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Istota problemu leży w zrozumieniu 
idei systemu nadzoru i lokalizacji stanów 
awaryjnych, który będę określał zamiennie 
systemem alarmowym. W założeniu twór-
ców stosowanie układów nadzoru z możli-
wością lokalizowania wad zapobiega per-
foracji rury przewodowej i wyciekowi 
wody grzewczej. Definicja awarii rurocią-
gu preizolowanego wyposażonego w sys-
tem nadzoru i lokalizacji awarii nie zosta-
ła sformułowana, natomiast ogólne defini-
cje awarii dostępne w wydawnictwach źró-
dłowych nie przystają do omawianej sytu-
acji. Przykładowo w Wikipedii awarię 
określa się jako „stan niesprawności obiek-
tu uniemożliwiający jego funkcjonowanie, 
występujący nagle i powodujący jego nie-
właściwe działanie lub całkowite unieru-
chomienie. Stwierdzenie tego stanu na 
ogół nie wymaga użycia aparatury 
badawczej. Moment wystąpienia awarii 
nie jest możliwy do określenia z góry, prze-
ważnie nie sposób przewidzieć również jej 
zasięgu. Niekiedy można jednak stwier-
dzić oznaki zapowiadające awarię. Naj-
częstsze przyczyny awarii to:
l Błąd projektowy;
l Wada produkcyjna – wykonania, 

montażu;
l Wada materiału;
l Niewłaściwa eksploatacja;
l Zużycie, zestarzenie;
l Wyjątkowe warunki otoczenia.

Z kolei internetowy Wielki Słownik Języ-
ka Polskiego (wsjp.pl) opracowywany przez 
zespół językoznawców w ramach projektu 
koordynowanego przez Instytut Języka Pol-
skiego PAN podaje następującą definicję:

„Awaria – przerwanie pracy urzą-
dzenia technicznego w wyniku jego 
uszkodzenia”.

Inne definicje związane z odmiennym 
stanem zawarte w tym słowniku to:

„Wada – negatywna cecha obniżają-
ca wartość i użyteczność czegoś”,

„Usterka – niewielka wada lub nie-
sprawność działania czegoś”.

Definicję związaną bardziej z techni-
ką budowlaną, sformułowaną przez eks-
pertów, można spotkać w artykule 
zamieszczonym w czasopiśmie technicz-
nym Inżynier Budownictwa nr 3/2006, 
gdzie stan nietypowy określa się nastę-
pująco:

„Wadą jest każda niekorzystna i nie-
zamierzona właściwość wybudowanego 
obiektu, utrudniająca zgodne z przezna-
czeniem korzystanie z niego bądź jego 
konserwację lub obniżająca jego estetykę 
albo komfort użytkowników, która daje się 
wyeliminować za pomocą współczesnej 
techniki budowlanej.”

Daje się zauważyć, że branża cie-
płownicza, w odniesieniu do sieci ciepłow-
niczych dla określenia stanu odbiegające-
go od oczekiwanego najczęściej używa 
pojęcia – awaria, chociaż w świetle 
powyższych definicji jest to nie do końca 
trafne, bowiem w olbrzymiej większości 
stan rurociągu określany jako awaryjny 
wcale nie wiąże się z jego unieruchomie-
niem. Możliwe, że jakiś wpływ na taki stan 
rzeczy miało tłumaczenie na język polski 
tytułu normy PN-EN 14419 – „Sieci cie-
płownicze – System preizolowanych 
zespolonych rur do wodnych sieci cie-
płowniczych układanych bezpośrednio 
w gruncie –  System kontroli i sygnalizacji 
zagrożenia stanów awaryjnych”.

Jak widać w normie mówi się 
o sygnalizacji zagrożenia awarią, czyli 
ta awaria de facto jeszcze nie nastąpiła, 
ale może się zdarzyć, jeśli nie podejmie 
się odpowiednich działań. W praktyce 
w przypadku sygnalizacji czerwonej 
lampki na przyrządzie nadzorującym 
rurociąg preizolowany mówi się o wystą-
pieniu awarii. Potocznie przyjęło się, że 

obsługa zgłasza awarię, a nie zagroże-
nie awarią.

Dodatkowe zamieszanie jest związa-
ne z brakiem polskiej wersji językowej 
normy PN-EN 14419, a spotykane tłuma-
czenia tej normy przez osoby nie związa-
ne z techniką rurociągów preizolowanych 
budzą wiele zastrzeżeń.

Nie wchodząc w niuanse i dywagacje 
językowe proponuję na potrzeby tego 
artykułu definicje zaprezentowane pod-
czas IV Forum Diagnostów Ciepłowniczych 
Sieci Preizolowanych (IV Forum DCSP):

„Awaria – stan rurociągu preizolo-
wanego, sygnalizowany przez przyrzą-
dy stacjonarne lub do pomiaru ręcznego, 
wskazujący na spadek rezystancji izola-
cji poniżej określonej granicy, względnie 
przerwę w systemie alarmowym”.

„Awaria rurociągu – zdarzenie zwią-
zane z wyciekiem czynnika grzewczego 
spowodowane rozszczelnieniem rury 
przewodowej”.

Zauważmy, że „Awaria rurociągu” jest 
pojęciem węższym zawierającym się 
w ogólnym pojęciu „Awarii” bowiem woda 
wypływająca przez nieszczelność zawsze 
spowoduje obniżenie rezystancji izolacji.

Poprawność tych sformułowań będzie 
z całą pewnością dyskutowana podczas 
zbliżającej się kolejnej edycji Forum. Naj-
ogólniej rzecz ujmując należałoby roz-
strzygnąć czy przyjmujemy pojęcia 
powszechnie używane i zrozumiałe dla 
każdego z branży, czy bazujemy na defi-
nicjach naukowych. 

Przesłanki

Dla przejrzystości rozważań uwzględ-
nić należy przesłanki związane z eksplo-
atacją, jak to wyrażono w normie – Syste-
mu preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych 
bezpośrednio w gruncie. 

 C iepłownictwo
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Awaria rurociągu ciepłowniczego wielu osobom z branży ciepłowniczej kojarzy się, niestety w dalszym ciągu, 
z wyciekiem wody grzewczej. Taki stan wiąże się z reguły ze spadkiem ciśnienia w układzie i koniecznością uzu-
pełniania zładu. W największym skrócie obowiązuje zasada: zwiększone ubytki – szukamy miejsca awaryjnego. 
O ile w przypadku sieci kanałowych do takich sytuacji może dochodzić o tyle poprawne zastosowanie systemu 
rurociągów preizolowanych taką ewentualność wyklucza. Celem niniejszego artykułu jest uzasadnienie tej tezy.
Słowa kluczowe: ciepłownictwo, sieci ciepłownicze preizolowane, systemy nadzoru
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PRZESŁANKA 1. Rezystancja suchej 
pianki poliuretanowej jest bardzo duża 

Pianka PUR stanowiąca warstwę izola-
cyjną chroniącą przed utratą transporto-
wanego ciepła jest jednocześnie doskona-
łym dielektrykiem. Pomiar rezystancji izola-
cji przeprowadzony pomiędzy drutem 
alarmowym a stalową rurą przewodową 
dowolnego elementu systemu preizolowa-
nego wykazuje zawsze wartość OFL – czyli 
poza zakresem mierzalności. Norma 
PE-EN 14419 mówi o dwóch sytuacjach; 
pierwsza to pomiary pojedynczych ele-
mentów po ich wytworzeniu w fabryce, 
wtedy napięcie pomiarowe wynosi 1000 V 
DC, oraz pomiar gotowych zmontowanych 
obwodów po ułożeniu sieci preizolowanej 
– w tym przypadku przewiduje się napięcie 
stałe nie większe niż 24 V DC. Niektóre 
przedsiębiorstwa ciepłownicze w warun-
kach przetargowych stawiają warunek 
sprawdzenia gotowej pętli alarmowej 
napięciem 500V, 1000V a nawet 2 500 V 
DC, i przy poprawnym wykonawstwie nie 
ma problemu z uzyskaniem rezystancji izo-
lacji powyżej mierzonego zakresu. 

