
56

Instalacje rurociàgów preizolowanych

Âmia∏o mo˝na powiedzieç, ˝e od
funkcjonowania systemu alarmowe-
go, nazywanego tak˝e systemem
nadzoru, zale˝y niezawodnoÊç funk-
cjonowania uk∏adu sieci preizolowa-
nych. Nie ma przy tym znaczenia,
czy chodzi o uk∏ad zdalaczynny wiel-
kiego miasta, sieç przesy∏owà do
osiedla czy zak∏adu pracy, wzgl´dnie
proste przy∏àcze do gara˝u czy po-
mieszczenia gospodarczego. We
wszystkich przypadkach awaria cie-
p∏ociàgu wià˝e si´ z komplikacjami
zwiàzanymi z brakiem ogrzewania,
ciep∏ej wody czy w przypadku zak∏a-
dów produkcyjnych przestojem w
produkcji. Ka˝da awaria zwiàzana
jest z kosztami, czasami koszty usu-
ni´cia awarii stanowià tylko znikomà
cz´Êç kosztów ca∏kowitych spowodo-
wanych tà awarià.

Zagadnienie nadzoru nad sieciami
preizolowanymi jest istotne, chocia˝
niejednokrotnie lekcewa˝one. Nie
tylko zresztà przez u˝ytkowników
sieci ciep∏owniczych, ale tak˝e przez
wykonawców i, co najgorsze, przez
projektantów. Wielokrotnie spotkaç
si´ mo˝na z projektami, w których
brakuje schematu alarmowego, który
powinien byç integralnà cz´Êcià do-
kumentacji. W wielu przypadkach
projektanci i monterzy wykazujà
brak podstawowych wiadomoÊci na
temat systemów alarmowych. W
konsekwencji zadanie zostaje wyko-
nane, ale bez odpowiedniego po∏à-
czenia i sprawdzenia uk∏adu. Taka
praktyka musi prowadziç pr´dzej czy
póêniej do awarii zwiàzanej z perfo-
racjà stalowej rury przewodowej. Do-
wodzà tego statystyki, które wykazu-
jà, ˝e najcz´stszà przyczynà zawilgo-
cenia pianki izolacyjnej w rurach pre-

izolowanych jest nieszczelna mufa
lub spaw na rurze przewodowej. W
efekcie wilgoç, która przedostaje si´
przez nieszczelnoÊci, wywo∏uje zja-
wiska korozyjne i zniszczenie Êcianki
rury przewodowej.

Brak norm

Zastanawiajàcà rzeczà jest, ˝e do
tego czasu pomimo, ˝e systemy rur
preizolowanych funkcjonujà od po-
nad 40 lat, nie dopracowano si´ nor-
my, która regulowa∏aby to zagadnie-
nie. Istniejà normy dotyczàce rur sta-
lowych, pianek poliuretanowych,
p∏aszcza z polietylenu, ale na syste-
my alarmowe nie. W tej sytuacji ka˝-
dy z producentów mo˝e stosowaç
w∏asne rozwiàzania. Nie ma te˝ uni-
fikacji symboliki i na rysunkach mo˝-
na si´ spotkaç z ró˝norakim oznacze-
niem tego samego elementu. Nie
jest to sytuacja dobra. Projektanci
czy wykonawcy nie zawsze potrafià
sobie poradziç, gdy z jakichÊ powo-
dów nastàpi zmiana dostawcy syste-
mu, który ma inne rozwiàzania od
tych, które sà im znane. Powiedzieç
te˝ nale˝y, ˝e w wielu przypadkach
wytwórcy systemów rur preizolowa-
nych traktujà zagadnienie systemów
nadzoru w sposób ogólnikowy i po-
bie˝ny. W wielu katalogach mo˝na
spotkaç si´ tylko ze zdawkowymi in-
formacjami dotyczàcymi elementów
systemu alarmowego, pomijane sà
zagadnienia projektowania i monta˝u
tego systemu.

Jak to dzia∏a?

