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Artykuł ten jest kierowany przede
wszystkim do inwestorów o małym do-
świadczeniu, a czytany przez osoby obyte
z tematem może się wydać banalny. Wziąć
jednak należy pod uwagę to, że sieci pre-
izolowane budują nie tylko przedsiębior-
stwa energetyki cieplnej. 

Budując sieć preizolowaną nie myśli się
o jej naprawianiu. Dopiero jak się coś wy-
darzy można dochodzić przyczyn awarii.
Wychodząc z zasady, że najlepiej uczyć
się na błędach innych warto spróbować
zastanowić się nad przyczynami awarii.
Punktem wyjścia niech będzie tu artykuł
„Rury preizolowane dla ciepłownictwa.
Rzeczywisty koszt całkowity w okresie eks-
ploatacji sieci”, zmieszczony w dziewiątym
numerze Instalu z 2004 roku [1]. Napisany
przez Duńczyka i obrazujący duńskie wa-
runki. Przy opracowaniu artykułu autor
opierał się na wskaźnikach obowiązują-
cych przy realizacji sieci ciepłowniczych na
rynku duńskim. W swoich założeniach
przyjął budowę sieci niskoparametrowej,
która z zasady chrakteryzuje się mniejszą
awaryjnością. 

Koszty

Na wykresie przedstawionym w tymże
artykule (Rys. 1), pierwszy słupek dotyczy
standardowej rury preizolowanej. Zasad-
niczo tylko takie rury są stosowane na pol-
skim rynku, jedynie w wyjątkowych przy-
padkach stosowane są rury z izolacją po-
grubioną (seria II na wykresie) lub w ukła-
dzie dwóch rur w jednej obudowie. Chyba
tylko ze względu na niewielką ilość ułożo-
nych rur z barierą antydyfuzyjną i brak wy-
starczającej liczby danych statystycznych
oraz krótki czas „życia” tych rur pozycja
„uszkodzenia” stanowi niewielki procent
całości. Dla rur standardowych pozycja
„uszkodzenia” stanowi ok. 17% kosztów
budowy i eksploatacji i jest drugą pozycją
po stratach ciepła i dużo wyższą niż mate-
riały użyte do budowy sieci. 

Przykazania i grzechy

Projektowanie
Każdy z dostawców nakreśla ogólne

zasady projektowania, przy czym dotyczy
to tylko statyki pracy sieci i układów alarmo-
wych. Nic, lub prawie nic nie mówi się na
temat zasad ogólniejszych dotyczących
prowadzenia i funkcjonowania sieci cie-
płowniczych. W obecnej sytuacji, gdy duże,
renomowane biura projektowe uległy likwi-
dacji lub funkcjonują w okrojonej formie,
a doświadczeni projektanci, często ze
względu na konkurencję, nie chcą dzielić się
swoimi doświadczeniami, początkujący
projektant nie ma skąd nauczyć się tych rze-
czy. Dodatkowo, ze względu na ogranicze-
nie liczby zleceń, rolę odgrywają powiąza-
nia i układy i czasami projekt sieci ciepłow-
niczej jest wykonywany przez innego bran-
żystę. Zagadnienie zostało poruszone
w [2], gdzie autorzy przytaczają między in-
nymi: „..... niejednokrotnie zdarzało się opi-
niować dokumentacje wykonane w całości
wg wzorców projektowania sieci kanało-
wych, zaś powiązania z technologią pre-
izolowaną zawierały się jedynie w tytule
oraz zestawieniu materiałów – przykłado-
wo: rury preizolowane DN 400 wraz ze
stosownymi komponentami o łącznej długo-
ści 385 m.”

***
W zależności od doświadczenia pro-

jektanta zdarzają się mniejsze lub większe
błędy wynikające z braku wiedzy jak pra-

cuje sieć preizolowana. Nie wszyscy wie-
dzą np., że obowiązuje ograniczenie głę-
bokości posadowienia sieci preizolowa-
nych, podają to niektóre poradniki. 

Osobnym zagadnieniem jest prowa-
dzenie sieci na terenach zalewowych lub
o wysokim poziomie wód gruntowych.
W przypadku kontaktu rury z wodą grunto-
wą zmniejsza się drastycznie współczynnik
tarcia i wszystkie tabele na dobór max. dłu-
gości montażowych stają się nieaktualne.
Często spotykanym błędem projektowym
jest stosowanie najprostszych muf nasuwa-
nych lub metalowych składanych w terenie
gdzie pojawiają się wody gruntowe. 

Sprawa lokalizacji zaworów sekcyj-
nych, odwodnień i odpowietrzeń to osobna
historia. Z jednej strony spotyka się projek-
ty sieci rozdzielczych, bez żadnego z tych
elementów. Tak, jakby autor zakładał, że
raz zbudowana sieć nigdy nie będzie po-
trzebowała zatrzymania i spuszczenia wo-
dy, będzie się samoczynnie odpowietrzać,
a odwadniać? – jakoś tam sobie poradzą. 

