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Podsumowanie obrad II Forum DCSP w Poznaniu 
 

W dniach 02-04 marca 2015 roku w hotelu Twardowski w Poznaniu, odbyło się II Forum 
Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych. Było to drugie już spotkanie 
profesjonalistów, na co dzień zajmujących się diagnostyką uszkodzeń ciepłowniczych sieci 
preizolowanych. Wzięło w nim udział ponad 100 uczestników reprezentujących 30 
przedsiębiorstw ciepłowniczych z całego kraju, 8 firm wykonawstwa robót preizolowanych i 
serwisu technicznego oraz 8 dostawców technologii i sprzętu pomiarowego, w tym 2 
producentów systemów preizolowanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszy dzień konferencji, rozpoczął się od podsumowania dyskusji opartej o rekomendacje 
wypracowane podczas ubiegłorocznego I Forum DCSP oraz konsultacji prowadzonych z 
jego uczestnikami drogą mailową i telefoniczną. W dalszej części, zainicjowano pierwszą 
część panelu dyskusyjnego Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych, którego 
tematy przewodnie zostały wybrane wcześniej w drodze demokratycznego głosowania 
internetowego przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku. Do 
końca tego dnia konferencji omówiono problematykę „parametrów odbiorowych sieci”, 

„stosowania różnych napięć pomiarowych” oraz „optymalnej technologii wyprowadzania 

drutów alarmowych”. Krótkiego wprowadzenia do każdego z tematów w formie prezentacji 
opartych o przykłady wzięte z bogatej własnej kariery zawodowej dokonywał główny 
prowadzący konferencję Adam Dwojak z firmy DORATERM. Po zakończeniu dyskusji, 
każdy z uczestników konferencji odnotowywał swoją opinię o omawianym zagadnieniu w 
specjalnie przygotowanym formularzu dostarczonym wraz z materiałami konferencyjnymi. 
Zebrane na zakończenie Forum formularze były podstawą do sporządzenia zapisanych 
wniosków i rekomendacji, jako opinia większości uczestników II Forum DCSP. 
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Drugi dzień konferencji rozpoczął się od Panelu Technologii – Producenci Systemów, 

Wykonawcy Sieci, Sprzęt Pomiarowy, w którym prezentacji innowacyjnych technologii 
stosowanych przy budowie nowych ciepłociągów preizolowanych oraz nowości w zakresie 
sprzętu pomiarowego i systemów monitorowania sieci dokonywali przedstawiciele firm 
producenckich oraz dystrybucyjnych. Firma Mittel zaprezentowała zalety swojego 
zawansowanego centralnego nadzoru nad systemem alarmowym sieci preizolowanych. 
Firma TESTERON przedstawiła nowości z zakresu dostępnego na rynku sprzętu 
pomiarowego do lokalizacji awarii w systemach alarmowych, w tym najnowszy reflektometr 
wprowadzany na rynek polski. Firma Logstor zaprezentowała zalety nowego systemu 
nadzoru sieci „Logstor Detect”. Firma Control dokonała prezentacji  najnowszego detektora 
stanów awaryjnych w systemach detekcji rurociągów preizolowanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dalszej części obrad, kontynuowano drugą część panelu dyskusyjnego Diagnostów 

Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych, tym razem skupiając się na zagadnieniach „form 

nadzoru”, „wilgoci rozproszonej” oraz „czynnikach zakłócających wykres 

reflektometryczny”. Tak jak w pierwszym dniu, po wprowadzeniu dokonanym przez 
Adama Dwojaka oraz dyskusji, uczestnicy Forum zaznaczali w swoich formularzach 
konferencyjnych własne preferencje i rekomendacje. 
Po przerwie obiadowej, uczestnicy konferencji wzięli udział w dyskusji w ramach w Panelu 
Inwestora, którego tematem przewodnim było „pojęcie awarii i usterki w kontekście 

warunków umownych”. Nawiązano do wcześniej dyskutowanych już parametrów 
odbiorowych sieci, aby określić optymalne wartości rezystancji izolacji stosowane w zapisach 
umów inwestycyjnych i egzekwowane od wykonawców. 
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Ostatnim merytorycznym punktem programu konferencji był Panel Antykorozji, który miał 
wprowadzić uczestników Forum w zagadnienia zagrożeń korozyjnych dla ciepłociągów 
preizolowanych w Polsce. Swoje krótkie referaty wprowadzające przedstawili zaproszeni na 
tę okoliczność uznani w kraju eksperci - dr inż. Wojciech Sokólski z firmy Corrpol oraz inż. 
Jan Marjanowski z firmy Marcor. Pierwszy z nich, w bardzo przystępny sposób, 
„odczarował” istniejące różne mity o „Oddziaływaniu prądów błądzących na podziemne 