Ka˝dy element systemu preizolo-
wanego ma zabudowane druty alar-

mowe, w przypadku impulsowego
systemu nadzoru, bo takim b´dzie-
my si´ zajmowaç, sà to dwa druty
miedziane, z których jeden dla od-
ró˝nienia jest pobielany. Tymi druta-
mi przekazywany jest sygna∏ testujà-
cy i to one umo˝liwiajà lokalizacj´
awarii. Aby system dzia∏a∏ i umiejsco-
wienie by∏o prawdziwe, spe∏nione
muszà byç dwa warunki. Po pierw-
sze, druty alarmowe ka˝dego z zasto-
sowanych elementów, tj. rur, kolan,
trójników, zaworów i innych muszà
byç ze sobà po∏àczone. Po drugie,
musi byç znana konfiguracja po∏à-
czeƒ. O ile ∏àczenie ze sobà drutów
dla odcinków prostych nie stwarza
problemów, to w przypadku trójni-
ków czy kolan pionowych pojawiajà
si´ one, ale o tym bli˝ej w dalszej
cz´Êci. Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e obydwa
warunki sà spe∏nione, a mimo to ze
znalezieniem miejsca awarii sà k∏o-
poty. Dochodzi tu bowiem trzeci ele-
ment, niezale˝ny od monta˝ysty –
geodezyjna inwentaryzacja powyko-
nawcza. Ale to ju˝ inne zagadnienie,
my zajmijmy si´ alarmami. Jednym z
podstawowych elementów systemów
alarmowych jest puszka przy∏àcze-
niowa. Puszki montowane sà w po-
mieszczeniach, w których koƒczy si´
preizolacja, b´dà to wi´c kot∏ownie,
w´z∏y cieplne, rozdzielacze, piwnice,
komory. Puszki mogà byç przezna-
czone do monta˝u na rurze przewo-
dowej. W takim przypadku odpo-
wiednio wyprofilowany p∏askownik
(uszko) przyspawa si´ do stalowej
rury przewodowej, a do niego mocu-
je si´ przy pomocy nakr´tki korpus
puszki. Dlatego ka˝da puszka posia-
da gwintowany trzpieƒ, który wpro-
wadza si´ w otwór w uszku i z drugiej
strony dokr´ca nakr´tk´. Z przeciw-
nej strony puszki wyprowadzony jest
drut alarmowy, który ∏àczy si´ z dru-
tem wyprowadzonym z rury preizolo-
wanej. Po∏àczenie uszka z rurà prze-
wodowà stanowi uziemienie i umo˝-
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liwia pomiar pomi´dzy drutem mie-

dzianym a rurà stalowà prowadzony z

gniazda znajdujàcego si´ u góry pusz-

ki. W gniazdo wkr´cony mo˝e te˝

byç odpowiedni kabel koncentryczny

którym sygna∏ przekazywany jest na

inne urzàdzenia nadzoru. W praktyce

spotkaç si´ mo˝na tak˝e z drugim ro-

dzajem puszek przy∏àczeniowych. Sà

to zwyk∏e natynkowe puszki instala-

cyjne o odpowiedniej klasie szczel-

noÊci. W takiej puszce umieszczona

jest elektryczna listwa przy∏àczenio-

wa do której doprowadzone i odpo-

wiednio po∏àczone sà druty systemu

alarmowego. Monta˝ tych puszek

mo˝e odbywaç si´ na Êcianie w sà-

siedztwie rury preizolowanej,

wzgl´dnie bezpoÊrednio na niej. Do

puszki montowanej na Êcianie musi

byç doprowadzony dodatkowo drut

dajàcy po∏àczenie z rurà stalowà. Naj-

cz´Êciej drut mocuje si´ do Êrubki

przyspawanej ∏bem do rury przewo-

dowej. Mo˝liwy jest te˝ wariant, ˝e

puszka mocowana jest na wsporniku

przyspawanym bezpoÊrednio do rury

stalowej. Wariantów wyprowadzenia \
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pod∏àczenia puszki jest wiele i ka˝de

rozwiàzanie jest dobre, jeÊli spe∏nio-

ne zostajà przes∏anki:

l puszka powinna byç zamontowana

w miejscu ∏atwo dost´pnym, umo˝li-

wiajàcym pomiary,

l do puszki zawsze powinno byç do-

prowadzone uziemienie,

l wyprowadzenie drutów nie mo˝e

powodowaç nieszczelnoÊci zakoƒcze-

nia termokurczliwego,

l prowadzenie drutów powinno

uniemo˝liwiaç ich wzajemny kon-

takt,

l wyprowadzone druty powinny byç

oznaczone w sposób pozwalajàcy na

identyfikacj´ drutów w piance poli-

uretanowej rury preizolowanej.

Dwa typy

W praktyce mo˝na si´ spotkaç z

dwoma typami impulsowych syste-

mów alarmowych w rurach preizolo-

wanych; uk∏adem otwartym i za-

mkni´tym. W zale˝noÊci od wybra-

nego wariantu dobierane sà elemen-

ty systemu. Niektórzy producenci

rur preizolowanych dostarczajà ele-

menty do obydwu uk∏adów inny

skierowani sà tylko na jeden z nich.