Podsumowując można stwierdzić, że 
wykonanie rurociągu preizolowanego, 
w którym system alarmowy o długości 
kilkuset metrów czy kilku kilometrów 
będzie się charakteryzował rezystancją 
izolacji rzędu kilkuset megaomów czy też 
mierzone wartości będą w gigaomach 
nie jest rzeczą nadzwyczajną. 

Powyższy wniosek nie stanowi jedynie 
rozważań teoretycznych a poparty jest 
wynikami pochodzącymi z bazy danych 
przyrządów pomiarowych nadzorujących 
określone odcinki w sposób ciągły.

Na rys. 1 przedstawiono przebieg 
rezystancji izolacji w pętli alarmowej nad-
zorującej odcinek sieci preizolowanej 2 x 
DN600 z jednym przyłączem. Pętla o dłu-
gości 4 241m obejmuje cztery druty 
w rurociągu zasilającym, cztery druty 
w powrotnym i dwa w przyłączu. Z wykre-
su można odczytać, że rezystancja izolacji 
kształtuje się w granicach 1 GΩ. Jeśli cho-
dzi o technologię wykonania to dla rurocią-

gów magistralnych zastosowano mufy elek-
trozgrzewane, a na przyłączu o długości 
ok. 100 m mufy sieciowane radiacyjnie.

Stan rurociągów 2 x DN 350 popro-
wadzonych pod Drogową Trasą Średnico-
wą w rejonie ulic Robotniczej/ Paulińskiej 
w Gliwicach przedstawiono na rys. 2. 
Układ nadzorowany przez bateryjny przy-
rząd stacjonarny, dokonujący pomiar 
napięciem kilku woltów z częstotliwością co 
godzinę, wykazuje przez większość czasu 
rezystancję powyżej 2,15 GΩ, co jest war-
tością maksymalną dla tego urządzenia. 
Przebieg zmian dla rurociągu zasilającego 
przedstawia wykres górny, dla powrotnego 
dolny. Charakterystyczne, że bez względu 
na separację obydwu pętli zmiany rezy-
stancji wykazują analogiczne wahnięcia. 
Jakaś przyczyna pewnie istnieje, ale zmia-
ny, nawet gwałtowne w tym zakresie, nie 
powinny być w ogóle brane pod uwagę, bo 
dzieje się to dla bardzo wysokich wartości.

PRZESŁANKA 2. Układ rurociągów 
preizolowanych jest systemem 
hermetycznym przez cały okres 
eksploatacji

Z tej przesłanki wynika, że nie ma 
możliwości przedostania się wilgoci do 
pianki poliuretanowej ani od strony wody 

grzewczej, ani od strony gruntu. To ozna-
cza, że w żadnym stadium „życia” ruro-
ciągu nie nastąpi pogorszenie rezystancji 
izolacji z powodu przedostania się do niej 
wilgoci. 

PRZESŁANKA 3. Proces starzenia się 
pianki poliuretanowej nie wpływa 
w znaczący sposób na pogorszenie 
rezystancji izolacji tej pianki

Dowiedzione zostało, że dla układów 
bez bariery antydyfuzyjnej, których 
mamy zdecydowaną większość, z bie-
giem czasu następuje pogorszenie współ-
czynnika przewodzenia ciepła. Nie pro-
wadzono co prawda badań dotyczących 
zmian właściwości w zakresie przewo-
dzenia prądu elektrycznego, jednakże 
praktyka pokazuje, że rezystancja izola-
cji nie ulega drastycznemu pogorszeniu. 
Spotyka się dwudziesto-, dwudziestopię-
cioletnie rurociągi, w których rezystancja 
izolacji mierzona napięciem 24 V DC 
wynosi >200 MΩ.

Przytoczone powyżej przesłanki 
pozwalają na wyciągnięcie wniosków, że 
każda wykonana sieć preizolowana 
będzie charakteryzować się dobrymi 
wskaźnikami przy założeniu, że została 
zaprojektowana i wykonana poprawnie. 

Wartości graniczne

W trakcie drugiej, czy trzeciej edycji 
Forum przyjęto wartości odbiorowe dla 
sieci preizolowanych zaproponowane 
przez jedno z mazowieckich przedsię-
biorstw ciepłowniczych. Były to:
# odbiór nowej sieci – 30 MΩ/km 

 drutu alarmowego,
# pierwsze zgłoszenie  

gwarancyjne – 20 MΩ/kilometr drutu,
# drugi próg  

gwarancyjny  2 MΩ/km drutu. Rys. 1.

Rys. 2.
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30 MΩ/km drutu, bez względu na długość 
nadzorowanego rurociągu, to rzecz prosta 
i oczywista. Uzyskanie tej wartości jest 
możliwe także przy splocie wszystkich, 
absolutnie wszystkich niesprzyjających 
okoliczności i zasadniczo nie powinno 
występować. Wartość rezystancji izolacji 
>200 MΩ przy odbiorze nowej sieci 
powinna być normą. Z kolei spadek poni-
żej 20 MΩ/km musi mieć swoją przyczy-
nę. Z tego względu warunki gwarancyjne 
nakazują wykonawcy zwiększenie czujno-
ści i obserwację wadliwej pętli. W tej fazie 
wskazane jest wyszukanie odcinka o zani-
żonej rezystancji izolacji i zebranie wykre-
su reflektometrycznego tego fragmentu. 
W przypadku dalszego spadku rezystancji 
izolacji Wytyczne Forum DCSP przewidują 
konieczność podjęcia działań, jeśli osią-
gnięta zostanie wartość poniżej 2 MΩ na 1 
km drutu alarmowego. Na pierwszy rzut 
oka ta wielkość (2 MΩ/km drutu) w przy-
padku systemów impulsowych wydaje się 
niewyobrażalnie wysoka, jeżeli jednak 
uwzględni się, że budowane pętle mogą 
mieć długość kilku czy kilkunastu kilome-
trów, to okazuje się, że wilgoć wywołująca 
ten wskaźnik jest możliwa do lokalizacji. 