Z drugiej strony spotyka się projekty
z zaworami odcinającymi preizolowanymi
przed wejściem do każdego z węzłów. Ale
w tym przypadku można to zrozumieć, bo
rolę odgrywają tu względy własnościowe.
Po prostu, dostawca chce mieć możliwość
odcięcia dostawy ciepła nierzetelnemu od-
biorcy bez wchodzenia na jego teren. 

Zagadnieniem ogólnym, praktycznie
nie rozwiązanym, jest odwadnianie sieci
preizolowanych. W projektach spotkać się
można z dwoma rozwiązaniami: 
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Pierwsze, to zastosowanie „odwodnie-
nia systemowego”, czyli preizolowanego
trójnika prostego skierowanego w górę,
zakończonego zaworem kulowym. Zgod-
nie z zaleceniami dostawców systemu,
opróżnienie ciepłociągu polega na odpom-
powaniu, przez otwarty zawór kulowy, wo-
dy grzewczej. O ile można się pokusić na
takie rozwiązanie w przypadku transportu
wody chłodnej, to sprawa bardzo się kom-
plikuje jeśli w przewodach mamy wodę
o temperaturze 100 – 120oC. 

Drugie rozwiązanie to analogia do od-
wodnień z sieci kanałowych. Oznacza to
zabudowę w najniższym punkcie sieci pre-
izolowanej trójnika wznośnego z odej-
ściem w dół, montaż na tym odejściu zawo-
ru preizolowanego odcinającego i zakoń-
czenie w studzience schładzającej. 

Obydwa rozwiązania mają jeden
mankament. W przypadku odwadniania
krótkiego przyłącza, gdy pojemność zładu
wynosi kilkadziesiąt czy kilkaset litrów i wo-
dę można przechować w jakimś zbiorniku
do jej odpowiedniego schłodzenia i napo-
wietrzenia nie ma problemu, natomiast
przy odwadnianiu magistrali, gdy „zrzu-
cić” należy w trybie awaryjnym kilkadzie-
siąt metrów sześciennych gorącej wody
,praktycznie nie ma szans na schłodzenie
jej do temp. 36oC i spełnienie wymagań
ochrony środowiska. 

Transport
Poradniki wszystkich dostawców zale-

cają, żeby rury i elementy preizolowane by-
ły rozładowywane przy pomocy dźwigów
wyposażonych w zawiesia ze specjalnych
pasów parcianych. Na temat transportu po-
ziomego i składowania można przeczytać
w poradnikach: „Za rozładunek odpowie-
dzialny jest zamawiający. Przy rozładunku
nie wolno rur rzucać ani staczać na ziemię.
Rury o długościach 12 i 6 m wymagają za-
stosowania dźwigu przy rozładunku. Nale-
ży je układać na płaskiej powierzchni lub
na podkładach tak, aby nie były nadmier-
nie ściskane” (rys. 2). 

***
Różny poziom świadomości technicz-

nej pracowników ma wpływ na sposób ob-
chodzenia się z materiałami preizolowany-
mi. Zdarza się, że rury i elementy preizolo-

wane zrzuca się ze skrzyni ładunkowej.
Składowanie w sposób pokazany na ry-
sunku 2 to rzadkość – wystarczy przejść się
po placu budowy, a możemy zobaczyć
widok jak na rys. 2. Rury i cięższe elemen-
ty na miejsce budowy są zazwyczaj cią-
gnięte po ziemi, tylko firmy o odpowiednim
stopniu zaawansowania technicznego po-
siadają specjalne wózki służące do ich
przewożenia. 

