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WRZE SIEÑ 1990

W jednym z Przedsiêbiorstw Energetyki Cieplnej w kraju mi ³a uro czy stoœæ, w³a œnie 
od da no do u¿yt ku pierw sz¹ sieæ pre izo lo wa n¹, jest szam pan i ra doœæ. Na resz cie 
bê dzie spo kój przez naj bli¿ sze kil ka dzie si¹t lat. Pan pre zes zbie ra ze wszyst kich stron 
gra tu la cje i po chwa ³y. 

GRU DZIEÑ 2004

Miesz ka nie na stêp cy pre ze sa, mi ³a œwi¹ tecz na at mos fe ra. Przy go to wa nia do ko la-
cji wi gi lij nej za k³ó ca ostry dŸwiêk te le fo nu. To pod w³ad ny z in for ma cj¹, ¿e ca ³e osie dle 
po zba wio ne jest cie p³a z po wo du awa rii sie ci. Ko la cji nie zje te¿ kil ka in nych osób 
z PE C-u, nie któ rzy nie wy ja d¹ na po œwi¹ tecz ne nar ty.  

NIE ZA WOD NOŒÆ

Czy ta ki sce na riusz jest mo¿ li wy? Na tu ral nie. Pro gno zy z po ³o wy grud nia za po-
wia da ³y nad cho dz¹ ce mro zy, w dniu Wi gi lii pod wy¿ szo no pa ra me try czyn ni ka 
w sie ci i nad w¹ tlo na ko ro zj¹ ru ra nie wy trzy ma ³a. Na st¹ pi ³a znacz na per fo ra cja 
i ubyt ki wo dy by ³y na ty le du ¿e, ¿e trze ba by ³o od ci¹æ tê czêœæ sie ci od Ÿró d³a cie-
p³a. Przy czy ny awa rii pro za icz ne; przez nie szczel n¹ mu fê na cie ka wo da, prze ni ka 
do ru ry sta lo wej i tu taj za czy na siê pro ces ko ro zji. Zja wi sko prze bie ga stop nio wo, 
ze œred nio rocz n¹ prêd ko œci¹ 0,3 mm, prêd koœæ za le ¿y od ilo œci i agre syw no œci 
na p³y wa j¹ cej wo dy, pa ra me trów tle no wych, pra cy sie ci. Œcian ka o gru bo œci 3,6 
mm ule gnie ko ro zji w ci¹ gu ok. 12 lat. Wszy scy do staw cy mó wi¹ o mi ni mum 
30-let nim okre sie trwa ³o œci rur pre izo lo wa nych. Ten okres wy ni ka³ z ba dañ przy-
spie szo ne go sta rze nia i zna laz³ po twier dze nie w prak ty ce [1]. W 1999 ro ku MVV 
Ener gie AG z Man n he im w Niem czech prze pro wa dzi ³a ba da nia uru cho mio ne go 
w 1969 ro ku cie p³o ci¹ gu, z któ rych wy ni ka ³o, ¿e mo ¿e on pe³ niæ swo j¹ funk cjê 
jesz cze przez na stêp ne 38 lat. Ba da ny 30-let ni od ci nek ru ry spe³ nia³ wszyst kie 
wy ma ga nia nor my EN 253 z wy j¹t kiem ch³on no œci wo dy. Z ba dañ wy ni ka, ¿e 
wa ¿ne jest tu zespo le nie pian ki z ru r¹ sta lo w¹ w prze wo dzie za si la j¹ cym, ze spo le-
nie w prze wo dzie po wrot nym jest mniej wa¿ne ze wzglê du na ni¿ sze war to œci tem-
pe ra tu ry pra cy. Ch³on noœæ pian ki jest, w przy pad ku rur pre izo lo wa nych czyn ni-
kiem, któ ry nie wp³y wa na przy dat noœæ eks plo ata cyj n¹ sys te mu pod wa run kiem, ¿e 
uk³ad jest szczel ny. 

