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System alarmowy sieci preizolowanej

Z przykroÊcià nale˝y stwierdziç, ˝e

rola systemów alarmowych jest przez

bardzo wielu u˝ytkowników sieci cie-

p∏owniczych niedoceniana. Byç mo˝e

bierze si´ to z przekonania, wpajanego

przez przedstawicieli handlowych do-

stawców rur preizolowanych, ˝e „wy-

starczy rury zabudowaç i ma si´ spokój

na co najmniej 30 lat”. Jest faktem, ˝e

rury preizolowane bez problemu pra-

cujà 30 i wi´cej lat, ale pod warun-

kiem, ˝e pianka poliuretanowa, b´dà-

ca izolacjà, jest przez ca∏y czas w sta-

nie suchym. Statystyki jednoznacznie

wykazujà, ˝e wskutek ró˝nych przy-

czyn do uk∏adu, który powinien byç

hermetyczny dostaje si´ woda i rozpo-

czyna si´ proces korozji. SzybkoÊç po-

suwania si´ korozji nie jest du˝a i aby

nastàpi∏a perforacja rury przewodo-

wej, mijajà lata, a do powa˝nej awarii

dochodzi w najmniej oczekiwanym

momencie, zazwyczaj po up∏ywie

okresu gwarancyjnego. W tym przy-

padku ca∏e koszty, cz´sto wysokie, po-

nosi u˝ytkownik sieci. Sà to koszty nie

tylko bezpoÊrednie zwiàzane z usu-

ni´ciem awarii, ale tak˝e op∏aty za

ekspresowe dostawy, zaj´cie terenu i

straty za niedostarczonà energi´.

Rodzaje systemów

Na rynku polskim spotkaç si´ mo˝-

na z dwoma systemami alarmowymi;

impulsowym i oporowym (rezystan-

cyjnym). Ró˝nica polega na sposobie

wykrywania i ustalania miejsca zawil-

gocenia wzgl´dnie przerwania prze-

wodu alarmowego. Poniewa˝ system

oporowy stosowany jest sporadycz-

nie, nie b´dziemy si´ nim szczegó∏o-

wo zajmowaç. Nale˝y wiedzieç, ˝e w

systemie tym jeden z przewodów jest

wykonany z drutu chromo-niklowego

(NiCr) umieszczonego w perforowa-

nej izolacji, drugi to przewód mie-

dziany ca∏kowicie izolowany. Metoda

opiera si´ na pomiarze rezystancji

przewodu oporowego.

System impulsowy

Przy budowie sieci preizolowa-

nych spotyka si´ przede wszystkim

impulsowy system alarmowy. Uk∏ad

ten sk∏ada si´ z dwóch przewodów

miedzianych o przekroju 1,5 mm2,

prowadzonych równolegle do rury

stalowej w pewnej sta∏ej odleg∏oÊci

od niej. W zale˝noÊci od producenta

umiejscowienie przewodów, patrzàc

od czo∏a i odnoszàc to do tarczy zega-

ra, mo˝e byç ró˝ne. I tak mo˝emy si´

spotkaç z uk∏adem „za pi´tnaÊcie

trzecia”, „za dziesi´ç druga” lub „za

pi´ç pierwsza”. Nie ma to praktycz-

nego znaczenia, jest to tylko rozró˝-

nienie poszczególnych producentów.

Jeden z drutów, w celu mo˝liwoÊci

identyfikacji, jest pobielony cynà i

ma kolor srebrzystoszary.

Idea pomiaru polega na wys∏aniu

sygna∏u elektrycznego po przewodzie

miedzianym i pomiarze impedancji fa-

lowej pomi´dzy tym przewodem a sta-

lowà rurà przewodowà. W poprawnie

wykonanym uk∏adzie alarmowym war-

toÊç impedancji przypadajàca na jed-

nostk´ d∏ugoÊci jest sta∏a na ca∏ej d∏u-

goÊci rurociàgu. W przypadku wystà-

pienia zawilgocenia wyst´puje zmiana

opornoÊci pianki izolacyjnej i tym sa-

mym zmiana impedancji, jest to wyka-

zywane przez sygna∏ powrotny i trak-

towane jako zaistnienie awarii. Im

bardziej wilgotna jest pianka, tym

wi´kszy jest spadek opornoÊci. i na

podstawie tego mo˝na oszacowaç sto-

pieƒ zawilgocenia. Czasami zdarzajà

si´ przypadki zbli˝enia si´ czy wr´cz

zwarcia si´ przewodu alarmowego z

rurà przewodowà. W tym przypadku

wartoÊç opornoÊci jest bliska lub rów-

na zero. I wtedy nie ma mo˝liwoÊci

jednoznacznego stwierdzenia, czy jest

to zawilgocenie, czy zwarcie. O tym

rozsàdza dopiero rozebranie mufy.