Wykopy
Każdy z dostawców podaje algorytm

na wyliczenie minimalnej szerokości i głę-
bokości wykopu dla określonej średnicy ru-
ry. W celu poprawnego montażu przewidu-
je się poszerzenia wykopu. Jak podaje jeden
z dostawców: „Aby zapewnić dostęp do wy-
konania spawania rur oraz montażu rur
i odgałęzień, wskazane jest poszerzenie
i pogłębienie wykopu w miejscach złączy o
ok. 250 mm”. Inny dostawca: „Spawaczowi
należy zapewnić odpowiednią przestrzeń,
tzn. odległość między rurą a ścianą wykopu,
która powinna wynosić min. 60 cm, oraz
między rurą a dnem wykopu min. 70 cm.”
Takie poszerzenie ma zapewnić wygodną
pozycję spawacza do wykonywania spoin
od spodu rury, oraz swobodne obkurcza-
nie przez montera mufy od spodu. W dal-
szych zaleceniach można przeczytać: „Na
dnie wykopu należy ułożyć podsypkę o gru-
bości minimum 100 mm z piasku nie za-
wierającego gliny, ostrych kamieni i innych
ciał mogących uszkodzić rurę zewnętrzną.
Podsypkę należy zagęścić. Granulacja pia-
sku powinna wynosić 0 ÷ 8 mm (dopusz-
czalna jest zawartość 15% kamieni o wy-
miarach 8 ÷ 20 mm). Po zamontowaniu rur
oraz sprawdzeniu jakości połączeń i ich
szczelności zgodnie z wymaganiami inwe-
stora rury należy przysypać min. 10 cm
warstwą piasku. Piasek zagęścić, na piasku
ułożyć taśmę ostrzegawczą.” Inna instruk-
cja traktuje temat bardzo szczegółowo:
„Obsypkę piaskową należy wykonać
w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę
układamy do poziomu osi rurociągów, za-
sypując przestrzenie między rurociągami,
a następnie między rurociągiem a wyko-
pem. Warstwę tę zagęszczamy ubija-
kiem. Drugą warstwę układamy i za-
gęszczamy podobnie jak pierwszą do
poziomu min. 10 cm powyżej krawędzi

rurociągu. Stopień zagęszczenia powi-
nien wynosić ID = 1,0 do 0,68”.

***
Wykonawcy często nie zwracają uwa-

gi na zalecenia dostawców. Zdarza się, że
rury układa się bezpośrednio na dnie wy-
kopu. Takie postępowanie jest do przyjęcia,
gdy grunt rodzimy jest piaszczysty, nato-
miast niedopuszczalne jest to dla gruntów
innych mających wtrącenia skał czy kamie-
ni. Rzadkością jest oczyszczanie wykopów
z kamieni i cegieł, które zostają tam wrzu-
cane przez dzieci z pobliskiego osiedla.
Tak samo jak rzadkością jest używanie ubi-
jaka ręcznego do zagęszczania gruntu.
Sporadycznie także można się spotkać
z zagęszczaniem zarówno podsypki jak
i nadsypki. Nie mówiąc już o laboratoryj-
nym badaniu stopnia ich zagęszczenia.
Osobnym zagadnieniem jest układanie ta-
śmy ostrzegawczej. Jej główną rolą jest
ostrzeganie operatora koparki, że jeśli na
nią trafi w trakcie kopania, jest to sygnał,
że pod spodem znajduje się ciepłociąg.
Układanie taśmy tuż nad rurą mija się z ce-
lem, bowiem najczęściej wraz z odkryciem
taśmy następuje uszkodzenie płaszcza rury
preizolowanej przez koparkę. 

Montaż
Jeden z krajowych dostawców podaje:

„Montaż preizolowanych rurociągów wy-
konuje się bezpośrednio w wykopie (w wy-
jątkowych wypadkach dopuszcza się mon-
taż rurociągów nad wykopem). W przy-
padku montażu rurociągu nad wykopem,
proste odcinki rur preizolowanych ułożyć
na podkładach drewnianych o przekroju
10x10 cm i rozstawie 2 – 3 m”. Inny do-
stawca: „Rury zaleca się montować w wy-
kopie na pryzmach z piasku lub na drew-
nianych podkładach, które należy usunąć
przed wypełnieniem wykopu piaskiem”.
A dla przypadku montażu nad wykopem:
„Po zmontowaniu rurociągu, przeprowa-
dzeniu próby ciśnieniowej (1,5 x ciśnienie
robocze), zainstalowaniu muf i zaizolowa-
niu połączeń rurociąg należy opuścić do
wykopu na szerokich pasach za pomocą
dźwigów. Ilość dźwigów i pasów zależy od
długości i średnicy rurociągu. Podczas
opuszczania rurociągów rozstaw pasów
oraz ich szerokość należy dobrać tak, aby
nacisk na płaszcz zewnętrzny nie przekro-
czył wartości 300 kPa, a naprężenia zwią-
zane z ugięciem rury nie przekroczyły war-
tości 200 kPa.” Osobnym zagadnieniem
przy montażu jest centrowanie spawanych
rur. Podręcznik ciepłownictwa EuHP [3] mó-
wi: „Przed sczepieniem spoinami punktowy-
mi, końce rur muszą być dopasowane przy
pomocy narzędzi, które równocześnie likwi-
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dują efekty ewentualnej owalizacji. Nie-
wielkie różnice w wymiarach końców rur
muszą być rozłożone równomiernie na
całym obwodzie poprzez wycentrowanie
rur. Większe różnice muszą być zmniej-
szone przez odpowiednią adaptację
końców rur.” Poszczególni dostawcy pre-
zentują różną filozofię jeśli chodzi
o przygotowanie końców rur do spa-
wania. Jedni nic nie zalecają inni w nie-
wielkim stopniu. Jeden z krajowych do-
stawców podaje: „Dopuszczalna odchył-
ka nieosiowości odcinków rur w miejscu
połączenia nie może przekraczać 3o.”

