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Prak�ty�ka�bu�do�wy�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�(11)

Wszy�scy�do�staw�cy�sys�te�mów�pre�izo�-

lo�wa�nych�pod�kre�śla�ją,�że�ta�tech�no�lo�-

gia�za�pew�nia�mi�ni�mum�trzy�dzie�sto�let�-

nią�eks�plo�ata�cję.�Nie�co�mniej�mó�wią

na� te�mat�nie�za�wod�no�ści.� Jest� rze�czą

udo�wod�nio�ną�–�pierw�sze�ru�ry�pre�izo�lo�-

wa�ne�w�Eu�ro�pie�Za�chod�niej�kła�dzio�no

w�po�ło�wie�lat�sześć�dzie�sią�tych�ub.�wie�-

ku�–�po�nad�wszel�ką�wąt�pli�wość,�że�sys�-

te�my�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�mo�gą

pra�co�wać�dłu�żej�niż�30�lat,�pod�jed�nym

wszak�że�wa�run�kiem�–�izo�la�cja�po�li�ure�-

ta�no�wa�mu�si�być�su�cha�na�ca�łej�dłu�go�-

ści�ru�ro�cią�gu.�Jest�to�wa�ru�nek�ko�niecz�-

ny�i�wy�star�cza�ją�cy.�Je�śli�sys�tem�alar�mo�-

wy� jest� wy�ko�rzy�sty�wa�ny� w� spo�sób

zgod�ny�z�je�go�prze�zna�cze�niem,�to�moż�-

na�mó�wić,�że�ży�wot�ność�sie�ci�pre�izo�lo�-

wa�nych�wy�nie�sie�mi�ni�mum�30�lat.�Sys�-

tem�nad�zo�ru�ma�za�za�da�nie�in�for�mo�wa�-

nie�o�za�wil�go�ce�niu�izo�la�cji,�prze�rwa�niu

lub�zwar�ciu�dru�tu�te�go�sys�te�mu�do�ru�-

ry�prze�wo�do�wej.�W�dal�szej�ko�lej�no�ści

sys�tem�alar�mo�wy�jest�wy�ko�rzy�sty�wa�ny

do� lo�ka�li�za�cji� tych� uste�rek.� Ab�so�lut�-

nym�błę�dem�jest�re�zy�gna�cja�z�sys�te�mu

alar�mo�we�go�(za�ma�wia�nie�rur�bez�dru�-

tów�alar�mo�wych,�świa�do�me�po�zo�-

sta�wia�nie�nie�po�łą�czo�nych�dru�tów

na�złą�czach)�względ�nie�nie�ko�rzy�-

sta�nie� z� po�łą�czo�nych� ob�wo�dów.

Tyl�ko� sys�te�ma�tycz�ne� po�mia�ry

wszyst�kich�pę�tli�alar�mo�wych�da�ją

peł�ny�ob�raz�sie�ci�i�po�zwa�la�ją�na�po�-

dej�mo�wa�nie�de�cy�zji�o�na�pra�wach.

Sys�te�my�im�pul�so�we

W� roz�bu�do�wa�nych� sys�te�mach

ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych,�cho�-

ciaż�nie�ma�prze�ciw�wska�zań,�aby

sto�so�wać�je�tak�że�w�nie�wiel�kich�sys�te�-

mach,�pro�wa�dzi�się�nad�zór�cią�gły�po�-

przez�za�bu�do�wa�nie�w�ukła�dzie�nad�zo�-

ru�urzą�dzeń�do�te�go�prze�zna�czo�nych.

Ge�ne�ral�nie�spo�tkać�moż�na�dwa�ty�py

urzą�dzeń� róż�nią�cych� się� za�sto�so�wa�-

niem�–�pierw�sze�in�for�mu�ją,�że�wy�stą�-

pi�ła�awa�ria,�dru�gie�do�dat�ko�wo�wska�zu�-

ją�miej�sce� uszko�dze�nia.�W� prak�ty�ce

naj�czę�ściej�sto�su�je�się�de�tek�to�ry�uste�-

rek�na�zy�wa�ne�tak�że�sy�gna�li�za�to�ra�mi.

