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Prak�ty�ka�bu�do�wy�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�(10)

W za leż no ści od za ło żeń pro jek to -

wych, umie jęt no ści pro jek tan ta i

upodo bań in we sto ra sys tem nad zo ru

mo że być re ali zo wa ny we dług za sa dy

otwar tej lub za mknię tej. W po przed -

nim ar ty ku le opi sa ny zo stał sys tem

otwar ty, dzi siaj omó wi my za mknię ty

sys tem alar mo wy w ru ro cią gach pre -

izo lo wa nych. Za ło żyć moż na, że bio -

rąc pod uwa gę ogół re ali zo wa nych sie -

ci, oby dwie me to dy są sto so wa ne rów -

nie czę sto.

Cią�gły�nad�zór

Urzą dze nie nad zo ru cią głe go przy

sys te mach za mknię tych po łą czo ne

jest z dru ta mi sys te mu alar mo we go

ka blem trzy ży ło wym (np. YDY 1,5

mm2) przy pa da ją cym na każ dy ka nał.

Przy pro stym ukła dzie pę tli w jed nym

ru ro cią gu dru ty po łą czo ne są w ten

spo sób, że bia ły z ru ry łą czy się z nie -

bie skim z ka bla i od po -

wied nio czer wo ny z

czar nym, a ma sę z żół to -

zie lo nym. Spo sób pod łą -

cze nia ma sy za le ca ny

przez jed ną z firm po ka -

za no na ry sun ku. Na

uwa gę za słu gu je, nie ste -

ty, rzad ko sto so wa ny na

bu do wach spo sób

uszczel nie nia miej sca

wy pro wa dze nia ka bla.

Jak wi dać na ry sun ku,

jest on ob ło żo ny ma są

uszczel nia ją cą, na któ rą

na kła da ne jest na stęp -

nie za koń cze nie ter mo -

kurcz li we. Ta kie roz wią -

za nie za po bie ga ewen tu al ne mu prze -

do sta wa niu się wo dy do wnę trza osło -

ny. O ile w ukła dach otwar tych z przy -

łą czem ma so wym nie ma pro ble mu,

bo wiem wspor nik za wsze mu si być

przy spa wa ny do ru ry prze wo do wej, o

ty le w ukła dach za mknię tych czę sto

moż na się spo tkać z bra kiem ma sy.

Mon te rzy nie my ślą o tym, że kie dyś

do po mia rów ko niecz ne bę dzie pod -

łą cze nie przy rzą dów do ru ry prze wo -

do wej, któ ra z re gu ły jest przez izo -

me ry szczel nie za izo lo wa na. W ta kim

przy pad ku dla do ko na nia po mia rów

ko niecz ne sta je się czę ścio we usu nię -

cie izo la cji, czę sto po łą czo ne z jej

znisz cze niem. Pro ste roz wią za nie te -

go pro ble mu przed sta wio no na ry sun -

ku, w któ rym ro lę przy łą cza ma so we -

go peł ni śru ba M6 – M8 o od po wied -

niej dłu go ści przy spa wa na łbem do

ru ry prze wo do wej. Dłu gość śru by po -

win na być ta ka, aby po ewen tu al nym

na ło że niu izo la cji wy sta wa ła 1-1,5 cm

po nad nią. Po zwa la to na swo bod ny

do stęp do ma sy bez nisz cze nia izo la -

cji. Wy pro wa dzo ne dru ty alar mo we

wy star czy po łą czyć złącz ką elek trycz -

ną, dzię ki te mu uzy sku je się za -

mknię cie pę tli alar mo wej przy jed no -

cze snym ła twym do stę pie do dru tów.

Ta kie roz wią za nie na le ży sto so wać

wszę dzie tam, gdzie nie ma pro ble mu

z do stę pem do koń có wek rur pre izo -

lo wa nych, któ rych usy tu owa nie po -

zwa la na swo bod ne pod łą cze nie i ope -

ro wa nie przy rzą da mi po mia ro wy mi.