***
Montaż rur na podkładach drewnia-

nych? Opuszczanie przy pomocy odpo-
wiedniej ilości dźwigów? Można by powie-
dzieć, że dla wielu wykonawców są to rze-
czy w ogóle nieznane. Tak samo nieznane
są centrowniki i technika adaptacji końców
rur, co może mieć znaczenie przy średni-
cach DN 100 i DN 150 w przypadku gdy
następuje rozbudowa ciepłociągu i do
ostatniego odcinka rury DN 100 (rura prze-
wodowa ma średnicę zewnętrzną 133,0
mm dla rur bezszwowych) od jednego do-
stawcy, przyłączamy rurę DN 100 (średni-
ca zewnętrzna 139,7 mm dla rury ze
szwem) od innego dostawcy. Dla rur DN
150 średnice rury przewodowej wynoszą
odpowiednio 159,0 mm i 168,3 mm

Spawanie
Jest to bardzo istotna operacja w pro-

cesie budowy sieci preizolowanej. Zasad-
niczo wszyscy są zgodni, że właściwą
metodą łączenia elementów sieci preizo-
lowanych jest spawanie elektryczne. Dla
niewielkich grubości ścianki dopuszczalne
jest spawanie gazowe, niestety stosowane
czasami przez niektórych wykonawców
także dla średnic większych niż DN 80.
Wydane przez COBRTI ISTAL, „Warunki
techniczne ….” [4] podają: „Do spawania
rur przewodowych zaleca się stosowanie
metod spawania elektrycznego, a w
szczególności spawanie wolframową
elektrodą nietopliwą w osłonie argonu
(metoda TIG), spawanie elektrodami otu-
lonymi (metoda E) oraz spawanie metodą
kombinowaną (TIG/E), gdy przetopienie
wykonywane jest metodą TIG, a wypełnie-
nie rowka spoiny metodą E.” Z procesem
spawania związane jest też dotrzymanie
odpowiednich warunków tj. temperatury
zewnętrznej (powyżej 5oC), osłony przed
zbyt silnym wiatrem (do 5 m/s i do 10
m/s dla elektrod otulonych), wilgotności
względnej powietrza (do 80%), stopnia
zawilgocenia otuliny elektrod i wykorzy-
stania termosów. 

Osobnym zagadnieniem jest sprawdza-
nie spoin. Odnośnie do metod sprawdzania
jak i ilości sprawdzanych spoin nie ma jed-
nomyślności. Niektórzy dostawcy nie wspo-
minają w swoich poradnikach o tym wcale.
Podręcznik ciepłownictwa [3] uwzględnia
już najnowsze normy dzielące projekty na
trzy kategorie i traktuje sprawę następująco:
„W zależności od klasy projektu poszcze-
gólne spoiny powinny być poddane bada-
niom rentgenowskim w zakresie podanym
w tabeli 1. Badania rentgenowskie przepro-

wadzane są zgodnie z normą ISO 1106-3,
klasa B. W 100% kontrolowana jest pierw-
sza spoina każdego spawacza. Ta kontrola
nie jest ujęta w zakresie podanym w tabeli.”
Odnośnie do metody sprawdzania spoin
zdania są od dawna podzielone. Jedni optu-
ją za badaniami rentgenowskimi inni ultra-
dźwiękowymi. Wydaje się jednak, że
większość traktuje obydwie metody jako
równie skuteczne. 

***
Spawanie rurociągów nie jest operacją

prostą, może nie należy do najtrudniej-
szych, ale ma pewną specyfikę i wymaga
doświadczenia. Zdarza się niestety, że wy-
konawcy decydują się na spawanie gazo-

we średnic DN 100 i większych. I jest rze-
czą zrozumiałą, że takie spoiny przecho-
dzą próbę ciśnieniową bez zastrzeżeń.
Problem pojawia się dopiero gdy ciepło-
ciąg zaczyna pracować i powstają stosun-
kowo wysokie naprężenia w rurze przewo-
dowej. Wtedy strefy przegrzania nie wy-
trzymują. Wiele prac prowadzi się syste-
mem „domowym”, na zasadzie „Józek
trzymaj, tylko równo”, nie stosując odpo-
wiedniego oprzyrządowania. Wynika to z
braku świadomości o specyfice działania
sieci preizolowanej. 

