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W Instalu z września br [1] opisane 
zostały teoretyczne podstawy związane 
z renowacją sieci ciepłowniczej preizolowa-
nej. W poniższym artykule przedstawiono, 
jak renowacja przebiega w praktyce, omó-
wiono niektóre przypadki awarii i proble-
matykę prac naprawczych sieci ciepłowni-
czej w jednym z górnośląskich PEC-ów.

Sieci ciepłownicze muszą być napra-
wiane. Wynika to z ustawy Prawo energe-
tyczne, w której w art. 9 ust.7 mówi się: 
„Minister właściwy do spraw energii okre-
śli, w drodze rozporządzenia, szczegóło-
we warunki funkcjonowania systemów cie-
płowniczych, biorąc pod uwagę: bezpie-
czeństwo i niezawodne funkcjonowanie 
tych systemów, równoprawne traktowanie 
odbiorców ciepła, wymagania w zakresie 
ochrony środowiska oraz budowy i eksplo-
atacji urządzeń, instalacji i sieci określone 
w odrębnych przepisach.”

Niezawodność funkcjonowania sieci 
ciepłowniczych (zewnętrznych instalacji 
odbiorczych) będzie zagwarantowana 
jeśli przez podmioty podlegające Prawu 
energetycznemu przestrzegane będą zapi-
sy rozporządzenia, o którym mówi usta-
wa. Obowiązujące obecnie rozporządze-
nie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycz-
nia 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemów 
ciepłowniczych (D.U. 2007 nr 16 poz. 92) 
w §20 zobowiązuje podmioty eksploatu-
jące sieć ciepłowniczą do prowadzenia jej 
zgodnie z instrukcją. W tejże instrukcji 
powinny znaleźć się zapisy, o których, 
w zakresie objętym niniejszym artykułem, 
mówi się w §20 pkt 9 lit. d. Przybliżając te 
przepisy można powiedzieć: „Instrukcja 
określa procedury i sposoby wykonywa-
nia czynności związanych z eksploatacją 
sieci ciepłowniczej, a w szczególności 
dotyczące: – zakresu i terminów przepro-
wadzania okresowych przeglądów 
i kontroli stanu technicznego sieci cie-
płowniczej, a w szczególności: – sygnali-
zacji zawilgocenia rurociągów i przecie-
ków.”

Z przepisów jednoznacznie wynika, 
że na kierownictwie firmy spoczywa odpo-

wiedzialność ustawowa związana z kon-
trolą stanu sieci. Różnie to bywa w poszcze-
gólnych przedsiębiorstwach. Jednakże 
bez względu na stopień wypełniania pro-
cedur ustawowych każdy prowadzący 
preizolowaną sieć ciepłowniczą musi 
sobie zdawać sprawę, że bez właściwego 
nadzoru i konserwacji przyjdzie moment, 
w którym, na którymś fragmencie nastąpi 
perforacja rury przewodowej. Wpływ na 
to ma wiele czynników, w jednym przy-
padku nastąpi to po pięciu latach eksplo-
atacji, w innym po piętnastu, a w jeszcze 
innym po np. trzydziestu. Problem nie leży 
w tym po jakim czasie nastąpi perforacja, 
jeśli w ogóle do niej dojdzie, ale w tym, by 
zachować podstawowe standardy tech-
niczne, a przy okazji spać spokojnie.

Rysunek 1 przedstawia sieć ciepłowni-
czą wytypowaną przez Przedsiębiorstwo 
Ciepłownicze do naprawy. Decyzja 
o konieczności napraw wypływała z kiep-
skich wyników pomiarów systemu alarmo-
wego, a także z powodu wystąpienia 
dwukrotnej perforacji na odpowietrze-
niach i odwodnieniach. 

Charakterystyka sieci

Rurociągi były budowane etapami 
w roku 1999 – 2xDN400 – DN350 (odci-
nek A – B rys. 1); w 2000 r. 2xDN350 
(odc. B-C) i w 2004r. 2 xDN200 z przyłą-
czami (odc. D –E). Do budowy sieci wyko-
rzystano rury i kształtki w technologii ABB, 
na rurociągach magistralnych stosowano 
mufy elektrozgrzewane, na mniejszych 
średnicach mufy składane. W realizacjach 
1999/2000 stosowane były wkładki filco-
we. Na odcinku A – D rury przebiegały 
w terenie o dużym stopniu nawodnienia 
w przypadku wystąpienia opadów atmos-
ferycznych.

Technika renowacji

Prace naprawcze zostały poprzedzone 
inwentaryzacją systemu alarmowego 
pozwalającą na zlokalizowanie miejsc 
awaryjnych. Odtworzenie przebiegu dru-
tów alarmowych było utrudnione ze wzglę-
du na brak oznaczeń na słupkach wypro-

wadzających sygnał. Fotografia 1 przed-
stawia słupek usytuowany na przyłączu 
w rejonie oznaczonym lit. B, natomiast 
fot.2 pokazuje wyprowadzenie z magi-
strali wyposażonej w system czterodrutowy 
w rejonie pkt. A. Na przebiegu rurociągu 
występowało jeszcze jedno wyprowadze-
nie w okolicy pkt. SZ, do puszek w studni 
zaworowej, niestety ani kable ani poszcze-
gólne żyły nie były oznaczone. Rozważa-
jąc problematykę wyprowadzania sygnału 
z części podziemnej ciepłociągu preizolo-
wanego należy powiedzieć , że nie ma 
w tym zakresie jakichś ogólnych wytycz-
nych. Jeśli spojrzymy na sprawę dokład-
nie, to żaden producent nie uszczegóławia 
tematu. Większość go po prostu pomija. 
A zagadnienie jest istotne, bo nie ma 
mowy o jakiejkolwiek lokalizacji bez zna-
jomości przebiegu drutów alarmowych. 
Nie jest dobrym rozwiązaniem, z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć, opisanie 
gdzieś w dokumentacji powykonawczej, 
który kolor jest przypisany do określonego 
drutu. Nietrwałe i niezbyt praktyczne jest 
opisywanie długopisem czy pisakiem na 
płytce stalowej czy listwie zaciskowej 
numerów czy symboli. Nie ulega wątpliwo-
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obowiązujący w całej Polsce, system jed-
noznacznego oznaczania wyprowadza-
nych drutów alarmowych. 

Jeśli chodzi o organizację robót to PEC 
prowadził roboty ziemne i odtworzenio-
we. Do tej firmy należał też demontaż muf 
i usunięcie zawilgoconej izolacji, związa-
ne czasami, w przypadku rozległego 
zawilgocenia, z obcięciem płaszcza PEHD. 
Pracownicy PEC-u wykonywali też prace 
spawalnicze na rurociągach takie, jak 
wymiana zaworów, czy odtworzenie sko-
rodowanych odcinków rurociągu. Oprócz 
PEC-u w naprawy były zaangażowane 
trzy specjalistyczne firmy zewnętrzne. Przy 
prostym odtworzeniu płaszcza i pianki 
stosowano standardowe lub poszerzone 
mufy elektrozgrzewane. W przypadkach 
bardziej skomplikowanych, jeśli rura prze-
wodowa nie była skorodowana wykony-
wano prefabrykację w wykopie. Kolejna 
firma wykonała wymianę kolan.

Prowadzenie prac

W pierwszej fazie wyznaczono 16 
punktów awaryjnych opisanych szczegó-
łowo w legendzie na rys.1. W opisie 
lokalizacji miejsc awaryjnych zamieszczo-
no istotną uwagę, że nie są to wszystkie 
możliwe punkty. Wiązało się to z brakiem 
możliwości analizy wykresów reflektome-
trycznych po napotkaniu b. dużego zwar-
cia (zawilgocenia), względnie przerwy. 
W zaleceniach podana była także kolej-
ność prowadzenia prac umożliwiająca 
dalsze domiary po odkryciu rurociągów.

Miejsce oznaczone pkt. 10, 11 i 12
Prace rozpoczęto od odwodnień syste-

mowych (system ABB) umieszczonych 
w studni betonowej (fot.3). Widać, zespół 

miał już swoją historię, został pozbawiony 
zaworów kulowych, po zakończeniach 
termokurczliwych ani śladu (fot.4). Króćce 
elementów odwadniających były skorodo-
wane (fot.5) i zdecydowano się na wymia-
nę kompletnych elementów prefabrykowa-
nych z zaworami ze stali nierdzewnej 

(fot.6). Na fot. 4 widoczne są wystające 
z pianki druty alarmowe. Możliwość 
pomiarów systemu alarmowego z tego 
miejsca daje zawsze szansę na lepszą 
diagnostykę określonej pętli. Niestety 
obecnie żaden producent nie ma takiego 
rozwiązania w standardzie. 

