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Jedną z bolączek budowniczych 
i użytkowników sieci preizolowanych są 
uszkodzenia rurociągów przez osoby 
trzecie. Niestety takie zdarzenia często nie 
są zgłaszane. Miejsce uszkodzenia jest 
szybko zasypane, czasami z próbą nie-
udolnej naprawy, z nadzieją, że sprawa 
nie zostanie odkryta. W artykule przedsta-
wiono sposób naprawy płaszcza PEHD 
o średnicy 800 mm.

Sytuacja

Opisane zdarzenie miało miejsce 
w połowie ubiegłego roku na budowie 
Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) w Gli-
wicach. DTŚ łącząca Katowice z DK88 na 
terenie Gliwic w tym przypadku przebiega 
przez centrum miasta i jej budowa wiąza-
ła się z budową dużej liczby nowych 
instalacji podziemnych. W początkowej 
fazie (rok 2013 – 2014) wybudowano 
ciepłociąg 2xDN600 od komory przy fir-
mie Radiatym do zabudowań Tauron przy 
wybrzeżu Armii Krajowej o długości magi-
strali blisko 3,5 km. Równolegle z budo-
wą, oraz po oddaniu do eksploatacji cie-
płociągu, na placu budowy funkcjonowały 
pozostałe branże. Rurociągi ciepłownicze 
wyposażone w czterodrutowy system alar-
mowy były okresowo kontrolowane 
i w połowie roku 2015 odnotowano nie-
wielkie zaniżenie rezystancji izolacji 
i przerwanie drutu górnego czerwonego 
w rurociągu powrotnym pomiędzy komo-
rami K4 i K5 w rejonie ul. Nasyp. Fot.1 
przedstawia widok na ulicę z orientacyj-
nym wskazaniem miejsca awarii.

Lokalizacja

Lokalizację przeprowadzono z dwóch 
kierunków, od strony komory K4 oraz K5. 
Pomiary rurociągu powrotnego wyposa-
żonego w cztery druty alarmowe wskazy-
wały na trzech drutach >200MΩ przy 
zachowanej ciągłości, natomiast na drucie 
górnym czerwonym (Pgc) odnotowano 
przerwę i rezystancję izolacji rzędu kilku-
dziesięciu kiloomów. Po analizie wykresów 

reflektometrycznych wytypowano pierw-
sze kolano z U-kompensatora patrząc od 
źródła zasilania. Na fot.2 awaryjne kola-
no zakreślono czerwonym okręgiem. 

Uszkodzenie

Uszkodzenie, nie zgłoszone do żad-
nych służb, widoczne na fot.3 zostało spo-
wodowane przez nieznanego sprawcę, 
prawdopodobnie za pomocą większej 

 C iepłownictwo

Naprawa płaszcza rurociągu preizolowanego
Preinsulated pipe jacked repairing 

ADAM DWOJAK

mgr inż. Adam Dwojak – DORATERM

Fot. 1. 

Fot. 2. 

Fot. 3. 



10  2/2016 www.informacjainstal.com.pl

 C 
koparki, zostało skrzętnie zasypane. Musia-
ło być to wykonywane w pośpiechu, bo 
krążący po budowie pracownicy wykonaw-
cy, czy PEC-u niczego nie zauważyli. Poło-
żenie uszkodzenia, patrząc na statykę sieci, 
było nieszczególne, bowiem na tym właśnie 
elemencie kompensowały się wydłużenia 
z długości ok.120 m od punktu stałego 
w komorze K-4. Pierwszym odruchem była 
decyzja o wymianie całego kolana, co wią-
zało się z zatrzymaniem sieci, zamknięciem 
drogi na kilka dni i kosztem kilkudziesięciu 
tys. zł. Operację naprawy należało spokoj-
nie przygotować. Odspojony kawałek 
płaszcza został wycięty, a całość zabezpie-
czono taśmą termokurczliwą (fot.4).