Montaż złączy
Operacja mufowania ma zasadnicze

znaczenie dla niezawodności systemu. Sta-
tystyki wskazują, że w mufie dochodzi do
50% wszystkich awarii sieci preizolowa-
nych. Na rynku występuje kilka rodzajów
muf. Przy wszystkich typach muf szczególne
znaczenie mają prace przygotowawcze.
Począwszy od usunięcia wilgoci i zanie-
czyszczeń z wnętrza mufy, poprzez oczysz-
czenie i szorstkowanie końców rur na które
będzie nasuwana mufa a skończywszy na
usunięciu pianki poliuretanowej z po-
wierzchni czołowej tych rur. Każda z tych
czynności ma za zadanie zwiększenie nie-
zawodności połączenia po uruchomieniu
sieci. Równie istotną rolę odgrywa sposób
samego montażu i izolowania mufy. O isto-
cie zagadnienia świadczy zapis w Podręcz-
niku ciepłownictwa EuHP [3]: „Wykonanie
mufy podlega stuprocentowej kontroli wizu-
alnej. Mufy, które nie są wykonane z po-
dwójnym uszczelnieniem muszą być spraw-
dzone pod względem szczelności.” Na te-
mat sprawdzania szczelności podaje się
[3]: „Przed zaizolowaniem przestrzeni mie-
dzy rurą stalową a płaszczem zewnętrznym
należy przy użyciu powietrza lub innego
odpowiedniego gazu przeprowadzić próbę
szczelności złączy. Zastosowane ciśnienie
próby zależy od typu złącza. Zwykle próby
przeprowadza się przez wytworzenie
w złączu wewnętrznego nadciśnienia
o wartości 0,02 MPa (0,2 bar)”. Przykłado-
wy zestaw do próby szczelności mufy
przedstawiono na rys. 4. 

***
Mufowanie, operacja niezbyt skompli-

kowana, ale spotkać tu można najwięcej
błędów. Podstawowym jest brak poszano-
wania podstawowych zasad rzemiosła
technicznego. Brak dbałości o czystość
i przestrzeganie podstawowych wymagań
poprawnego stosowania instrukcji. Zdarza
się, że obkurcza się przy pomocy palnika
tlenowo-acetylenowego, bo wykonawca
nie dysponuje odpowiednim. Duże mufy,
wymagające odpowiedniej ilości ciepła
ogrzewa się za małym palnikiem, bez

Rys. 4. 
Sprzęt do próby szczelności złącza: 1 – stopka korka, 2 – uszczelka, 3 – podkładka, 4 – śruba mo-
tylowa, 5 – złączka wkrętna 1/8', 6 – trójnik 1/4' PT, 7 – złączka dwuwkrętna 1/4' PT, 8 – zawór,
9 – połączenie nasuwane, 10 – manometr, 11 – wąż, 12 – pompka, 13 – korek zamykający (do-
starczane w skrzynce monterskiej wraz z płynem do wykrywania przecieków)

Klasa projektu
A B C

Zakres kontroli 5% 10% 20%
Kryteria akceptacji C B, patrz B, patrz 
według EN 25817 uwaga uwaga

Tabela 1
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świadomości, że nigdy nie osiągną wyma-
ganej temperatury do prawidłowego
uszczelnienia. Nagminne jest zanieczysz-
czenie wewnętrzne mufy, większość mon-
terów nie wie, że końcówki rur należy
szorstkować (względnie aktywować pło-
mieniem), prowadząc papier ścierny
w odpowiednim kierunku. O usuwaniu
pianki z warstwy czołowej rur także nie
wszyscy monterzy wiedzą. Następna
rzecz to korki zaślepiające. Z wielu wzglę-
dów stosowane są wbijane, wymagające
łatek. Z montażem tych elementów wystę-
pują częste problemy. 

Następna sprawa to piankowanie.
Zdarzają się mufy z niedostateczną ilością
pianki, związane to jest z dobraniem nie-
odpowiedniego numeru pianki, za małą
ilością składników wyjściowych, albo
z niedostatecznym wymieszaniem płyn-
nych składników pianki. Niebagatelną ro-
lę odgrywa też temperatura zewnętrzna
przeprowadzanej operacji. Skutek jest ta-
ki, że w mufie skrapla się wilgoć z powie-
trza wypełniającego pustą przestrzeń. 