Miejsce oznaczone pkt. 5 i 6
Wskazanie obejmowało siodłowe 

dolne odejście trójnikowe i zespół zawo-
rów potrójnych (fot.7). Ten węzeł położony 
w miejscu gdzie wody gruntowe mają 
stosunkowo wysoki poziom był narażony 
na działanie wody przez długi czas użyt-
kowania. Po odkryciu stwierdzono zawil-
gocenie pod siodłami na obydwu rurocią-
gach, wilgoć przeniknęła też do wszystkich 
połączeń mufowych. W tym miejscu wystą-
piła swego czasu awaria polegająca na 

perforacji rury przed zaworem kulowym 
na odwodnieniu rurociągu zasilającego. 
Pozytywnym zjawiskiem był brak rozprze-
strzenienia wilgoci daleko poza obszar 
siodła. W tej sytuacji wystarczyło wybrać 

Fot. 3. 

Fot. 4. 

Fot. 5. 

Fot. 6. 

Fot. 7. 

Fot. 8. 

Fot. 9. 

Fot. 10. 
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niewielkie pasma po obwodzie i docierało 
się do suchej izolacji (fot.8). Ostatecznie 
zdecydowano się na wymianę obydwu 
zaworów potrójnych oraz odtworzenie 
płaszcza i izolacji. Sytuację po wspawaniu 
nowych zaworów przedstawia fotografia 9. 
Po analizie sposobu odtwarzania izolacji 
elementów zdecydowano się na usunięcie 
izolacji pomiędzy trójnikami i zaworami 
i wykonanie całych odcinków. Na fot. 10 
widzimy moment usuwania izolacji z ruro-
ciągu zasilającego. Na rurociągu powrot-
nym przymierzana była „łata” z PEHD 
stanowiąca zastępstwo siodła. Naprawa 
prowadzona była dwufazowo zarówno 
w przypadku zasilania jak i powrotu 
w pierwszej fazie przyspawano na średni-
cę 520 mm za pomocą ekstrudera nakład-
ki w miejscach siodła, w drugiej fazie do 
nakładki przymocowano kolano (płaszcz 
PEHD) z wydłużonym aż do zaworów 
ramieniem. Tego typu prace są czaso-
chłonne, wskazane jest jednak, aby spa-
wanie, uszczelnianie i piankowanie pro-
wadzić w jednym ciągu, stąd często prace 
kończy się późnym wieczorem lub nocą 
(fot. 11). Przed piankowaniem zawsze 
musi być wykonana powietrzna próba 
szczelności – ciśnienie 0,2 bara. 

Miejsce oznaczone pkt. 4
W trakcie prac przy opisanych powy-

żej trójnikach – siodłach można było 
domierzyć zawilgocenia w obydwie strony 
magistrali. Potwierdziła się awaria ozna-
czona numerem 4 (fot.12), mufa była 
ewidentnie uszkodzona przez koparkę ileś 
lat temu w trakcie układania kabla energe-
tycznego, w przeciwnym kierunku pomia-
ry wskazywały na wilgoć jeszcze przed 
pkt. 7, w rejonie kolan pionowych. Sche-
mat, który jest przedstawiony na rys. 1 
został stworzony na podstawie materiałów 
geodezyjnych. Właśnie po analizie takie-
go materiału (rys.2) wyrysowano szczegół 
– położenie kolan w układzie przestrzen-
nym, oznaczony „sz” na rys.1. Jakież 
było zdziwienie, gdy po odkryciu tego 
miejsca żadne elementy w pionie nie ist-
niały, było za to na rurociągu zasilającym 

kolano o kącie rozwarcia mniejszym niż 
90° (fot.13), coś niespotykanego. Na ruro-
ciągu powrotnym ten kąt nie był może aż 
tak ostry, ale do kąta prostego jeszcze 
trochę brakowało. W ogóle cały układ był 
jakiś dziwny (fot.14). Po początkowej kon-
sternacji stwierdzono, że wszystko zwią-
zane jest ze szkodami górniczymi jakie 
występują w tym rejonie. To olbrzymie siły 

Fot. 11. 
Rys. 2.

Fot. 12. Fot. 13. 
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wywołane przemieszczaniem mas gruntu 
spowodowały trwałe odkształcenia stalo-
wej rury przewodowej o średnicy było nie 
było 355,6 mm. Na fot. 15 widoczne jest 
kolano po oskórowaniu – widok „a” 
(z fot.14), natomiast widok „b” prezento-
wany jest na fot. 16. Nastąpiło zdeformo-
wanie płaszcza, puściły niektóre mufy, na 
szczęście nie doszło do rozszczelnienia 
rury przewodowej. W przypadku mniej-
szej średnicy, co prawda nie na tym zada-

niu, wskutek tąpnięcia naprężenia były tak 
duże, że nastąpiło rozerwanie rury stalo-
wej w miejscu spawania (fot.17). W ramach 
naprawy wymieniono całe kolano w pkt. 4, 
oraz „wyprostowano” węzeł „sz” (fot.18). 
Na schemacie montażowym powykonaw-
czym naniesiono poprawki odpowiadają-
ce stanowi rzeczywistemu.

Podsumowanie

Zakres przeprowadzonych prac wska-
zuje jednoznacznie, że istniało realne 
zagrożenie rozszczelnienia sieci. Do dnia 
dzisiejszego, chociaż prace nie zostały 
jeszcze zakończone, pozostały jeszcze nie-
wielkie sprawy, wytypowano i usunięto 30 
awarii. Najczęściej były to zawilgocenia 
spowodowane nieszczelnością w obrębie 
mufy, czasami przerwania drutów alarmo-
wych. Należy zwrócić uwagę na to, że 
w systemach z podkładkami filcowymi 
przerwania drutu mogą być spowodowa-
ne wcześniejszym zawilgoceniem filcu. 
Wytwarzające się szkodliwe ogniwo elek-
trochemiczne pomiędzy drutem miedzia-
nym a stalową rurą przewodową powodu-
je, że ciągle ubywa materiału ze średnicy 
tego pierwszego. W efekcie po pewnym 
czasie dochodzi do przerwania obwodu. 
Przy występowaniu zawilgoceń wielokrot-
nych, do tego także przerw obwodu, nie-
odzowna jest współpraca brygad napraw-
czych z serwisem, który na bieżąco domie-
rza niewidoczne wcześniej awarie.

W omawianym przypadku przyjęto 
zasadę – na dużych średnicach, na magi-

strali (DN400 – DN350) stosuje się pew-
niejsze mufy elektrozgrzewane, na mniej-
szych – składane. O mankamentach skła-
danych, szczególnie układanych w tere-
nach zawilgoconych, powszechnie wiado-
mo. Napotkano jednakże nieszczelne 
mufy elektrozgrzewane, w których z nie-
znanych powodów następowało odwinię-
cie krawędzi bocznej (fot.19). Odkształce-

nie z całą pewnością nie było spowodo-
wane przez osobę trzecią, to przedsta-
wione na fotografii było usytuowane od 
strony sąsiedniej rury, w miejscu, w któ-
rym żadnym sprzętem nie było szans 
dotrzeć. Przy tego typu uszkodzeniach 
wilgoć dostaje się do złącza od dołu 
i zdarza się, że w dolnej części pianka jest 
dokumentnie przesiąknięta, podczas gdy 
na górze jest w dalszym ciągu sucha. 
Poważnym mankamentem systemów alar-
mowych jest prowadzenie wszystkich 
czterech drutów alarmowych w sposób 
preferowany swego czasu przez ABB – 
w górnej części rurociągu (fot.20). Wiąże 
się to z ówczesną filozofią, podtrzymywa-
ną przez niektórych producentów do tej 
pory, że jedna para, druty wewnętrzne, 
pełni rolę rezerwową. Dokładnie tak było 

Fot. 14. 

Fot. 15. 

Fot. 16. 

Fot. 17. 

Fot. 19. 

Fot. 20. 

Fot. 18. 
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na omawianym zadaniu, w mufach łączo-
ne były tylko dwa druty. Znajomość długo-
ści drutu alarmowego pełni kluczową rolę 
w dokładności lokalizacji za pomocą 
reflektometru. Musimy mieć świadomość, 
że serwisant przy typowaniu miejsca awa-
rii zdaje się na materiały dostarczone 
przez właściciela bądź użytkownika sieci. 
Zawsze w takich przypadkach pojawia 
się problem wiarygodności przedłożo-
nych materiałów.