Zobrazujmy to przykładem. Przedsta-
wiony na rys.3 uproszczony schemat sys-
temu alarmowego został wykonany po 
realizacji sieci rozgałęźnej w jednym 
z opolskich miast. W dniu odbioru jesienią 
2008 roku na wszystkich pętlach nadzoro-
wanych przez detektor zamontowany pod 
adresem SK15 stwierdzono rezystancję 
izolacji >200 MΩ. Po sezonie grzewczym 
2010/2011 na kanale 4 (pętla nr 9) 
zaczęto obserwować obniżanie się rezy-
stancji izolacji tak, że w okresie późnowio-
sennym nastąpił spadek poniżej 1 MΩ, 

a to wiązało się ze zgłoszeniem usterki 
w ramach obowiązującej gwarancji. 
Wykonawca zdecydował się na usunięcie 
awarii na początku września. Po wstępnej 
diagnostyce wytypowano rejon usterki 
i uzyskano wyniki opisane w tabeli 1. 

Pomiary zostały wykonane przy rozwar-
tych drutach alarmowych pod adresami: 
ZI10; ZI12; PA26 i ZI14J.

Dla tych wyników pomiarów kluczowa 
była analiza wykresów reflektometrycz-
nych drutu alarmowego pomiędzy adresa-
mi ZI10 i ZI12. Obraz wykresu reflektome-
trycznego (rys.4) wskazuje na awarię 
w odległości 46,6m (VOP 93,5%) od 
węzła ZI10. Potwierdzenie miejsca, trochę 
mniej wyraziste, można było odczytać 
z wykresu pobranego z ZI12. Po analizie 
schematu alarmowego jako awaryjna 
została określona mufa na odejściu trójnika 
oznaczona strzałką na rys.5. Aby spraw-
dzić trafność typowania nie demontowano 
mufy, jedynie wykonano okienko kontrolne 
pomiędzy tą mufą a odejściem trójnika 
(ozn. 1 na fot. 1). Niestety okazało się, że 
sama mufa jak i cały odcinek w kierunku Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.

Tabela 1
Odnotowana rezystancja izolacji pomiędzy węzłami

Drut biały (Zb) Drut czerwony (Zc)

PA26 >200 MΩ 1,3 MΩ

ZI10 >200 MΩ 280 kΩ

ZI12 >200 MΩ 290 kΩ
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ZI12 i PA26 są suche. Nie pozostawało nic 
innego jak sprawdzenie mufy na magistra-
li z okienka ozn. 2. Pomiary wykonane 
z tego miejsca wykazały w sposób jedno-
znaczny, że zawilgocenie występuje 
wewnątrz trójnika (ozn.3). Widok tego 
miejsca w zbliżeniu przedstawia fot. 2. 
Przyczyną wycieku była prawdopodobnie 
mikronieszczelność na spawie – połącze-
niu rury magistralnej i odgałęźnej. Szcze-
gółów tego nie udało się ustalić, bo cały 
prefabrykat został wycięty i odstawiony do 
producenta. Reklamacja została uwzględ-
niona. W przedstawionym przypadku 
musimy zwrócić uwagę na dwa aspekty.

Pierwszy – za pomocą reflektometru 
zlokalizowano miejsce z rezystancją izola-
cji wynoszącą 280 – 290 kΩ. Zawilgoce-
nie od strony pokazanej na fot.2 było 
znaczne, praktycznie wszystko pływało, 
jednakże w ograniczonej objętości pianki. 
Po drugiej stronie rury odejścia musiało 
nie być tak źle, bo rezystancja izolacji 
wynosiła 1,3 MΩ. Stosunkowo wysoka 
wartość rezystancji izolacji w miejscu 
wycieku wiąże się z jakością wody grzew-
czej. Woda dobrze uzdatniona nie jest 
dobrym przewodnikiem prądu elektrycz-
nego dlatego przyrządy wskazują warto-
ści odbiegające od tych, jakie pojawiają 
się przy zawilgoceniu wodą gruntową 
zawierającą dużo więcej minerałów 
i lepiej przewodzącą prąd elektryczny.

Drugi – brak podjęcia działań przy tej 
na pierwszy rzut oka jeszcze niegroźnej 
rezystancji mógł spowodować całkowite 
pęknięcie rury stalowej w trakcie zimy 
i doprowadzić przedsiębiorstwo ciepłowni-
cze do poważnych problemów. W mojej 

ocenie bezpośrednim powodem powstania 
nieszczelności było umieszczenie trójnika 
na samym końcu odcinka o stosunkowo 
dużej długości, w strefie największych 
przemieszczeń. Przy istniejącym układzie 
statycznym wydłużenia rurociągu magi-
stralnego w miejscu trójnika przy założo-
nym Δt = 120°C wynosiło 85 mm, co 
w połączeniu z brakiem poduszek i stref 
kompensacyjnych dało widoczny efekt. 

Nawiązując do przytoczonych wartości 
granicznych rezystancji izolacji zalecanych 
przez Forum DCSP należy zwrócić uwagę 
na niedoskonałość wszelkich form wskaźni-
ków, bez względu na to, kto i w jakiej for-
mie je rekomenduje. Przytoczony powyżej 
przykład nie jest absolutnie usiłowaniem 
wykazania, udowodnienia, że techniką 
reflektometryczną jesteśmy w stanie wyszu-
kiwać miejsca zawilgoceń rzędu kilkuset 
kiloomów, w większości przypadków będzie 
to niemożliwe. Tu mogą się przydać wykre-
sy wzorcowe. Posługujący się tą techniką są 
świadomi, że spotyka się przypadki, gdy 
kłopotliwe jest znalezienie miejsca o rezy-
stancji rzędu kilku – kilkunastu kiloomów. 

Spójrzmy na przykład stosunkowo 
krótkiego odcinka pomiędzy komorą 
a budynkiem sklepu z jakim spotkałem się 
w jednym z niewielkich górnośląskich 

miast (rys. 6). Pomiar dotyczył przyłącza 
o długości ok. 28 m wychodzącego 
z komory usytuowanej w jednym z obiek-
tów doprowadzającego ciepło do sklepu 
spożywczego. Przy zapętlonych drutach 
w pomieszczeniu sklepowym, rezystancja 
izolacji mierzona z komory wynosiła 11 
kΩ, po rozwarciu na drucie białym odno-
towano >200 MΩ, a na czerwonym 11 
kΩ. Teoretycznie nie powinno być proble-
mu ze znalezieniem miejsca awarii. 
Wykresy reflektometryczne zebrane 
z obydwu stron (rys. 7) nie wykazywały 
żadnych oznak zaniżonej rezystancji izo-

lacji. Dla wyjaśnienia KO oznacza pomiar 
od strony komory, AS od strony sklepu; 
Z to rurociąg zasilający, b – drut biały, c 
– drut czerwony. Można się jedynie domy-
ślać, że coś musi się dziać pod którymś 
z zakończeń termokurczliwych.

Dodajmy w tym miejscu jeszcze infor-
mację o stosowaniu alternatywnych metod 
lokalizacji zawilgoceń.

Pierwsza metoda wykorzystująca tech-
nikę mostka napięciowego, analogiczna do 
stosowanej w systemach rezystancyjnych, 
jest możliwa do realizacji za pomocą wielo-
funkcyjnego przyrządu pomiarowego firmy 
Radiodetection model Riser Bond RD6000. 
Podobnie jak w systemach rezystancyjnych 
jeden z drutów musi być suchy. O ile w sys-
temie Brandes jeden z drutów celowo jest 
izolowany o tyle w tym przypadku musimy 
z reguły korzystać z drutu w sąsiednim ruro-
ciągu lub odrębnego przewodu.