Przyrzàdy monterskie pozwalajà te˝

stwierdziç, czy obwód alarmowy, zwa-

ny te˝ p´tlà czujnikowà, jest zamkni´-

ty. Przerwa obwodu jest te˝ traktowa-

na jako awaria. W ka˝dym z tych przy-

padków nale˝y dotrzeç do miejsca

usterki i jà usunàç, poniewa˝ tylko po-

prawne dzia∏anie uk∏adu alarmowego

gwarantuje wykrycie pojawienia si´

wilgoci w piance poliuretanowej.

Elementy

W sk∏ad systemu alarmowego

oprócz drutów wchodzà inne elemen-

ty, które umo˝liwiajà wyprowadzenie i

interpretacj´ sygna∏u. Podstawowymi

elementami uk∏adów alarmowych sà:

l puszka przy∏àczeniowa, do której

pod∏àcza si´ przewody zaraz po wyj-

Êciu z rury preizolowanej,

l detektor awarii, przyrzàd wysy∏ajà-

cy w sposób ciàg∏y sygna∏ w kierunku

p´tli czujnikowej i interpretujàcy sy-

gna∏ powrotny. Detektor jest wypo-

sa˝ony w lampki kontrolne, w stanie

awaryjnym gaÊnie lampka zielona, a

zaÊwieca si´ czerwona (bàdê poma-

raƒczowa) informujàca o awarii,

l z∏àczka uziemiajàca, umo˝liwiajàca

w∏àczenie w uk∏ad alarmowy stalowej

rury przewodowej,

l przewody ∏àczàce, s∏u˝àce do po∏à-

czenia poszczególnych elementów

systemu alarmowego,

l podtrzymki drutu, montowane w

miejscach ∏àczenia elementów pre-

izolowanych, pozwalajàce na zacho-

Instalacja 
pod nadzorem
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wanie odpowiedniego odst´pu po-

mi´dzy przewodem alarmowym a ru-

rà stalowà przewodowà.

Wymienione powy˝ej elementy

wyst´pujà praktycznie w ka˝dym

uk∏adzie bez wzgl´du na zastosowa-

ny system rur preizolowanych. Przy

krótkich przy∏àczach i niewielkich

sieciach cz´sto rezygnuje si´ z de-

tektora awarii ze wzgl´du na znacznà

cen´ tego przyrzàdu. Puszki przy∏à-

czeniowe mogà mieç ró˝nà konstruk-

cj´, u jednych dostawców wyglàdajà

podobnie jak natynkowe hermetycz-

ne puszki elektryczne z listwà zaci-

skowà wewnàtrz, w innym sà to me-

talowe prostopad∏oÊciany o wielkoÊci

nieco wi´kszej od pude∏ka zapa∏ek z

wyprowadzonym gniazdem do pod∏à-

czenia przewodu. O ile puszki natyn-

kowe mo˝na montowaç bezpoÊred-

nio na rurze lub na Êcianie, to puszki

metalowe mocowane sà z regu∏y tyl-

ko na rurze przewodowej. W zale˝no-

Êçi od systemu spotkaç si´ mo˝na

jeszcze z innymi elementami:

l koƒcówka zerujàca, s∏u˝àca do wy-

t∏umienia sygna∏u testujàcego,

l kable przeskoczeniowe, pozwalajà-

ce na ∏àczenie pod ziemià systemów

alarmowych dwóch sàsiednich rur, 

l kable ∏àczàce, pozwalajàce na po∏à-

czenie systemów alarmowych dwóch

rur w pomieszczeniu w´z∏a cieplne-

go, komorze lub innym pomieszcze-

niu zamkni´tym.

