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Prak�ty�ka�bu�do�wy�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�(14)

Dla du żej czę ści czy tel ni ków sys tem

re zy stan cyj ny jest po ję ciem no wym z

te go wzglę du, że sto su je się go du żo

rza dziej niż sys tem im pul so wy. Na ten

ro dzaj nad zo ru nad ru ro cią ga mi pre izo -

lo wa ny mi de cy du ją się w za sa dzie tyl ko

du że fir my cie płow ni cze po sia da ją ce

roz le głe ukła dy sie ci cie płow ni czych. 

Re zy stan cyj ny sys tem nad zo ru

opie ra się na po mia rze re zy stan cji izo -

la cji na ca łej dłu go ści ba da ne go ru ro -

cią gu. Lo ka li za cja awa rii od by wa się

przy po mo cy przy rzą du elek trycz ne go

wy ko rzy stu ją ce go tzw. dziel nik na pięć.

Ru ra pre izo lo wa na i każ dy ele ment

sys te mu wy po sa żo ne są w dwa za izo -

lo wa ne dru ty; ko lo ru czer wo ne go i zie -

lo ne go. Na ry sun ku 1 przed sta wio no

bu do wę wy cin ka ru ry wy po sa żo nej w

sys tem Bran des. Drut w czer wo nej

per fo ro wa nej izo la cji, na zy wa ny czuj -

ni ko wym, jest wy ko na ny ze sto pu ni -

klu i chro mu (NiCr 8020) i po sia da

opor ność 5,7 W/m, w zie lo nej izo la cji

umiesz czo ny jest drut mie dzia ny o

śred ni cy 0,8 mm. Pę tlę po mia ro wą

two rzą oby dwa dru ty po łą czo ne ze so -

bą w pusz ce przy łą cze nio wej.

W sys te mie re zy stan cyj nym naj waż -

niej sza jest za sa da, że we wszyst kich

po łą cze niach mu fo wych za wsze łą czy

się ze so bą dru ty te go sa me go ko lo ru,

tzn. czer wo ny z czer wo nym i zie lo ny z

zie lo nym. Ozna cza to, że wy stę pu ją

miej sca, w któ rych wy stę pu je krzy żo -

wa nie dru tów. Je dy nie prze strze ga nie

tej za sa dy po zwa la na póź niej szą bez -

błęd ną lo ka li za cję miej sca awa rii. Dru -

gim istot nym ele men tem wła ści wej lo -

ka li za cji jest spo rzą dze nie rze tel ne go

sche ma tu alar mo we go po wy ko naw cze -

go, na któ rym za zna czo ne zo sta ną dłu -

go ści po szcze gól nych od cin ków ele -

men tów pre izo lo wa nych oraz spo sób

po łą cze nia dru tów alar mo wych. 

W od róż nie niu od sys te mu im pul so -

we go wiel kość za wil go ce nia izo la cji

wy ra ża się w stop niach MH. W ta be li

przed sta wio no po dział ska li MH. Izo -

la cji ide al nie su chej od po wia da MH 0,

na to miast o bar dzo du żym za wil go ce -

niu MH 1. Zgod nie z za le ce nia mi

twór ców sys te mu za stan awa ryj ny

uwa ża się sto pień MH 11 i niż szy, w

prak ty ce po szu ku je się awa rie od MH

9. Nie wąt pli wą za le tą te go sys te mu

jest moż li wość bar dzo do kład nej lo ka -

li za cji miej sca awa rii. Man ka men tem

tej me to dy lo ka li za cji jest uszko dze nie

izo la cji dru tu po wrot ne go (zie lo ne go)

w miej scu za wil go ce nia. W ta kiej sy tu -

acji zna le zie nie miej sca awa ryj ne go

sta je się utrud nio ne i wy ma ga do dat -

ko wych za bie gów. Fir my wy ko naw cze

o nie wiel kim do świad cze niu czę sto

ma ją kło po ty z pra wi dło wym mon ta -

żem i prze ka za niem te go ro dza ju sys -

te mu. Z te go wzglę du w trak cie mon -

ta żu na le ży prze strze gać dwóch za sad.

Po pierw sze, mon taż na le ży za wsze

pro wa dzić z uży ciem od po wied nich

ręcz nych przy rzą dów po mia ro wych.

Da je to moż li wość śle dze nia na bie -

żą co sta nu izo la cji i ja ko ści po łą czeń.

Po mia ry na le ży wy ko ny wać po każ -

dym no wym łą cze niu dru tów oraz po

za la niu pian ki do mu fy. Koń co wy po -

miar na le ży wy ko nać po zmon to wa niu

ca łe go od cin ka. Po dru gie, łą cze nie

dru tów na le ży wy ko ny wać przy po -

mo cy spe cjal nych szczy piec za ci sko -

wych prze wi dzia nych dla te go sys te -

mu. Na le ży sto so wać ory gi nal ne tu lej -

ki za ci sko we, a miej sca łą cze nia dru -

tów za bez pie czać od po wied ni mi ko -

szul ka mi ter mo kurcz li wy mi.

Wie le firm wy ko naw czych oba wia się

mon ta żu ru ro cią gów pre izo lo wa nych z

opo ro wym sys te mem alar mo wym. Wią -

że się to z wy stę pu ją cy mi wie lo krot nie

pro ble ma mi z prze ka za niem in sta la cji

in we sto ro wi, któ ry wy ma ga do brych

war to ści re zy stan cji izo la cji i od po wied -

niej opor no ści pę tli po mia ro wej. Uzy -

ska nie wy ma ga nej re zy stan cji izo la cji

jest szcze gól nie utrud nio ne wte dy, gdy

w trak cie re ali za cji cie pło cią gu, któ ry

zo stał po spa wa ny, a jesz cze przed mu -

fo wa niem, wy stę pu ją opa dy desz czu

po wo du ją ce, że złą cza znaj du ją się

przez ja kiś czas pod wo dą. Na wet nie -

wiel ka ilość wil go ci za mknię ta w kil ku

mu fach po tra fi ob ni żyć war tość re zy -

stan cji po ni żej MH 12 i wte dy in we stor

ma uza sad nio ne pra wo nie przy jąć prac.

Adam Dwo jak

Przy opra co wa niu ko rzy sta no z ma te ria -
łów fir my Bran des GmbH.
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