Wo da mo ¿e do staæ siê do prze strzeni po miê dzy ru r¹ prze wo do w¹ a os³onow¹ od 
we wn¹trz, naj czê œciej po przez nie szczel ne spoiny, od ze wn¹trz – po przez nie szczel ne 
mu fy, wzglêd nie od czo ³a – je œli bra ku je ele men tów uszczel nia j¹ cych (end cap), lub 
ist nie j¹ ce nie s¹ wy star cza j¹ co szczel ne. Ju¿ w fa zie pro jek to wa nia prze wi du je siê kon-
tro lê szczel no œci sys te mu. Sche mat in sta la cji nad zo ru, któ ry jest in te gral n¹ czê œci¹ 
pro jek tu sie ci pre izo lo wa nej, przed sta wia prze bieg prze wo dów alar mo wych, ich d³u-
go œci w punk tach cha rak te ry stycz nych, umiej sco wie nie pu szek przy ³¹ cze nio wych, 
sy gna li za to rów, ewen tu al nie lo ka li za to rów awa rii. W du ¿ych sys te mach ist nie je mo¿ li-
woœæ sto so wa nia cen tral nych jed no stek nad zo ru j¹ cych. Jest to istot ny ele ment do ku-
men ta cji wy ko naw czej, któ ry po wi nien byæ wier nie zre ali zo wa ny, a wa riant po wy ko-
naw czy po wi nien byæ do stêp ny na ka¿ de ¿¹ da nie w dzia le eks plo ata cji sie ci. Po dej œcie 
dzia ³ów eks plo ata cji do te go za gad nie nia jest ró¿ ne. Jesz cze kil ka lat te mu spo ty ka ³o 
siê za mó wie nia rur bez prze wo dów alar mo wych, bo s¹ one wtedy nieco tañsze. By wa-
³o czê sto tak, ¿e ru ry przy cho dzi ³y z in sta la cj¹ alar mo w¹, ale nie by ³o wy pro wa dze nia 
do pu szek przy ³¹ cze nio wych, koñ ców ki dru tów zo sta wia ³o siê pod za koñ cze niem ter-
mo kurcz li wym. W tej sy tu acji nie by ³o mo¿ li wo œci spraw dza nia na bie ¿¹ co stanu izo-
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la cji. Sys tem nad zo ru po zwa la stwier dziæ 
nie tyl ko za wil go ce nie pian ki, ale np. 
ze rwa nie któ re goœ z prze wo dów alar mo-
wych, co w efek cie czy ni uk³ad bez u ¿y-
tecz nym. Wyda je siê, ¿e nie któ re pio ny 
tech nicz ne przed siê biorstw cie p³ow ni-
czych nie ma j¹ wy star cza j¹ cego 
doœwiadczenia, je œli cho dzi o sie ci pre izo-
lo wa ne. Jak ju¿ wcze œniej wspo mnia no, 
pro ces ko ro zji po stê pu je po wo li, (ok. 0,3 
mm/rok), i fakt, ¿e w ci¹gu 10 lat po 
wy bu do wa niu sie ci nic siê w niej nie dzie-
je, nie ozna cza wca le, ¿e wy da rzyæ siê nie 
mo ¿e. Na le ¿y mieæ œwia do moœæ, ¿e lo ka-
li za cja awa rii sie ci pre izo lo wa nej mo ¿e 
cza sa mi przy spo rzyæ du ¿o k³o po tu. 
O pusz kach alar mo wych i ich umiej sco-
wie niu ju¿ wspo mnia no, ale do pie ro 
w sy tu acjach awa ryj nych oka zu je siê jak 
istot n¹ ro lê odgrywa ich do k³ad na in wen-
ta ry za cja, lo ka li za cja i do stêp noœæ. Ser wis 
lo ka li zu j¹ cy awa riê ma u³a twio ne za da-
nie, gdy mo ¿e do ko naæ po mia rów z kil ku 
miejsc, lecz nic mu po tym, ¿e pusz ka 
przy ³¹ cze nio wa jest, jeœli zosta³a tak 
umiej sco wio na, ¿e nie mo¿ na siê do niej 
pod ³¹ czyæ. Lo ka li za cja miej sca prze cie ku 
przy wiêk szych sie ciach roz ga ³êzio nych 
nie jest spra w¹ pro st¹, a sta je siê bar dzo 
skom pli ko wa n¹, gdy nie ma po rz¹d nej 
do ku men ta cji po wy ko naw czej. Dzia³ eks-
plo ata cji po wi nien w pierw szym rzê dzie 
dys po no waæ pla na mi z geo de zyj nie 
na nie sio nym prze bie giem sie ci, po wy ko-
naw czym sche ma tem mon ta ¿o wym, 
z na nie sio ny mi mu fa mi i in ny mi ele men-
ta mi uk³a du, w tym kom pen sa to ra mi 
miesz ko wy mi, któ re wy da j¹ siê byæ naj-
bar dziej za wod nym ele men tem sys te mu. 
Rze czy wi sta re ali za cja sys te mu z za zna-
czo ny mi po ³¹ cze nia mi, szcze gól nie na 
trój ni kach, z umiej sco wie niem pu szek 
przy ³¹ cze nio wych to wy móg nie odzow ny 
do dal sze go spraw ne go za rz¹ dza nia sie-
ci¹. To ele men ty, war toœæ któ rych po zna je 
siê do pie ro wte dy, gdy lu dzie mar z n¹, jest 
mnó stwo te le fo nów, po ja wia siê po iry to-
wa nie w³adz mia sta. Przez jed no z³e spiê-
cie prze wo dów w trój ni ku, w warunkach 
do stê pu do in sta la cji tyl ko z jed nej stro ny, 
wska za ne przez ser wi san ta miej sce wy cie-
ku mo ¿e w za sad ni czy spo sób od bie gaæ 
od rze czy wi ste go umiej sco wie nia awa rii. 