Druga metoda służy tylko do lokaliza-
cji zawilgoceń wodą dostającą się do 
pianki z zewnątrz rurociągu. Stosowanie 
jej polega a użyciu ramki zdolnej wychwy-
cić nawet niewielką różnicę napięcia poda-
wanego na drut alarmowy, a mającego 
ujście do gruntu. Wskaźnik ramki kieruje 
szukającego w stronę wyższego napięcia, 
aż do momentu zmiany polaryzacji. W tym 
miejscu występuje miejsce awaryjne.

Obydwie metody pozwalają na 
wyszukanie miejsc o rezystancji izolacji 
kilkuset kiloomów, a nawet niskich warto-
ści megaomowych. Są one jeszcze niezbyt 
rozpowszechnione, ale z pewnością będą 
stosowane coraz częściej.

Wspomnieć należy jeszcze o mającej 
ograniczone zastosowanie, jednak czasa-
mi przydatnej, metodzie termowizyjnej, 
szczególnie przydatnej przy lokalizacji 
wycieków gorącej wody. 

Fot. 1.

Fot. 2.

Rys. 6.

Rys. 7.



9www.informacjainstal.com.pl 2/2018

Ci
ep

ło
w

ni
ct

w
oWeryfikując jakość wykonania ruro-

ciągu, posługując się wskaźnikami rezy-
stancji izolacji, zawsze należy mieć na 
uwadze, że są to wielkości orientacyjne, 
należy zdawać sobie sprawę, że nie ma 
uniwersalnego sposobu regulacji zagad-
nienia. Stwórzmy więc pewną symulację 
dla następujących założeń.

Mamy do czynienia z trzema warianta-
mi pętli alarmowych tworzących układ 
zamknięty o długości odpowiednio 8 km; 
2 km; 0,6 km (to odpowiada 4 km; 1 km 
i 300 m rurociągu). Zakładamy, że rezy-
stancja izolacji poniżej 5 kΩ to bardzo źle 
i nie powinna się pojawić, z drugiej strony 
powinniśmy już działać jeśli mamy do czy-
nienia z rezystancją w granicach 300 kΩ, to 
pokazał wcześniej przytoczony przykład. 

Poniższa tabela 2 przedstawia dane 
przy wyliczeniu trzech wartości granicz-
nych: 20 MΩ/km; 2 MΩ/km i 20 kΩ/km. 
Wyliczenia przeprowadzono z zastoso-
waniem wzoru:

  

Gdzie: 
Ri – graniczna rezystancja izolacji 

[kΩ/km; MΩ/km]
Rz – wynikowa rezystancja izolacji dla 

określonej długości [kΩ; MΩ]
L – długość pętli alarmowej [km]

Z powyższej tabeli widać wyraźnie, że 
stosowanie progu 20 kΩ/km drutu alar-
mowego nie powinno mieć zastosowania 
dla sieci o długości 1 km i większej, 
a zasadniczo dla układów zamkniętych 
będzie to już 500 m.

Problematyka progów alarmowych dla 
systemów nadzoru jest zagadnieniem 
samym w sobie i wydaje się, że nie ma 
jakiejś uniwersalnej metody uwzględniają-
cej i godzącej wszystkie czynniki. Wymień-
my tu tylko następujące:
l forma wilgoci – pojedyncza skupiona, 

wielokrotna, rozproszona,
l konduktywność zawilgocenia, pocho-

dząca od wody gruntowej lub grzew-
czej,

l położenie drutów alarmowych, naciek; 
wyciek może omijać miejsce pod dru-
tami,

l napięcie pomiarowe,

l temperatura czynnika, przy wyższych 
temperaturach wilgoć migruje powyżej 
drutu alarmowego,

l wypełnienie pianką, w niedolewach 
kondensuje się wilgoć.
Podsumowując część dotyczącą wielko-

ści rezystancji izolacji podkreślić należy, że 
przyjęte wartości wymuszają dobre wyko-
nanie i nadzorowanie rurociągów. W filo-
zofii producentów graniczne wartości rezy-
stancji izolacji są związane z możliwościa-
mi ich łatwej lokalizacji. Taka ideologia nie 
zawsze leży w interesie inwestora.

Założenia

Wiadomo, że inwestor przystępując 
do realizacji inwestycji zakłada, że wszyst-
ko zostanie wykonane zgodnie ze sztuką. 
Przy tym założeniu ma prawo wymagać, 
aby nowa sieć preizolowana charaktery-
zowała się rezystancją izolacji na pozio-
mie co najmniej kilkuset megaomów. To 
zostało wykazane wcześniej.

Z drugiej strony jest oczywiste, że nie 
zawsze jest tak, jakby się chciało. Poniżej 
przedstawiono najczęstsze przyczyny 
pogarszające wyniki pomiarów rezystan-
cji izolacji w rurociągach preizolowanych.

A) PROJEKTOWANIE
Nieprawidłowo wykonany projekt 

może być przyczyną awarii.
Jedną z najczęstszych przyczyn rozsz-

czelnienia jest uszkodzenie spawu lub 
strefy przegrzania w trójnikach umiesz-
czonych w strefie największych wydłużeń 
przy wykorzystywaniu maksymalnych dłu-
gości montażowych. Awaria jest szczegól-
nie nieprzyjemna dla przypadków, gdy 
z magistrali o dużej średnicy wyprowa-
dzany jest rurociąg stosunkowo niewiel-
kich rozmiarów.

Niektórzy projektanci w sposób bezre-
fleksyjny projektują wszędzie gdzie się da 
punkty stałe. W tym mylnym przeświadcze-
niu doprowadzają do przesztywnienia 
układu i w efekcie odkształcenia rurociągu.

Także zbyt płytkie ułożenie rurociągów 
preizolowanych może być przyczyną 
„wypchania” rurociągu z gruntu.

Czasami brak wyobraźni projektanta 
zmusza wykonawcę do różnych kombina-
cji umożliwiających poprawne spawanie 
rury przewodowej i obkurczenie mufy. 
Taka sytuacja ma m. in. miejsce przy mon-
tażu położonych bezpośrednio przy sobie 
trójników prefabrykowanych. 

Sprawą projektanta jest także właści-
wy dobór muf uzależniony od warunków 
gruntowych. Stosowanie muf składanych 
lub nasuwkowych w sytuacji posadowie-
nia rurociągów w terenie o wysokim 

poziomie wód gruntowych zawsze kończy 
się przenikaniem wilgoci do złącza.

Jednym z częstszych błędów projekto-
wych, obecnie na szczęście już rzadziej 
spotykanym, jest zastosowanie do nadzo-
ru sieci bez wkładek filcowych detektorów 
o bardzo niskim progu czułości, rzędu kil-
kuset omów, przewidzianych do nadzoru 
systemów wyposażonych w te wkładki. 
Efektem tego jest brak sygnalizacji zawil-
gocenia, pomimo mokrej pianki. 