Na rys.3 został przedstawiony frag-
ment schematu montażowego z dokumen-
tacji projektowej, która z reguły służy jako 
materiał źródłowy przy poszukiwaniu 
miejsc awaryjnych. Przygotowując doku-
mentację do prowadzenia napraw 
uwzględniono opisy i symbolikę z projek-
tu, szczególnie załamanie oznaczone 
Z3.1, analizowano również dokumentację 
geodezyjną. Na podstawie tych danych 
w dobrej wierze został naniesiony i ozna-
czony szczegół „sz” na rys.1. W tej sytu-
acji przy jakichkolwiek obliczeniach dłu-
gości uwzględniano dwumetrowe zejście 
kolanami w dół. Jednym słowem dodawa-
no odcinek (długość), którego nie było. 
Można się zastanowić jak wyglądała 
praca geodety, na ile wiarygodne są szki-
ce geodezyjne przedstawione na rys.2. 
Wiadomo, na budowie różnie bywa, ale 
wprowadzanie takich nieprawdziwych 
danych, także wysokościowych (zazna-
czonych na rys. 2 kolorem zielonym) to 
poważne uchybienie i brak profesjonali-
zmu, o aspekcie moralnym nie wspomina-
jąc. Z punktu widzenia osoby lokalizującej 
reflektometrem lepsza jest informacja 
o braku dokumentacji, bowiem wtedy roz-
waża się różne warianty i do wskazania 
miejsca awarii podchodzi się ostrożniej. 
Wydaje się, że żadne środki ostrożności 
nic nie dadzą w przypadku układania 
rurociągów na terenach objętych szkoda-
mi górniczymi.

Przyglądając się uszkodzeniom poka-
zanym na fot.14 wywołanym przemiesz-
czaniem mas ziemnych spowodowanym 
ruchami górotworu można dojść do wnio-
sku, że sposób projektowania ma znikomy 
wpływ na wystąpienie szkód. Nie wcho-

dząc w szczegóły, stosowanie zwiększo-
nych ramion kompensacyjnych zalecane 
w terenach narażonych na szkody górni-
cze wydaje się mało skuteczne ze względu 
na nieprzewidywalność procesów związa-
nych z osiadaniem gruntu. Pozytywnym 
aspektem w tym wszystkim są przyjmowa-
ne odpowiednie współczynniki bezpie-
czeństwa i własności stali. Co prawda nie 
sposób dojść do daty deformacji rurocią-
gów, ale były one prawdopodobnie 
odkształcane stopniowo w miarę obniża-
nia się terenu.

Reasumując można niemal z pewno-
ścią stwierdzić, że sieci ciepłownicze ukła-
dane w terenach o wysokim poziomie wód 
gruntowych zawsze będą miały punkty 
wymagające naprawy bez względu na 
zastosowaną technologię. Z tego względu 

wydaje się, że w ramach działań zapobie-
gawczych w każdym przedsiębiorstwie 
zajmującym się dystrybucją ciepła, powin-
ny powstać plany rewitalizacji zagrożo-
nych sieci.

Przygotowując takie zadanie należy 
liczyć się z wielomiesięcznym czasem 
trwania. W tym przypadku prace trwały 
z przerwami od maja do października. 
Z perspektywy przedsiębiorstwa ciepłow-
niczego to dobra sytuacja umożliwiająca 
wykonanie istotnych zadań mających 
wpływ na bezpieczeństwo energetyczne.

L I T E R AT U R A

[1] Dwojak A., Renowacja sieci preizolowanych, 
Instal 9/2016, s.12-14
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Giełda kooperacyjna

Toruński Ośrodek Enterprise Europe 
Network po raz siódmy zorganizował 
Międzynarodową Giełdę Kooperacyjną. 
Rozmowy bilateralne odbyły się podczas 
drugiego dnia targowego tj. 11 maja br. 
i stały się doskonałym miejscem do zaini-
cjowania współpracy transgranicznej. 
W tegorocznej giełdzie udział wzięło 24 
przedsiębiorców reprezentujących 4 kraje, 
takie jak: Polska, Niemcy, Czechy oraz 
Portugalia. Firmy bardzo aktywnie zabie-
gały o możliwość nawiązania współpracy: 
łącznie odbyło się 41 spotkań, z czego 
połowa miała charakter międzynarodowy.

Konsultacje Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

Po raz drugi swoje stoisko wysta-
wienniczo-konsultacyjne przygotował 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Eksperci Funduszu 
dzielili się swoją wiedzą na temat możli-
wości uzyskania dofinansowania na 
działania związane z gospodarką wod-
no-ściekową.

Konferencje i seminaria 

Tegorocznym targom towarzyszyły 
konferencje i seminaria organizowane 
między innymi przez wystawców: Pomiar 
Serwis, ALTER S.A., Uponor Infra, Magel-
lan S.A. oraz Związek Miast Polskich 
i Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur 
i Kształtek z Tworzyw Sztucznych. Podczas 
merytorycznej dyskusji odwiedzający 
wystawę mogli poznać nowoczesne roz-

wiązania i zapoznać się z nowościami 
oferowanymi przez organizatorów tychże 
konferencji. 

Strefa Kariery Teraz Środowisko

Nowością podczas tegorocznych tar-
gów było stoisko portalu “Teraz Środowi-
sko” poświęcone tematyce rynku pracy 
w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. 
Można było zapoznać się z aktualnymi 
ofertami pracy na rynku wodno-kanali-
zacyjnym, a obecni w Strefie specjaliści 
i doradcy przedstawiali najnowsze tren-
dy na rynku zatrudnienia oraz pomagali 
zidentyfikować najbardziej przyszłościo-
we zawody sektora ochrony środowiska.

Rozrywka

Po raz pierwszy zorganizowano klu-
bową noc pod nazwą: “#Targi Nocą”, 
podczas której w Klubie Soda bawiło się 
ponad 500 przedstawicieli sektora wodo-
ciągowo – kanalizacyjnego. W rytm 
muzyki klubowej można było zregenero-
wać siły przed kolejnymi dniami wystawy.

Tradycyjnie już, podczas drugiego 
dnia bawiliśmy się podczas biesiady tar-
gowej zorganizowanej w tym roku 
w wyjątkowo uroczym miejscu na Wyspie 
Młyńskiej. W samym centrum Bydgoszczy 
stworzono hawajską enklawę, gdzie każdy 
z bawiących się gości mógł nauczyć się 
tańca hula, spróbować specjalności kuchni 
hawajskiej oraz odpocząć po dwóch 
dniach targów. 

Janusz Wróblewski

Fot. 11. 

Fot. 12. 

Fot. 13. 

Fot. 14. 
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łań zapobiegawczych, eliminujących 
(a przynajmniej minimalizujących ryzyko 
wybuchu) niebezpieczeństwo wybuchu:
1. Zastosowanie odpowiednich urządzeń 

i przemyślanych rozwiązań technicz-
nych uniemożliwiających niekontrolo-
wany ulot gazu oraz urządzeń do 
wykrywania gazu uwolnionego do 
powietrza wewnętrznego budynku, 
które automatycznie odcinałyby 
dopływ gazu z przyłącza i powiada-
miałyby służby gazowe.

2. Wprowadzenie ochrony fizycznej wraż-
liwych obiektów punktowych (pompow-
nie gazu, stacje redukcyjno-pomiaro-
we), która powinna obejmować:

 – ogrodzenia utrudniające dostęp 
i penetrację obiektu,

 – system kontroli dostępu osobowego,
 – elementy monitoringu technicznego,
 – rozwiązania projektowe utrudniające 

zniszczenie lub uszkodzenie jego 
ważnych elementów (np. wzmocnio-
ne drzwi, brak okien, specjalna kon-
strukcja dachu – np. „pływająca płyta 
detonacyjna”).

3. Dozorowanie obiektów liniowych, 
a zwłaszcza ich elementów uzbrojenia, 
dostępnych dla osób postronnych:

a) na co dzień: – monitoring wizyjny 
i techniczny,

 – techniczne bariery dostępowe (np. 
mikrofale,  podczerwień, laser),

b) w razie zwiększenia zagrożenia np. 
terrorystycznego: wprowadzenie 
zapór inżynieryjnych i patrolowanie 
obszaru.

2. Monitorowanie urządzeń gazowych 
z wykorzystaniem środków technicz-
nych:

 – monitorowanie parametrów pracy 
urządzeń w celu zapobiegania awa-
riom lub wczesne ich wykrywanie,

 – monitorowanie dostępu do pomiesz-
czeń z urządzeniami gazowymi.
Czynnikami sprzyjającymi podniesie-

niu stopnia bezpieczeństwa eksploatacji 
systemów gazowych są:
 – bezpieczna konstrukcja urządzeń 

i przemyślane rozwiązania techniczne 

oraz (co szczególnie ważne) wytwo-
rzenie właściwych nawyków u perso-
nelu obsługującego urządzenia gazo-
we,

 – stosowanie wysokiej jakości materia-
łów do budowy sieci, urządzeń i insta-
lacji gazowych,

 – stosowanie urządzeń do ciągłego 
monitoringu: zużycia gazu – urządze-
nia służące do wykrywania gazu 
uwolnionego do atmosfery, zwłaszcza 
do wnętrza obiektów budowlanych 
oraz automatycznie reagujące na 
zaistnienie stanu awaryjnego.