Bar dzo cel nie uj¹³ to au tor ar ty ku ³u 
[2] trak tu j¹ ce go o ro li sys te mu alar mo-
we go w sieciach pre izo lo wa nych. Cy tat: 
„Wa run kiem te go jest jed nak ¿e, aby sys-
tem nad zo ru nie pe³ ni³ ro li ali bi, ale by 
by³ in te gral n¹ czê œci¹ sys te mu urz¹ dzeñ 
tech nicz nych w fir mie, i ja ko ta ki by³ 
wy ko rzy sty wa ny” (t³u ma cze nie w³asne). 

Mo¿ na za daæ so bie py ta nie, czy 
przed sta wio ny po wy ¿ej ob raz nie jest 
prze ja skra wio ny, czy ta kie sce na riu sze s¹ 
mo¿ li we?. 

STA TY STY KA NIE K£A MIE

Nie miec ka Gru pa Ro bo cza ds. 
Ogrze wa nia Zda la czyn ne go (AGFW) 
pro wa dzi na te re nie Nie miec od 1996 
ro ku ba da nia awa ryj no œci sie ci pre izo lo-
wa nych [3]. Wy ja œnie nia wy ma ga tu po jê-
cie awa rii, u nas zbyt czê sto ko ja rzo ne 
z try ska niem wo dy z ru ro ci¹ gu, k³ê ba mi 
pa ry i wrz¹t kiem na uli cy. Za awa riê 
w tych sta ty sty kach uwa ¿a siê stan za wil-
go ce nia izo la cji, prze rwa nie ob wo du 
alar mo we go, wzglêd nie zwar cie prze wo-
du alar mo we go z ru r¹ prze wo do w¹. 
Uszko dze nia po cho dz¹ ce z ze wn¹trz, ty pu 
prze rwa nie p³asz cza przez ko par kê, nie s¹ 
uwzglêd nia ne w tych ba da niach. Na rys. 
1. przed sta wio no wy ni ki ogól ne przed sta-

wia j¹ ce liczbê awa rii w ca ³ym okre sie 
sta ty stycz nym. Za uwa ¿yæ mo¿ na zmniej-
sza j¹ c¹ siê liczbê wy kry wa nych awa rii 

pod le ga j¹ cych gwa ran cji. Liczba ta kich 
przy pad ków spa d³a z ok. 85% w 1996 do 
ok. 40% w ro ku 2002. Po wód, wg au to ra 
opra co wa nia, od wo ³u j¹ ce go siê do dys-
ku sji w fa cho wym gre mium, jest doœæ 
pro za icz ny. Otó¿, tak ¿e u na szych za chod-
nich s¹ sia dów czy ni siê oszczêd no œci 
po przez re duk cjê eta tów, b¹dŸ do k³a da-
nie no wych obo wi¹z ków pra cow ni kom. 
Z te go po wo du licz ba po mia rów, spraw-
dzeñ uk³a dów alar mo wych sta le siê 
zmniej sza, a to po ci¹ ga za so b¹ zmniej-
sze nie liczby awa rii wy kry wa nych w okre-
sie gwa ran cji. 

Sta ty sty ki trak tu j¹ te mat wie lo p³asz-
czy zno wo, jed nym z cie kaw szych aspek-
tów jest po dzia³ ze wzglê du na umiej sco-
wie nie awa rii. Jak wi daæ na rys. 2. naj-

czê œciej miej scem awa rii jest re jon z³¹ cza. 
Po twier dza j¹ to tak ¿e wy ni ki ana li zy [4] 
prze pro wa dzo nej przez ze spó³ elek tro cie-

Rys. 1. 
Liczba uszko dzeñ 
na 100 km sie ci 
pre izo lo wa nej 
(bez uszko dzeñ 
ob cych)

Rys. 3. 
Uszko dze nia rur pre izo lo wa-
nych w 1994 r.

