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�Największa sieć ciepłownicza w Unii Europejskiej / długość =1700 km

�Obszar zasilania = 190 km2 / WSC pokrywa 80% potrzeb cieplnych stolicy

� Sieć zasila prawie 19 000 obiektów, w tym budynki mieszkalne, biurowe, szpitale, szkoły i centra handlowe

� Sprzedaż ciepła = 34 100 TJ / Max zapotrzebowanie WSC na energię cieplną = 3600 MWt.
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Diagnostyka sieci ciepłowniczej (1/3)

Diagnostyka 
Sieci 

Ciepłowniczej
Metody 

akustyczne Inspekcje 
robotem

5

Metody 
termowizyjne

Metody 
tradycyjne

robotem



� Pomiary grubości ścianki rurociągu;

� Odkrywki kontrolne (kontrole punktów stałych i

kierunkowych oraz kompensatorów w komorach);

� Próby ciśnieniowe / szczelności (wykrywanie nieszczelności,

badanie spoin).

Metody tradycyjne

� Bezpośrednie pomiary wykorzystujące zjawisko korelacji

dźwięku z dwóch czujników;

� Precyzyjne wskazanie miejsc uszkodzeń oscylujących w

granicach +/- 2,5 m;

� Metoda najczęściej wykorzystywana przy lokalizacji
awarii.

Diagnostyka sieci ciepłowniczej (1/3)

Metody akustyczne

awarii.



� Wizualna ocena elementów kanału ciepłowniczego;

� Możliwość inspekcji w miejscach trudno dostępnych, bez

konieczności narażania bezpieczeństwa pracownika;

� Możliwość wykorzystania zarówno przy diagnostyce obiektu
jak i lokalizacji awarii;

� Zasięg robota = 150 m.

Inspekcje robotemInspekcje robotem

Diagnostyka sieci ciepłowniczej (2/3)

Panel sterujący
Szpula z przewodem 

zasilająco-pomiarowym Robot

Korozja kompensatora (19m)

Korozja podpory kierunkowej (51m)



� Przenośny sprzęt do fotografii w podczerwieni: kamery, telefony z wbudowaną

kamerą, drony;

� Prosty i bezinwazyjny sposób uzyskania informacji o badanym obiekcie;

� Badanie sieci i kompensatorów;

� Niewrażliwości na zewnętrzne warunki oświetleniowe i pogodowe;

� Możliwość wytypowania krytycznych obszarów sieci (pod względem cieplnym).

Fotografia termowizyjna

Diagnostyka sieci ciepłowniczej (3/3)

� Możliwość wytypowania krytycznych obszarów sieci (pod względem cieplnym).



Termowizja z powietrza SCANDAT

� W latach 2016 i 2017 po przelotach firmy Scandat i wykonaniu szeregu zdjęć

termowizyjnych powstało 1217 map w skali 1:500;

� zbadano ok. 75% całkowitego obszaru Warszawy;

� wykryto 27 podejrzeń wycieku wody lub poważnych szkód izolacyjnych

oraz 125 podejrzeń znacznych usterek izolacji.



Prewencja i remonty

Zrealizowane zadania prewencyjne obejmują:

� roboty budowlane w komorach

� wymiana armatury w komorach

� wymiana armatury na preizolatach

� wymiana skorodowanych odcinków rurociągów

� wymiana odwodnień i odpowietrzeń

wymiana kompensatorów

617613

Ocena diagnostyczna elementów sieci w 2017 roku

� wymiana kompensatorów

� wymiana tulej termometrycznych

Ilość zadań wykonanych w 2017 roku:

235 612

Ocena podpór stałych 

Ocena podpór kierunkowych 

Ocena kompensatorów 

Łączna długość sieci poddanej diagnostyce w 2017r:

167 km (=153 odcinki sieci)



Ilość wymian w ramach remontów w 2017 roku
(do 30.10.2017)

Wymiany elementów węzłów w 2017 roku

C.O. zawór c.o. 128

siłownik c.o. 290

czujnik zanurzeniowy c.o 33

czujnik temp zewnętrznej 55

elektroniczny regulator cyfrowy 225

Prewencja i remonty

11

309

3762

324
Wymiana pomp

Wymiana wymienników co 

Wymiana wymienników cw 

Wymiana liczników 

= 747

elektroniczny regulator cyfrowy 225

termostat STW 14

zestaw automatyki pogodowej c.o. 2

C.W.