Spróbujmy przeanalizowaç obydwa

warianty.

Na rys. 1 i 2 przedstawiono sieç

ciep∏owniczà zasilajàcà z kot∏owni

(1) dwa obiekty (2, 3) posiadajàcà

odrzut do komory (4). Przy czym od-

rzut do obiektu 2 jest w prawo, a do

komory 4 w lewo. W pomieszczeniu

kot∏owni zainstalowany jest dwuka-

na∏owy detektor awarii nazywany

tak˝e sygnalizatorem. Jak widaç z ry-

sunków, przebieg sygna∏u w zale˝no-

Êci od wybranego wariantu jest ró˝ny.

I tak w przypadku uk∏adu zamkni´-

tego sygna∏ wysy∏any spod zacisku 6

przez detektor z kana∏u pierwszego

obs∏ugujàcego rurociàg zasilajàcy bie-

gnie przewodem YDY i drutem bia-

∏ym do puszki przy∏àczeniowej znaj-

dujàcej si´ w obiekcie 2, nast´pnie

do obiektu 3, w którym, dzi´ki z∏àcz-

ce wyprowadzonej ponad zakoƒcze-

nie termokurczliwe, przechodzi na

drut czerwony, którym podà˝a po-

przez komor´ 4 (z∏àczka pod zakoƒ-

czeniem termokurczliwym) z powro-

tem do pomieszczenia kot∏owni. Do-

staje si´ ponownie pod zacisk 4 w de-

tektorze i w ten sposób p´tla si´ za-

myka. Podobnie wyglàda sytuacja dla

kana∏u drugiego obs∏ugujàcego ruro-

ciàg powrotny. W tym przypadku wy-

korzystywane sà wszystkie druty

alarmowe zabudowane w sieci pre-

izolowanej, a sygna∏ przebiega przez

ka˝dy element preizolowany dwu-

krotnie, tyle ˝e innym drutem.

Inaczej rzecz si´ ma w uk∏adzie

otwartym przedstawionym na rys. 2.

Tutaj sygna∏ obs∏ugujàcy rurociàg za-

silajàcy wychodzi tak˝e z gniazda na

kanale pierwszym i kablem koncen-

trycznym dostaje si´ do puszki przy-

∏àczeniowej zamontowanej na ruro-

ciàgu zasilajàcym. Nast´pnie drutem

bia∏ym przechodzi do obiektu 2,

gdzie poprzez puszki przy∏àczeniowe

i kabel koncentryczny przedostaje

si´ na kabel czerwony i biegnie nim

poprzez trójniki do komory 4, gdzie

poprzez z∏àczk´ przedostaje si´ na

sàsiedni drut i dociera do puszki

przy∏àczeniowej przymocowanej do

rurociàgu zasilajàcego w obiekcie 3.

W tym miejscu nast´puje wygasze-

nie sygna∏u dzi´ki koƒcówce zerujà-

cej wkr´conej w gniazdo puszki przy-

∏àczeniowej. W tym wariancie drut

czerwony w rurociàgu magistralnym

nie jest wykorzystywany. Podobnie

rzecz si´ ma w rurociàgu powrotnym

obs∏ugiwanym przez kana∏ drugi. Jak

widaç, ten sam cel zosta∏ zrealizowa-

ny dwoma drogami. Zauwa˝yç nale-

˝y, ˝e w przypadku uk∏adu otwartego

zastosowano, oprócz detektora, tylko

jednà puszk´ przy∏àczeniowà, w

przypadku systemu otwartego wyma-

gany by∏ monta˝ 8 puszek, kabli kon-

centrycznych i koƒcówek zerujàcych.

Ma to rzecz jasna swoje odzwiercie-

dlenie w kosztach budowy uk∏adu. I

jeszcze jedna bardzo istotna rzecz.

Na schemacie wyglàda to prosto, w

praktyce monter, który nie jest Êwia-

domy tego, co robi, cz´sto pope∏nia

b∏àd przy wykonywaniu po∏àczeƒ w

trójniku przy komorze 4. Ze schema-

tu wynika, ˝e bia∏y drut z rury magi-

stralnej powinien byç po∏àczony z

czerwonym w rurze przy∏àcza. Przez

proste po∏àczenie w trójniku, który

kieruje odrzut w lewo, takiego po∏à-

czenia si´ nie uzyska, dlatego nale˝y

pami´taç, aby w mufach przed i za

trójnikiem wykonaç mijank´ drutów

w celu uzyskania odpowiedniego po-

∏àczenia. Tego problemu nie ma w
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uk∏adzie zamkni´tym, tutaj zawsze ∏àczy si´ druty wycho-