Ro�lą�tych�urzą�dzeń�jest�in�for�mo�wa�nie

o�sta�nie�izo�la�cji�nad�zo�ro�wa�ne�go�od�cin�-

ka�sie�ci�i�cią�gło�ści�ob�wo�du�alar�mo�we�-

go.�Naj�czę�ściej�dzia�ła�ją�one�na�za�sa�-

dzie�stan�do�bry�-�zły,�co�ozna�cza,�że

gdy�wszyst�ko�jest�w�po�rząd�ku,�to�świe�-

ci�się�lamp�ka�zie�lo�na,�w�prze�ciw�nym

wy�pad�ku�czer�wo�na,�któ�rej�mo�że�to�wa�-

rzy�szyć�sy�gnał�dźwię�ko�wy�(rys.�1).�Po�-

win�no�to�skła�niać�służ�by�eks�plo�ata�cyj�-

ne�do�pod�ję�cia�dal�szych�dzia�łań�ma�ją�-

cych�na�ce�lu�usta�le�nie�przy�czy�ny�alar�-

mu.�Nie�któ�re�mo�de�le�sy�gna�li�za�to�rów

do�star�cza�ją�do�dat�ko�wo�in�for�ma�cji,�czy

przy�czy�ną�alar�mu�jest�prze�rwa�w�ob�-

wo�dzie� czy� też� za�wil�go�ce�nie� izo�la�cji

(rys.�2).�De�tek�tor�jest�urzą�dze�niem�sy�-

gna�li�zu�ją�cym,�w�przy�pad�ku�zgła�sza�nia

awa�rii�ko�niecz�na�jest�wi�zy�ta�ser�wi�su�w

ce�lu�spre�cy�zo�wa�nia�cha�rak�te�ru�awa�rii�i

lo�ka�li�za�cji�miej�sca�jej�wy�stę�po�wa�nia.�

Urzą�dze�nia�mi,�któ�re�po�zwa�la�ją�na

bez�po�śred�nie�usta�le�nie�miej�sca�awa�-

rii,�są�lo�ka�li�za�to�ry.�Mo�gą�one�wska�zać

miej�sce�uszko�dze�nia�po�przez�po�da�nie

od�le�gło�ści�względ�nie�po�przez�ana�li�zę

wy�kre�su�re�flek�to�me�trycz�ne�go.�Te�go

ty�pu� przy�rzą�dy� mo�gą� nad�zo�ro�wać

czte�ry�od�cin�ki�ru�ro�cią�gów�o�dłu�go�ści

dru�tu�do�2500�m�każ�dy.�

Wszyst�kie�opi�sa�ne�po�wy�żej�urzą�dze�-

nia�ma�ją�za�sto�so�wa�nie�w�przy�pad�ku�sys�-

te�mów�alar�mo�wych�im�pul�so�wych.�Przy

sa�mo�dziel�nym�do�bo�rze,�je�śli�pro�jek�tant

nie�wy�spe�cy�fi�ko�wał�ty�pu,�pa�mię�tać�na�-

le�ży,�że�w�za�leż�no�ści�od�te�go,�czy�ma�-

my�do�czy�nie�nia�z�ukła�dem�za�mknię�-

tym,� czy� z�otwar�tym,� typ�urzą�dze�nia

mu�si�być�od�po�wied�nio�do�bra�ny.

Dla�sys�te�mów�otwar�tych�do�de�-

tek�to�ra�wpro�wa�dzo�ny�jest�je�den�drut

przy�po�mo�cy�ka�bla�kon�cen�trycz�ne�go

o�im�pe�dan�cji�125�Ω.�Ma�sa,�czy�li�po�łą�-

cze�nie�z�ru�rą�prze�wo�do�wą�re�ali�zo�wa�-

ne�jest�za�po�mo�cą�me�ta�lo�we�go�ekra�-

nu�ka�bla�kon�cen�trycz�ne�go.�Po�łą�cze�-

nie�ka�bla�z�de�tek�to�rem�na�stę�pu�je�za

po�mo�cą�złą�cza�gwin�to�we�go�(na�rys.�2

wi�docz�ne�są�koń�ców�ki�gwin�to�wa�ne).

Urzą�dze�nia�te�go�ty�pu�za�wsze�współ�-

pra�cu�ją�z�koń�ców�ką�ze�ru�ją�cą�umiesz�-

czo�ną�na�dru�gim�koń�cu�dru�tu.
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Bu�do�wą�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�zaj�mu�ją�się�fir�my�o�róż�nym
do�świad�cze�niu.�Pu�bli�ko�wa�na�se�ria�ar�ty�ku�łów�ma�na�ce�lu�przy�bli�-
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czy�na�ją�cych�„przy�go�dę”�z�pre�izo�la�cją,�a�fir�mom�do�świad�czo�nym
po�zwo�lą�usys�te�ma�ty�zo�wać�wie�dzę.
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Ina�czej�spra�wa�wy�glą�da�w�przy�pad�-

ku�ukła�dów�za�mknię�tych.�Do�de�tek�-

to�ra�wpro�wa�dza�ne�są�po�przez�dła�wik

elek�trycz�ny�(rys.�1)�trzy�dru�ty�–�dwa

koń�ce�dru�tu�czuj�ni�ko�we�go�oraz�po�łą�-

cze�nie�z�ru�rą�prze�wo�do�wą�(ma�sa).