Je że li ta kich moż li wo ści nie ma,

względ nie je śli pro jekt to prze wi du -

je, na le ży sto so wać pusz ki przy łą cze -

nio we. W sys te mie za mknię tym ta ką

ro lę mo że peł nić elek trycz na pusz ka

na tyn ko wa o od po wied nich roz mia -

rach z kla są szczel no ści min IP 54. Na

fo to gra fii przed sta wio no roz wią za nie,

gdy pusz ka jest umiesz czo na w po bli -

żu ru ro cią gów, ale ta ka sy tu acja nie

za wsze ma miej sce, cza sa mi koń ców -

ki rur pre izo lo wa nych są nie wi docz -

ne, trud no do stęp ne, a za mon to wa na

pusz ka po zwa la nam na do stęp do

dru tów alar mo wych. Do pusz ki wcho -

dzi sześć dru tów, rze czą ko niecz ną

jest wła ści we ich ozna cze nie, któ re

po zwo li na jed no znacz ną iden ty fi ka -

cję, któ re dru ty są pro -

wa dzo ne w ru ro cią gu

za si la ją cym, a któ re w

po wrot nym, oraz umoż -

li wi in ter pre ta cję ich

wza jem ne go po ło że nia

w po szcze gól nych ru ro -

cią gach. Ta kie kla row ne

ozna cze nie po zwa la na

jed no znacz ną lo ka li za -

cję ewen tu al ne go miej -

sca awa rii, wy zna cze nie

miej sca, w któ rym wy -

ko nu je się od kry cia cie -

pło cią gu i de mon ta żu

mu fy w ce lu usu nię cia

awa rii. Mon ter in sta lu -

ją cy pusz kę i ozna cza ją -
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cy dru ty po wi nien zda -

wać so bie spra wę, że nie -

dba łe ozna cze nie, np. za -

mia na dru tu bia łe go z

czer wo nym mo że do pro -

wa dzić do te go, że wy -

kop wy ko na się w miej -

scu, gdzie nie ma awa rii,

bo wiem in ter pre ta cja

miej sca awa ryj ne go po le -

ga na okre śle niu od le gło -

ści po okre ślo nym dru cie

mie rzo nej od miej sca po -

mia ru. Je śli w nie wiel kiej

od le gło ści od miej sca po -

mia ru znaj du je się trój -

nik, w któ rym dru ty roz -

cho dzą się, to wska za ne

miej sce bę dzie le ża ło np.

z le wej za miast z pra wej

stro ny te go trój ni ka.

Ran�ga�sys�te�mu

Ro la sys te mu alar mo we go w ru ro cią -

gach pre izo lo wa nych nie za wsze znaj -

du je wła ści wą ran gę za rów no u pro jek -

tan tów, jak i wy ko naw ców. Z prak ty ki

wy ni ka, że w każ dym moż li wym miej -

scu na le ży wy pro wa dzać dru ty alar mo -

we. Nie czy ni się te go je dy nie w miej -

scach o wy so kim stop niu za wil go ce nia.

W wę złach ciepl nych, roz dzie la czach,

piw ni cach i in nych po miesz cze niach,

do któ rych wpro wa dzo ne

są ru ro cią gi pre izo lo wa ne,

za wsze po wi nien być do -

stęp do dru tów alar mo -

wych. Naj częst szym błę -

dem wy ko naw ców jest

brak ozna cze nia dru tów

oraz na gmin ny brak do -

stę pu do ma sy ru ry prze -

wo do wej.

Jak już wspo mnia łem,

w po przed nim ar ty ku le

po dział na sys tem otwar -

ty i za mknię ty jest spra -

wą umow ną. W prak ty ce

bar dzo czę sto wy stę pu ją

ukła dy mie sza ne, a roz -

wią za nia przed sta wio ne

na ry sun ku czy fo to gra fii

są na ty le uni wer sal ne, że

nie moż na je przy po rząd ko wać do

jed ne go tyl ko sys te mu. Głów na isto ta

po dzia łu po le ga na do bra niu wła ści -

we go urzą dze nia nad zo ru, ale o tym w

na stęp nym ar ty ku le.

Adam Dwo jak
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