dzàce na siebie na wprost, bez wzgl´du na to, czy trójnik

ma odrzut na prawo, czy na lewo. Takie po∏àczenia wynika-

jà ze sposobu prowadzenia drutów w trójnikach. Z regu∏y

wszyscy producenci prowadzà druty alarmowe w ten spo-

sób, ˝e drut od strony odga∏´zienia jest wyprowadzany na

stron´ koƒcówki odga∏´zienia, a drugi prowadzony jest na

przelot wzd∏u˝ rury g∏ównej. Dawniej jeden z producen-

tów dostarcza∏ trójniki, w których obydwa druty wychodzi-

∏y na stron´ przy∏àcza i wtedy patrzàc od czo∏a by∏y ich

cztery, a ˝àdany uk∏ad uzyskiwa∏o si´ przez odpowiednie

ich po∏àczenie. Ale takich trójników ju˝ si´ nie spotyka.

Jak by na zagadnienie nie patrzeç, monter przed ∏àcze-

niem drutów w trójniku powinien „przedzwoniç” druty w

celu ich identyfikacji.

Pomiary sprawdzajàce uk∏adu mo˝na prowadziç z dowol-

nego pomieszczenia z dost´pnymi drutami po od∏àczeniu

detektora. W przypadku uk∏adu zamkni´tego pomiary te

mo˝na zrealizowaç z obiektu 3 po roz∏àczeniu z∏àczki wy-

prowadzonej poza zakoƒczenie termokurczliwe. W dotych-

czasowych rozwa˝aniach nie by∏o mowy o d∏ugoÊci obs∏ugi-

wanej trasy. Detektor charakteryzuje si´ okreÊlonà d∏ugo-

Êcià obs∏ugiwanej trasy. W praktyce jest to jeden kilometr

mierzony wzd∏u˝ drutu w starszych typach lub 2 km w

nowszych typach detektorów. Mo˝e wi´c zaistnieç przypa-

dek, i takie sytuacje si´ zdarzajà, ˝e przy uk∏adzie otwar-

tym do obs∏ugi rejonu wystarczy jeden detektor, a przy

uk∏adzie zamkni´tym wymagane b´dà dwa.

Przedstawione tutaj przyk∏ady sà jedynie namiastkà za-

gadnienia. Przy sieciach rozga∏´ênych stosuje si´ wiele ró˝-

norakich rozwiàzaƒ pozwalajàcych na realizacj´ celu. Sto-

suje si´ np. przeskok sygna∏u z rurociàgu zasilajàcego na

powrotny, przeskok ten mo˝e si´ odbywaç w pomieszcze-

niu, typowym kablem koncentrycznym, lub pod ziemià

przy pomocy tzw. kabli przeskoczeniowych.

Jak by na to nie patrzeç, przed przystàpieniem do mon-

ta˝u systemu alarmowego w rurach preizolowanych nale˝y

zapoznaç si´ ze schematem alarmowym i przemyÊleç

wszystkie sprawy, bowiem b∏´dy pope∏nione w ∏àczeniu

mogà wiàzaç si´ z koniecznoÊcià demonta˝u mufy i ponow-

nym, ju˝ prawid∏owym ∏àczeniem wzgl´dnie pozostawa-

niem niektórych przy∏àczy poza nadzorem. Dlatego nie-

odzownym elementem koƒcowego odbioru sieci przez in-

westora powinna byç kontrola poprawnoÊci dzia∏ania syste-

mu alarmowego wykonana przez niezale˝nà firm´.

Opisane tu zagadnienie dotyczy sieci rozga∏´ênych o du-

˝ych d∏ugoÊciach, firmy instalacyjne realizujà bardzo cz´-

sto krótkie przy∏àcza, mo˝e z jednym odga∏´zieniem, do

realizacji których inwestor nie zamawia w ogóle jakichkol-

wiek elementów systemu alarmowego. W takich przypad-

kach jedyne co mo˝na zrobiç to wyprowadziç druty alarmo-

we spod zakoƒczeƒ termokurczliwych. Nie czyni si´ tego

jedynie w komorach i pomieszczeniach, które mogà byç za-

lane wodà. W tych przypadkach druty nale˝y ∏àczyç pod za-

koƒczeniami termokurczliwymi. Wyprowadzenie drutów

na zewnàtrz u∏atwia spraw´ w przypadku koniecznoÊci

sprawdzenia systemu, wtedy mo˝na to zrobiç bez koniecz-

noÊci demonta˝u zakoƒczeƒ, które cz´sto ulegajà podczas

tej operacji zniszczeniu.

Adam Dwojak
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