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I Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych (I Forum DCSP) 
 

03 – 05 marca 2014 r. hotel Twardowski, ul. Głogowska 358a, Poznań 

 
 

R E L A C J A   Z   K O N F E R E N C J I 
 
 

W dniach 03-05 marca 2014 roku w hotelu Twardowski w Poznaniu, odbyło się I Forum 
Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych zorganizowane przez  firmy TESTERON 
oraz DORATERM. Wzięło w nim udział blisko 90 uczestników reprezentujących 27 
przedsiębiorstw ciepłowniczych z całego kraju, 8 firm wykonawstwa robót preizolowanych i 
serwisu technicznego oraz 7 dostawców technologii i sprzętu pomiarowego, w tym 3 
producentów systemów preizolowanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podczas dwóch dni roboczych konferencji, udało się przeprowadzić trzy z czterech 
założonych paneli dyskusyjnych obejmujących ważne dla branży ciepłowniczej zagadnienia 
dotyczące zarówno systemów impulsowych jak i rezystancyjnych: 

 „Panel Diagnostów Preizolowanych Sieci Ciepłowniczych”, jako miejsce wymiany 
praktycznych doświadczeń uczestników konferencji związanych z diagnostyką i 
lokalizacją awarii na ciepłociągach preizolowanych,  

 „Panel Producentów i Wykonawców Sieci Preizolowanych”, jako miejsce prezentacji 
nowych technologii i sprzętu stosowanych do monitorowania awarii ciepłociągów 
preizolowanych, oraz  

 „Panel Inwestora”, jako miejsce do wymiany doświadczeń z przygotowywania 
optymalnych specyfikacji przetargowych, zasadności stosowanych obecnie norm 
branżowych oraz rekomendacji dla nowych regulacji i zasad określania zakresu 
świadczeń gwarancyjnych przez wykonawców sieci.  
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W główny nurt dyskusji o zagadnieniach branżowych wprowadził wszystkich referat 
problemowy dotyczący wilgoci w rurociągach preizolowanych przedstawiony przez 
współorganizatora Forum DCSP inż. Adama Dwojaka. Prezentacja ta miała charakter 
podsumowania wieloletnich doświadczeń praktycznych właściciela firmy DORATERM w 
formie konkretnych tez odnoszących się do różnych aspektów występowania wilgoci w 
ciepłociągach. Zarówno prezentowane treści, jak i towarzyszące im ćwiczenia pomiarowe na 
niewielkim wycinku systemu preizolowanego miały za zadanie sprowokować uczestników 
Forum do dyskusji i dzielenia się własnymi przemyśleniami dotyczącymi tej tematyki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najważniejsze poruszone w trakcie prezentacji oraz dyskusji kwestie to: 

 Ilość oraz układ drutów alarmowych 

 Porównywanie wartości granicznych rezystancji dla systemów impulsowych 
pochodzących od różnych producentów 

 Napięcia pomiarowe i sprzęt pomiarowy stosowane powszechnie przez diagnostów  

 Wyprowadzenia drutów alarmowych 

 Trend zmian a nie pojedynczy pomiar, jako podstawa do wyciągania wniosków o stanie 
sieci 

 Systemy impulsowe z podkładkami filcowymi 

 Pracochłonność pomiarów dokonywanych w systemach z układem otwartym 

 Optymalna długość pętli pomiarowej 
 
Drugi dzień Forum DCSP stał pod znakiem zaangażowania uczestników w dyskusję, która 
rozpoczęła się już w trakcie prezentowania nowości technologicznych i sprzętowych. Bardzo 
duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja jednego ze sponsorów spotkania szwedzkiej 
firmy Mittel dotycząca bardzo zawansowanego centralnego systemu nadzoru nad systemem 
alarmowym sieci preizolowanych. Firma TESTERON zaprezentowała nowości z zakresu 
dostępnego na rynku sprzętu pomiarowego do lokalizacji awarii w systemach alarmowych.  
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Znaczne zainteresowanie wzbudziło także wystąpienie przedstawiciela firmy Control - 
producenta urządzeń elektronicznych wykorzystywanych przez ciepłownictwo, szczególnie 
oferowana nowość na rynku – detektor stanów awaryjnych w systemach detekcji rurociągów 
preizolowanych. W materiałach konferencyjnych zaprezentowała się także firma JET IT Lech 
Kurant z modułem komunikacyjnym przeznaczonym do współpracy z detektorem awarii a 
firma ZUTEC z Radomia zaprezentowała swoje możliwości wykonawcze w zakresie 
związanym z ciepłownictwem. Swoją obecność na Forum DCSP zaznaczyła także znana i 
ceniona na rynku firma Serwis Wyrobów Preizolowanych Tomasz Filipiak z Łodzi a na 
stoisku firmy DORATERM zaprezentowano m. in. przykładowe dokumentacje 
powykonawcze sieci preizolowanych. 
 