Podsumowanie

Systemy gazowe, jak każde urządze-
nia techniczne, narażone są na zewnętrz-
ne czynniki negatywnie oddziałujące na 
ich funkcjonowanie, przy czym skutki awa-
rii mogą mieć daleko idące negatywne 
następstwa.

Wybór właściwego (ale często kosz-
townego) lub optymalnego rozwiązania 
technicznego podnosi bezpieczeństwo 
eksploatacji i ma za zadanie uodpornienie 
całego systemu na skutki nieprzewidzia-
nych awarii.

Stopień niezawodności funkcjonowa-
nia urządzeń gazowych powinno się utrzy-
mywać na optymalnie wysokim poziomie, 
natomiast skutki awarii systemów gazo-
wych, jak można zaobserwować na przy-
kładach z ostatniego czasu, mogą być 
wyjątkowo tragiczne i kosztowne.

Z występujących awarii instalacji 
gazowych ze skutkiem wybuchu niszczą-
cego budynek, począwszy od analizowa-
nej w niniejszym artykule w Kazimierzu 
Dolnym, przez te, które miały miejsce 
ostatnio, jak: w Katowicach czy Bytomiu, 
nasuwają się stwierdzenia, że:
l musi nastąpić korekta warunków tech-

nicznych odnośnie co do wyposażenia 
obowiązkowego w system detekcji 
gazu w pomieszczeniach z urządze-
niami gazowymi i powiązanie tego 
systemu z zaworem odcinającym 
dopływ gazu, gdy stężenie osiągnie 

poziom maksymalnie 40% dolnej gra-
nicy wybuchowości,

l zmiana w strukturze odpowiedzialno-
ści za poprawną eksploatację instala-
cji gazowej i wentylacyjnej pomiesz-
czeń z urządzeniami gazowymi, pole-
gająca na tym, że jeżeli coroczna 
kontrola stanu instalacji gazowej 
i wentylacyjnej danego budynku wska-
zuje na nawet drobne uchybienia, to 
wówczas przy gminach muszą funk-
cjonować grupy techniczne gazowe, 
które zapewnią doprowadzenie insta-
lacji gazowej i wentylacji do prawidło-
wego poziomu technicznego i tylko 
sprawne instalacje zagwarantują bez-
pieczeństwo użytkowania konstrukcji 
[1]. Bez tych zmian „biedne” wspólno-
ty mieszkaniowe nie będą w stanie 
zapewnić poprawnego standardu 
technicznego instalacji gazowej, syste-
mu detekcji i wentylacji, a to stwarza 
warunki do powstania wybuchu i bar-
dzo kosztownych oraz często tragicz-
nych następstw. Powołanie grup gazo-
wych przy gminach zapewni bezpie-
czeństwo użytkowania budynków, 
ograniczy bezrobocie i nie będą ginąć 
ludzie w wypadkach w wyniku wybu-
chu gazu.

L I T E R AT U R A
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zmieniało się bardzo w latach 1987-
2011. Zaraz po katastrofie w Czarnobylu 
tylko 30% badanych popierało takie pro-
jekty, w 2009 r. nastąpił gwałtowny wzrost 
poparcia do 50%, przy 40% negatywnie 
oceniających opcję jądrową. Sytuacja 
zmieniła się diametralnie po wypadkach 
w Japonii, 53% badanych wypowiada się 
przeciwko energetyce jądrowej, a tylko 
40% ją popiera. Zmniejszył się udział 
niezdecydowanych, który wyniósł jedynie 
7%. Podobnie jak w innych krajach spra-
wa lokalizacji składowisk odpadów pro-
mieniotwórczych budzi więcej obaw 
i wskazuje na brak zaufania względem 
operatorów tych obiektów [22] .

Wnioski

l Lekcje odrobione w Europie, szczegól-
nie przez najbardziej technologicznie 
i gospodarczo rozwinięte kraje naszego 
kontynentu wykazały, że OZE jedynie 
w ograniczonym zakresie mogą być 
wykorzystane w ogólnym bilansie źró-
deł wytwarzania energii elektrycznej. 

l Wszystkie technologie energetyczne 
oparte o procesy spalania nie mogą 
być uznane za nieszkodliwe dla środo-
wiska i człowieka. 

l Wykorzystanie energetyczne gazu, 
mimo, że emisje zanieczyszczeń są 
mniejsze, od występujących przy spa-
laniu węgla, jest marnotrawstwem tego 
ważnego dla przemysłu surowca. 
Wykorzystania energetyczne powinny 
być ograniczone do zastosowań 
komunalnych. 

l W przypadku Polski, węgiel przez 
wiele lat pozostanie głównym pierwot-
nym źródłem energii. Jednak budowa 
bloków energetycznych (2 x 1500 
MW w I etapie oraz kolejnych dwu 
bloków o podobnej mocy w II etapie), 
poważnie ograniczy wpływ energetyki 
na środowisko i zredukuje wielkość 
opłat za emisję ditlenku węgla. 

Podziękowania

Studium publikowane w tym artykule 
powstało w ramach projektu finansowane-
go przez NCBiR Technologie wspomaga-
jące rozwój bezpiecznej energetyki jądro-
wej, Zadanie 4.[23] 
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nież	do	mieszania	roztworów	chemicznych	
i	ich	przetłaczania	w	procesach	chemicz-
nego	oczyszczania	ścieków	oraz	do	mie-
szania	i	uśredniania	ścieków.	

Technologia	 transportu	 ścieków	
w	kanalizacji	podciśnieniowej	zewnętrznej	
i	wewnętrznej	wykorzystuje	powietrze	jako	
czynnik	transportujący	ścieki	przetłaczane	
za	pomocą	pomp	próżniowych.

W	 ogrzewnictwie	 i	 ciepłownictwie	
wykorzystywane	 jest	 do	 transportu	 pneu-
matycznego	 paliw	 stałych:	 pyłowych	 lub	
drobnoziarnistych.	 Pył	 węglowy,	 pelety,	
rozdrobniona	 słoma	 lub	 odpady	 popro-
dukcyjne	są	transportowane	do	zbiorników	
lub	silosów,	a	następnie	do	kotłów.	Umoż-
liwia	również	odprowadzenie	z	kotła	sta-
łych	produktów	spalania.	Sprężone	powie-
trze	wykorzystywane	jest	również	do	rege-
neracji	urządzeń	do	odpylania	np.	filtrów	
tkaninowych,	natomiast	systemy	transportu	
pneumatycznego	 mogą	 posłużyć	 do	 usu-
wania	pyłów	z	urządzeń	do	oczyszczania	
spalin.	Wykorzystywane	jest	do	wytwarza-
nia	poduszek	powietrznych	w	zbiornikach	
ciśnieniowych	oraz	do	napędu	 i	 sterowa-
nia	pneumatycznego	urządzeń	i	narzędzi.	
Jest	 również	 czynnikiem	 stosowanym	 do	
oczyszczania	oraz	przeprowadzania	prób	
szczelności	urządzeń	(kotłów,	zbiorników)	
i	rurociągów	źródeł	ciepła,	sieci	ciepłowni-
czych	oraz	instalacji	grzewczych,	wentyla-
cyjnych	i	chłodniczych.

W	 sieciach	 i	 instalacjach	 gazowych	
powietrze	sprężone	jest	przede	wszystkim	
czynnikiem	 stosowanym	 do	 przedmuchi-
wania	 czyli	 oczyszczania	 rurociągów	
i	wykonywania	prób	szczelności.	W	warsz-
tatach	 zaplecza	 technicznego	 stosowane	
jest	do	oczyszczania	powierzchni	przewo-
dów	i	blach	przez	piaskowanie,	malowa-
nie	natryskowe	powierzchni	oraz	w	innych	
procesach.	