B) PRODUKCJA
Można odnieść wrażenie, że produ-

cenci wyrobów preizolowanych, szczegól-
nie w okresie kulminacji zamówień, nie są 
w stanie kontrolować każdego wyprodu-
kowanego elementu. Z tego powodu na 
plac budowy trafiają rury, bądź kształtki 
z drutami alarmowymi splątanymi ze 
sobą, przywartymi, bądź nawet oplecio-
nymi wokół rury przewodowej.

Musimy mieć świadomość, że podsta-
wowym przyrządem do lokalizacji miejsc 
zawilgocenia jest reflektometr. Impedancja 
falowa przedstawiona na ekranie urzą-
dzenia w formie wykresu zmienia swoją 
wartość w miejscu wady i to ma swoje 
odbicie w odkształceniu wykresu. Proble-
mem serwisantów są odchylenia przebie-
gu spowodowane, należy tu otwarcie 
powiedzieć nierzetelnością producentów, 
niestałym odstępem drutu alarmowego od 
rury przewodowej. Każde odkształcenie 
wykresu reflektometrycznego, ze względu 
na falowy charakter procesu pomiaru, 
wywołuje dalsze reperkusje. Upraszczając 
nieco możemy powiedzieć, że odległość 
drutu alarmowego od rury przewodowej 
na długości całej pętli alarmowej powinna 
być stała. Tak niestety nie jest i w praktyce 

Tabela 2

Wymagana 
wartość  

graniczna

WYMAGANA REZYSTANCJA IZOLACJI

Długość rurociągu

4 km 1 km 300 m

20 MΩ/km 2,5 MΩ 10 MΩ 33,3 MΩ

2 MΩ/km 250 kΩ 1 MΩ 3,3 MΩ

20 kΩ/km 2,5 kΩ 10 kΩ 33,3 kΩ

Fot. 3.

Fot. 4.
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każdemu dostawcy zdarza się dostarczać 
elementy, w których drut alarmowy jest 
oddalony od rury stalowej o dużo więcej 
niż ogólnie przyjęte 15 mm. Dwa takie 
przykłady przedstawiono na fot. 3 i 4.

Producenci nie mają najmniejszego 
problemu z deklaracją zgodności z normą 
PN-EN 14419, gorzej z przestrzeganiem 
tej normy. Można powiedzieć, że czują się 
bezkarni, bo zasadniczo nie ma instytucji, 
która by pilnowała przestrzegania tej 
normy. Norma nie jest na tyle szczegółowa, 
aby uwzględniać wszystkie przypadki. Jest 
jednak rzeczą nieprzyzwoitą, pokazującą 
w pewnym sensie pogardę dla kupujących 
i inwestorów czyli tych, którzy zapewniają 
przychody tym firmom, montaż zaizolowa-
nych drutów wewnątrz elementów prefa-
brykowanych (fot.5). Zasadniczo samowol-

nie, bo nigdzie oficjalnie o tym nie informo-
wano, producenci odstąpili od prowadze-
nia drutów alarmowych w niektórych 
kształtkach. Na fot.6 widoczny jest zawór 
odpowietrzający z widocznymi drutami 
alarmowymi wyprowadzonymi spod 
zakończeń termokurczliwych, podobny 
zawór widoczny na fot.7 takiego nadzoru 
już nie ma. Podobnie nie było drutów 
w miejscach wskazanych na fot. 8 strzałka-
mi. Żeby mieć 100% pewność w tych miej-
scach zostały wykonane okienka, w taki 
sposób, aby uwzględnić także wariant pro-
wadzenia drutów w dolnej części rury 
(położenie godz. 16 i 20). Istotna jest jedna 

różnica, element przedstawiony na fot.7 
został wykonany w połowie lat 90 ub. 
wieku, natomiast ten na fot. 8 w 2011 roku. 
W międzyczasie wszyscy wytwórcy zrezy-
gnowali z wprowadzania drutów do 
„kominków”, a dotyczy to także zaworów 
odcinających i odwadniających. Trochę 
niezrozumiałe jest, że branża nie potrafiła 
definitywnie uporać się z tym problemem. 
I obrazki jak pokazane na fot. 9 są w wielu 
przedsiębiorstwach codziennością. Widać 

jednak, jak istotny jest nadzór zawilgocenia 
pianki pod zakończeniem termokurczli-
wym, bo wtedy o wilgoci w górnej części 
zaworu wiemy odpowiednio szybko. Rzecz 
dotyczy zaworów odpowietrzających, 
odwadniających, odcinających, ewentual-
nie ich kombinacji. Wydaje się, że stosowa-
nie odwodnień dolnych do studni zamiast 
systemowych nie zmienia wiele, bo studnie 
są także zalewane i korozja występuje 
również w tych miejscach (fot. 10 i 11). 

Producent wyrobów preizolowanych 
jest zobowiązany do stosowania materia-
łów pełnowartościowych do wytwarza-
nych elementów. Zastanawiające są pro-
cedury kontroli, gdy odkrywane zostają 
sytuacje, że ze względów oszczędnościo-
wych stalowe rury są spawane w celu uzy-
skania sztangi 12 metrowej, względnie 
stosuje się wyroby z ewidentną wadą 
fabryczną. Na fotografii 12 widoczna jest 

wada – zażużlenie, niepełny zgrzew, 
która powinna być wykryta przed nasunię-
ciem rury płaszczowej i piankowaniem. 
Proces technologiczny powinien zapewnić 
odpowiednią gęstość pianki poliuretano-
wej na całej długości i w całym przekroju, 
przy sztangach 12 czy 16 metrowych 
czasami są z tym problemy. Na fot. 13 

Fot. 5.

Fot. 8.

Fot. 9.

Fot. 10.

Fot. 11.

Fot. 12.

Fot. 6.

Fot. 7.

Fot. 13.
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pokazano okienko na końcówce sztangi, 
która wykazywała zaniżoną rezystancję 
izolacji. Już po odjęciu wyciętego płasz-
cza rezystancja poprawiła się wyraźnie, 
a po usunięciu rozrzedzonej pianki (fot.14) 
wykazywała powyżej 200 MΩ. Poszuki-
wania były prowadzone na ułożonym 
i zasypanym odcinku sieci 2 x DN600 
i dotarcie do tego miejsca wiązało się 
z wykonaniem kilku wykopów.

Zdecydowanie największą wadą 
dostarczanych przez wszystkich produ-
centów elementów preizolowanych jest 
brak, względnie niepełne koronowanie 
polietylenowej rury osłonowej.