Właściwego tempa i oczekiwanego zaangażowania się w dyskusję większości uczestników, 
konferencja doczekała się dopiero w swojej końcowej fazie. Wstępem do niej była kolejna 
prezentacja problemowa inż. Dwojaka zatytułowana: „> 200 MΩ”, która analizowała różne 
elementy powodujące obniżenie oczekiwanej na poziomie >200 MΩ rezystancji izolacji sieci 
po odbiorze, bez względu na długość zrealizowanych rurociągów. Przedstawiciele 
poszczególnych przedsiębiorstw ciepłowniczych prezentowali ogólną charakterystykę 
swoich sieci, w tym form nadzoru, które są u nich preferowane oraz wymagane wartości 
graniczne rezystancji izolacji przy odbiorach nowych sieci i w okresie gwarancyjnym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze względu na szeroki zakres tematów, tylko śladowo została przedstawiona, nierozłącznie 
związana z problematyką usuwania awarii, sprawa pomiarów reflektometrycznych, 
wykresów wzorcowych oraz zasad opracowywania i jakości dokumentacji powykonawczej. 
Osobnego potraktowania wymaga temat spójnego systemu oznakowania podziemnych sieci 
ciepłowniczych, np. taśmy ostrzegawcze układane nad siecią, które to zagadnienie 
organizatorzy obiecali przybliżyć uczestnikom konferencji w ramach wymiany informacji 
droga mailową.  
 
Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre wiodące PEC-e wdrożyły inne niż reflektometryczna 
metody lokalizacji, które, wydaje się, będą w przyszłości wykorzystywane w praktyce. Jedna 
z tych metod to wykorzystanie ramki A Frame, polegająca na zastosowaniu lokalizatora tras 
przebiegu sieci współpracującego z konstrukcją ramową odbierającą sygnał wysyłany przez 
nadajnik podłączony do uszkodzonego odcinka rury preizolowanej. Ta metoda może być 
stosowana tylko w przypadku wystąpienia doziemienia, związanego z uszkodzeniem 
płaszcza zewnętrznego. Druga z metod wykorzystująca pomiar oporności i mostek 
elektryczny może być stosowana zarówno w przypadku wilgoci od zewnątrz jak i od 
wewnątrz. 
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Podsumowując, spotkanie I Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych 
kładzie podwaliny pod stworzenie spójnych jednoznacznych warunków projektowania, 
wykonawstwa, odbiorów i eksploatacji ciepłowniczych sieci preizolowanych. Jednakże, 
stworzenie kompletu wytycznych, zasad i dokumentów wymagać będzie z pewnością 
kolejnych spotkań, z czym zgodzili się wszyscy uczestnicy.  
 
Przegląd wypełnionych przez uczestników ankiet ewaluacyjnych po zakończeniu konferencji 
pokazał, iż Forum DCSP dał możliwość znacznej grupie osób na publiczne wyrażenie swoich 
poglądów na określone istotne tematy branżowe. Doceniono możliwość wymiany 
doświadczeń z innymi profesjonalistami oraz uzyskanie informacji o nowych dostępnych 
technologiach i sprzęcie pomiarowym. Dla wszystkich uczestników konferencji cenna była 
też możliwość bliższej integracji przedstawicieli środowiska diagnostów sieci 
preizolowanych z różnych często bardzo odległych od siebie ośrodków w Polsce. Co do 
ostatniego istotnego celu, jaki założyli sobie organizatorzy konferencji, tj. utworzenia 
liczącego się grona opiniotwórczego w branży, są nadzieje, że była to pierwsza udana próba 
w tym zakresie. Dokonany został zaledwie mały krok, ale w dobrym kierunku. 
 
Trwają obecnie intensywne prace nad usystematyzowaniem wspólnych uzgodnień 
dotyczących rekomendacji dla branży w następujących zagadnieniach: 

 Wyprowadzenie drutów alarmowych 

 Forma nadzoru nad siecią preizolowaną 

 Wartości graniczne dla badań rezystancji izolacji sieci 
a) dla odbiorów nowej sieci 
b) w okresie gwarancji 
c) dla okresu pogwarancyjnego 

 Trend zmian a nie pojedynczy pomiar, jako podstawa do wyciągania wniosków o stanie 
sieci 

 Napięcia pomiarowe stosowane przy diagnostyce sieci preizolowanej. 
 
 

Jerzy P. Kozłowski 
TESTERON Consulting 
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