Rys. 2. 
Po dzia  uszko-
dzeñ na 100 km 
sieci 
ciep owniczej
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p³ow ni w Ham bur gu (HEW AG), dys po-
nu j¹ cy sie ci¹ cie p³ow ni cz¹ o d³u go œci ok. 
600 km. W przed sta wio nym na rys. 3 
wykre sie sa me nie szczel no œci muf sta no-
wi¹ 50% wszyst kich awa rii. Ogól nie rzecz 
uj mu j¹c na le ¿y po wie dzieæ, ¿e 70 – 80 % 
wszyst kich awa rii po ja wia siê w ob sza rze 
z³¹ cza, z te go w 2/3 przy czy n¹ jest mu fa 
(rys. 4). W opra co wa niu AGFW prze pro-

wa dzo no ana li zê w roz bi ciu na ty py muf, 
i tu zde cy do wa nie „przo du j¹” mu fy 
na suw ko we. Przy czym nie zro zu mia ³¹ 
rze cz¹ jest, tak ¿e dla au to rów opra co wa-
nia, ja ka by ³a przy czy na tak du ¿e go 
udzia ³u tych muf w awa riach w 1996 
ro ku. In nym in te re su j¹ cym po dzia ³em jest 
ana li za awa ryj no œci w ob rê bie ru ry prze-
wo do wej (ok. 25% wszyst kich uste rek). 
Z przed sta wio ne go na rys. 5. wy kre su 
wi daæ do mi nu j¹ c¹ ro lê wad spoin wy ko-
ny wa nych na miej scu bu do wy. 

NA SZA RZE CZY WI STOŒÆ

Mo¿ na za daæ so bie py ta nie, czy pol-
skie cie p³ow nic two za cho wu je po dob ne 
pro por cje, i na ja kim eta pie je ste œmy 
w roz po zna wa niu szkód. Oka zu je siê, ¿e 
awa rii nie spo sób unik n¹æ. Au tor [2] opi-
su je ro lê, ja k¹ od gry wa sys tem nad zo ru 
w od kry wa niu miejsc awa ryj nych. Na 

przy k³a dzie mia sta Sten dal (Niem cy) 
po ka zu je, ja kie nie do ci¹ gniê cia po wsta ³y 
przy bu do wie ok. 42 km sie ci pre izo lo-
wa nych o œred ni cach od DN 25 do DN 
400, re ali zo wa nej w la tach 1992-1994, 
a wiêc w okre sie, gdy wy stê po wa ³a ju¿ 
pe³ na œwia do moœæ co to s¹ awa rie i ja kie 
s¹ ich przy czy ny. Mi mo wszyst ko nie 
po tra fio no siê ich ustrzec. W ar ty ku le 

zwra ca siê te¿ uwa gê na skut ki, ja kie 
mo g¹ siê zro dziæ w sys te mie bez nad zo-
ru. Cy tat: „ W uk³a dach sie ci pre izo lo wa-
nych, w któ rych nie pro wa dzi siê nad zo-
ru, nie za wsze mu si do cho dziæ od ra zu 
do du ¿ych uszko dzeñ me cha nicz nych. 
B³¹d przy mon ta ¿u mu fy, bar dzo ma ³e 
pêk niê cie, wzglêd nie maleñki otwo rek 
w spo inie spa wal ni czej, mo g¹ tak ¿e 
do pro wa dziæ do prze si¹k niê cia pian ki 
po li ure ta no wej (z cza sem na wet na ca ³ej 
d³u go œci sys te mu) i spo wo do waæ pod-

wy¿ szo ne stra ty cie p³a, a tym sa mym 
po gor szyæ wy nik fi nan so wy fir my”. (T³u-
ma cze nie w³asne). Ze sta ty sty ki prze pro-
wa dzo nej przez au to ra wy ni ka, ¿e w okre-
sie gwa ran cyj nym na wy bu do wa nej sie ci 
wy st¹ pi ³o 99 awa rii, a koszt ich usu niê cia 
wy niós³ 1,187 mln DM. Au tor uwa ¿a, ¿e 
stra ty by ³y by du ¿o wiêk sze, gdy by w trak-
cie bu do wy nie pro wa dzo no œci s³e go 

nad zo ru bu dow la ne go i nie wy ko rzy sty-
wa no mak sy mal nie sys temu nad zo ru 
wy kry wa nia awa rii. 