Szpitalnictwo,	opieka	medyczna	i	bal-
neotechnika	 wykorzystuje	 powietrze	 sprę-
żone	pozbawione	zanieczyszczeń	o	odpo-
wiednio	wysokiej	jakości.	Jest	to	powietrze	
do	 oddychania	 (respiratory),	 inhalacji	
i	wentylacji,	do	odsysania	płynów	ustrojo-

wych,	między	innymi	w	chirurgii,	stomato-
logii	i	 laryngologii.	Zasila	narzędzia	oraz	
jest	czynnikiem	technologicznym	urządzeń	
medycznych	takich,	jak:	medyczne	pistole-
ty	 do	 mycia	 natryskowego	 i	 osuszania	
sprężonym	powietrzem,	do	pomiaru	ciśnie-
nia	krwi	i	ciśnienia	wewnątrzczaszkowego	
oraz	 dializy	 i	 infuzji.	 Stosowane	 jest,	 na	
przykład	w	ortopedii	w	leczeniu	urazów	za	
pomocą	 fali	pneumatycznej,	w	stomatolo-
gicznej	 technice	 abrazji	 powietrznej	
i	w	leczeniu	metodami	ciśnieniowymi,	pole-
gającymi	na	lokalnych	zmianach	ciśnienia	
w	 komorach	 pneumatycznych	 oraz	
w	hydroterapii.	Służy	również	do	napędu	
medycznych	 narzędzi	 pneumatycznych	
oraz	do	transportu	wód	mineralnych,	boro-
winy,	itp.	Innymi	dynamicznie	rozwijający-
mi	się	dziedzinami	ochrony,	opieki	i	profi-
laktyki	zdrowotnej	są:	rehabilitacja,	fizjote-
rapia	 kliniczna,	 odnowa	 biologiczna	
i	kosmetologia,	w	których	coraz	powszech-
niej	są	stosowane	pneumatyczne	urządze-
nia,	 aparaty	 i	 narzędzia	 terapeutyczne	
oraz	treningowe. Innym	działem	są	zabie-
gi	weterynaryjne,	stąd	wykorzystanie	sprę-
żonego	powietrza	w	stomatologii	zwierząt	
czy	 zastosowanie	 urządzeń	 do	 leczenia	
stanów	zapalnych	i	pourazowych	zwierząt	
przy	pomocy	fali	pneumatycznej.	

Podsumowanie

Współcześnie	 rozwój	 cywilizacyjny,	
zwłaszcza	 w	 zakresie	 nauki	 i	 techniki	
zmierza	w	kierunku	pełniejszego	wykorzy-
stania	 środków	 pozwalających	 sprostać	
wymaganiom	związanym	z	życiem	w	śro-
dowisku	 naturalnym	 (zewnętrznym)	
i	 wewnętrznym,	 a	 także	 maksymalnego	
wykorzystania	jego	zasobów	naturalnych.	
Służy	temu	rozwój	nowoczesnych	techno-
logii.	 Jednocześnie	 środowisko	 powinno	
podlegać	 racjonalnemu	 kształtowaniu	
i	wykorzystaniu	oraz	ochronie	w	celu	neu-
tralizowania	 skutków	 negatywnego	
oddziaływania	sił	przyrody	na	człowieka	
(powodzie,	 susze).	 Inżynieria	 środowiska	
jest	dyscypliną,	która	na	swoim	polu	dzia-

łania	 umożliwia	między	 innymi	wprowa-
dzanie	 i	 kształtowanie	 odpowiednich	
środków	 technicznych	 i	 metod	 technolo-
gicznych,	 które	 służą	do	utrzymania	 śro-
dowiska	 w	 stanie	 właściwej	 równowagi	
oraz	 likwidują	 i	 ograniczają	 negatywne	
skutki	 działalności	 gospodarczej	 człowie-
ka.	W	tym	to	właśnie	obszarze	z	uwagi	na	
charakterystyczne	cechy	powietrza,	który-
mi	są	między	innymi	bezpieczeństwo	eko-
logicznie	oraz	możliwość	łatwego	pozyski-
wania	i	odprowadzania	do	otoczenia	ist-
nieją	duże	możliwości	jego	wykorzystania,	
zwłaszcza	 jako	 czynnika	 technologiczne-
go	 biorącego	 udział	 w	 wielu	 procesach,	
jak	 również	 jako	 medium	 stosowanego	
w	wielu	procesach	pomocniczych.

Należy	zaznaczyć,	że	 inżynieria	 śro-
dowiska	jest	dyscypliną	o	szerokich	możli-
wościach	 rozwoju.	 Postęp	 techniczny	
w	 tym	 zakresie,	 wprowadzanie	 nowych	
technologii,	 udoskonalonych	 urządzeń,	
maszyn	 i	 narzędzi	 sprzyja	 znacznemu	
poszerzeniu	 perspektyw	 wykorzystania	
sprężonego	powietrza.
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nia jakości w swoim zakładzie zgodnie 
z normą PN-ISO 9002. Oznacza to, że: 

producent posiada w swoim zakładzie  –
system kontroli jakości, obejmujący 
wszystkie procedury, poczynając od 
przyjęcia surowca do produkcji, 
poprzez kontrolę jakości na wszystkich 
etapach procesu produkcji, aż po kon-
trolę finalną wyrobu, 
wszystkie egzemplarze danego wyrobu  –
są tej samej jakości i są zgodne z doku-
mentacją konstrukcyjną wyrobu, 
wszystkie czynności produkcyjne są  –
opisane procedurami i odpowiednio 
dokumentowane, a dokumentacja ta 
jest odpowiednio przechowywana, 
producent sprawuje nadzór nad swoim  –
wyrobem, nie tylko na etapie produk-
cji, ale także na etapie dystrybucji, 
transportu, i zapewnienia odpowied-
niego zgodnego z przeznaczeniem 
zastosowania u odbiorcy końcowego. 
Norma PN-ISO 9002 nie odnosi się 

ani do właściwości techniczno-użytkowych 
konkretnego wyrobu, ani do zakresu jego 
stosowania. Produkt ma być zgodny 
z dokumentacją i stosowany zgodnie 
z innymi, obowiązującymi powszechnie, 
normami, przepisami prawnymi i wytycz-
nymi technicznymi. 

z przedstawionej korespondencji 
wynika, że, albo sprzedawca grzejnika 
udzielił nieprawdziwej informacji końco-
wemu nabywcy, o rzekomej zgodności 
grzejnika z normą pn-iso 9002, albo, że 
osoba która nabyła grzejnik niewłaści-
wie zrozumiała udzieloną jej informację. 

Sprawa zainstalowania 
podzielnika kosztów  
na grzejniku wymienionym 
na grzejnik innego rodzaju 
i typu

Nagrzejnikowe podzielniki kosztów 

centralnego ogrzewania nie są samoistnie 
działającymi urządzeniami do pomiaru 
zużycia ciepła. Są to urządzenia wskaźni-
kowe, których stosowanie jest prawnie 
umocowane w przepisach ustawy Prawo 
energetyczne, w art. 45a. Jako urządze-
nia wskaźnikowe muszą być stosowane 
wraz z określonym systemem rozliczeń. 
System taki, zobowiązany jest zapewnić 
dostawca podzielników kosztów i stoso-
wać go przy obsłudze rozliczeń, świad-
czonej na rzecz zarządcy budynku. 
O wprowadzeniu rozliczeń kosztów ogrze-
wania, zgodnie z indywidualnym zuży-
ciem, na podstawie wskazań nagrzejniko-
wych podzielników kosztów ogrzewania, 
decyduje zarządca budynku i informuje 
o tym użytkowników lokali, wprowadzając 
ten system odpowiednim regulaminem 
rozliczania kosztów ogrzewania, poda-
nym do wiadomości lokatorom, zgodnie 
z przepisami wspomnianego art. 45a, 
ustawy Prawo energetyczne. 

wynika stąd, że użytkownik poje-
dynczego lokalu nie może zainstalować 
sobie podzielnika kosztów na własne 
życzenie. System rozliczeń kosztów ogrze-
wania oparty na wskazaniach nagrzejni-
kowych podzielników kosztów można sto-
sować, jeśli spełnione są następujące 
warunki: 

wszystkie grzejniki w danym budynku  –
(jednostce rozliczeniowej) są tego 
samego rodzaju i typu oraz znana jest 
ich charakterystyka cieplna (moc 
i nachylenie krzywej grzania), 
podzielniki kosztów zastosowano na  –
grzejnikach we wszystkich lokalach 
w danym budynku i na wszystkich 
grzejnikach (z dopuszczalnym wyjąt-
kiem pionów grzewczych), 
wszystkie podzielniki kosztów są jed- –
nakowego rodzaju i typu, 
na połączeniu budynku z siecią dopro- –
wadzającą ciepło zainstalowano układ 

pomiarowo-rozliczeniowy mierzący 
rzeczywistą ilość ciepła wyrażoną 
w jednostkach fizycznych (gigadżu-
lach). 
W przypadku, jeśli jeden lub kilka 

grzejników, w danej instalacji w budyn-
ku, jest innego rodzaju i typu niż pozo-
stałe, firma rozliczająca może określić 
ich charakterystyki cieplne i odpowied-
nio dobrać charakterystykę (skalę) 
podzielników. Psuje to jednak w pewnym 
stopniu spójność systemu rozliczeń i firma 
rozliczająca może nie chcieć podjąć 
takich działań. Brak jest informacji, czy 
w budynku, w którym mieszka Autorka 
korespondencji funkcjonuje system rozli-
czeń oparty na wskazaniach podzielni-
ków kosztów oraz czy w lokalu Autorki 
korespondencji były zainstalowane 
podzielniki kosztów, przed tym, nim 
nastąpiła wymiana uszkodzonego grzej-
nika na grzejnik aluminiowy. 

jeżeli na zdemontowanym grzejniku 
był uprzednio podzielnik kosztów ogrze-
wania, to należy uzyskać zgodę admini-
stracji budynku i zwrócić się za jej pośred-
nictwem do firmy, która dostarczyła 
podzielniki i obsługuje system rozliczeń 
kosztów ciepła, aby określiła charaktery-
stykę cieplną nowego grzejnika oraz, jeśli 
będzie to technicznie wykonalne, dobrała 
odpowiedni podzielnik kosztów zgodny 
z resztą systemu. koszty tych działań 
ponosi użytkownik lokalu, który wymienił 
grzejnik. 