System alarmowy
Firmy produkujące rury i elementy pre-

izolowane zobowiązują do sprawdzenia
stanu przewodów alarmowych. Jeden z kra-
jowych producentów zaleca: „Przed przy-
stąpieniem do montażu rurociągu, należy
sprawdzić ciągłość przewodzenia przewo-
dów i rezystancję pomiędzy przewodami
a stalową rurą przewodową, w poszczegól-
nych elementach rur, kształtek i armatury
preizolowanej.” Podobne postępowanie za-
leca w trakcie realizacji montażu: „Ciągłość
przewodzenia przewodów i rezystancję na-
leży również sprawdzić podczas wykony-
wania prac montażowych instalacji sygnali-
zacyjnej, rozpoczynając od pierwszego po-
łączenia przewodów i kolejno następnego
połączenia w zespole złącza, oraz po wy-
konaniu izolacji termicznej i hermetyzacji
zespołu złącza.” Rzeczywisty przebieg po-
łączeń systemu alarmowego, z zaznacze-
niem umiejscowienia detektora i puszek po-
miarowych odgrywa decydującą rolę przy
konieczności szybkiej lokalizacji awarii.
Podręcznik COBRTI INSTAL [4], zaleca pro-
wadzenie dziennika pomiarowego dla każ-
dego obwodu alarmowego, którego propo-
zycję przestawiono na rys. 5. Dla większych
układów zaleca się wykonanie, w ramach
odbioru końcowego, wykresu reflektome-
trycznego, który służyłby jako wzorzec pod-
czas pomiarów sprawdzających. 

***
Często zdarza się, że trzeba domonto-

wywać mufę, ponieważ pomiary dokony-
wano dopiero po zmontowaniu całego od-

cinka. System impulsowy wymaga wpro-
wadzenia lutu w tulejkę zaciskową. Nie
wykonuje się tego wychodząc z założenia,
że i tak będzie trzymać. 

W fazie projektowania działa się bez
wyobraźni, wyprowadzając z sieci rozga-
łęźnej tylko jedno wyjście. Bez świadomo-
ści, że to w zasadniczy sposób utrudnia
później lokalizację awarii. 

Dokumentacja odbiorowa
i powykonawcza

Z dostępnych materiałów jedynie pod-
ręcznik COBRTI INSTAL [4] traktuje sprawę
z należytym szacunkiem i tak w zakresie
nadzoru technicznego zaleca odbiory na-
stępujących etapów prac: 
„– wprowadzenia na budowę, 
– odbioru materiałów, 
– sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub

podsypki, 
– sprawdzenia jakości połączeń spawa-

nych rur przewodowych, 
– próby ciśnieniowej (szczelności) ruro-

ciągu, 
– dopuszczenia połączeń spawanych do

izolowania, 
– wykonania zespołu złączy i ich herme-

tyzacji, 
– wykonania stref kompensacyjnych,

przejść przez przegrody budowlane,
zabezpieczeń odsłoniętych powierzch-
ni czołowych pianki PUR, wykonanie
podpór stałych, 

– płukania sieci i poboru próbek, 
– wykonania zasypki końcowej, 
– zakwalifikowanie sieci do urucho-

mienia, 
– odbioru końcowego. „

Jeżeli chodzi o dokumentację powyko-
nawczą, to w dalszej części jest zalecane: 

„Każdy odcinek sieci ciepłowniczej
preizolowanej powinien mieć powykonaw-
czy schemat montażowy zawierający: 
– dokładny schemat sieci ciepłowniczej

z długościami (całkowitą i instalacyjną)
oraz zaznaczonymi wszystkimi ele-
mentami sieci, 

– dokładny schemat pomontażowy syste-
mu sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń. 
Oznakowanie preizolowanych sieci

ciepłowniczych na mapach geodezyjnych
powinno być wykonane innym kolorem niż
sieci tradycyjnych. 

Powykonawczy schemat montażowy
powinien być sporządzony i podpisany
przez wykonawcę sieci ciepłowniczej
i sprawdzony przez inspektora sprawują-
cego nadzór nad budową z ramienia eks-
ploatatora sieci. 

Ewidencja sieci ciepłowniczych preizo-
lowanych powinna być prowadzona
w sposób przejrzysty. 

Należy wprowadzić numerację pętli in-
stalacji alarmowych oraz przygotować
dziennik pomiarowy systemu lokalizacji
i sygnalizacji uszkodzeń.”

***
Należy chylić głowę przed inwestora-

mi, którzy wypełniają powyższe zalecenia.
Pozostali powinni zrobić głęboki rachunek
sumienia. 

Podsumowanie

Artykuł zawiera bardzo dużo cytatów
z instrukcji montażowych różnych wykonaw-
ców. Może się to wydać nudne, ale zostało
zrobione celowo, aby uzmysłowić czytelni-
kom, jakie dysonanse występują między tym
co zostało zapisane w wytycznych, a tym co
naprawdę dzieje się na budowie. 

Nie ulega wątpliwości, że rury preizo-
lowane ulegają awariom. Dowodzą tego
statystyki [5] prowadzone w krajach o du-
żo większym doświadczeniu w eksploatacji
tych systemów. Sprawę awaryjności poru-
szałem także w jednym z poprzednich nu-
merów INSTAL [6]. 