Na le ¿y przy j¹æ, ¿e pol skie fir my wy ko-
naw cze po pe³ nia ³y, szcze gól nie w po cz¹t-
ko wych re ali za cjach, a wiêc na po cz¹t ku 
lat 90, wiê cej b³ê dów od firm nie miec-
kich. (Osta tecz nie, nie miec kie mia ³y wte-
dy ju¿ kil ku na sto let nie do œwiad cze nie). 
Dru gi aspekt to ten, ¿e nie wszyst kie sie ci 
re ali zo wa ne s¹ w du ¿ych przed siê bior-
stwach cie p³ow ni czych po sia da j¹ cych 
od po wied ni¹ ka drê, któ ra po tra fi wy eg-
ze kwo waæ od po wied ni¹ ja koœæ wy ko-
naw stwa. Bu du j¹ te¿ mniej sze PE C-e, 
za k³a dy prze my s³o we, woj sko, spó³ dziel-
nie miesz ka nio we, i oso by pry wat ne. 
Mo¿ na przy pusz czaæ, ¿e wiêk szoœæ tych 
sie ci po zo sta je bez ja kie go kol wiek nad-
zo ru. Nie za wsze awa ria jest spo wo do-
wa na z³ym wy ko naw stwem, cza sa mi 
przy czy n¹ s¹ b³ê dy pro jek to we. Prze ³om 
lat 80/90 to na p³yw ol brzy miej liczby 
no wych tech no lo gii – wœród pro jek tan tów 
mu sia ³a na st¹ piæ spe  cja li za cja. Z dru giej 
stro ny liczba zle ceñ jest nie wy star cza j¹ ca 
i w tej sy tu acji zda rza j¹ siê przy pad ki, ¿e 
za pro jek to wa nie sie ci bie rze siê „wê z³o-
wiec”, spe cja li sta od wo do ci¹ gów i ka na-
li za cji b¹dŸ z in nej bran ¿y. W tym przy-
pad ku sieæ za pro jek to wa na jest na 
„wy czu cie” a sys tem alar mo wy czê sto 
po mi ja ny, bo przy spa rza pro jek tu j¹ ce mu 
zbyt wie le k³o po tu. 

Sys tem nad zo ru bazuj¹cy na pro wa-
dze niu wzd³u¿ rur pre izo lo wa nych prze-
wo dów sy gna li za cyj nych nie jest je dy n¹ 
do stêp n¹ me to d¹ sy gna li za cji i usta la nia 
miej sca awa rii. Od pew ne go cza su mo¿-
na siê spo tkaæ z po mia rem ter mo gra ficz-
nym. Tê me to dê, ale te¿ in ne opi sa no 
w ar ty ku le [5], któ re go au tor, od wo ³u j¹c 
siê do sta ty styk AGFW, wy snu wa te zê, 
¿e: cy tat „ W su mie 90% wszyst kich awa-
rii mo¿ na by ³o unik n¹æ, co da ³o by 
oszczêd no œci rocz ne 5 – 10 mln DM”. 
(T³u ma cze nie w³asne). 

¯a den z do staw ców cie p³a nie lu bi 
byæ za ska ki wa ny, a awa rie s¹ ta kim 
za sko cze niem. Po ja wia j¹ siê w nie od po-
wied nim miej scu i cza sie. Kosz ty zwi¹ za-
ne z usu niê ciem awa rii nie koñ cz¹ siê na 
zsu mo wa niu kosz tów ro bo ci zny i ma te-
ria ³ów u¿y tych do na pra wy. Po ja wia j¹ 
siê, czê sto nie ma ³e, ka ry za prze rwê 
w do sta wie cie p³a, pew n¹ war toœæ ma 
te¿ wo da sie cio wa, nie mó wi¹c ju¿ 
o ka rach za ko rzy sta nie ze œro do wi ska. 
Nie po œled ni¹ ro lê od gry wa tak ¿e ne ga-
tyw na opi nia o fir mie w oczach oby wa te-
li i w³adz. 

