszczalnymi o niskim 
poziomie wód gruntowych zawilgocenia 
sieci preizolowanych nie występują w ogóle 
lub pojawiają się sporadycznie. Interwencje 
wiążą się zazwyczaj z niechlujstwem wyko-
nawcy, względnie zatajonym uszkodze-
niem przez osoby trzecie.

Specyficznym problemem przy reno-
wacji sieci zrealizowanych w technologii 
ABB, czy raczej realizowanych zgodnie ze 
schematem alarmowym będącym standar-
dem tej firmy, są przerwy występujące na 
drucie czerwonym, pozostawione w okre-
ślonych miejscach w sposób świadomy 
w trakcie realizacji. Wynikało to z filozofii, 
że drut czerwony jako tzw. komunikacyjny 

był w niektórych sytuacjach zbędny. 
W takim przypadku właściciel sieci musi 
po inwentaryzacji przebiegu drutów alar-
mowych, a przed naprawami podjąć decy-
zję, czy docelowo system nadzoru będzie 
pracował w układzie otwartym, czy 
w zamkniętym. Jeśli miałby to być układ 
zamknięty, do czego skłania tendencja 
rozwojowa, to należy być przygotowanym 
na to, że będą otwierane mufy, w których 
jest sucha izolacja tylko po to, aby połą-
czyć druty alarmowe.  

Etap 3 – uruchomienie systemu nadzoru
Po wykonanych naprawach należy 

uruchomić i przetestować system alarmo-
wy. Dobrym sposobem testu jest zasymulo-
wanie awarii np. w jednym z węzłów 
cieplnych i sprawdzenie za pomocą reflek-
tometru podłączonego w punkcie pomia-
rowym odległości do tego miejsca. Rzecz 
jasna ta odległość powinna odpowiadać 
tej wynikającej ze schematu alarmowego. 
Jeżeli w układzie będą pracować urzą-
dzenia stacjonarne, także ich działanie 
powinno być sprawdzone.

Przystępując do renowacji sieci cie-
płowniczej należy zdawać sobie sprawę 
z tego jaki cel chcemy osiągnąć. Termin 
„sucha izolacja”  jest  pojęciem względ-
nym. Zawsze należy mieć świadomość, że 
pomiar rezystancji izolacji mówi nam 
o oporności całego mierzonego odcinka. 
Musimy wiedzieć, czy odnotowana kiep-
ska wartość jest spowodowana jedną, 
może dwoma wilgociami skupionymi – 
„dwie mufy mokre”, czy jest spowodowa-
na wilgocią wielokrotną. Zjawisko wilgoci 
wielokrotnej występuje czasami w sieciach 
z podkładkami filcowymi. Polega ono na 
tym, że wiele z tych podkładek jest lekko, 
niemalże niezauważalnie zawilgoconych. 
Ponieważ takich miejsc jest wiele, pomiar 
całości będzie kiepski, a w rzeczywistości 
nie ma czego naprawiać bo każda poje-
dyncza mufa jest traktowana jako sucha.

W tym momencie pojawia się nie do 
końca rozwiązany problem – od jakiej 
wartości rezystancji izolacji zjawisko wil-
goci staje się groźne, mogące spowodo-
wać korozję i w efekcie uszkodzenie rury 
przewodowej. Ale to temat sam w sobie, 
który powinien koniecznie uwzględniać 
chociażby przewodność elektryczną nacie-
kającej wody, reakcję pianki PUR w kon-
takcie z wodą czy wpływ temperatury na 
proces starzenia zawilgoconej izolacji.   

W następnym artykule postaram się 
przedstawić  przebieg renowacji blisko  
2 km sieci ciepłowniczej w jednym z gór-
nośląskich miast.                                     




