
Ciepło bez strat
– system antydyfuzyjny od Radpol

Stan infrastruktury ciepłowniczej w wielu miejscach w Polsce nie jest idealny,
a systemy – przestarzałe. Firma Radpol promuje nowe rozwiązanie o większej
żywotności niż konwencjonalne rurociągi, które mogą pracować z niskimi
stratami ciepła na przesyle, dużo dłużej niż obecne systemy.

Maciej szramek: proszę powiedzieć o charaktery-
styce nowego systemu rur preizolowanych, który 
chcecie wprowadzić na rynek.
anna Kułach: Na początku chciałabym podkreślić, 
że rozwiązanie, którego Radpol planuje być wio-
dącym producentem, jest technologią stworzoną 
z myślą o środowisku naturalnym. Zależy nam na 
tym, aby nasze produkty ograniczały negatywny 
wpływ człowieka na środowisko. Analizy potwier-
dzają, że przeważającą część infrastruktury cie-
płowniczej w Polsce stanowią przestarzałe ciepło-
ciągi. Rozwiązania, które zamierzamy wprowadzać 

na rynek, w tym te z barierą dyfuzyjną, pozwolą 
nie tylko zmniejszyć straty ciepła w procesie jego 
przesyłu, ale też wydłużą żywotność systemów cie-
płowniczych, a co za tym idzie – zmniejszą często-
tliwość wymiany rur, co również będzie korzyścią 
dla środowiska. Sieci w naszym kraju wykazują dziś 
dość duże straty ciepła na przesyle. Wiemy, że rosną 
one wraz ze starzeniem się rur. Istnieją oczywiście 
regiony w Polsce, które mają ten wskaźnik niższy, 
gdzie rzeczywiście o rury i sieci dba się lepiej, ale są 
to przeważnie te miejsca, gdzie ciepło systemowe 
jest „młodsze”. Na rynku mówi się obecnie otwarcie 
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o tym, że priorytetem nie są inwestycje polegające 
na modernizacji sieci, priorytetem jest moderniza-
cja źródeł ciepła. Radpol stoi na stanowisku nieco 
odmiennym – uważamy, że to właśnie moderniza-
cja sieci przesyłowej powinna być najważniejsza, 
aby później do bardziej efektywnej sieci móc dosto-
sowywać źródła ciepła i ich moc. Chodzi o to, żeby 
inwestycja w wytwarzanie nie była przeszacowana 
przez nieefektywny przesył ciepła. 

W  tym momencie ciepłownictwo nie ma dużego 
komfortu w decydowaniu o kierunku inwestycji przez 
wzgląd na restrykcyjne regulacje środowiskowe. 
aK. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że cie-
płownictwo musi dostosować się do narzuconych 
wymogów w zakresie emisji. Modernizacja źró-
dła pod kątem emisji jest obecnie inwestycją jak 
najbardziej niezbędną i priorytetem, jeżeli chodzi 
o potrzebę spełnienia bieżących wymagań. Idę jed-
nak o krok dalej i mam na myśli pewien idealny 
model, który moim zdaniem warto brać pod uwa-
gę planując inwestycje. Chodzi o to, aby zacząć od 
zmodernizowania sieci, by potem to nieefektywne 
i stare źródło ciepła odstawić, a nie modernizować 
je przy dużych nakładach. Korzystniej wybudo-
wać mniejsze źródło, źródło ekologiczne, bardziej 
dopasowane do lepszej, bardziej efektywnej sieci. 
I to nie jest kwestia inwestycji za rok czy dwa lata, 
tylko bardziej w perspektywie pięcio-, dziesięcio-
letniej. Przyniesie ona jednak większe korzyści niż 
te doraźne, o jakich myślimy teraz. Jeżeli dzisiaj 
spółki ciepłownicze zainwestują środki jedynie 
mając na względzie spełnienie wymagań dotyczą-
cych emisji, to trudno będzie im za kilka lat podjąć 
decyzję o kolejnych nakładach. Trzeba sobie jed-
nak zadać pytanie, co długoterminowo da większe 
korzyści i jakich dalszych zmian regulacji może-
my się spodziewać. Naszym nieszczęściem jest to, 
że wiele firm będących w posiadaniu źródeł myśli 
krótkoterminowo pod kątem spełnienia obecnych 
wymagań. Uważam, że takie podejście powoduje, 
że my tak naprawdę w tym środowisku niewiele 
docelowo poprawimy. Jeśli popatrzymy w szerszej 
perspektywie i tak jak powiedziałam, najpierw 
zaczniemy od sieci, to efekt środowiskowy będzie 
dużo lepszy. Na pierwszy rzut oka w perspektywie 
krótkoterminowej nasze rozwiązanie może wyda-
wać się nieopłacalne, ponieważ jest droższe, jeśli 
jednak spojrzymy na dłuższy okres i korzyści, jakie 
ta technologia za sobą niesie, to wtedy widać, że 
zaczyna się to zwracać.