 Zna j¹c wskaŸ ni ki sta ty stycz ne mo¿ na 
po ku siæ siê o sy mu la cjê kosz tów przy-
sz³ych zwi¹ za nych z po ja wia j¹ cy mi siê 
awa ria mi. Pe wien ob raz tych kosz tów 

Rys. 4.
Uszkodzenia muf na 100 km sieci ciep owniczej

Rys. 5. 
Uszko dze nia 
ru ry prze wo-
do wej na 100 
km sieci 
ciep owniczej
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mo ¿e daæ sta ty sty ka pro wa dzo na przez 
HEW Ham burg przed sta wio na na rys. 6. 
We wnio skach do ty cz¹ cych ana li zy au to-
rzy mó wi¹ otwar cie, ¿e re zy gnu j¹ 
z do staw cy A, bo wy raŸ nie od sta je od 
po zo sta ³ych, tu taj ca ³y pro blem spro wa-
dza siê do kwe stii ce ny. Przy okre œlo nym 
stan dar dzie wy ro bów pre izo lo wa nych 
i okre œlo nym po zio mie cen ryn ko wych na 
po szcze gól ne kom po nen ty, mu si bu dziæ 
za sta no wie nie znacz nie ni¿ sza ce na wy ro-
bu go to we go. Byæ mo ¿e, ¿e gdy by spo-
rz¹ dziæ dwa wy kre sy to one by siê wza-
jem nie do sko na le uzu pe³ nia ³y, tzn. naj-
ni¿ szej ce nie od po wia da ³a by naj wiêk sza 
awa ryj noœæ. W sy tu acji, gdy awa rie ujaw-
nia j¹ siê po okre sie gwa ran cji, wszyst kie 
kosz ty prze no szo ne s¹ na in we sto ra. 
Rzecz ja sna, wnio ski mo¿ na wy ci¹ gaæ na 
pod sta wie od po wied niej liczby prze ba-
da nych sie ci. Byæ mo ¿e jest tu du ¿a ro la 
do spe³ nie nia przez or ga ni za cje bran ¿o-
we sku pia j¹ ce przed siê bior stwa cie p³ow-
ni cze. Do pie ro opra co wa ne przez nie 
nie za le¿ ne sta ty sty ki da ³y by pewien ob raz 
na sze go sta nu po sia da nia. 

SYS TE MY ELA STYCZ NE

Od pew ne go cza su na pol skim ryn-
ku ofe ro wa ne s¹ ela stycz ne sys te my rur 
pre izo lo wa nych. Do star cza ne s¹ one „z 
me tra”, w odcinkach od po wia da j¹ cych 
kon kret ne mu za po trze bo wa niu. Naj-
ogól niej bio r¹c s¹ to sys te my w któ rych 
nie sto su je siê muf, a je œli ju¿, to ich 
liczba jest znacz nie ogra ni czo na. Z te go 
wzglê du, ma j¹c na uwa dze, ¿e ob szar 
z³¹ cza ge ne ru je ok. 75% wszyst kich 
awa rii, sys te my te na le ¿y uwa ¿aæ za 
mniej awa ryj ne. Ela stycz ne ru ry pre izo lo-
wa ne, za rów no do ni skich jak i wy so kich 
pa ra me trów ma j¹ ogra ni cze nie œred nic 
do DN 100 (maks. DN 150 w wy da niu 
spe cjal nym), i ewen tu al ne po lep sze nie 
sta ty sty ki mo¿ na, dla wiêk szych œred nic, 
uzy skaæ przez za sto so wa nie bar dziej nie-

za wod nych muf elek tro zgrze wa nych. Przy 
mon ta¿u te go ro dza ju muf unie za le¿ nia-
my siê w du ¿ym stop niu od b³ê dów cz³o-
wie ka, pro ces zgrze wa nia jest ste ro wa ny 
kom pu te ro wo a pa ra me try zgrze wa nia 
mo g¹ byæ za pi sa ne i ar chi wi zo wa ne, 
a s¹ to ma te ria ³y bar dzo po moc ne w 
sytuacji ewen tu al nego do cho dze nia 
rosz czeñ gwa ran cyj nych. 