W systemach z puszkami metalo-

wymi do przekazania sygna∏u s∏u˝à

przewody koncentryczne uzbrojone

w odpowiednie koƒcówki. W przy-

padku drugiego systemu do po∏àczeƒ

mo˝na wykorzystaç zwyk∏y trzy˝y∏o-

wy kabel elektryczny z przewodami

1,5 mm2 (np. YDY 3 x 1,5 mm2).

Miernik do monta˝u

W trakcie monta˝u nieodzownym

elementem jest przyrzàd (miernik)

testujàcy pozwalajàcy na sprawdze-

nie zmontowanego odcinka sieci pre-

izolowanej. Oprócz tego monter po-

winien byç wyposa˝ony w:

l taÊm´ papierowà, s∏u˝àcà do moco-

wania podtrzymek,

l ∏àczniki zaciskowe, pozwalajàce na

∏àczenie przewodów,

l c´gi do zaciskania ∏àczników,

l lut i past´ lutowniczà,

l minipalnik z pojemnikiem gazu

lub lutownic´ elektrycznà,

l koszulki termokurczliwe, os∏ania-

jàce przewody miedziane po wyjÊciu

z rury preizolowanej.

Pami´taj o kolorze!

Przy budowie sieci powinno si´

uk∏adaç rury w ten sposób, aby nast´-

powa∏o ∏àczenie ze sobà drutów o tym

samym kolorze. Problem pojawia si´ w

kszta∏tkach, szczególnie trójnikach,

gdzie wszystkie przewody sà koloru

miedzianego, wtedy nale˝y wykazaç

szczególnà starannoÊç przy ∏àczeniu

przewodów. W przypadku pojedyn-

czych przy∏àczy i prostych odcinków

sieci ∏àczenie systemu alarmowego nie

sprawia problemów, jednak˝e przy sie-

ciach rozga∏´ênych do prawid∏owego

po∏àczenia wymagany jest schemat

uk∏adu alarmowego b´dàcy elemen-

tem dokumentacji technicznej. ¸à-

czenie przewodów w mufach odbywa

si´ przy pomocy tulejek zaciskanych

zalewanych cynà. Nale˝y zwracaç

uwag´ na poprawne zlutowanie, majàc

ÊwiadomoÊç, ˝e podczas pracy sieci

ciep∏owniczej wyst´pujà si∏y wyciàga-

jàce drut z tulejki i w przypadku zim-

nego lutu mo˝e nastàpiç przerwanie

obwodu. Przy monta˝u uk∏adu w mu-

fie nale˝y pami´taç o za∏o˝eniu pod-

trzymek dystansowych i odpowiednim

napr´˝eniu drutów. Jedna z technolo-

gii przewiduje dodatkowo monta˝

podk∏adek filcowych, dzi´ki czemu

uk∏ad staje si´ bardziej czu∏y i pozwa-

la wykryç nawet minimalne zawilgo-

cenie. Regu∏à powinno byç sprawdze-

nie obwodu jeszcze przed monta˝em

poszczególnych elementów, bo zda-

rza∏y si´ przypadki wycinania rury czy

kszta∏tki ze zmontowanej sieci z po-

wodu wady fabrycznej dostarczonego

elementu. Zgodnie z zaleceniami do-

stawców systemów preizolowanych

przed izolowaniem ka˝dego z∏àcza na-

le˝y sprawdziç uk∏ad alarmowy od

strony elementów ju˝ zmontowanych.

„Do najcz´Êciej spotykanych wad

monta˝owych w sieciach ciep∏owni-

czych nale˝à: wilgoç w izolacji poliure-

tanowej, nieszczelnoÊç muf, zwarcie

przewodu miedzianego z rurà stalowà,

z∏a jakoÊç lub brak po∏àczenia miedzy

odcinkami przewodów miedzianych

tworzàcych p´tl´ czujnikowà, zmiana

odleg∏oÊci miedzy przewodem mie-

dzianym i powierzchnià rury stalowej”

(L.Wróbel, M.Kamiƒski, „Informacje i

rozwiàzania dotyczàce systemów alar-

mowych stosowanych w sieciach cie-

p∏owniczych preizolowanych.“ cz. 2,

Instal 9/2004).

Na zamieszczonym rysunku przed-

stawiono schemat alarmowy sieci roz-

ga∏´ênej. Detektor zasilany napi´-

ciem 230V umieszczono w w´êle

cieplnym w przedszkolu, w szkole i

kinie zamontowano puszki przy∏àcze-

niowe. W komorze i kanale ∏àczàcym

ciep∏ociàg z siecià tradycyjnà przewo-

dy alarmowe z rurociàgu zasilajàcego i

powrotnego zosta∏y ze sobà spi´te.

