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W krajobrazie Włocławka prowadzenie sieci ciepłowniczej wymagało
rozwiązania licznych kolizji, jakie tworzyły one z naturalnymi przeszkodami
terenowymi oraz powstałymi w wyniku urbanistycznej zabudowy miasta.
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ESTAKADA

clEPŁOWNlczA
NAD KANAŁEM
WODNYM
Budowle nadziemne
w systemie dy$rybucji

ciepła sptyka się
najczęściej pr4,
przeszkodach
terenowych
w mie§cach kolizji
sieci ciepłowniczej
z kanałami
wodnymi, rzekami,
torami kolejowymi
oraz szlakami
komunikacyjnymi

infrastrukturze ciepłownicze| MPEC Włocławek poza źródłami v,lytw arzania ważne
funkcje strategiczne pełni system dystrybucii ciepła. Od jego stanu jakościowego i sprawności

technicznej lzależnione są bowiem koszty ciepła,

wielkość strat na przesyle, niezawodność dostaw ciepła
do odbiorców, jak i też bezpieczeństwo energetyczne.
Sieć ciepłownicza na terenie miasta została zabudowana w czterech dzielnicach mieszkaniowych (rys. 1)
położonych w różnych oddalonych od siebie częściach

miasta. Prowadzanie sieci ciepłowniczej wymagało
to zw iązania |icznych problem ów. W grupi e prze s zkód

naturalnych w Śródmieściu można wymienić rzekę
Zgłowiączkę przy ujściudo WisĘ orazkanał wodny
Zuzanka w dzielnicy Płocka-Wschód Przeszkody wynikające z zabudowy miasta to drogi, szlaki komunikacy|ne ulig tory kolejowe PKP oraz bocznicy kolejowej
MPEC-Włocławek. Rurociągi transportujące czynnik
gtzewczy do odbiorców wpisaĘ się na stałe w układ
przestrzenny osiedli mieszkaniowych miasta. Biegnąca
do jednego z większych osiedli mieszkaniowrych Połu-

dnie magistrala ciepłownicza DN600 tworzy kolizję
z drogą krajową nr 91 w dwóch miejscach znacznie
oddalonych od siebie ofaz z torami kolejou,ymi PKP
linii Kutno-Toruń.
W miejscach kolizyjnych iest ona posadowiona
pod ziemią w rurach osłonowych. Pod torami kolejowymi w stalowych rurach osłonowych zostały
umieszczone przewody z fllry czarnej, a pod drogą
krajową nr 91 w rurach osłonowych z polietylenu
rury preizolowane. Budowany odcinek spięcia pierścieniowego DN400 krzyżule się również z totami

kolejowymi omawianej linii. W tym przypadku
ominięto przeszkodę budowlaną, układając pod

ziemią w rurach osłonowych z polietylenu przewody
preizolowane w pasie jezdni jednej z ulic pod wiaduktem koleiowym. Na drodze sieci dystrybucyjne|
do odbiorców występują też jej kolizie z przeszko-

dami naturalnymi wodnymi. W Śródmieściu sieć
DN250 biegnącą w kierunku Przystarii Wioślarskiej i dalej została posadowiona pod mostem nad
rzeką Zgłowiączką, a na osiedlu mieszkaniowym
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Płocka-Wschód DN200 na estakadzie nad kanałem
wodnym Zuzanka.
Główne elementy systemu dystrybucji ciepła
w przedsiębiorstwie na terenie miasta tworzą sieci
przesyłowe zabudowane w odmiennych technologiach: nadziemnej, kanałowe| i preizolowanej oraz
komory ciepłownicze z zainstalow aną infrastrukturą
techniczną.
W systemie dystrybucji ciepła kierunki prowadzenia tras sieci ciepłowniczej zależne są od rozmieszczenia odbiorców ciepła w mieścieoraz od konfigurac|i
okolicznego terenu.
Sieć w technologii nadziemnej
W układzie przestrzennym miasta rury przewodowe sieci ciepłowniczej nadziemnej montowane są na
niskich lub wysokich budowlach o różnej zabudowie

w zależnościod miejsca ich lokalizacji w

terenie.

Wybór sposobu ułożeniaprzewodów rurorłych wiąże
się z zapewnieniem odpowiedniej trasy przebiegu
rurociągów w terenie i czyrnośćta musi być wykonana zgodnie z obowiązlliącymi zasadami i przepisami

slEc NADZ|EMNA WSPARTA NA słuPAcH BETONOWYCH
W zastosowanych wariantach rozwiązań technicznych w przedsiębiorstwie nadziemne przewody ciepłownicze
są pneważnie układane na wysokich słupach betonowych.