sieci ciepłownicze”. Drugi natomiast, wprowadził uczestników w problematykę „ 

Kontrolingu i monitoringu korozyjnego sieci ciepłowniczej od strony wody”, które to 
zagadnienie zaczyna nabierać ostatnio coraz większego znaczenia dla właścicieli dużych 
sieci ciepłowniczych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zakończeniu drugiego dnia obrad, zebrała się wyłoniona spośród uczestników konferencji 
Grupa Robocza dla opracowania wniosków i rekomendacji dla branży w imieniu 
uczestników II Forum DCSP. W skład Grupy weszli przedstawiciele najliczniej 
reprezentowanych na konferencji ośrodków – PEC Bełchatów, MEC Koszalin, MPEC Kraków 
oraz PEC Siedlce. Skład Grupy został uzupełniony o przedstawicieli ośrodków o bogatym 
doświadczeniu w technologiach preizolacji – Veolia Poznań oraz MPEC Rzeszów, a także o 
przedstawiciela MPEC Białystok – jedynego na konferencji reprezentanta technologii 
Brandesa. Ostatnim, poza organizatorami, członkiem Grupy Roboczej został p. Ireneusz 
Iwko, uznany ekspert z dziedziny budowy ciepłociągów preizolowanych, pracujący na co 
dzień dla największego światowego producenta tego typu systemów – firmy Logstor. 
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Trzeci, najkrótszy dzień konferencji, rozpoczął się od praktycznej prezentacji technologii 
mufowania elektro-zgrzewalnego wykonywanego przez firmę Brugg na fragmencie rury DN 
250/400 w połączeniu z wypełnieniem mufy za pomocą agregatu do spieniania wykonanym 
przez pracowników firmy Termoekologia. Pokaz ten wzbogacony został wykonaniem przez 
Adama Dwojaka z DORATERM eksperymentu praktycznego dotyczącego wpływu wilgoci 
na wskazania przyrządów pomiarowych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu zakończone zostało 
przedstawieniem wyników prac Grupy Roboczej, która po przeanalizowaniu wypełnionych 
przez uczestników konferencji formularzy opinii i rekomendacji dla każdego z 
dyskutowanych zagadnień, dokonała ich opracowania i usystematyzowania.  
Zgodnie z oczekiwaniami, Forum DCSP staje się reprezentatywnym w skali kraju forum 

wymiany doświadczeń fachowców z różnych ośrodków w kraju, prezentacji najnowszych 
rozwiązań technologicznych i sprzętu pomiarowego oraz miejscem gdzie wypracowywane 
są wspólne rekomendacje i opinie dotyczące różnorodnych zagadnień branżowych.  
Najważniejszym zadaniem dla organizatorów oraz wszystkich aktywnie uczestniczących w 
dyskusjach i pracach Grupy Roboczej będzie dążenie do jak najpełniejszego i jak 
najszybszego wprowadzenia w życie wypracowanych wspólnie zaleceń i rekomendowanych 
procedur w zakresie, monitorowania i lokalizacji awarii sieci preizolowanych a także, 
istotnych dla późniejszej diagnostyki, technicznych aspektów budowy ciepłociągów 
preizolowanych wraz towarzyszącą im dokumentacją powykonawczą. Nie będzie to zadanie 
łatwe, ale zostaną podjęte próby na różnych polach – od aktywnego propagowania 
kluczowych zagadnień na łamach prasy fachowej i portali branżowych, poprzez 
podejmowanie tej tematyki w serii szkoleń specjalistycznych, aż po próby szukania wsparcia 
ze strony Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego. Zostaną też sprawdzone możliwości 
wyjścia z inicjatywą wprowadzenia odpowiednich zmian do norm międzynarodowych. W 
opinii większości uczestników konferencji, celem najbardziej pożądanym do realizacji, będą 
starania o opublikowanie rekomendacji II Forum DSCP w postaci broszury technicznej przez 
magazyn INSTAL. 
 
Firmy TESTERON i DORATERM – organizatorzy II Forum Diagnostów Ciepłowniczych 
Sieci Preizolowanych w Poznaniu pragną podziękować wszystkim uczestnikom konferencji 
za liczny udział, zaangażowanie w dyskusji oraz wspaniałą przyjacielską atmosferę tego 
wyjątkowego spotkania. Mamy nadzieję, iż w przyszłym roku spotkamy się w gronie równie 
zacnym i kreatywnym. 

 


