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Prak�ty�ka�bu�do�wy�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�(15)

Jak już wie lo krot nie w tej se rii ar -

ty ku łów wspo mi na no, sys tem ru ro -

cią gów pre izo lo wa nych, w od róż nie -

niu od tra dy cyj nie izo lo wa nych, po -

zwa la na bez in wa zyj ny wgląd w stan

izo la cji na ca łej dłu go ści sie ci. Wa -

run kiem jest, rzecz ja sna, wy po sa że -

nie go w sys tem nad zo ru. Pro du cen -

ci wy ro bów pre izo lo wa nych umiesz -

cza ją dru ty alar mo we w każ dym ele -

men cie sys te mu. Do wy ko naw cy na -

le ży po łą cze nie tych dru tów w spo -

sób zgod ny z pro jek tem. Lo ka li za cja

awa rii za wsze opie ra się na in ter pre -

ta cji po wy ko naw cze go sche ma tu

alar mo we go. W prak ty ce wy glą da to

w ten spo sób, że ser wi sant dys po nu -

ją cy re flek to me trem pod łą cza się

tym przy rzą dem do jed ne go z dru -

tów alar mo wych w miej scu ich wy -

pro wa dze nia z pian ki izo la cyj nej ru -

ry pre izo lo wa nej. Naj czę ściej bę dzie

to ko tłow nia, wę zeł ciepl ny, piw ni ca

czy ko mo ra cie płow ni cza. Na ekra -

nie przy rzą du po ja wia się wy kres ob -

ra zu ją cy tzw. opor ność fa lo wą mie -

rzo ną po mię dzy ba da nym dru tem a

ru rą prze wo do wą. Przy cał ko wi cie

su chej pian ce i do brze zmon to wa -

nym ukła dzie ob ra zem re flek to me -

trycz nym jest li nia pro sta za koń czo -

na pi kiem w gó rę ozna cza ją cym ko -

niec dru tu. W przy pad ku po szu ki wa -

nia awa rii, np. miej sca za wil go ce nia,

na prze bie gu wy kre su po ja wi się pik

skie ro wa ny wierz choł kiem w dół.

Przy po mo cy kur so ra moż na okre ślić

na re flek to me trze od le głość po ja -

wie nia się za kłó ce nia. Dys po nu jąc

ta ki mi in for ma cja mi oraz ana li zu jąc

sche mat alar mo wy i mon ta żo wy,

moż na wska zać miej sce awa rii w te -

re nie. Na traf ność lo ka li za cji ma

wpływ wie le czyn ni ków, z któ rych

naj waż niej sze to - po praw ność usta -

wie nia kur so ra na re flek to me trze, a

tym sa mym okre śle nia od le gło ści

awa rii; zgod ność po łą cze nia dru tów

ze sche ma tem alar mo wym oraz wier -

ność od wzo ro wa nia sche ma tu mon -

ta żo we go. Za wsze na le ży spraw dzić,

czy sche mat mon ta żo wy po kry wa się

z prze bie giem na nie sio nym przez

geo de tę na pla nie sy tu acyj nym.

W wie lu wy pad kach ana li za wy -

kre su re flek to me trycz ne go nie jest

rze czą ła twą, a na wła ści we okre śle -

nie od le gło ści uszko dze nia ma

wpływ wie le czyn ni ków. Jest to jed -

nak zmar twie nie oso by ob słu gu ją -

cej re flek to metr i sze rzej te go nie

bę dzie my oma wiać. 

Do fir my wy ko naw czej na le ży na -

to miast zło że nie wraz z do ku men ta -

cją po wy ko naw czą wia ry god nych

sche ma tów. Na sche ma cie mon ta żo -

wym po win ny być przed sta wio ne:

rze czy wi ste po ło że nie po szcze gól -

nych ele men tów ru ro cią gów, miej -

sca mu fo wa nia i wy mia ry cha rak te -

ry stycz ne ru ro cią gu (śred ni ca ru ry

prze wo do wej i osło no wej). Od le gło -

ści po mię dzy po szcze gól ny mi mu fa -

mi na le ży po da wać w me trach z do -

kład no ścią co naj mniej jed ne go

miej sca po prze cin ku. W przy pad ku

wy mia ro wa nia od cin ków wpro wa -

dza ją cych ru ro ciąg do obiek tu na le -

ży uwzględ nić gru bość ścia ny. Je śli

wej ście do bu dyn ku od by wa się ko -

la nem pio no wym, za wsze na le ży to

za zna czyć i zwy mia ro wać. Spo rzą -

dza ją cy do ku men ta cję po wy ko naw -

czą mu si mieć świa do mość, że po -

mi nię cie np. dwóch ko lan pio no -

wych prze su wa miej sce wska za nia

uszko dze nia o ok. 4 me trów w sto -

sun ku do rze czy wi ste go po ło że nia

miej sca awa rii. Wy ni ka to z te go, że

sy gnał re flek to me trycz ny prze bie ga

dwu krot nie dłu gość pio no we go ra -

mie nia w dwóch ko la nach (dla przy -

pad ku za pę tle nia dru tów pod za koń -

cze nia mi ter mo kurcz li wy mi). W ta -

kiej sy tu acji, gdy awa ria wy stę pu je

na mu fie w po bli żu kształt ki, krót -

kiej wstaw ki ru ro cią gu lub in ne go

ele men tu o nie wiel kich wy mia rach,

roz ko py wa ne jest miej sce i otwie ra -

na mu fa su cha bez śla du wil go ci.

Na wy kre sach re flek to me trycz -

nych w czę ści opi so wej po da wa ne

są pod sta wo we da ne do ty czą ce pa -

ra me trów, cza su i miej sca po mia ru.

Prze bieg sy gna łu re flek to me trycz -

ne go przed sta wia zwy kle nie re gu -

lar na li nia, na po cząt ku któ rej usta -

wio ny jest pierw szy kur sor. Dru gi

kur sor usta wia się w miej scu, gdzie

wy kres wy ka zu je wy raź ne od chy le -

nie w dół. Jest to miej sce za wil go -

ce nia. Od chy le nie w gó rę ozna cza

koń ców kę dru tu alar mo we go.

Po sia da jąc ta kie da ne, po spraw -

dze niu wia ry god no ści sche ma tu

alar mo we go, po słu gu jąc się sche -

ma tem mon ta żo wym, wy zna cza się

miej sce awa ryj ne. Nie za wsze, a

wła ści wie spo ra dycz nie zda rza się,

że okre ślo na na re flek to me trze od -

le głość odło żo na na sche ma cie

mon ta żo wym od po wia da do kład nie

po ło że niu złą cza. W prak ty ce re gu -

ła jest ta ka, że od kry wa się miej sce

naj bliż szej mu fy, bo wiem to w złą -

czu mu fo wym wy stę pu ją z za sa dy

za wil go ce nia.

W na stęp nym nu me rze przyj rzy -

my się bli żej dru tom alar mo wym w

trój ni ku rów no le głym.
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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.