Na fot. 15 widoczna jest wewnętrzna 
strona fragmentu rury płaszczowej z rury 
DN600. Widać wyraźnie pas, w którym 

nie ma związania pianki poliuretanowej 
z polietylenem. Musimy zdawać sobie 
sprawę, że to jest „autostrada”, którą bez-
problemowo może przemieszczać się 
woda. Jakie mogą być tego skutki pokaza-
no na fot. 16. Wieloletnie zawilgocenie 

mufy położonej w środkowej części 
widocznego rurociągu spowodowało 
migrację wilgoci w obydwu kierunkach na 
odległość kilku metrów. Nie musi to być 
strumień wody wystarczy, że będą to nie-
wielkie ilości, które przenikną także w oko-
lice drutu alarmowego, system natychmiast 
to zasygnalizuje. Mały fragment płaszcza 
(ok. 20 – 30 cm) z tego uszkodzenia ze 
wskazanymi strzałkami kroplami pokaza-
no na fot. 17. Pianka poliuretanowa speł-

niająca wymogi normy nie pozwala na 
migrację wody, która nie jest pod ciśnie-
niem. Ciśnienie hydrostatyczne rzędu 1 – 
1,5 m słupa wody nie stanowi żadnego 
problemu. Praktyka pokazuje, że krótko-
okresowe zalania wykopów (fot.18) 

w trakcie realizacji sieci preizolowanej nie 
mają wpływu na zawilgocenia izolacji. 
Wbrew pierwszemu wrażeniu pokazane 
na fot.19 złącze całkowicie zalane po wie-
czornej ulewie, a osuszone następnego 
dnia, wcale nie ucierpiało tak bardzo, jak 

tego można było się spodziewać. Zazna-
czone na fotografii odspojenie pianki od 
rury przewodowej było stosunkowo płytkie 
i po usunięciu kilkunastu centymetrów 
płaszcza i pianki wyniki były w normie. 
Bardzo często po długotrwałych zalaniach 
wykopów wilgoć zatrzymuje się na pierw-
szym napotkanym pierścieniu dystanso-
wym (fot.20), jednakże usunięcie pianki 
do pierścienia łącznie z tym elementem 
z reguły doprowadzają do całkowitego 
usunięcia wilgoci. Zasadniczy problem 
związany z brakiem pełnego koronowa-
nia polega na tym, że w trakcie budowy, 
po zalaniu i osuszeniu wykopu sprawiają-
ca wrażenie dobrego wypełnienia war-
stwa pianki na czołowej stronie rury nie 
stanowi wystarczającej bariery przed 
przenikaniem wody wzdłuż gładkiej, nie 
koronowanej powierzchni. W rezultacie, 
jeśli ta powierzchnia nie znajduje się 
w bezpośredniej bliskości drutów alarmo-
wych, monter wykonujący pomiary nie 
wykryje pozostającej wilgoci. Ta ujawni się 
dopiero po uruchomieniu grzania. Obraz 
spodniej części zawilgoconej rury preizo-
lowanej po demontażu pierścienia dystan-
sowego widziany w lusterku przedstawia 
fot. 21. Widać wyraźnie ubytki pianki 

spowodowane zjawiskiem hydrolizy, 
widoczne są też początki korozji. Zauwa-
żyć należy, że woda lokująca się w dolnej 
części, w oddali od drutów alarmowych 
nie będzie powodować alarmowych wska-
zań rezystancji izolacji, będzie natomiast 
wykonywać swoją pracę korozyjną.

Pomiar rezystancji izolacji pojedyncze-
go elementu nie jest operacją bardzo cza-
sochłonną, jednakże przy dużej produkcji 
z pewnością będzie to jeden dodatkowy 

Fot. 18.

Fot. 19.

Fot. 20.

Fot. 21.

Fot. 14.

Fot. 17.

Fot. 15.

Fot. 16.
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etat na zmianę. Zatrudnienie dodatkowych 
osób generuje koszty, a na to producenci 
nie za bardzo wyrażają chęć. W rezulta-
cie z produkcji schodzą od czasu do czasu 
i trafiają na budowę buble, co gorsza 
wykrywane dopiero w momencie odbioru, 
gdy sieć jest już zasypana. Norma PN-EN 
14419 mówi jednoznacznie, że firma jej 
przestrzegająca musi tak zorganizować 
produkcję, aby każdy opuszczający fabry-
kę element przeszedł sprawdzenia wymie-
nione w punktach 6.6.2 i 6.6.3, a opisane 
odpowiednio w załącznikach D i E. W tym 
zakresie ta norma nie jest z całą pewno-
ścią w sposób ciągły przestrzegana. Na 
fot. 22 przedstawiono wycięcie w środku 
sztangi ukazujące zwarcie drutu białego 
i czerwonego, to na pewno nie było kon-
trolowane w fabryce.

Jeszcze raz z pełnym naciskiem należy 
podkreślić, że główne problemy związane 
z zaniżoną rezystancją izolacji są spowo-
dowane brakiem związania pianki PUR 
z osłoną PEHD na pełnym obwodzie na 
całej długości elementu preizolowanego. 
Jest to tylko i wyłącznie wina producentów.

C) TRANSPORT I WYKONAWSTWO
Nieumiejętne obchodzenie się z ele-

mentami preizolowanymi w trakcie trans-
portu, ich niewłaściwe składowanie mogą 
także prowadzić do uszkodzeń, które nie 
ujawnione w trakcie montażu, będą póź-
niejszą przyczyną awarii.

Sprawa wykonawstwa to oddzielny 
temat i wymienienie w ramach tego arty-
kułu, wszystkich spotykanych zaniedbań, 
uchybień, świadomych oszustw i „machlo-
jek” zajęłoby zbyt dużo miejsca.

Wykonawcy są czasami bardzo zde-
terminowani w swoich działaniach 
„naprawczych”. Na fotografii 23 widocz-

ny jest trójnik, który był „naprawiany” jakiś 
czas temu, prawdopodobnie w ramach 
gwarancji. Po odkryciu elementów okazało 
się, że obydwa trójniki z systemem Brandes 
z odejściem w dół miały wykonane po dwa 
okienka w miejscach oznaczonych strzał-
kami, żadne z okienek nie było zaspawa-
ne, były jedynie zabezpieczone opaskami 
termokurczliwymi. Obecny widok to zabez-
pieczenie folią po ściągnięciu tych opasek. 
Pianka w trójniku była oczywiście przemo-
czona. Aby nie było sygnalizacji tego 
stanu na przyrządach, wykonawca wpadł 
na pomysł wprowadzenia na przelot 
i odejście trójnika dodatkowego zaizolo-
wanego przewodu. Dlatego na fot. 24 

widoczne są dwa dodatkowe w pełni 
zaizolowane czerwone druty. Oczywiście 
każde oszustwo wyjdzie prędzej czy póź-
niej na jaw, w tym przypadku wystarczyło, 
że wilgoć dostała się do dolnej mufy. Tak, 
ale żeby to stwierdzić należy, albo obser-
wować stacjonarny przyrząd pomiarowy 
i odpowiednio reagować w przypadku 
sygnalizacji awarii, albo jeśli takiego urzą-
dzenia nie zainstalowano, wykonywać 
z odpowiednią częstotliwością pomiary 
miernikiem przenośnym. 

Inny sposób rozwiązania sprawy 
widocznej na fot. 25 znalazł kolejny „twór-
ca”, z nieznanych powodów w rurociągu 

wchodzącym do pomieszczenia brakowa-
ło drutów alarmowych. Wykonawca „zała-
twił sprawę” opornikiem zakrytym przez 
zakończenie termokurczliwe fot. 26. Przy 
pomiarach przyrządem dedykowanym do 
sieci preizolowanych podającym rezystan-
cję izolacji i długość (rezystancję pętli) 
wynik będzie zawsze poprawny, bez 
względu na stan izolacji w rurociągu. 

