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Prak�ty�ka�bu�do�wy�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�(16)

W tech no lo gii ru ro cią gów pre izo lo -

wa nych, jak to w tech ni ce, za wsze ist -

nie je praw do po do bień stwo po peł nie -

nia błę du. Prę dzej czy póź niej ta ki

błąd się uwi dacz nia i po wi nien być

zni we lo wa ny. Je śli cho dzi o sys te my

alar mo we w sie ciach pre izo lo wa nych,

błąd mo że za ist nieć na każ dym eta -

pie jej po wsta wa nia.

Błę�dy�pro�duk�cji

W trak cie pro duk cji błę dy po wsta -

ją sto sun ko wo rzad ko, nie mniej jed -

nak od no to wy wa ne są przy pad ki za -

pę tle nia bądź zwar cia dru tów we -

wnątrz po je dyn cze go ele men tu pre -

izo lo wa ne go. Zda rza się też zwar cie

dru tu do ru ry prze wo do wej. Wszyst -

kie uster ki po wsta łe w pro ce sie pro -

duk cji po win ny być wy kry te na pla cu

bu do wy, bo wiem obo wiąz kiem wy ko -

naw cy jest spraw dze nie każ de go do -

star czo ne go ele men tu z osob na.

Spraw dzić na le ży re zy stan cję izo la cji

na każ dym z dru tów, jak rów nież cią -

głość każ de go z nich. Wska za ne jest

tak że spraw dze nie po praw no ści pro -

wa dze nia prze wo dów sy gna li za cyj -

nych, zda rza się bo wiem, że we wnątrz

ru ry na stę pu je prze plot czy li za mia na

ich wza jem ne go po ło że nia.

Błę�dy�pro�jek�to�we

Do błę dów pro jek to wych na le ży

za li czyć umiesz cze nie pusz ki przy łą -

cze nio wej ty pu ABB w wil got nej ko -

mo rze cie płow ni czej. Po pew nym cza -

sie po łą cze nie gwin to we tej pusz ki z

ka blem bądź koń ców ką ze ru ją cą ule -

ga sko ro do wa niu. Wsku tek te go po ja -

wia ją się błęd ne wska za nia re zy stan cji

izo la cji, względ nie prze rwy w ob wo -

dzie. Nie za wsze wy ry so wa ne na

sche ma cie prze bie gi dru tów alar mo -

wych ukła da ją się w spo sób lo gicz ny,

zgod ny z re gu ła mi pro jek to wy mi.

Czuj�ne�oko�in�sta�la�to�ra

Na wy mie nio ne po wy żej błę dy wy -

ko naw ca nie ma wpły wu, jed nak że

przed przy stą pie niem do bu do wy ru -

ro cią gu po wi nien je wszyst kie wy -

chwy cić, zgło sić do staw cy i na le ży cie

skon sul to wać z pro jek tan tem. Z prak -

ty ki wy ni ka, że zde cy do wa nie naj wię -

cej nie do kład no ści wią że się z pro ce -

sem wy ko naw stwa sie ci cie płow ni -

czej, szcze gól nie gdy jest ona roz le gła

z wie lo ma od ga łę zie nia mi. Jest nie mal

nor mą, że nie świa do mi mon ta ży ści

po peł nia ją błąd przy łą cze niu dru tów

na trój ni ku rów no le głym. Spró buj my

wy ja śnić, skąd bio rą się te nie ści sło ści. 

Za cząć na le ży od spo so bu pro wa -

dze nia dru tów alar mo wych w trój ni ku

rów no le głym. Na za łą czo nym ry sun -

ku przed sta wio ne jest czę sto spo ty ka -

ne roz wią za nie z za sto so wa niem trój -

ni ka rów no le głe go z odej ściem na pra -

wo. Pro jek tant wy ry so wu je ten frag -

ment w spo sób opi sa ny na rys., ja ko

sche mat mon ta żo wy i alar mo wy.

Mon taż te go frag men tu przez wy ko -
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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�-
że�nie�za�gad�nień�szcze�gó�ło�wych�zwią�za�nych�z�re�ali�za�cją�tych�ru�-
ro�cią�gów.�Mam�na�dzie�ję,�że�bę�dą�one�po�moc�ne�dla�firm�roz�po�-
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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Nie�szczę�sny�
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naw�cę�wy�glą�da�w�ten�spo�sób,�że�trój�-

nik�rów�no�le�gły�usta�wio�ny�jest�pio�no�-

wo�z�odej�ściem�skie�ro�wa�nym�zgod�nie

z�kie�run�kiem�prze�pły�wu,�ru�ra�prze�lo�-

to�wa�łą�czo�na�jest�z�ele�men�ta�mi�ma�gi�-

stral�ny�mi�nie�uwi�docz�nio�ny�mi�na�ry�-

sun�ku,�na�to�miast�znaj�du�ją�ca�się�nad

nią�ru�ra�przy�łą�cze�nio�wa�łą�czy�się�z�ko�-

la�nem,�któ�re�jest�po�wią�za�ne�z�dal�szy�-

mi�ele�men�ta�mi�od�rzu�tu.