POD SU MO WA NIE

W sie ciach pre izo lo wa nych, w od ró¿-
nie niu od tra dy cyj nych, sta ny awa ryj ne 
wy stê pu j¹ czê œciej. Jak ju¿ wcze œniej 
wspo mi na no, awa ria to nie ko niecz nie 
wy ciek wo dy z ru ro ci¹ gu, ale stan, któ ry 
w koñ co wym efek cie, do te go mo ¿e 
do pro wa dziæ. Z te go wzglê du za gad nie-
nia awa ryj no œci sys te mów pre izo lo wa-
nych nie mo¿ na lek ce wa ¿yæ. S¹ to zbyt 
po wa¿ ne, i kosz tow ne spra wy, od któ rych 
za le ¿y cza sa mi kom fort se tek czy ty siê cy 
lu dzi. Dzia ³a nia przed siê biorstw cie p³ow-
ni czych po win ny zmie rzaæ w ta kim kie-
run ku, aby s³u¿ by tech nicz ne by ³y œwia-
do me, w ja kim sta nie jest sieæ i ja kie 
na le ¿y pod j¹æ dzia ³a nia, aby unik n¹æ 
po wa¿ nej awa rii. Stan dar dem po win no 
byæ re gu lar ne spraw dza nie sys te mu nad-
zo ru, i w mia rê mo¿ li wo œci, ar chi wi zo wa-
nie ob ra zu. Po przez ana li zê po rów naw-
cz¹ mo¿ na ob ser wo waæ zmia ny w izo la-
cji. Dziê ki te mu mo¿ na od po wied nio 
pla no waæ ter mi ny i ko lej noœæ re mon tów. 
Usu niê cie awa rii w po cz¹t ko wej fa zie nie 
mu si wi¹ zaæ siê z za trzy ma niem sie ci, 
wy star czy u¿yæ ze sta wu na praw cze go. 
Szcze gól n¹ uwa gê na le ¿y zwró ciæ na sie-
ci po ³o ¿o ne na ob sza rach o wy so kim 
po zio mie wód grun to wych, wte dy mo¿ li-
woœæ prze nik niê cia wil go ci do wnê trza 
mu fy zwie lo krot nia siê. Wy mo giem nie-
odzow nym przy od bio rze no wo wy ko na-
nej sie ci jest po wy ko naw czy sche mat 
alar mo wy ³¹cz nie z mon ta ¿o wym z na nie-
sio ny mi mu fa mi i in ny mi ele men ta mi 

sie ci. W do ku men ta cji, je œli to jest mo¿ li-
we, po wi nien zna leŸæ siê wy druk re flek to-
me trycz ne go ob ra zu sie ci. By³ by to 
za wsze od no œnik do wszyst kich na stêp-
nych prze gl¹ dów. Re gu ³¹, bez wzglê du 
na do tych cza so we dzia ³a nia, po win no 
staæ siê kom plek so we spraw dza nie sie ci 
tu¿ przed up³y wem okre su gwa ran cyj ne-
go. Mo ¿e to za osz czê dziæ œrod ki fi nan so-
we, któ re mu sia ³y by zo staæ prze zna czo ne 
na ce le re mon to we. 

Wiêk sz¹ uwa gê na le ¿y przy wi¹ zy waæ 
do nad zo ru w czasie bu do wy sie ci pre-
izo lo wa nych. W ar ty ku le [6] au to rzy upa-
tru j¹ ja ko jed n¹ z przy czyn skra ca nia 
¿y wot no œci – ko ro zjê ru ry sta lo wej, przy 
czym ko ro zja ta po ja wia siê pra wie 
za wsze od stro ny ze wnêtrz nej, na le ¿a ³o 
wiêc wzmóc kon tro lê: Cy tat „Ko ro zja ru ry 
prze wo do wej za le ¿y g³ów nie od za bez-
pie cze nia sys te mu przed prze ni ka niem 
wo dy z ze wn¹trz. Ru ra prze wo do wa pra-
wie ni gdy nie ule ga ko ro zji w sys te mach 
wy ko rzy stu j¹ cych wo dê uzdat nio n¹. 
Z te go wzglê du po ³¹ cze nia rur pre izo lo-
wa nych mu sz¹ byæ ca³ ko wi cie szczel ne. 
Dziê ki ist nie niu da nych na te mat ró¿ nych 
uszko dzeñ muf, gro ma dzo nych przez fir-
mê VEKS od 1987 r. wpro wa dzo no 
za ostrzo ne wy ma ga nia do ty cz¹ ce wy ko-
ny wa nych po ³¹ czeñ. Za pew nie nie ja ko-
œci obej mu je obec nie udo ku men to wa ny 
w pe³ ni nad zór nad wszyst ki mi mu fa mi 
re ali zo wa ny za po mo c¹ prze wo dów alar-
mo wych”. (T³u ma cze nie w³asne). 