Awaria sieci preizolowanej to nie to
samo co awaria sieci kanałowej. To do
służb eksploatacyjnych powinna dotrzeć
świadomość, że w przypadku tych syste-
mów awarią jest fakt zawilgocenia pian-
ki, zerwania drutu alarmowego, względ-

Rys. 5. 
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nie jego zwarcie z rurą przewodową.
Wtedy do wycieku jest jeszcze daleko
i do usunięcia uszkodzenia można się
przygotować, a całą operację przepro-
wadzić w spokoju i bez rozgłosu. 

Niepoślednią rolę w procesie budo-
wy nowych sieci odgrywają inspektorzy
nadzoru, którzy z pełną stanowczością
powinni egzekwować zapisy w instruk-
cjach poszczególnych dostawców mate-
riałów preizolowanych. Nie mogą to być
osoby przypadkowe, poddające się każ-
dej argumentacji wykonawcy, dla które-
go celem jest przede wszystkim obniże-
nie kosztów realizacji. 

Bardzo istotne znaczenie ma przygo-
towanie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, przy czym inwestor powinien
mieć jasną wizję czego oczekuje, zarówno
na etapie projektowania jak i realizacji.
Nie ulega wątpliwości, że decydującym ar-
gumentem za wyborem określonej techno-
logii, czy rozwiązania jest cena. 

Trafnie ujęli to autorzy [2] nazywając
rzecz syndromem wyboru: „Decydującym,
a właściwie jedynym czynnikiem oceny i wy-
boru producenta, projektanta i wykonawcy,
stała się cena. Efektem tej sytuacji jest za-
uważalne obniżenie poziomu projektowa-
nia i wykonawstwa oraz występowanie co-
raz częstszych (w latach wcześniejszych spo-
radycznych) awarii, które można określić
syndromem wyboru. Są to awarie występu-
jące najczęściej już w pierwszym sezonie
eksploatacji sieci, wynikające bądź ze złej
jakości produktów, bądź z rażących błędów
na etapie projektowania i realizacji”. 

Wydaje się, że autorzy mieli tu na my-
śli tylko te awarie, które były widoczne „go-
łym okiem”, wiązały się z wyciekiem wody
grzewczej, czy deformacją określonych
elementów. Można mieć odczucie, że to tyl-
ko wierzchołek góry lodowej, bo wiele rze-
czy nie zostało jeszcze odkrytych, z proste-
go powodu, że ich się nie szukało. Jak się
da zauważyć, tylko większe przedsiębior-
stwa ciepłownicze prowadzą systematycz-
ny monitoring swoich sieci, i tu te awarie są
wykrywane. Dla wszystkich, którzy tego nie
robią, awarii nie ma. Wydaje się, że tylko
do czasu, ale wtedy koszty usuwania takich
uszkodzeń będą dużo większe a same oko-
liczności naprawy mogą być niezbyt przy-
jemne. Jak podaje autor [7], koszty usuwa-
nia awarii, na wybudowanej w jednym
z niemieckich miast 42 kilometrowej sieci
preizolowanej, tylko w okresie gwarancyj-
nym wynosiły 1,187 mln DM, przy całko-
witym koszcie realizacji ok. 34 mln DM. To
stanowi ok. 3,5% wartości całej inwestycji
prowadzonej, co podkreśla autor, pod bar-
dzo rzetelnym nadzorem zarówno na eta-
pie projektowania jak i realizacji. 

Znamienne, chociaż trochę przesadzo-
ne, są słowa autorów publikacji [8] zajmują-
cej się systemami alarmowymi w sieciach
preizolowanych, a brzmią one następująco:
„W dodatku, mówiąc szczerze, nigdy nie
widziałem dobrze wykonanej sieci ciepłow-
niczej. Jeżeli już ktoś mnie zaprosi na pokaz,
to nie po to abym podziwiał. A nie przesa-
dzając miałem pewnie około kilkaset zapro-
szeń. Spotkania kończą się zazwyczaj kilka
minut po rozcięciu rury osłonowej i wydłu-
baniu izolacji poliuretanowej.” Słowa auto-
ra dotyczą prawdopodobnie tylko rezystan-
cyjnych systemów alarmowych, a te jak wia-
domo są dużo czulsze od układów impulso-
wych, a przez to wykrywają większą ilość
wad, przede wszystkim zawilgocenia.
Udział alarmowych systemów oporowych
jest na polskim rynku niestety niewielki,
z czego powinni cieszyć się wykonawcy, ale
mniejsze powody do zadowolenia powinni
mieć eksploatatorzy sieci. Na uwadze na-
leży jednak mieć to, że awarie w rurach
z systemem impulsowym objawią się po pro-
stu w okresie późniejszym, gdy stopień za-
wilgocenia będzie większy. 