Dopiero pomiar reflektometrem pozwala 
na wykrycie tego rodzaju przekrętu. 

Sformułować należy tylko jeden wnio-
sek – z punktu widzenia inwestora bardzo 
istotnym czynnikiem wpływającym na 
jakość wykonanej sieci jest kontrola całego 
procesu realizacji sieci preizolowanej, od 
początku do końca.

D) EKSPLOATACJA
Służby eksploatacyjne nie powodują 

bezpośrednich awarii sieci preizolowa-
nych, jednakże poprzez zaniedbania 
i brak reakcji w odpowiednim czasie 
mogą przyczynić się do niej w sposób 
pośredni. Do podstawowych zaniedbań 
należy brak pomiarów kontrolnych. Jest 
rzeczą oczywistą, że nie wynika on ze złej 
woli pracowników bezpośrednio nadzoru-
jących rurociągi, a ze złej organizacji 
w przedsiębiorstwie. W wielu przedsię-
biorstwach pomimo, że sieci preizolowane 
funkcjonują już kilkadziesiąt lat nie ma 
podstawowych przyrządów do pomiarów 
systemów alarmowych w tych sieciach. 

E) OSOBY TRZECIE I ZDARZENIA NIE-
PRZEWIDZIANE
Także w tym przypadku mamy do czy-

nienia z bardzo szerokim katalogiem 
przypadków. Czasami działania człowie-
ka są trudne do przewidzenia, bo kto by 
pomyślał, że budowlańcy budujący scho-
dy widoczne na fot.27, potraktują ułożo-

ne wcześniej rurociągi preizolowane jako 
dobry podkład pod wylewkę betonową – 
fot.28. Chociaż należy przyznać, że naj-
częściej uszkodzenia powoduje sprzęt 
mechaniczny. 

Fot. 22.

Fot. 23.

Fot. 25.

Fot. 26.

Fot. 24.

Fot. 27.
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Ugięcie rurociągu DN65 – fot.29 
nastąpiło najprawdopodobniej po wybu-
dowaniu ciepłociągu w trakcie realizacji 
prac dla innej branży. To zostało oczywi-
ście zatajone, dopiero po kilku latach 
w trakcie prowadzenia renowacji całej 
sieci szkoda została odkryta (fot. 30) 
i naprawiona. Otwarcie trzeba powie-
dzieć, że pomimo tak znacznego uszko-
dzenia, pomiary nie wykazywały alarmu-
jących danych, rezystancja izolacji była 
rzędu 200 kΩ, żadnych ubytków. Jest jed-
nak rzeczą oczywistą, że do perforacji rury 
stalowej musi dojść, to tylko kwestia czasu.

Innym typem uszkodzeń, na które czło-
wiek nie ma wpływu chyba, że kopalnie 
zmienią technologię, są awarie powodo-
wane przez ruchy górotworu, wywołane 
wyrobiskami podziemnymi. O siłach 
występujących podczas tych przemiesz-
czeń niech świadczy zniekształcenie rury 
stalowej DN350 widocznej na fot.31. 
W przypadku naprężeń rozciągających 
sprawa kończy się w sposób przedstawiony 
na fot.32, ze szczegółem rozerwania 
widocznym na fot. 33. Z relacji pracowni-

ków wynikało, że podłoga węzła cieplnego 
oddalonego od miejsca awarii o ok. 70 m 
obniżyła się o 50 cm. 

Podsumowanie

Ze wszystkimi przytoczonymi w artykule 
przypadkami i sytuacjami związany jest 
w jakiś sposób spadek rezystancji izolacji 
rurociągu preizolowanego. W jednym przy-
padku będą to spadki do wartości kilku kilo-
omów, w innym mogą to być megaomy. Bez 
względu na wielkość tych zmian wiążą się 
one zawsze z pogorszeniem właściwości ist-
niejącego układu i kwalifikują ciepłociąg do 
naprawy. Z tego względu zasadne jest pod-
jęcie działań naprawczych.

Jest rzeczą oczywistą, że przy akcep-
tacji przesłanek i uwzględnieniu założeń, 
wskazania przyrządów pomiarowych 
muszą wskazywać ciągłość pętli oraz 
rezystancję izolacji rzędu co najmniej kil-
kuset megaomów dla każdej z pętli bez 
względu na długość pętli pomiarowych.

Wydaje się, że krajowi wiodący produ-
cenci wyrobów preizolowanych przyjęli 
i podają w swoich dokumentach 20 kΩ/km 
drutu alarmowego, jako progową rezy-
stancję izolacji, poniżej której mamy do 
czynienia ze stanem awaryjnym, przyjmu-
jąc kryterium możliwości lokalizacji takie-
go stanu. Przyjęto, że za pomocą reflekto-
metru można zlokalizować miejsce poje-

dynczej wilgoci o rezystancji <20 kΩ. 
Z punktu widzenia producenta i wykonaw-
cy jest to bezpieczne i wygodne. Jednak 
z perspektywy inwestora, czy późniejsze-
go właściciela jest to niewątpliwie wielkość 
niekorzystna, na którą trudno się zgodzić 
z powodów omawianych wcześniej. Jest 
tak wiele możliwości zaistnienia zagroże-
nia przy wartościach wyższych, że taki 
próg sytuuje gestora sieci na pozycji prze-
granej. Zasadne jest przyjęcie kryterium 
głębokości zmiany. Jeszcze raz podkreślę, 
że wykonanie kilometrowego odcinka 
rurociągu i uzyskanie rezystancji izolacji 
>200 MΩ dla pętli nadzorującej ten odci-
nek nie stanowi przy spełnieniu określo-
nych warunków żadnego problemu. Jeśli 
z kilkuset megaomów rezystancja izolacji 
spada do 20 MΩ, czyli wartości sugero-
wanej przez Forum DCSP to oznacza, że 
coś się z siecią dzieje. I powinny być pod-
jęte działania naprawcze. Zaznaczmy, że 
cały czas mówimy o systemie bez filców.

W systemach z filcami pierwotnie bar-
dzo rozpowszechnionych, a obecnie sto-
sowanych sporadycznie, próg czułości 
definiowany jest w zależności od dostawcy 
urządzeń na poziomie 0,15 – 0,55 kΩ, 
bez odniesienia do kilometra drutu alar-
mowego. W ziemi czyhają różne "niespo-
dzianki". Jedną z nich, prezentowaną już 
podczas poprzedniego Forum DCSP, 
przedstawiam poniżej.

W 2016 roku prowadzone były prace 
naprawcze na ok. 15 letniej sieci wykona-
nej w technologii ABB (z mufami składany-
mi) na terenie Górnego Śląska. W trakcie 
prac przyjęto kryterium, że usuwane będą 
zawilgocenia rzędu kilku kiloomów czyli 
o wartości 10-krotnie wyższej niż poziom 
alarmu. W trakcie realizacji prac zaistniał 
przypadek, który jeszcze raz potwierdza, 
że stosowane dotychczas progi alarmowe 
są zbyt niskie. Na pewnym etapie napraw 
zaistniała sytuacja, że pomiędzy dwoma 
już naprawionymi miejscami, po zaaranżo-
waniu prowizorycznej pętli, wynik 15 kΩ 
dla rezystancji izolacji i 0,8Ω dla rezy-
stancji pętli przy fizycznej długości drutu 
ok. 75 m był zadowalający. Z całkiem 
innego powodu postanowiono zdemonto-
wać mufę znajdującą się na tym już 
„dobrym” odcinku. Obraz jaki się ukazał 
nie był pocieszający (fot. 34), rura przewo-

Fot. 28.