Waż�na�ko�lej�ność

Du�ża�więk�szość�pro�du�cen�tów,�cho�-

ciaż� nie� wszy�scy,� w� fa�zie� pro�duk�cji,

przed�pian�ko�wa�niem�trój�ni�ka,�pro�wa�-

dzi�dru�ty�w�spo�sób�przed�sta�wio�ny�na

ry�sun�ku.�Pa�trząc�od�kie�run�ku�za�si�la�nia,

le�wy�drut�(ozna�czo�ny�nu�me�rem�1)�pro�-

wa�dzo�ny�jest�na�prze�strzał�wzdłuż�ru�ry

prze�wo�do�wej�ma�gi�stral�nej,�na�to�miast

pra�wy�(nr�2)�wy�pro�wa�dza�ny�jest�na�le�-

wą�stro�nę�ru�ry�prze�wo�do�wej�na�odej�-

ściu.�Drut�po�prze�ciw�nej�stro�nie�trój�-

ni�ka�(nr�3)�wy�cho�dzi�po�pra�wej�stro�nie

sta�lo�wej�ru�ry�od�rzu�tu.�Je�że�li�mon�ter�w

trak�cie�łą�cze�nia�alar�mów�w�spo�sób�bez�-

wied�ny�po�łą�czy�w� złą�czu� -� „odej�ście

trój�ni�ka�-ko�la�no”,�dru�ty�wy�pro�wa�dzo�ne

na�prze�ciw�ko� sie�bie� (po�łą�cze�nie� w

punk�tach�a,�b),�to�w�efek�cie�pra�wy�drut

z�ma�gi�stra�li�znaj�dzie�się�po�le�wej�stro�-

nie�na�odej�ściu.�A�to�stoi�w�sprzecz�no�-

ści�z�przed�sta�wio�nym�sche�ma�tem�alar�-

mo�wym.� Sku�tek� ta�kie�go� po�łą�cze�nia

jest�ta�ki,�że�na�ru�ro�cią�gu�przy�łą�cza�na

naj�bliż�szym�trój�ni�ku�wzno�śnym�skie�ro�-

wa�nym�na�le�wo,�sy�gnał�z�dru�tu�bia�łe�go

na� ma�gi�stra�li� za�miast� prze�cho�dzić

przez�ten�trój�nik�na�prze�lot�prze�cho�dzi

w�kie�run�ku�odej�ścia.�Ta�ki�stan�rze�czy

mo�że�do�pro�wa�dzić�do�błęd�ne�go�wska�-

za�nia�miej�sca�ewen�tu�al�nej�awa�rii,�je�śli

opie�rać�się�na�wska�za�niu�od�le�gło�ści�re�-

flek�to�me�trycz�nej.

Róż�na�za�bu�do�wa

Idąc� da�lej� z� roz�wa�ża�nia�mi� wo�kół

trój�ni�ków�rów�no�le�głych,�na�le�ży�mieć

na�uwa�dze,�że�ich�za�bu�do�wa�mo�że�od�-

by�wać�się�na�róż�ne�spo�so�by:�zgod�nie�z

kie�run�kiem�prze�pły�wu�lub�prze�ciw�-

nie,�z�odej�ściem�na�pra�wo� lub� le�wo

bądź�odej�ściem�gór�nym�lub�dol�nym.

Wy�ko�nu�ją�cy�łą�cze�nie�dru�tów�alar�mo�-

wych�mu�si�mieć�za�wsze�świa�do�mość,

jak� bę�dzie� prze�bie�gał� sy�gnał� przy

okre�ślo�nym�spo�so�bie�łą�cze�nia.

W�przy�pad�ku�przed�sta�wio�nej�na�ry�-

sun�ku� sy�tu�acji� wy�ko�naw�ca� mo�że� iść

dwo�ma�dro�ga�mi:�trzy�mać�się�sche�ma�-

tu� alar�mo�we�go� wy�ry�so�wa�ne�go� przez

pro�jek�tan�ta�(wte�dy�w�spo�sób�świa�do�-

my�na�le�ży�skrzy�żo�wać�dru�ty�na�złą�czu

mu�fo�wym)�al�bo�łą�czyć�dru�ty�na�wprost,

a�na�sche�ma�cie�po�wy�ko�naw�czym�wry�-

so�wać�skrzy�żo�wa�nie�dru�tów.�Pro�blem

po�le�ga�na�tym,�że�nie�któ�rzy�wy�ko�naw�-

cy�za�bra�nia�ją�krzy�żo�wa�nia�dru�tów�-�w

tym�przy�pad�ku�moż�li�we�jest�ich�bez�-

ko�li�zyj�ne�po�pro�wa�dze�nie�po�prze�ciw�le�-

głych�stro�nach�ru�ry�prze�wo�do�wej.�Czę�-

sto�przy�spa�rza�to�jed�nak�du�żych�pro�-

ble�mów�od�stro�ny�wy�ko�naw�czej.�

Jak� by� na� spra�wę� nie� pa�trzeć,

mon�taż�trój�ni�ka�rów�no�le�głe�go�mu�si

się�wią�zać�ze�świa�do�mym�dzia�ła�niem

i�do�ku�men�to�wa�niem.

Adam Dwo jak
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