Walka w przetargach typu „100% ce-
na” zmusza firmy do szukania oszczędno-
ści na każdym kroku. Często zamiast fa-
chowców zatrudnieni zostają do wykona-

nia konkretnego zadania przypadkowi lu-
dzie, nie w pełni świadomi o co w tym
wszystkim chodzi. Robią swoje i odchodzą,
a inwestorowi pozostają „przepychanki”
z wykonawcą, który w międzyczasie może
już zbankrutował. Podobne sytuacje wystę-
pują przy dużych przetargach, gdy general-
ny wykonawca wykorzystuje niewielką firmę
do wykonania jakiegoś odcinka, płacąc
kwoty na granicy opłacalności małej firmy. 

Alternatywa

Na rys. 6 przedstawiono porównawczą
tabelę elementów scalonych dla systemów
preizolowanych z rur sztywnych i elastycz-
nych. Kosztorysy sporządzono dla kilkuset-
metrowej (ok. 500 m) sieci rozdzielczej
o średnicach od DN 40 do DN 25 w tere-
nie zurbanizowanym. W sieci z rur sztyw-
nych zastosowano 170 muf termokurczli-
wych, dla rozwiązania z rurami elastyczny-
mi było tych muf 56, czyli ponad trzykrotnie
mniej. Pomimo tego, że elastyczne materia-
ły preizolowane są niemalże dwukrotnie
droższe, całościowy koszt realizacji jest po-
równywalny. Przytoczona tabela dotyczy
sieci wysokoparametrowej, gdzie rura prze-
wodowa w systemie elastycznym jest wyko-
nana ze stali nierdzewnej. W przypadku

Rys. 6. 
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sieci niskoparametrowych, z rurą przewo-
dową PEX wskaźniki dla systemów elastycz-
nych są jeszcze bardziej korzystne. 

Ze statystyk wynika, że 70 – 80% awa-
rii sieci preizolowanych pojawia się w ob-
szarze złącza. W przypadku systemów
elastycznych, dzięki znacznie mniejszej ilo-
ści złączy prawdopodobieństwo awarii
wyraźnie się zmniejsza. 

Dla lepszego zobrazowania podziału
kosztów na rys. 7 przedstawiono w posta-
ci wykresu kołowego słupek z rys. 1 doty-
czący rur serii 1 z izolacją standardową.
Wynika z niego, że koszty budowy sieci
wynoszą ok. 38% kosztów całkowitych (bu-
dowy i eksploatacji). Z kolei koszty usuwa-
nia uszkodzeń w okresie eksploatacji sieci
stanowią blisko połowę kosztów budowy.
Oznacza to, że każde działanie w kierun-
ku zmniejszenia awaryjności przynosi wy-
mierne efekty finansowe. 

Inwestorzy niestety nie zawsze o tym
pamiętają decydując się na rozwiązania
najtańsze, ale bardziej zawodne. 

Interesująco wygląda porównanie
wskaźników duńskich i polskich jeśli chodzi
o wykonawstwo sieci ciepłowniczych. W ta-
beli 2 przedstawiono wskaźniki, tj. procent

udziału materiałów lub grupy robót w sto-
sunku do kosztów całkowitych realizacji za-
dania. Zauważyć można, że wskaźniki są
bardzo do siebie zbliżone, co może świad-
czyć o jednakowych relacjach pomiędzy ce-
ną materiałów, robót ziemnych, prac monta-
żowych i odtworzeniowych w Polsce i w Da-
nii. Przedstawione wskaźniki mogą dać pe-
wien pogląd inwestorom na oferowane ceny
w przetargach. Uogólniając można powie-
dzieć, że materiały preizolowane stanowią
ok. 1/3 wartości całej inwestycji realizowa-
nej w terenie zurbanizowanym z dużą ilo-
ścią odtworzeń nawierzchni ulic i chodni-
ków. W terenie łatwym z trawnikami i placa-
mi wskaźnik ten będzie z pewnością inny
i udział materiałów preizolowanych będzie
wyższy. Jednak, jeśli z materiałów oferenta
wynika, że wykona zadanie za kwotę, gdzie
materiały preizolowane stanowią 60 czy
więcej procent, można przypuszczać, że nie

wszystkie zalecenia, mające odbicie w kosz-
torysie zostaną wykonane. 

Uwzględniając powyższe, inwestor
powinien zawsze rozważyć możliwość
zastosowania systemów elastycznych,
mając to na uwadze, że w trakcie eksplo-
atacji będzie ponosił mniejsze koszty
usuwania awarii, a poza tym zwiększy
się niezawodność systemu. 
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�Rys. 7. 

W Danii W Polsce
Materiały preizolowane 32% 32%
Montaż 23% 21%
Wykopy 29% 25%
Odtworzenia 16% 23%

Tablica 2. Podział kosztów budowy sieci pre-
izolowanej