proszę więc powiedzieć, jak to wygląda, jeśli spoj-
rzymy właśnie trochę szerzej?
aK. Można śmiało powiedzieć, że proponowane 
przez nas rozwiązanie to pierwszy polski kompletny 
system rur z barierą dyfuzyjną. Produkt, który wpro-
wadzamy na rynek, jest kompleksowym systemem 

rur preizolowanych, łącznie z systemem łączenio-
wym muf, jak i kształtkami niezbędnymi do budowy 
pełnego rurociągu. Posiada warstwą antydyfuzyjną, 
która zapobiega przedostawaniu się gazów zarówno 
do środka, jak i  na zewnątrz. Warstwa izolacyjna 
dłużej pozostaje bez uszczerbku i dzięki temu dłużej 
zapewnia nam niskie straty przesyłowe, na czym 
docelowo powinno wszystkim zależeć. W  związku 
z  tym, że płaszcz, który chroni rurę jest jednak 
bardziej skomplikowany technologicznie, niż ten 
obecnie stosowany, rozwiązanie to jest droższe niż 
standardowe. Konstrukcja omawianego płaszcza 
nie wygląda tak, jak tych obecnie stosowanych, 
gdzie mamy tylko materiał HDPE, który jest prze-

nikalny przez gazy w jedną i drugą stronę. W naszej 
technologii pomiędzy dwoma warstwami HDPE 
znajduje się bariera z EVOH – to materiał najbar-
dziej znany z przemysłu spożywczego, folia, która 
chroni artykuły spożywcze przed przenikaniem 
gazów, co powoduje, że mają dłuższą żywotność. 
To jest technologia, którą wykorzystujemy, którą 
opatentowaliśmy. Zbudowane w ten sposób systemy 
są długowieczne. Pomimo tego, że to zaawansowanie 
technologiczne więcej kosztuje – koszt wytworzenia 
danego elementu jest wyższy – to w dłuższej perspek-
tywie przynosi wymierne korzyści. 

proponowane przez nas rozwiązanie to
pierwszy polski kompletny system rur
z barierą dyfuzyjną
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a  jeśli chodzi o  czas produkcji systemów w  tej 
technologii? Czy też jest inny niż w  tradycyjnych 
rozwiązaniach? 
aK.  Raczej nie. Jeśli chodzi o rury i mufy, jest prak-
tycznie taki sam. W przypadku kształtek czas produk-
cji jest wydłużony, ponieważ pewne elementy war-
stwy EVOH trzeba modyfikować w procesie produkcji, 
co wymaga więcej uwagi i czujności. Utrudnieniem 
jest przezbrajanie maszyn. Maszyna przezbrojona na 
produkcję płaszcza z  warstwą antydyfuzyjną musi 
być bowiem bardzo dobrze oczyszczona, żeby sys-
tem bez tej warstwy miał możliwość prawidłowego 
łącznia się z innymi elementami w trakcie budowy. 

Witold niesiołowski: Istotą systemu rur Radpol 
z  barierą dyfuzyjną jest wyprodukowanie płaszcza 
osłonowego o trzech warstwach. To proces bardziej 
skomplikowany niż konwencjonalne rozwiązania. 
Pierwsza warstwa, ścianka płaszcza osłonowego, 
zrobiona jest z HDPE. Drugą, środkową warstwę, peł-
niącą rolę bariery dyfuzyjnej, wytwarza się z EVOH, 
a trzecią, wewnętrzną – ze zmodyfikowanego HDPE 
z  koronowaną powierzchnią wewnętrzną na styku 
z  pianką PUR. Dzięki opanowaniu tej technologii 

możemy wykonać cały system rur preizolowanych 
z barierą dyfuzyjną. Rury proste, wszystkie kształtki, 
kolana, trójniki, armaturę i mufy. Jesteśmy w stanie 
produkować rury preizolowane do 16 metrów długo-
ści w średnicach od DN 20 w płaszczu osłonowym 
110 do DN 250 – mam tu na myśli rurę przewodową 
stalową, do płaszcza osłonowego 400. Tak samo 
kształtki, jak i mufy. Dzięki tej barierze eliminujemy 
problem starzenia się pianki i wzrostu współczyn-
nika przewodzenia ciepła lambda w  funkcji czasu 
eksploatacji sieci ciepłowniczej.

Nasze rozwiązanie gwarantuje utrzymanie 
współczynnika lambda na stałym poziomie, przez 
cały czas eksploatacji ciepłociągu. Straty na przesyle 
w okresie 10-letniej eksploatacji będą o 15% niższe 
w stosunku do ciepłociągu bez bariery dyfuzyjnej. 
Im dłużej eksploatowany będzie ciepłociąg, tym 
oszczędność będzie większa.