Technika naprawy

Rozważano trzy warianty odtworzenia 
uszkodzonego płaszcza i izolacji. Opisana 
powyżej wymiana całego kolana oprócz 
wysokich kosztów stwarzała duże problemy 
organizacyjne na budowie. Zamknięcie 
ulicy automatycznie wstrzymywało front 
robót kilku branżom, to generowało dalsze 
opóźnienia na już przeterminowanej budo-
wie. Opcja prostego zespawania uszkodzo-
nego płaszcza PEHD była mało bezpieczna 
– istniało prawdopodobieństwo rozszczel-
nienia w trakcie sezonu grzewczego, gdy 
temperatury wzrastają, a wydłużenia osią-
gają maksymalną wartość. Poza tym zawsze 
istniało niebezpieczeństwo nadwyrężenia 
materiału w bezpośrednim sąsiedztwie 
wyrywanego przez ząb koparki wycinka. 
Niepewna pozostawała też sprawa pełne-
go uzupełnienia pianki poliuretanowej. 
Ostatecznie zdecydowano się na rozwiąza-
nie zaakceptowane przez PEC, polegające 
na wymianie częściowej płaszcza PEHD. 
Sprawa była o tyle skomplikowana, że 
dotyczyła styku dwóch segmentów kolana 
o średnicy zewnętrznej 800 mm.

Przygotowania

W pierwszym rzędzie należało znaleźć 
niepotrzebne odcinki rury, którą można było 
„oskórować“ (fot.5) przekonując się przy 
okazji, że proces koronowania u producen-

ta nie jest w pełni dotrzymywany (fot.6). 
Jednym słowem ściągnięcie płaszcza poszło 
dużo łatwiej niż można było przypuszczać. 
Z takiego wycinka można było przygoto-
wać segment (fot.7). Rzecz jasna wykonany 
element musiał odpowiadać dokładnie seg-
mentom uszkodzonego kolana.

Prace wstępne

Po skompletowaniu materiałów 
i narzędzi można było rozpocząć prace. 
Inwestor wyraził zgodę na jednodniowe 
zajęcie terenu. Ekipa odkopująca zaczęła 
pracę po godz. 6 o 8:20 rozpoczęto 
wstępne prace polegające na usunięciu 
opaski termokurczliwej (fot.8). Najlepszym 
sposobem jest w tym przypadku podgrza-
nie opaski dzięki czemu staje się miękka, 
można ją swobodnie przecinać nożem 
(fot.9), a mastik odkleja się od podłoża.

Przymiarka

Po oderwaniu taśmy termokurczliwej, 
tylko w interesującym nas obszarze, nieko-
niecznie na całym obwodzie, można przy-
mierzyć się do oznaczenia obszaru do 

wymiany. Wyznaczenie jego granic 
powinno być poprzedzone dokładną kon-
trolą wzrokową. W przypadku pozosta-
wienia pęknięcia, bądź naderwania na 
płaszczu, zjawisko karbu mogłoby dopro-
wadzić, po osiągnięciu przez rurociąg 
parametrów pracy, do rozerwania płasz-
cza. W tym przypadku wyznaczono czwo-
robok pokazany na fot.10. Wymiary 
i położenie na segmentach kolanowych 
wyznaczonego pola zostały przeniesione 
na wcześniej przygotowany element poka-
zany już na fot.7. 

Pasowanie i wycinanie

Wycięty fragment (fot.11) został przy-
łożony do uszkodzonego kolana i przy-
mocowany pasami (fot.12). Aby zapewnić 

Fot. 4. 

Fot. 5. 

Fot. 6. 

Fot. 8. 

Fot. 9. 

Fot. 7. 

Fot. 10. 
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zupełne wpasowanie zastosowano sposób 
wycinania przez dwa płaszcze. W tym 
celu wyrysowano na przyłożonym wycin-
ku w odległości ok. 10 mm od krawędzi 
obwodową linię, wzdłuż której wykonano 
cięcie (fot.13). W rezultacie wycięty kształt 
odpowiadał dokładnie temu nałożonemu 
(fot.14).

