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impulsowy i rezystancyjny cz.2
impulse and resistance part 2

ADAM DWOJAK

Jest rzeczą oczywistą, że każdy użyt-
kownik chciałby eksploatować swoje sieci 
możliwie jak najdłużej bez jakiejkolwiek 
awarii. W taki sposób zresztą była przed-
stawiana technologia rurociągów preizo-
lowanych. Przysłowiowe „30 lat świętego 
spokoju” robiło, przynajmniej w początko-
wym okresie wprowadzania tej technolo-
gii, duże wrażenie. Rzeczywistość okazała 
się mniej optymistyczna i w wielu przypad-
kach przedsiębiorstwa ciepłownicze muszą 
przewidzieć w swoich działaniach środki 
przeznaczone na usuwanie awarii sieci 
ciepłowniczych preizolowanych.

Jedną z głównych zalet systemu jest 
możliwość detekcji i lokalizacji miejsc awa-
ryjnych. Do tego celu służy system alarmo-
wy. Statystycznie rzecz ujmując na terenie 
Niemiec (niestety w Polsce takich statystyk 
się nie prowadzi) blisko 80% awarii sieci 
preizolowanych lokalizuje się przy pomocy 
systemu alarmowego. Na rys. 1 przedsta-
wiono udział systemu alarmowego w wykry-
waniu i lokalizacji awarii w poszczególnych 
latach w okresie 1997 – 2009. Wykres 
został zaczerpnięty z corocznego sprawoz-
dania sporządzanego przez specjalistów 
z AGFW (EuroHeat&Power 2010, zeszyt 
11). Jak widać, w ostatnich latach ten udział 
ustabilizował się, i wynosi prawie 80%. 

W trakcie rozmów z ciepłownikami czę-
sto można spotkać się z pytaniem – który 
z występujących w Polsce systemów jest 
lepszy? Impulsowy czy rezystancyjny 
zamiennie nazywany systemem Brandes? 
Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. 
Założeniem naczelnym do rozważań było 
całościowe ujęcie tematu uwzględniające 
wszystkie parametry wpływające na przy-
datność systemu, skupienie się jedynie na 
czysto technicznych aspektach byłoby zbyt-
nim uproszczeniem sprawy. Wynik tych 
rozważań przedstawia tabela 1, w której 
dwie kolumny punktowe przyporządkowane 
zostały dla systemu rezystancyjnego i jedna 
dla impulsowego. Porównania będziemy 
prowadzić analizując kolumnę pierwszą 
i trzecią. Kolumna środkowa obrazująca 
ewentualną możliwość poprawy sytuacji dla 
systemu rezystancyjnego zostanie omówio-
na w dalszej części artykułu. Poszczególne 
parametry oceniano w skali pięciopunkto-

wej, gdzie 1 jest najmniejszą możliwą ilością 
punktów do zdobycia.

Powszechność

W tym względzie działa mechanizm 
zwrotny – im bardziej powszechny jest 
system, tym chętniej jest stosowany, to 
z kolei powoduje, że staje się jeszcze czę-
ściej stosowany. Jeśli chodzi o krajowy 
rynek ciepłowniczy to występuje tu bardzo 
duża dysproporcja. System impulsowy 
będący standardem wszystkich skandy-
nawskich wytwórców, którzy w momencie 
wprowadzania tej technologii „grali pierw-
sze skrzypce”, został przyjęty także przez 
polskich producentów. Niewielkim wyjąt-
kiem, chociaż nie do końca, jest tu firma 
Finpol Rohr, która ze względu na główne-
go udziałowca a jednocześnie dużego 
odbiorcę wyrobów preizolowanych, prefe-
ruje system rezystancyjny. Ogólnie biorąc 
każdy z producentów, nie chcąc tracić 
klientów, deklaruje, że może dostarczać 
wyroby zarówno z systemem impulsowym 
jak i rezystancyjnym. 

Firma Brandes jest jedynie dostawcą 
elementów systemu alarmowego, to wsku-
tek działania jej przedstawicieli niektóre 
przedsiębiorstwa decydują się na to roz-
wiązanie. Z wiadomych względów pierw-
sze kroki tych przedstawicieli były kiero-
wane do firm o największym potencjale. 
Z tego względu zrozumiałe jest, że system 
rezystancyjny funkcjonuje w dużych fir-
mach, które go zaakceptowały m. in. 
takich jak SPEC Warszawa, LPEC Lublin, 
MPEC Białystok, ECO Opole czy niektóre 
górnośląskie PEC-e.

Wbrew pozorom powszechność ma 
wpływ na możliwości łatwego porozumie-
wania się w sprawach układów nadzoru 
i lokalizacji. Często można spotkać osoby 
z branży nie znające nawet podstaw sys-
temu rezystancyjnego. 