Wzależnościod liaby rur przewodów

ciepłowniczych oraz ich ciężaru słupy zostały zabudowane w terenie jako pojedynae lub jako pdwójne.
Zdjęcie prezentuje elementy systemu dy$rybucji ciepła wspańe na słupach betonowych na terenie
przedsiębiorstwa

Wśród zalet nadziemnego układania rur ciepłowniczych można wymienić:

.

e

dogodną obsługę sieci ze względu na łatwy dostęp
do przewodów rurowych,

mnieisze koszty budowy w porównaniu z podziemnym układaniem rur w technologii kanałowej.

W porównaniu do sieci kanałowej projekty nad-

ziemne charakteryzują się przeważnie większymi
stratami ciepła na przesyle. Konstrukcje budowlane

tego typu powodują zaięcie terenu, co niekiedy może

utrudniać transport i komunikację nadziemną, wpĘwając również niekorzystnie na estetykę ktalobrazul.

slEc NADZ|EMNA oPARTA NA sŁuPAcH STALOWYCH

Warunki eksploatacji sieci ciepłowniczej
nadziemnej

Systemie dystrybucji ciepła występują rozwiązania w technologii nadziemnej, gdzie rury magistral

Eksploatacja sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii nadziemnej wymaga szczególnego nadzorowania stanu jakościowego izolacji termicznej przewodów
rurorłlrch ze względu na duże straty ciepła oraz znaczną
wrażliwośćna wpĘ,wy atmosferyczne, Ponadto sieć
nadziemna z dużą Iiczbą wydłużekkompensaryjnych
U-kształtouych (poziomych i pionowych), o znacznym wysięgu, powoduje straty ciśnienia w systemie
ciepłowniczym wpływające na wzrost kosztów energii

ciepłowniczych są położone na stalowych słupach wykonanych w formie kraownic, W innych rozwiązaniach
występu,|ących w przedsiębiorstwie rury przewodowe są podwieszone do słupow betonowych Iub stalowych

elektrycznej zużywanej do pompowania czynnika

gtzewczego,

Sieć w technologii kanałowej
W systemie ciepłowniczym przedsiębiorstwa sieć
przesyłowa na terenie zabudowanym jest ułożona
w podziemnlrch kanałach nieprzechodnich

o

ruz

kanńach

przechodnich. KanaĘ ciepłownicze to budowle zagłębione poniże| terenu o ńżnych gabarytach, w których są
lokowane rurociągi ciepłownicze wraz z inftastrukturą.

slEĆ NADzlEMNA NA NlsKlcH PoDPoRAcH

żrnrrowyctt

W miejscach, gdzie pozwoliły na to warunki terenowe i komunikacy.jną sieci ciepłowniae zostały ułożone
na niskich pdporach żelbetowych. Prowadzenie sieci ciepłowniuej w ten sposób je$ rozwiązaniem

najwłakiwvym

pd

względem technicznym i ekonomianym. Jest to jedno z najtańs4lch rozwiązań mających

zastosowanie w przedsiębiontwie

oraz bardzo dogodne ze względu na konserwację oraz dogląd przez obsługę

technicznE
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Kanały nieprzechodnie

KanaĘ nieprzechodnie to konstrukcje budowlane tańsze pod względem inwestycyjnym. Natomiast
w eksploatacji okazują się droższe. W przypadku
naprawy rur ciepłowniczych lub ich wymiany istnieje
konieczność odkopywania

i

odkrywania kanałów

i ponownego ich zakrywania po remoncie, co często
połączone jest z kosztownymi robotami prz;,wrócenia
nawierzchni do stanu pierwotnego.