 
Opracowano w Zespole Specjalistów 

Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii
(O.R.) 

uwaga: w/w opinia nie stanowi ofi-
cjalnej wykładni cytowanych przepisów 
i nie jest wiążąca dla podmiotów rozstrzy-
gających w sprawach indywidualnych. 
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Rys. 4. Ciśnienie w węzłach obliczeniowych podczas maksymalnych rozbiorów wody 

 

 
Rys. 5. Ciśnienie w węzłach w odcinkach podczas minimalnych rozbiorów wody 
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Rys. 6. Ciśnienie w węzłach podczas maksymalnych rozbiorów wody przy założeniu całkowitego otwarcia zasuw 

 

 
Rys. 7. Ciśnienie w węzłach podczas minimalnych rozbiorów wody przy założeniu całkowitego otwarcia zasuw 

 
6. Podsumowanie wyników analizy istniejącego stanu sieci 
 

Uzyskane rezultaty wskazują, że podjęcie decyzji o zamknięciu zasuw odcinających na 
odcinkach zaznaczonych na rys. nr 3 było nieuzasadnione. Podział systemu na dwie części 
paradoksalnie pogorszył warunki pracy sieci wodociągowej. Wbrew oczekiwaniom 
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Rys. 4 
Ciśnienie w węzłach obliczeniowych podczas maksymalnych rozbio-
rów wody

Rys. 5. 
Ciśnienie w węzłach w odcinkach podczas minimalnych rozbiorów 
wody

Rys. 6. 
Ciśnienie w węzłach podczas maksymalnych rozbiorów wody przy 
założeniu całkowitego otwarcia zasuw

Rys. 7. 
Ciśnienie w węzłach podczas minimalnych rozbiorów wody przy zało-
żeniu całkowitego otwarcia zasuw

„weryfikacja rozwiązań eksploatacyjnych instniejącej 
sieci wodociągowej miasta i gminy cybinka przy 
wykorzystaniu modelu hydraulicznego“ - korekta 

Koniec roku służy do wszelkich reminiscencji, podsumowań, remanentów itp . Korzystając z tej okazji  przepraszamy naszych 
Czytelników oraz  dr inż. Ireneusza Nowogońskiego z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego i mgr inż. Dariu-
sza Kuczyńskiego z Urzędu Miejskiego w Cybince - Autorów artykułu pt."Weryfikacja rozwiązań eksploatacyjnych istniejącej sieci 
wodociągowej miasta i gminy Cybinka przy wykorzystaniu modelu hydraulicznego", który ukazał się w nr 1/2011 Instal na stronach 
52 - 55 za to, że rys. od 4 do 7 są takie same. Niestety nasza korekta, w tym przypadku, nie stanęła na wysokości zadania. Teraz 
publikujemy wspomniane rysunki, w formie takiej, jak powinny się ukazać.

 
Z wyrazami szacunku

Janusz Wróblewski
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 Ź 
od węglowego powodowało obniżenie 
temperatury spalin i mocy, co było konse-
kwencją miejsca doprowadzenia utlenia-
cza. Doprowadzanie strumienia powietrza 
wyłącznie do dysz palnika węglowego, 
przy większych odległościach obu palni-
ków spowodowało, że proces spalania 
paliwa gazowego był niezupełny, co bez-
pośrednio przekłada się na spadek tempe-
ratury spalin i mocy kotła.

Obliczenia bilansowe testów spalania 
węgla oraz współspalania węgla z gazem 
procesowym przeprowadzono przy zało-
żeniu stałego strumienia paliwa węglowe-
go oraz stałego strumienia żużla o iden-
tycznej zawartości części palnych. Zesta-
wienie obliczeń bilansu cieplnego kotła dla 
testów 1 ÷ 4 przedstawiono w tabeli 3. 

Strumień gazu z reaktora był dopro-
wadzany do kotła za pomocą przewodu 
o długości 10 m. Odbiór gazu następo-
wał po przejściu przez instalację oczysz-
czania (system odpylaczy inercyjnych, 
wymienników i filtrów). Ponieważ na dro-
dze doprowadzenia gazu nie zamonto-
wano wentylatora wspomagającego prze-
pływ, strumień gazu na wejściu do kotła 
był zdecydowanie mniejszy niż wynikało-
by to z bilansu reaktora Strumień gazu na 
wyjściu z reaktora miał wartość rzędu 30 
kg/h. Jak wynika z tabeli 3 średni stru-
mień gazu doprowadzanego do kotła 
w teście nr 2 wynosił 20,2 kg/h, w teście 
nr 3 odpowiednio 8,3 kg/h i w teście nr 4 
wynosił 11,2 kg/h. Ponieważ gaz proce-
sowy zawiera zanieczyszczenia smoliste, 

które z czasem osiadały na przewodzie 
łączącym instalację zgazowania z kotłem, 
wzrastały opory przepływu, a tym samym 
spadał strumień gazu doprowadzanego 
do kotła. Po teście nr 3 w dostępnych 
miejscach przeczyszczono układ łączący 
zgazowarkę z kotłem, co spowodowało 
niewielki wzrost strumienia gazu w teście 
nr 4.

Podsumowanie

Spalanie gazu procesowego w kotle 
węglowym powoduje zmianę jego para-
metrów energetycznych i emisyjnych. Dla 
testów prowadzonych w układzie genera-
tor gazu-kocioł małej mocy zaobserwowa-
no obniżenie podstawowych zanieczysz-

czeń takich jak: NOx, SO2. Jak wynika 
z analizy otrzymanych wyników, stopień 
redukcji tlenków azotu jest silnie uzależ-
niony od miejsca doprowadzenia dodat-
kowego paliwa gazowego do komory 
spalania, a więc od wielkości i usytuowa-
nia poszczególnych charakterystycznych 
dla techniki reburningu stref (głównej, 
reburningowej i dopalania) [2]. Z uwagi 
na fakt zastosowania biomasy do produk-
cji gazu procesowego zmniejszyła się 
także emisja SO2.

Zwiększenie emisji tlenku węgla CO 
wynika z uproszczonej maksymalnie kon-
strukcji palnika gazowego zamontowane-
go w kotle. W testowanym układzie, cały 
strumień powietrza podawany był jedynie 
do dysz palnika węglowego. Jak wynika 

z analizy wyników (wzrost emisji CO), 
w praktycznym zastosowaniu przetesto-
wanego modelu, konieczne byłoby zasto-
sowanie palnika gazowego wyposażone-
go w system podawania powietrza do 
spalania. Konstrukcja ta dodatkowo może 
zostać tak opracowana, aby strumień 
powietrza podawanego do spalania jed-
nocześnie zmniejszał efekt znacznego 
spadku prędkości strumienia gazu spowo-
dowanego oporami przepływu instalacji: 
zgazowania i doprowadzania gazu do 
kotła (efekt eżektorowy). Współspalanie 
gazu procesowego w kotle węglowym 
jedynie przy odpowiednim podziale 
i wyborze miejsca/miejsc doprowadzenia 
strumienia powietrza skutkuje zwiększe-
niem temperatury spalin za kotłem oraz 
zwiększeniem mocy. Jest to spowodowane 
zwiększeniem strumienia energii chemicz-
nej doprowadzanej do kotła. Efekt wzrostu 
temperatury spalin w konstrukcji docelo-
wej można ograniczyć wyposażając kocioł 
w zawirowywacze spalin. 

Niniejszy artykuł przygotowano bazu-
jąc na badaniach prowadzonych 
w ramach Zamawianego Projektu Badaw-
czego nr PBZ-MNiSW – 1/3/2006 pt.: 
„Nowoczesne technologie energetycznego 
wykorzystania biomasy i odpadów biode-
gradowalnych /BiOB/ - konwersja BiOB 
do energetycznych paliw gazowych”.

L I T E R AT U R A

[1] Sobolewski A., Zuwała J., Matuszek K., Hryc-
ko P.: „Analiza procesowa skuteczności rebur-
ningu opartego na układzie zgazowania dla 
współspalania bezpośredniego”. Sprawozda-
nie IChPW, Zabrze 2010.