Spi´cie przewodów powinno nastàpiç

po wyprowadzeniu ich na zewnàtrz

zakoƒczenia termokurczliwego (end

cap). Po∏àczenie powinno byç zabez-

pieczone koszulkà termokurczliwà.

Kontrol´ uk∏adu prowadzi detektor

umieszczony w pomieszczeniu przed-

szkola. W przypadku rezygnacji z de-

tektora sprawdzanie uk∏adu przy po-

mocy przyrzàdu przenoÊnego mo˝na

prowadziç z dowolnej puszki zainsta-

lowanej w obwodzie. Przewody wy-

prowadzone w komorze i kanale b´dà

pomocne w przypadku wystàpienia
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awarii i koniecznoÊci jej umiejscowie-

nia. W celu jednoznacznego ustalenia

tego miejsca musi byç mo˝liwoÊç na-

mierzenia miejsca usterki co najmniej

z dwóch miejsc. Do ustalenia miejsca

awarii s∏u˝y reflektometr, przy pomo-

cy którego mo˝na okreÊliç odleg∏oÊç i

rodzaj wyst´pujàcej awarii. Odleg∏oÊç

mierzona jest wzd∏u˝ przewodu alar-

mowego i w celu wskazania miejsca

rozkopu nale˝y znaç dok∏adny prze-

bieg ciep∏ociàgu. Dlatego bardzo

istotnà rol´ spe∏nia geodezyjna in-

wentaryzacja powykonawcza, z nanie-

sionymi wszystkimi po∏àczeniami

mufowymi, bowiem w tych miejscach

najcz´Êciej wyst´pujà awarie.

Systemy preizolowane b´dà praco-

waç bezawaryjnie przez wiele lat pod

warunkiem prowadzenia systematycz-

nego monitoringu uk∏adu alarmowego

i usuwania usterek wykrytych przez

ten system. W przypadku zastosowa-

nia detektora monterzy powinni

sprawdzaç jego wskazania podczas

ka˝dego pobytu w pomieszczeniu, w

którym jest on zamontowany. JeÊli w

uk∏adzie nie ma detektora, uk∏ad po-

winien byç sprawdzany w miar´ cz´-

sto (co kilka tygodni) przy pomocy

przyrzàdu r´cznego. Fakt zaistnienia

awarii powinien byç zg∏aszany do

s∏u˝b eksploatacyjnych, które powin-

ny podjàç dzia∏ania zmierzajàce do

usuni´cia usterki. Ka˝dy obwód alar-

mowy powinien mieç prowadzony

dziennik pomiarowy, w którym odno-

towane zostanà wartoÊci opornoÊci

przy poszczególnych pomiarach.

Wskazane jest, aby wykonaç wykres

reflektometryczny w momencie odda-

wania sieci preizolowanej do u˝ytku.

By∏by on wzorcem, do którego porów-

nywa∏oby si´ dalsze wykresy wykony-

wane w momencie, gdy na sieci dzieje

si´ coÊ niedobrego. Sieç ciep∏ownicza

preizolowana wymaga jak ka˝de urzà-

dzenie techniczne systematycznego

dozoru, a jednym z elementów tego˝

jest uk∏ad alarmowy.

Adam Dwojak
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Dlaczego wybraç produkt firmy...

Dl a c z e g o

warto sto-

sowaç system rur

gi´tkich isopex?

System, który

oferujemy ma doskona∏à izo-

lacyjnoÊç cieplnà (λ50 PUR 

0,023 W/mK). Jest odporny

na korozj´ oraz substancje

chemiczne. Charakteryzuje

si´ ma∏ymi stratami ciÊnienia

dzi´ki wysokiej g∏adkoÊci ru-

ry przewodowej. Z uwagi na

ma∏e promienie gi´cia nie

wyst´puje koniecznoÊç sto-

sowania kolan. Rury dostar-

czamy o d∏ugoÊciach zgod-

nych z ˝yczeniem zamawia-

jàcego, dzi´ki czemu elimi-

nujemy po∏àczenia w ziemi.