Fot. 29.

Fot. 30.

Fot. 31.

Fot. 32.

Fot. 34.

Fot. 33.
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dowa była w znacznym stopniu skorodo-
wana. Okazało się, że w trakcie realizacji 
stosowane były w tym rejonie łupiny 
zamiast zalewanej pianki PUR. Najpraw-
dopodobniej właśnie do tego felernego 
złącza zabrakło jednej połówki, jak wyglą-
dała druga widać na fot. 35, rdza odcho-
dziła płatami. Rozważając przyczyny 
stwierdzić należy, że niewielka nieszczel-
ność mufy, czyli dopływ wilgoci do wolnej 
przestrzeni nad rurą stalową, połączone 
z temperaturą, stanowiły sprzyjające 
warunki do zjawisk korozyjnych. Na szczę-
ście wszystko skończyło się dobrze, skoro-
dowany element został wymieniony i układ 
pracuje poprawnie. I pomyśleć, co by było, 
gdyby w zimie nastąpiła perforacja i wiele 
obiektów w tym przychodnia zdrowia na 
wiele dni zostałyby bez ogrzewania.

Naturalnie, że można ustalać i doma-
gać się dowolnie wysokich progów rezy-
stancji izolacji, to jest prawo zlecającego. 
Kwestią podnoszoną przez producentów 
i wykonawców jest zawsze możliwość loka-
lizacji tak niewielkich zawilgoceń. W syste-

mach rezystancyjnych pojedyncze zawilgo-
cenie do jednego megaoma (MH9) znajdu-
je się bez problemu, bardzo często udaje 
się namierzyć do 3 MΩ (MH10), natomiast 
w układach z impulsowym systemem alar-
mowym sprawa nie jest tak oczywista. 
Możliwości lokalizacji zawilgoceń o stosun-
kowo wysokiej rezystancji izolacji są ogra-
niczone i omówiono to już w początkowej 
części artykułu, nie wspomniano jednak 
o jeszcze jednej niezawodnej technice, 
nazwijmy ją metodą połówkową. W naj-
większym uproszczeniu metoda polega na 
wstępnym ustaleniu odcinka o zaniżonej 
rezystancji, podziale jego długości na pół, 
wykonaniu w miejscu podziału okienka 
kontrolnego, pomiarze w obydwu kierun-
kach i kolejnym podziale na pół odcinka 
o zaniżonej rezystancji. W ten sposób na 
zasadzie kolejnych przybliżeń, po wykona-
niu z reguły 5 – 7 wykopów można wska-
zać miejsce awarii. Owszem jest to czasa-
mi kosztowne ale, jeśli chcemy „trzydzieści 
lat mieć święty spokój” to musimy w trakcie 
wykonywania podchodzić do sprawy pro-
fesjonalnie względnie, jeśli nie przyłożymy 
się do jakości to musimy liczyć się z póź-
niejszą koniecznością grzebania w ziemi. 
Argument podnoszony przy tej okazji, że to 
niepotrzebne nacinanie płaszcza jest trafne 
dla przypadków prowizorek naprawczych. 
Zastosowanie ekstrudera do zamykania 
okienek gwarantuje 100% długotrwałą 
szczelność, tym bardziej, że okienka wyko-
nuje się w miejscach łatwo dostępnych 
i spawa w pozycjach niewymuszonych. Ta 
metoda to najlepsza szkoła dla wykonaw-
ców, którzy nie przykładają wagi do usta-
wienia rur z drutami w odpowiedniej pozy-
cji, szczególnie gdy dochodzi do sytuacji, 
że dla wykonania pomiaru trzeba dostać 

się do drutu położonego na samym dole, 
dodatkowo jeszcze od strony sąsiedniego 
rurociągu. Można przypuszczać, że przy 
następnym zadaniu wykonawca będzie pil-
nował, aby druty były ułożone w prawidło-
wej pozycji. Nie można przeciwstawiać 
gwarancji dobrego wykonania argumento-
wi kosztownego sposobu naprawy.

W wielu przedsiębiorstwach ciepłow-
niczych spotyka się w układach nadzoru 
sieci preizolowanych urządzenia firmy 
Eltes oznaczone symbolami L-301 i L-302, 
które służą do lokalizacji miejsc awaryj-
nych. Te urządzenia nie wykonują pomia-
ru rezystancji izolacji, jedynie mierzą 
zmiany impedancji falowej. Chcąc stoso-
wać przytoczone w artykule zasady i gra-
nice, należy wykonać dodatkowe pomiary 
rezystancji izolacji, ale po odłączeniu tych 
lokalizatorów od pętli alarmowej.

Odwiedzając przedsiębiorstwa cie-
płownicze, czy biorąc udział w różnego 
rodzaju spotkaniach branżystów, od czasu 
do czasu można spotkać malkontenta, 
który narzeka na sieci preizolowane, jaka 
to zawodna i awaryjna technika i ile z tymi 
rurociągami kłopotu. Należy stwierdzić, że 
tak mogą mówić tylko nieświadome i nie-
wyrobione technicznie osoby, które nie 
zdają sobie sprawy z możliwości jakie ofe-
ruje system nadzoru i lokalizacji stanów 
awaryjnych w sieciach preizolowanych. To 
z ust takich osób padają w przypadku 
awarii rurociągu preizolowanego bzdurne 
uzasadnienia przyczyn wycieku wody 
grzewczej i braku ogrzewania. Po dobrze 
prowadzonej inwestycji związanej 
z budową i późniejszej poprawnej eks-
ploatacji ciepłowniczej sieci preizolowa-
nej nie ma prawa wystąpić wyciek czyn-
nika grzewczego. n

Fot. 35.

 
W dniach 26 – 28 lutego 2018 r. w hotelu Grand Royal w Poznaniu odbędzie się konferencja techniczna:

V Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych

Będzie to piąte z kolei ogólnopolskie spotkanie diagnostów z branży preizolowanych sieci ciepłowniczych. Forum DCSP 
stało się już miejscem corocznych spotkań fachowców z różnych ośrodków w kraju związanych z ciepłociągami preizolowa-
nymi oraz doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi 
i sprzętem pomiarowym. Jest to także reprezentatywne w skali kraju audytorium gdzie dokonywana jest praktyczna weryfika-
cja wielu zagadnień technicznych z codziennej pracy uczestniczących w niej ciepłowników oraz obowiązujących w branży 
norm i powszechnie stosowanych praktyk. 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału w V Forum DCSP w Poznaniu.

Szczegóły organizacyjne dostępne są na stronie internetowej organizatora www.testeron.pl/konferencje
lub pod telefonem 724 565157

Organizatorzy: 
DORATERM Adam Dwojak oraz TESTERON Consulting Jerzy Kozłowski