W�za�leż�no�ści�od�ukształ�to�wa�nia� i

roz�pię�to�ści�sie�ci�oraz�su�ma�rycz�nej�jej

dłu�go�ści�moż�na�sto�so�wać�de�tek�to�ry�o

róż�nej�ilo�ści�ka�na�łów.�W�prak�ty�ce�spo�-

tkać� moż�na� sy�gna�li�za�to�ry� jed�no�-,

dwu�- i�czte�ro�ka�na�ło�we.�Star�sze�ty�py

mo�gły�nad�zo�ro�wać�do�2000�m�dru�tu,

naj�now�sze�mo�gą�pra�co�wać�na�dru�cie�o

dłu�go�ści�do�7000�m.

W�przy�pad�ku�je�że�li�sys�tem�alar�mo�-

wy�nie�po�sia�da�lo�ka�li�za�to�ra,�a�de�tek�-

tor,�względ�nie�po�miar�ręcz�ny,�wy�ka�-

zu�ją�stan�awa�rii,�do�lo�ka�li�za�cji�miej�sca

uszko�dze�nia� uży�wa� się� przy�rzą�dów

prze�no�śnych� -� re�flek�to�me�trów� (rys.

3).�Przy�po�mo�cy�te�go�przy�rzą�du�ser�-

wi�sant�jest�w�sta�nie�okre�ślić�od�le�głość

miej�sca�awa�ryj�ne�go.

Sys�te�my�re�zy�stan�cyj�ne

Wszyst�kie� po�wyż�sze� roz�wa�ża�nia

do�ty�czy�ły�tzw.�sys�te�mu�im�pul�so�we�-

go,� in�ne� za�sa�dy� lo�ka�li�za�cji� i� in�ne

przy�rzą�dy� są� wy�ko�rzy�sty�wa�ne� w

przy�pad�ku� sys�te�mów� re�zy�stan�cyj�-

nych�(np.�ty�pu�Bran�des).�Lo�ka�li�za�-

cja� po�le�ga� wów�czas� na� po�mia�rach

elek�trycz�nych�i�usta�le�niu�pro�por�cji

po�mię�dzy� od�le�gło�ścią� do� miej�sca

uszko�dze�nia�a�ca�łą�dłu�go�ścią�ba�da�-

ne�go�od�cin�ka.�

Przy�rzą�dów�do�sys�te�mów�im�pul�-

so�wych�i�re�zy�stan�cyj�nych�nie�moż�-

na� sto�so�wać� za�mien�nie.� Prak�ty�ka

wy�ka�zu�je,� że� wska�za�nia� de�tek�to�-

rów,�szcze�gól�nie�dzia�ła�ją�cych�na�za�-

sa�dzie�lamp�ka�zie�lo�na�–�czer�wo�na,

nie�są�ade�kwat�ne�do�sta�nu�za�wil�go�-

ce�nia�izo�la�cji�w�ru�ro�cią�gu.�Nie�bę�-

dzie�my�tu�wcho�dzić�w�bar�dziej�zło�-

żo�ne� za�gad�nie�nia,� jed�nak� na�le�ży

pa�mię�tać,� że� sys�te�my�alar�mo�we�z

wkład�ka�mi�fil�co�wy�mi,�od�któ�rych�w

ostat�nich�cza�sach�z�nie�wia�do�mych

wzglę�dów� się� od�cho�dzi,� są� du�żo

bar�dziej� czu�łe� i� po�zwa�la�ją� na� do�-

kład�niej�szą�lo�ka�li�za�cję�za�wil�go�ce�nia

niż�sys�te�my�bez�nich.�

Bez�wzglę�du� na� ro�dzaj� sys�te�mu

alar�mo�we�go� osta�tecz�ne� usta�le�nie

miej�sca�awa�ryj�ne�go�w�te�re�nie�od�by�-

wa�się�na�pod�sta�wie�pla�nów�przed�-

sta�wia�ją�cych�prze�bieg�ru�ro�cią�gu�oraz

sche�ma�tu� mon�ta�żo�we�go� ob�ra�zu�ją�-

cych�po�ło�że�nie�po�łą�czeń�mu�fo�wych.

To�sta�ran�ność�do�ku�men�ta�cji�po�wy�-

ko�naw�czej�po�zwa�la�na�traf�ne�okre�-

śle�nie�miej�sca�na�pra�wy.
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