W systemie rur gi´tkich iso-

pex posiadamy du˝y wybór

kszta∏tek i z∏àczek zacisko-

wych umo˝liwiajàcy wykona-

nie ka˝dego po∏àczenia.

Monta˝ rur wykonuje si´ bez

koniecznoÊci u˝ywania spe-

cjalistycznych narz´dzi (to

istotna cecha dla firm wyko-

nawczych!). Isopex jest

kompatybilny z tradycyjnymi

technologiami. Firma nasza

oferuje krótkie terminy do-

staw, doradztwo techniczne

oraz szkolenia. Ch´tnie do-

radzimy ju˝ na etapie przy-

gotowania inwestycji.

l Bartosz Ziarko, Isoplus

Star Pipe Polska Sp.

z o.o. oferuje sys-

tem rur preizolowanych

DN 20 - DN 800. Dla

ka˝dej Êrednicy nomi-

nalnej istnieje mo˝liwoÊç wyboru

jednej z trzech gruboÊci izolacji. Ru-

ry produkowane sà w dwóch znor-

malizowanych d∏ugoÊciach 6 i 12 m.

Na indywidualne zamówienie ist-

nieje mo˝liwoÊç dostarczenia rur o

innych wymiarach. System sk∏ada

si´ z rur prostych oraz kszta∏tek.

Standardowym materia∏em rury

przewodowej jest rura stalowa ze

szwem lub bez szwu. Alternatywnie

stosuje si´ inne materia∏y stal ocyn-

kowana miedê, polietylen usiecio-

wany, polibutylen. Rura os∏onowa

wykonana jest z PEHD. Alterna-

tywnym rozwiàzaniem jest zastoso-

wanie rury os∏onowej z blachy ocyn-

kowanej ze szwem spiralnym.

Bazujàc na kilkuletnich bada-

niach oferujemy nowy system pian-

ki Star Pipe MicroPUR o λ50 =

0,0245 W/mK. Standardowo wszyst-

kie elementy wyposa˝one sà w in-

stalacje alarmowà. Podstaw´ instala-

cji stanowià dwa nieizolowane prze-

wody miedziane o przekroju 1,5

mm2. Dzia∏anie systemu opiera si´

na pomiarze rezystancji pomi´dzy

przewodem alarmowym a rurà prze-

wodowà. Istnieje mo˝liwoÊç przeka-

zywania sygna∏u z detektora do

komputera.

l Wojciech Ruta, Star Pipe Polska

System Rauthermex RE-

HAU bazujàcy na rurach

z polietylenu sieciowanego

PE-Xa jest idealnym rozwià-

zaniem przy budowie nisko-

temperaturowych sieci zewn´trznych.

Budowa rur Rauthermex opiera si´ na

trzech elementach: rury transportujàcej

medium, izolacji cieplnej oraz p∏aszcza

zewn´trznego. Wszystkie te warstwy zo-

sta∏y w procesie produkcji trwale zespo-

lone ze sobà. 

Rura medialna z warstwà antydyfuzyjnà

wykonana jest z odpornego na najci´˝sze

warunki budowlane polietylenu PE-Xa.

Materia∏ ten umo˝liwia transport mediów

o parametrach 95ºC i ciÊnieniu 10 barów.

Izolacja cieplna w systemie Rautermex

wykonana jest z pianki PU, która w 100%

jest wolna od FCKW oraz HFCKW. Pian-

ka stanowi wodoszczelnà warstw´ izola-

cyjnà. Zewn´trzny p∏aszcz ze struktural-

nego polietylenu charakteryzuje si´ du˝à

elastycznoÊcià, co gwarantuje ∏atwe uk∏a-

danie rurociàgów w wykopie. Ogromnà

zaletà systemu jest oferowanie przez fir-

m´ REHAU du˝ych d∏ugoÊci zwojów na-

wet do 560 m. W przypadku koniecznoÊci

∏àczenia dwóch odcinków rurociàgu lub

stosowania uk∏adu rozga∏´zionego propo-

nujemy technik´ ∏àczenia tulejà zacisko-

wà REHAU. Ma∏e promienie gi´cia

umo˝liwiajàce dopasowanie trasy rurocià-

gu do lokalnych warunków, szybki i

oszcz´dny monta˝, kompletnoÊç systemu

sà to argumenty, które przekonujà do sko-

rzystania z naszych rozwiàzaƒ.

l Zbigniew Budnik, REHAU