Na za ³¹ czo nych fo to gra fiach przed sta-
wio no miej sca awa ryj ne, da j¹ ce ob raz 
na szej rze czy wi sto œci. Ka¿ da z przed sta wio-
nych tu awa rii wy ma ga ³a u¿y cia sprzê tu 
me cha nicz ne go i za an ga ¿o wa nia wie lu 
osób, ko niecz ne by ³o spro wa dze nie ele-
men tów na praw czych i od two rze nie te re nu. 
To wszyst ko spo wo do wa ³o kosz ty, któ rych 
w wie lu przy pad kach mo¿ na by ³o unik n¹æ. 

Na fot. 1. wi daæ try ska j¹ c¹ wo dê 
z nie szczel nej spoiny, wa da ujaw ni ³a siê 
po kil ku la tach eks plo ata cji.

Ob raz wnê trza mu fy po oœmiu la tach 
eks plo ata cji sieci ciep³owniczej wy ka zu je 
da le ko po su niê t¹ ko ro zjê, ze wzglê du na 
brak wcze œniej sze go mo ni to ro wa nia sie-

Fot. 1

Rys. 6.
WskaŸ ni ki 
wad wy ro bów 
pre izo lo wa-
nych
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ci, trud no okre œliæ czas po wsta nia prze-
cie ku (od ze wn¹trz) – fot. 2. 

Ewi dent ne prze grza nie przy ob kur-
cza niu mu fy przed sta wia fot. 3, wy ko-
naw cy uda ³o siê ta ki bu bel prze my ciæ. 

Dla od mia ny przy k³ad mu fy nie do-
grza nej, wi docz ne po le wej stro nie nad 
ko la nem ja sne p³a ty œwiad cz¹ o bra ku 
przy czep no œci le pisz cza do p³asz cza ru ry. 
Po dob ny efekt mo ¿e wy st¹ piæ, je œli p³a-

szcz nie jest od po wied nio oczysz czo ny 
i od t³usz czo ny (fot. 4). 

Ob raz z³e go trak to wa nia pre fa bry-
ka tów: opa ska ter mo kurcz li wa ko³ nie-
rza punk tu sta ³e go zo sta ³a uszko dzo na 
jesz cze przed mon ta ¿em, ca ³y PS do 
wy mia ny ze wzglê du na prze si¹k niê cie 
pian ki (fot. 5). 

W ko la nie przed sta wio nym na fo to-
gra fii 6. na st¹ pi ³o zwar cie prze wo du 

alar mo we go z ru r¹ prze wo do w¹. Wsku-
tek pra cy sieci na stê po wa ³o stop nio we 
przy bli ¿a nie prze wo du do ru ry. Wcze-
œniej sze po mia ry nie wy ka zy wa ³y awa rii. 
B³¹d pro du cen ta ele men tu. 

Ry su nek 7. przed sta wia wy kres re flek-
to me trycz ny wy ka zu j¹ cy za wil go ce nie na 
203 me trze ru ro ci¹ gu – wi daæ wy raŸ ny 
pik skie ro wa ny do do ³u. 

Na szczê œcie, przed sta wio ne na tych 
kil ku fo to gra fiach awa rie zo sta ³y wy kry te 
od po wied nio wcze œnie i nie by ³o po trze-
by wy ³¹ cza nia sie ci w try bie awa ryj nym. 
Pra ce na praw cze mo¿ na by ³o pro wa dziæ 

w spo ko ju, za pew niaj¹c do sta wê cie p³a. 
Sy tu acja zmie ni ³a by siê dia me tral nie, 
gdy by uszko dze nia nie by ³y wy kry te od po-
wied nio wcze œnie. 

Sie ci pre izo lo wa ne s¹ na tu ral nym 
eta pem roz wo jo wym w cie p³ow nic twie, 
ma j¹ bar dzo wie le za let, bu du je siê je 
szyb ciej i oszczêd niej. W prze kro ju ca ³ej 
go spo dar ki przy no sz¹ ol brzy mie oszczêd-
no œci dziê ki ob ni ¿e niu strat cie p³a na 
prze sy le. S¹ d³u go wiecz ne, jed nak ¿e pod 
wa run kiem, ¿e pro wa dzi siê nad ni mi sta-
³y nad zór i re agu je w przy pad ku wy st¹-
pie nia nie pra wi d³o wo œci. I tê œwia do-
moœæ po win ni mieæ wszy scy eks plo atu j¹-
cy sys te my cie p³ow ni cze. 
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