[2] Kordylewski W., Hardy T.: „Niskoemisyjne 
techniki spalania: problemy i perspektywy”, 
Politechnika Wrocławska, Wrocław 2003.

[3] Sobolewski A., Ilmurzyńska J. Iluk T, Czaplicki 
A.: „Zgazowanie biomasy”- Rozdział 5.2 
monografii: „Nowoczesne technologie pozy-
skania i energetycznego wykorzystania bio-
masy” pod red. P. Bociana, T. Golca i J. 
Rakowskiego, Wydawnictwo Instytutu Energe-
tyki, Warszawa 2010.

[4] Sobolewski A., Kotowicz J., Iluk T., Matuszek 
K.: „Badania eksperymentalne zgazowania 
biomasy pod kątem wykorzystania gazu pro-
cesowego w układzie kogeneracji”, Przemysł 
Chemiczny PRCHAB 89(6), 6.06.2010, str. 
794-799.
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Tabela 3. Zestawienie obliczeń bilansu cieplnego kotła dla testów 1 ÷ 4 

parametr jedn.
wartość parametru

test 1 test 2 test 3 test 4
Moc cieplna kW 23 43 32 33
Strumień gazu kg/h - 20,2 8,3 11,2
Strata kominowa % 7,9 9,1 7,6 8,1
Strata niecałkowitego spalania % 0,1 0,1 0,1 0,1
Strata niezupełnego spalania % 0,0 0,4 1,2 2,0
Strata do otoczenia % 3,2 1,7 2,4 2,2
Sprawność cieplna % 88,8 88,7 88,7 87,6

Qk – moc cieplna kotła [kW]; PW – strumień węgla [kg/h], Wdw – wartość opałowa węgla [kJ/kg], PG – strumień gazu 
procesowego [kg/h], Wdg – wartość opałowa gazu procesowego [kJ/kg]
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tego co mówią przedstawiciele handlowi 
poszczególnych firm, opierają się jednak 
na wiedzy i ocenie zdobytej podczas 
prac związanych z obydwoma systema-
mi. Zasadniczym przesłaniem oceny było 
w miarę obiektywne i całościowe potrak-
towanie tematu. Wg szacunków autora 
na ogólną długość sieci preizolowanych 
wyposażonych w system nadzoru jedynie 
4 – 5% jest nadzorowanych przez system 
rezystancyjny co niewątpliwie ma także 
pewien wpływ na ocenę.

Tak więc w tabeli 1 przedstawiono 
próbę porównania obydwu systemów, tego 
typu rankingi są zawsze obarczone jakąś 
dawką subiektywizmu, nie mniej jednak 

przy punktowaniu nie kierowano się uprze-
dzeniami do którejkolwiek z zaprezento-
wanych technik. Z porównania wynika 
jednoznacznie, że w polskich warunkach 
zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest 
system impulsowy, ale szczegóły i wyja-
śnienie punktacji postaram się przedstawić 
w następnym artykule.

n

Tabela 1. 

KRYTERIUM SYSTEM ALARMOWY

rezystancyjny impulsowy

Powszechność 2 5

Materiały projektowe 3 5

Znajomość systemu 2 4

Wykonawstwo 2 4

Próg czułości 5 2

Nadzorowany wolumen 2 3

Dokładność lokalizacji 5 2

Wilgoć wielokrotna 2 3

Przerwania pętli 2 4

Kable przyłączeniowe 5 1

Materiały eksploatacyjne 2 4

Zasięg urządzeń 2 5

Podsumowanie 34 42
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Spalanie słomy jest związane z wieloma problemami (zawar-

tość sodu i potasu powodująca niską temperaturę mięknięcia 
popiołu i jego osady w kotle, a więc konieczność częstego czysz-
czenia, korozja powierzchni kotła, itd.). Dlatego świdniccy cie-
płownicy wybrali nie technologię spalania, a zgazowania słomy. 
Umowy na dostawę słomy są podpisane, a na terenie zakładu 
rosną zapasy tej biomasy.

Technologie zgazowania paliw stałych rozwijane są od dzie-
sięcioleci. Na świecie pracuje obecnie kilkaset reaktorów zgazo-

wania węgla. Nie nadają się one jednak do bezpośredniego 
zgazowania biomasy. Technologie zgazowania biomasy rozwija-
ją się obecnie niezależną drogą w stosunku do technologii zga-
zowania węgla. Występuje tu duża różnorodność rozwiązań 
konstrukcyjnych reaktorów i układów. Obecnie na świecie pracu-
je ponad 100 instalacji zgazowania biomasy. Większość z nich 
znajduje się jednak w fazie badań i rozwoju. Wiele z nich osią-
gnęło na razie poziom instalacji demonstracyjnych. 

W Świdnicy zrealizowano już pierwszy etap planowanej 
inwestycji. Powstał układ, w którym zastosowano zupełnie inno-
wacyjny w energetyce reaktor - zgazowarkę TORBED o mocy 
cieplnej 5 MW, z tzw. wirującym złożem fluidalnym, angielskiej 
firmy Torftech. Obecnie kończone są prace rozruchowe i nieba-
wem instalacja zostanie przekazana do eksploatacji. Wytworzo-
ny w zgazowarce gaz palny, zawierający przede wszystkim tle-
nek węgla, wodór i metan, jest spalany w komorze spalania 
a powstające spaliny o temperaturze około 1000°C są wprowa-
dzane do istniejącego kotła wodnego typu WR25, gdzie oddają 
ciepło do wody, pompowanej potem do odbiorców w mieście.

W drugim, rozpoczynającym się etapie, istniejąca ciepłow-
nia zostanie przekształcona w elektrociepłownię. Urządzeniem 
produkującym energię elektryczną będzie turbogenerator wyko-
rzystujący przemianę termodynamiczną, zwaną Organicznym 
Obiegiem Rankine’a (ORC), szczególnie predestynowaną do 
układów przetwarzających biomasę. Czynnikiem roboczym 
w tym układzie jest para odpowiedniego oleju a nie para 
wodna, jak w klasycznej turbinie parowej. Jego moc elektryczna 
wyniesie około 1,7 MW. Do istniejącej zgazowarki, w zależno-
ści od uzyskanych w niej obecnie efektów, zostanie dostawiona 
druga, identyczna zgazowarka fluidalna lub zgazowarka ze 
złożem stałym. Rozważane są jeszcze inne rozwiązania. Suma-
ryczna moc cieplna takiego źródła wyniesie 10 MW. Ciepło ze 
spalonego w dwóch komorach gazu będzie przenoszone do 
turbogeneratora ORC przez złożony układ z kotłem odzysko-
wym, w którym czynnikiem roboczym będzie olej termalny. Cie-
pło nie przetworzone na energię elektryczną będzie kierowane 
do sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwa a „zielona” energia 
elektryczna wykorzystywana dla potrzeb własnych lub sprzeda-
wana do sieci elektroenergetycznej. Aby podwyższyć ogólną 
sprawność układu, w szczególności w okresie letnim, zakład 
łączy dwa ogrzewane przez siebie osiedla preizolowaną magi-
stralą ciepłowniczą o długości około 2,5 km. Nieodłącznym 
elementem całego zamierzenia jest także dokończenie moderni-
zacji kotłów w ciepłowni Zawiszów.

Koszt realizacji całego pakietu opisanych przedsięwzięć 
przekroczy 30 mln zł. Projekt uzyskał jednak uznanie w Fundacji 
„Ekofundusz”, która przyznała spółce MZEC bezzwrotną dotację 
w kwocie 3, 63 mln. zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który również udzielił bez-
zwrotnej dotacji w kwocie 4,8 mln. zł. Planuje się, że pierwszy 
prąd z biomasy popłynie w końcu 2012 roku.
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Poza efektami jakościowymi włącze-
nie, SFC do układu uzdatniania wody 
w Zakładzie Wodociągu Północnego 
pozwala również na obniżenie dawek 

stosowanych reagentów. Największy efekt 
uzyskano w przypadku procesu ozonowa-
nia. Średnia dawka ozonu po włączeniu 
SFC w układ uzdatniania zmniejszyła się 

ponad 2-krotnie. W przypadku pozosta-
łych reagentów dokładana analiza porów-
nawcza będzie możliwa po dłuższym niż 
obecnie okresie pracy nowego obiektu. 