Przygotowanie do spawania

Po usunięciu wyciętego kształtu (fot.15) 
usunięto wierzchnią warstwę pianki, pozo-
stawiając wzdłuż brzegów 20 mm rant, 
i połączono zerwany drut alarmowy. Brzegi 

wycięcia wyczyszczono za pomocą struga 
zapewniając usunięcie warstwy mastiku 
pozostałego po opasce termokurczliwej 
i wszelkich zanieczyszczeń (fot.16). Przewi-
dywana spoina typu „V” wymagała odpo-
wiedniego fazowania (fot.17).

Spawanie

Po pracach przygotowawczych 
i dokładnym wpasowaniu „łaty” ustabilizo-
wano ją za pomocą pasów ściągających. 
Ścieg graniowy wykonano za pomocą 
spawarki ręcznej (fot.18) drutem o średni-
cy 4 mm. Po wypełnieniu całego obwodu 

właściwe spawanie przeprowadzono za 
pomocą ekstrudera (fot.19) uzyskując 
układ spoin przestawiony na fot.20.

Piankowanie

Po oględzinach wykonanej spoiny 
i braku widocznych wad przeprowadzono 
próbę ciśnieniową (fot.21). Pompką 
powietrzną wytworzono ciśnienie stoso-
wane w przypadku rur preizolowanych 
o wartości 0,2 bara. Wartość ta utrzymy-
wała się na manometrze przez dłuższy 
czas o czym świadczyły uśmiechnięte twa-
rze (fot.22). Do piankowania zastosowa-

Fot. 11. 

Fot. 13. 

Fot. 18. 

Fot. 15. Fot. 19. 
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no trzy otwory, przez skrajne (fot.23) 
zalewano piankę, a środkowy służył tylko 
do odgazowania (fot.24).

Prace końcowe

Po odgazowaniu i stwardnieniu pianki 
można było przystąpić do prac końco-
wych. Zamknięcie otworów za pomocą 
korków wgrzewanych (fot.25) powinno 

zapewnić absolutną szczelność. Na koniec 
pozostało „dopieścić” całość usuwając 
zadry i progi powstałe po strugarce 
(fot.26). Około 14:15 zasadnicze prace 
zostały zakończone. 

Podsumowanie

Spawanie polietylenu na budowie jest 
techniką równoważną z wymianą uszko-
dzonych elementów na nowe. Największą 
zaletą stosowania tej techniki jest niewąt-
pliwie obniżka kosztów i wyraźne skróce-
nie czasu związanego z naprawą. W dwie 

godziny po zakończeniu prac napraw-
czych teren może zostać odtworzony. 
Śmiało można powiedzieć, że przy 
dobrym przygotowaniu tego typu napra-
wa jest operacją jednodniową. 

Niewątpliwym problemem jest ustale-
nie winnego uszkodzenia płaszcza. Na 
dużych budowach nie jest to proste i jeśli 
się sprawcy nie złapie za rękę to staje się 
to wprost niemożliwe. Wydaje się, że tech-
nicznie możliwe jest zastosowanie w trak-
cie poważnych zadań tymczasowego 
detektora awarii z zasilaniem bateryjnym 
umożliwiającego bieżący nadzór nad 
realizowaną siecią. Jest to zadanie trudne, 
ale moim zdanie wykonalne. A gra jest 
warta świeczki, bo gdyby awaria została 

wykryta dwa miesiące później to plac 
budowy wyglądałby całkiem inaczej, 
a koszty naprawy wzrosłyby chociażby 
z powodu konieczności odtworzenia 
nawierzchni asfaltowej (fot.27 –widok ul. 
Nasyp od strony kom. K-4 zdjęcie wyko-
nane 22.12.2015r.).
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