KanaĘ przechodnie
Podziemne kanały przechodnie funkcjonujące
w przedsiębiorstwie zostały posadowione poniże|
terenu na różnych poziomach zagłębienia w gruncie
RuRY clEPŁOWNlcZE uMOCOWANE POD MOSTEM
W jednym z rozwiązań funkcjonujących w przedsiębiorstwie rury ciepłownicze zostały umocowane pod

mostem nad rzekąZ$u,tiączką,Zastosowane rozwiązanie techniczne nie tylko pozwoliło pokonać pnevkodę
wodną, ale stworzyło warunki do budowy sieci ciepłowniaej w nowych Ęonach miasta, do tej pory
niedo$ępnych. W podobnym rozwiązaniu konstrukcy,jnym do niedawna jeszae rury magistrali ciepłowniaej

DN600 były pdwieszone do konstrukcji kładki d|a pies4lch nad drogą krajową nr 91

W układzie pIzestrzenfiym miasta te budowle

są

najczęściej lokalizowane pod jezdniami ulic oraz budynkami. Ciepłownicze kanaĘ przechodnie to kanaĘ

serwisowe umożliwiające słuzbom eksploatacyjnym
przedsiębiorstwa swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej i towarzyszącej jej infrastruktury technicznej.

Umożliwiają nieustanną kontrolę umieszczonych

w kanale plzewodów, a w razj,e potrzeby ich naprawę
lub wymianę. KanaĘ przechodnie w systemie ciepłow-

niczym spółki zostały wybudowane z żelbetowych
elementów prefabrykowanych, murowanych z cegĘ
pełnej dopuszczalnei do stosowania na fundamenty
lub żelbetowych wylewanych na budowie. Budowle

wchodzące w skład infrastruktury ciepłowniczej
przedsiębiorstw a różnią się między sobą pod wieloma

względami,

Posiadają odmienne technologie budowy oraz
dny czasookres eksploatac j i uzależniony
od daty ich budow}ł Poszczególne kanaĘ przechodnie w systemie ciepłowniczym przedsiębiorstwa
charakteryzują się zmienną powierzchnią zabudov,ly
nie j ednoro

KANAŁ NlEPMECHODNl W sYsTEMlE clEPŁOWNlcłM
Kanały nieprzechodnie mają przeważnie przekroj łukowy i prostokątny. Stanowią element obudowy sieci

ciepłowniaej. W systemie dystrybucji ciepła w pzedsiębiorstwie dominują kanały nieprzechodnie. Najprostvą
ich formę funkcjonującą w MPEC Włocławek stanowi kanał murowany z cegły przykryty płytami żelbetowymi.
lnnym rozwiązaniem bardzo kor4lstnym powszechnie $osowanym w przedsiębiontwie jest konstrukcja

pąkryć kanałów

w kształcie łupin prefabrykowanych z betonu

oraz długościąkanałów. Różnią się też pod względem
rodzalu i wielkościzabudowanej w nich infrastruktury
ciepłowniczej i towarzyszącej technicznej, jak i temperatury transportowanego czynnika grzewczego rurociągami ciepłowniczymi. W systemie ciepłowniczym
przedsiębiorstwa \Ąystępuią ciepłownicz e kanaĘ przechodnie z zabudow aną infrastrukturą ciepłowniczą

wysokoparametrową i niskoparametrową, W liczbie
kanałów przechodnich dominują kanaĘ z wTsokoparametrowymi rurami ciepłowniczymi.

Warunki eksploatacji sieci kanałowej
Bezawatyjna eksploatacja sieci kanałowej w przed-

siębiorstwie ciepłowniczym w wysokim stopniu jest
zależna od spełnienia warunków, z których najważ-

niejszymi były: usytuowanie rurociągów powyżej
KANAŁ PRzEcHODNl W sYsTEMlE

clEPŁOWNlcłM

Kanały przechodnie zostały zlokalizowane na terenie dwóch dzielnic mieszkaniowych miasta Włocławka:
śródmiekia i południa. przy c4lm zdecydowana więkvośćciepłowniaych kanałów przechodnich zo$ała

wybudowana w dzielnicy mieszkaniowej Śródmiekie. Bardzo wygodne pd względem eksploatacyjnym,
choć zarazem z punktu inwestycyjnego wysoce kosztowne jest prowadzenie kanałów przechodnich w postaci
korytarzy pod budynkami. Na zdjęciu przedstawiono kanał przechodni pod jednym z budynków w mieścią
w

łodku z
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ciepłowniaą 2xDN600

wód gruntowych, skutecznego odwadniania kanałów
i komór ciepłowniczych, nałożenia powłok antykorozyjnych na stalowe rury przewodowe, stosowania
skutecznego systemu wentylacji kanałów i komór
ciepłowniczych oraz właściwegouszczelnienia stropów kanałów i komór ciepłowniczych2, Jednocześnie
spełnienie wymienionych warunków w praktycznej
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działalnościprzedsiębiorstwa było trudne lub niemożLiwe do zrealizowania, by uchronić je przed degradacją.
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