= 566

zawór c.w 115

siłownik c.w. 129

czujnik zanurzeniowy c.w. 8

termostat STB 80

zestaw automatyki c.w. 35

regulator dp/v 199



Stan techniczny majątku

Znaczenie dla systemu

Zdrowie i bezpieczeństwo

Funkcjonalność

Ryzyka zewnętrzne

SDM Planowanie odtworzenia majątku

Modernizacje i remonty Inwestycje

Ryzyka zewnętrzne

Koszty



Stabilność

Stały Nadzór

Stabilność



Cel: 

optymalne sterowanie pracą sieci w 
warunkach normalnej eksploatacji, jak i 

w stanach awaryjnych. 

Inteligentna Sieć Ciepłownicza

Wartość projektu: 58 mln zł

Dofinansowanie NFOŚiGW: 
14 mln zł 

Wyposażenie sieci ciepłowniczej w:

� urządzenia pomiarowe

� środki transmisji danych

� aplikacje zapewniające wsparcie decyzji. 



System telemetrii i telesterowania 

w 3 przepompowniach 

(Golędzinów, Marymont, Batory)

System telemetrii i telesterowania 

Kluczowe elementy Projektu ISC

w 27 komorach ciepłowniczych

System telemetrii 

w 52 komorach ciepłowniczych

System telemetrii i telesterowania 

w 2500 węzłów cieplnych



Zarządzanie Warszawską Siecią Ciepłowniczą

Czujniki elektryczne zainstalowane w:

� obiektach wytwórczych 

� przepompowniach

� komorach 

� węzłach;

Zdalny odczyt co 15 min 
(ok. 400 000 zmiennych)

Dyspozytornia

System Optymalizacji i Wsparcia Decyzji

System Kontroli Dystrybucji

Model Sieci on-line

Centralne Repozytorium Danych Pomiarowych

Prognoza pogody

Monitorowanie i zdalne sterowanie w czasie rzeczywistym Planowanie parametrów dla źródeł

Przepompownie Komory ŹródłaWęzły

Optymalizacja łańcucha dostawWykrywanie awarii



Zdalny odczyt danych niezbędnych 
do miesięcznego bilingu  

Bieżąca eksploatacja systemu 
ciepłowniczego

Wykorzystanie danych ISC

Obsługa sytuacji awaryjnych                              
na sieci i węzłach ciepłowniczych

Analiza poprawności pracy węzłów 
i układów pomiarowych

Monitorowanie bieżącej sprzedaży                    i 
przygotowanie prognoz zapotrzebowania  
systemu na ciepło



Pokrycie ponad 50% sieci

BRANDES- pomiar rezystancji izolacji termicznej

2017-2019



Responsywność

Pogotowie 
Ciepłownicze

Responsywność



Pogotowie Ciepłownicze (1/2)

� Działa 24/7 nieprzerwanie od 60 lat;

� Natychmiastowa reakcja na zgłoszenie;

� 3 brygady 10-osobowe oraz 5 koordynatorów
pracujących zmianowo;pracujących zmianowo;

� Każda brygada interwencyjna składa się ze

specjalistów:

� monterów c.o. i c.w.u.,

� automatyków,

� elektryków,

� przeszkolonych dodatkowo w zakresie ratownictwa
medycznego.



Pogotowie Ciepłownicze (2/2)  

� Ustalenie rodzaju, miejsca i zakresu awarii;

� Zabezpieczenie miejsca zdarzenia;

� Zatrzymanie wypływu nośnika z uszkodzonej instalacji c.o. i

c.w. (odwodnienie);

� Obsługa inwestycji (wyłączenia i uruchomienia s.c)

Zakres działania Pogotowia Ciepłowniczego Veolia:

Pogotowie 
Ciepłownicze 

993

1518

3898

44

działania na s.c.

działania na w ęzłach

interwencje zewn ętrzne

� Obsługa inwestycji (wyłączenia i uruchomienia s.c)

� Usunięcie awarii poprzez:

� Uszczelnienie armatury

� Założenie obejmy

� Miejscowe spawanie uszkodzonej rury

� Odcięcie niesprawnego grzejnika, pionu lub części instalacji

� Uruchomienie instalacji po usunięciu awarii

� Przywrócenie ogrzewania poprzez:

� Uzupełnienie ubytków wody instalacji c.o.

� Odpowietrzenie instalacji lub poszczególnych grzejników

� Uruchomienie pomp cyrkulacyjnych.

Działania Pogotowia Ciepłowniczego w 2016 roku:



Liczba awarii

Efekty dotychczasowych działań prewencyjnych

Szt. 12,0
Ubytki na sieci

� Spadek o 30% liczby awarii w latach 2013-2016 

� Stały trend spadkowy.

�Redukcja wielkości ubytków wody o 35% w ciągu 4 lat

�Kontynuacja diagnostyki sieci w celu dalszej redukcji 
ubytków nośnika ciepła. 
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Dziękuję za uwagę ! Dziękuję za uwagę ! 