W promowaniu swojego produktu zwracacie uwagę 
przede wszystkim na aspekt ochrony środowiska. 
Jak jest on uzyskiwany?
aK. Głównym elementem jest przede wszystkim 
minimalizacja strat przesyłowych, o  których 
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wspomniał pan Witold. Straty ciepła na przesyle 
utrzymywane są na tym samym poziomie przez 
cały okres eksploatacji ciepłociągu. Natomiast na 
rurach bez bariery straty ciepła na przesyle rosną. 
Im dłuższy okres eksploatacji w  odniesieniu do 
systemów z barierą, tym oszczędności są większe. 
Naszym zdaniem istotne jest patrzenie całościowe 
i zauważamy, że większym zrozumieniem wykazują 
się firmy posiadające zarówno sieci, jak i wytwarza-
jące ciepło oraz te, które patrzą na swoją działalność 
długoterminowo. System antydyfuzyjny oznacza 
dla środowiska mniejszą emisję zanieczyszczeń 
ze względu na podniesienie efektywności poprzez 
ograniczenie strat na przesyle. Ponadto stosujemy, 
jako złącza rur preizolowanych w naszym systemie 
z  barierą dyfuzyjną, mufy sieciowane radiacyjnie 
a nie chemicznie. Nasze mufy sieciowane radiacyj-
nie są o  wiele bardziej bezpieczne i  przyjazne dla 
środowiska.

 
Czy państwa technologia, która wykazuje mniej 
strat ciepła, jest w stanie pomóc systemom cie-
płowniczym w  rozwijaniu się na większej prze-
strzeni?
aK. Tak, oczywiście. Jeśli mamy rury preizolowane 
z  barierą dyfuzyjną, gdzie nie występują już tak 
znaczne problemy ze stratami na przesyle, istnieje 
możliwość dostarczania ciepła o dobrych parame-
trach na większe odległości. Uważamy, że w dobie 
promowania ciepła systemowego jako najlepszego 
sposobu na walkę z emisją gazów do atmosfery, to 
rozwiązanie pomoże w  podłączeniu odbiorców do 
sieci ciepłowniczych, którzy wcześniej nie mogli na 
to liczyć. 

na rynku istnieją już rozwiązania z barierą. Czym 
wasza propozycja różni się od innych?
Wn. W innych rozwiązanych jako barierę dyfuzyjną 
stosuje się folię tworzywową, aluminiową lub EVOH 
umieszczony pomiędzy izolacją pianki PUR a płasz-
czem osłonowym. U nas tymczasem warstwa EVOH 
jest wbudowana w płaszcz osłonowy. W rozwiązaniu 
innych producentów warstwa antydyfyzyjna oczywi-
ście spełnia swoją rolę, ale przez jej umiejscowienie 
w  sposób istotny może pogorszyć jeden z  najważ-
niejszych parametrów wytrzymałościowych pre-
izolowanego zespołu rurowego, tj. wytrzymałość na 
ścinanie. Wynika to z wyeliminowania przez zasto-
sowaną barierę dyfuzyjną tzw. efektu koronowania 
wewnętrznej powierzchni płaszcza osłonowego. To 
koronowanie ma na celu zwiększenie przyczepności 
pianki do płaszcza osłonowego rury preizolowanej. 
Jeżeli między pianką a  płaszczem jest folia, może 
przyczynić się to do znacznego obniżenia przyczep-
ności. EVOH jest również bardzo czuły na wilgoć, 
ulega przez nią degradacji. Jeżeli u  nas znajduje 
się on w środku płaszcza osłonowego, to pozostaje 
przed tą wilgocią zabezpieczony i dlatego jest trwa-

ły. Natomiast jeśli cienką warstwę umieścimy na 
wewnętrznej stronie płaszcza osłonowego, to – jak 
mówiłem wcześniej – może wystąpić problem z ko-
ronowaniem i wilgocią. 

Czy myślicie państwo, że produkt będzie cieszył się 
w polsce zainteresowaniem?
aK. Widzimy pewne bariery wynikające głównie 
ze skupienia się przedsiębiorstw na perspektywie 
krótkoterminowej, chcemy jednak w sposób rzetelny, 
poparty analizami i badaniami przedstawiać naszym 
klientom korzyści, jakie płyną z rozwiązania Radpol 
w dłuższym okresie, zarówno te środowiskowe, jak 
i  ekonomiczne. Wierzymy w  to, że aspekty środo-
wiskowe, jak i  technologiczne i  długoterminowo 
finansowe przekonają rynek do tego rozwiązania.
_________________________________________________________

Rozmawiał Maciej Szramek, redaktor
„Energetyki Cieplnej i Zawodowej”
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