B I B L I O G R A F I A

[1] Kłos, M. Gumińska, J. Rozruch instalacji 
koagulacji i flotacji ciśnieniowej dla uzdatnia-
nia wody powierzchniowej w aspekcie zało-
żeń technologicznych i projektowych Technolo-
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[2] Sroka, M. Olejnik, A. M Zasady postępowa-
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warszawskiej. Instal, 2010, 2 (304), 20-26.
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Rys. 9. Zmienność absorbancji UV 254 nm w wodzie w latach 2010 i 2011
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afrykańskie Kongo i Niger przepływają 
przez 11 państw, Nil przez 10 państw, 
a Ren przez 9 krajów. Wisła wraz z dopły-
wami przepływa przez 5 państw. Najwię-
cej, bo 20 rzek międzynarodowych posia-
da Chile i Argentyna. Finlandia i Rosja 
posiada ponad 800 wspólnych cieków 
wodnych, Indie i Bangladesz 240 rzek, 
a USA i Kanada 7 rzek.

W tab. 4 przedstawiono % udział 
zasobów wodnych pochodzących spoza 
obszaru państwa [3].

Hiszpania należy do najbardziej ubo-
gich w wodę krajów Europy. Przoduje 
jednak w liczbie zapór wodnych. Obecnie 
z 1200 zaporowymi zbiornikami retencyj-
nymi, jest krajem o największej powierzch-
ni akwenów wodnych w stosunku do 
powierzchni kraju, w skali świata.

Zagrożenia chorobami 
pochodzenia wodnego

Choroby pochodzenia wodnego dzieli 
się na następujące rodzaje:
l choroby „zanieczyszczonej wody” – 

powodowane zanieczyszczeniami 
pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego 
i przemysłowego,

l choroby wywołane przez organizmy 
żyjące w wodzie,

l choroby wywołane przez owady żyją-
ce w wodzie lub pasożyty w przewo-
dzie pokarmowym,

l choroby powodowane brakiem wody.
Światowa Organizacja Zdrowia sza-

cuje minimalne dobowe zapotrzebowanie 
na wodę następująco:
l do spożycia 2-6 dm3 czystej, bez-

piecznej wody,
l do przygotowania posiłków i ich kon-

sumpcji 20-25 dm3,
l do toalet, kąpieli i prania odzieży  

~ 50 dm3.
Ocenia się, że 1 miliard ludzi w 55 

krajach nie osiąga standardu zużycia 
dobowego wody w ilości 50 dm3 [5].

Osadnictwu człowieka często towarzy-
szy dur brzuszny. Jego źródłem jest mię-

dzy innymi spożywanie wody zanieczysz-
czonej bakteriami fekalnymi. Dur brzuszny 
jako choroba „brudnych rąk” wynika 
z niezachowania elementarnych warun-
ków higieny osobistej i bytowania. Do tej 
grupy chorób zalicza się także cholerę, 
czerwonkę, polio, wirusowe zapalenie 
wątroby i biegunkę. Biegunka (Diarrhoea) 
największą liczbę ofiar zbiera w krajach 
tropikalnych. W latach 90-tych XX w. 
w Chile i Peru wybuchły epidemie cholery 
na skutek nawodnień ściekami upraw 
warzyw. Kolejną przyczynę chorób stano-
wią organizmy, które drogą pokarmową 
przedostają się wraz z wodą do organi-
zmu człowieka. Do tej grupy zalicza się: 
filarozę, drakunkulozę, clonorchiasis, 
paragonimozę i schistosomatozę. Stwier-
dzono, że tego rodzaju choroby mają 
swoje źródło w korzystaniu ze zbiorników 
powierzchniowych wód stojących. Takie 
wyniki uzyskano z badań dużych zbiorni-
ków zaporowych w Afryce i małych zbior-
ników na terenach bagnistych. Trzecią 
grupę stanowią: malaria, żółta febra, 
fever, dengue, sleeping sickna i filaroza. 
Najczęściej wywołują je komary i muchy 
tse-tse. Najbardziej rozpowszechnioną 
chorobą jest malaria, która dziesiątkowała 
już ludy starożytne. Choroby powodowa-
ne brakiem wody wynikają przede wszyst-
kim z ograniczonego dostępu do urządzeń 
sanitarnych. Należą do nich: trachomia, 
tężec, błonnica i krztusiec. Choroby pocho-
dzenia wodnego występują przede wszyst-
kim w strefie tropikalnej Afryki równiko-
wej, Półwyspie Indyjskim i Ameryce Płd.

Podsumowanie 

l Powszechnie uważa się, że życie czło-
wieka jest bezcenne, ale już wodę, bez 
której byłoby ono niemożliwe, uważa 
się za dobro niczyje i marnotrawi się 
ją na wiele sposobów.

l Wielu myślicieli i przywódców dopusz-
cza udział swoich narodów tylko 
w wojnach o ochronę zasobów wod-
nych. Wynika to z wielu spektakular-

nych przykładów niszczących skutków 
działań wojennych dla zasobów wod-
nych, infrastruktury wodnej i środowi-
ska związanego z wodą w Wietna-
mie, terenach byłej Jugosławii, Soma-
lii, Kuwejcie, Iraku czy Afganistanie.

l Idea wirtualnej wody i związany z nią 
handel być może stanie się narzę-
dziem podniesienia efektywności użyt-
kowania zasobów wodnych, a co za 
tym idzie, zmniejszenia możliwości 
wystąpienia konfliktów o wodę.

l Główną przeszkodą w pokojowym 
i racjonalnym rozwiązywaniu proble-
mów wodnych jest ubóstwo wielu spo-
łeczeństw i państw.

l Rozwiązywanie konfliktów o wodę na 
drodze militarnej zawsze przynosi 
straty stronom biorącym w nich udział. 
Analizy ekonomiczne wskazują, że za 
cenę tygodniowych lokalnych działań 
wojennych można by wybudować np. 
5 stacji odsalania wody, co skutkuje 
tym, że przegranym nie będzie następ-
ne pokolenie danych społeczności. 

l Środowisko wodne może być wykorzy-
stywane jako narzędzie walki i/lub być 
przedmiotem ataku na jego zasoby.
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Schemat układu zgazowania biomasy
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Na rysunku 6 przedstawiono graficz-
nie procentową emisję CO2 występującą 
przy pracach wykonanych w technolo-
giach bezwykopowych w porównaniu do 
emisji powstałej przy zastosowaniu tech-
nologii tradycyjnej budowy i odnowy dla 
inwestycji zestawionych w tabeli 5.

Podsumowanie

Technologie bezwykopowe, dzięki 
swym licznym zaletom są coraz częściej 
wybierane, stając się alternatywą dla tech-
nologii tradycyjnych. Oprócz niewątpliwych 
zalet, technologie te ze względu na emisję 
CO2 i innych gazów są zdecydowanie 
mniej inwazyjne dla środowiska niż trady-
cyjna technologia budowy w wykopie.

W każdym z zaprezentowanych przy-
kładów odnowy lub budowy przewodów 
infrastruktury podziemnej, wykorzystanie 
technologii bezwykopowej okazało się 
bardziej korzystne dla środowiska ze 
względu na mniejszą ilość CO2 emitowa-
nego do atmosfery w porównaniu do 
metod tradycyjnej budowy. 

W trakcie budowy lub odnowy sieci 
infrastruktury podziemnej głównym źró-
dłem emisji CO2 jest spalanie paliw. Emi-
sje ze spalin powstają na każdym etapie 

budowy, ze względu na zastosowanie 
ciężkiego sprzętu, pojazdów poruszają-
cych się w obrębie budowy, pojazdów 
dostarczających niezbędne materiały 
i surowce, czy pojazdów niezwiązanych 
z inwestycją, emitujących większe ilości 
spalin w czasie utrudnień w ruchu drogo-

wym (korki, objazdy) związanych z wyko-
nywaniem prac. 

Wobec narastającego problemu 
zanieczyszczenia atmosfery szkodliwymi 
gazami istotna jest możliwość szacowania 
ilości tych gazów i w miarę możliwości 
ograniczanie ich emisji. Wciąż brak jest 
jednolitego narzędzia umożliwiającego 
w sposób jednoznaczny i możliwie naj-
bardziej precyzyjny określanie ilości emi-
towanego CO2 przedostającego się do 
atmosfery podczas wykonywania robót 
budowlanych. Narzędzie takie pozwoliło-
by na etapie planowania inwestycji na 
dobór optymalnej technologii, nie tylko 
pod kątem technologicznym czy ekono-
micznym, ale dodatkowo uwzględniając 
tak istotną dla środowiska ilość emitowa-
nych do atmosfery szkodliwych gazów.
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Rys. 6. 
Porównanie procentowe emisji CO2 występującej przy pracach przeprowadzanych w technologiach 
bezwykopowych w porównaniu do emisji powstałej przy zastosowaniu technologii tradycyjnej budo-
wy i odnowy dla czterech omawianych inwestycji, zgodnie z numeracją z tabeli 5
Fig. 6. The percentage comparison of CO2 emission which appears during trenchless renovations with 
the emission generated during traditional open –trench building and renovation for four discussed 
projects, according to numeration used in table 5