Aspekt powszechności przemawia 
zdecydowanie na korzyść systemu impul-
sowego (5 pkt.), rezystancyjny (2 pkt.).

Materiały projektowe

Jeśli projektant ma zaprojektować sieć 
ciepłowniczą z systemem alarmowym to 
musi posiadać do tego odpowiednie mate-
riały projektowe. O ile firmy produkujące 
wyroby preizolowane prowadzą cykliczne 
szkolenia w zakresie systemów impulso-
wych, w katalogu każdej z tych firm można 
znaleźć mniej lub bardziej szczegółowe 
dane odnośnie do zasad projektowania 
systemu, o tyle w przypadku systemu rezy-
stancyjnego nie jest to takie proste. Przede 
wszystkim producent, firma Brandes, który 
od niedawna udostępnia stronę także 
w języku polskim, nie daje projektantom 
możliwości ściągnięcia żadnych materia-
łów umożliwiających poprawne zaprojek-
towanie pętli alarmowych. Pewnie bezpo-
średnio lub przez przedstawiciela takie 
materiały można otrzymać, jednakże 
wiąże się to zawsze z dodatkowymi czyn-
nościami i poświęceniem cennego czasu. 
Można odnieść wrażenie, że szefostwo 
firmy Brandes, z nieznanych powodów, 
w sposób świadomy nie chce rozpowszech-
nienia materiałów. Przedstawiciele Brande-
sa chcą mieć pełną kontrolę, kto, po co, 
dlaczego? Nie wiadomo, czy postępują Adam Dwojak – DORATERM

Rys. 1.
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podobnie z projektantami z Europy 
Zachodniej, ale można odnieść wrażenie, 
że naszych projektantów uważają za nie-
zdolnych do samodzielnego zaprojektowa-
nia. Wszystko musi odbywać się pod nad-
zorem. Sytuację ratuje dostępność materia-
łów dających pewne wyobrażenie na temat 
systemu na stronach internetowych PRIM
-u Lublin i Finpolu. Zdecydowanie najwię-
cej można dowiedzieć się z wytycznych 
warszawskiego SPEC-u, ale te nie są do 
wzięcia wprost i należy je najpierw wyszu-
kać na stronach internetowych firmy. 

W punktacji należy wyraźnie podkre-
ślić, że materiały do systemu impulsowego 
(5 pkt.) są dużo bardziej dostępne niż do 
systemu Brandes (3 pkt.) 

Na uwagę zasługuje

Znajomość systemu

Rozmawiając z ciepłownikami bardzo 
często można się spotkać z opinią, że 
system rezystancyjny w ogóle nie jest im 
znany. Zdecydowanie najgorsza sytuacja 
występuje wtedy, gdy na szczeblu dyrekcji 
PEC-u zapada decyzja o stosowaniu tego 
systemu, odbywa się standardowo kilku-
godzinne szkolenie i dochodzi do realiza-
cji projektu. Można mieć poważne wątpli-
wości co do jakości i fachowości nadzoru. 
Bardzo często w takich przypadkach 
popełniane są nieodwracalne błędy. 
Podobnie jak w poprzednim akapicie, 
brak szerszych, bardziej szczegółowych 
materiałów uniemożliwia dokładniejsze 
zapoznanie się z systemem.

Zresztą także system impulsowy nie 
wszyscy wystarczająco znają, punktacja 
2 : 4.

Znajomość systemu  
przez wykonawców

O ile zasady łączenia drutów miedzia-
nych w systemie impulsowym są dobrze 
znane większości wykonawców, o tyle 
zdarza się niestety, że w trakcie realizacji 
systemu Brandes zostaje złamana przez 
wykonawcę nadrzędna zasada łączenia 

zawsze drutu czerwonego z czerwonym. 
Takie godne ubolewania zdarzenia utrud-
niają lub wręcz uniemożliwiają poprawną 
lokalizację awarii, to zresztą tworzy nie-
słuszną opinię o rzekomo bardzo skompli-
kowanym systemie jakim ma być podobno 
Brandes. Odrębną rzeczą jest stosowanie 
odpowiednich narzędzi i komponentów 
do łączenia systemu nadzoru. O ile zaci-
skanie złączki kombinerkami i następujące 
potem lutowanie w systemie impulsowym 
stało się normą i zdaje egzamin, o tyle 
stosowanie jedynie zaciskania tym narzę-
dziem w przypadku systemu rezystancyj-
nego (złączek nie lutuje się) przynosi cza-
sami opłakane skutki. Odrębną sprawą 
jest brak kultury technicznej i zrozumienia 
wśród niektórych realizujących zadania, 
nieużywanie oryginalnych szczypiec zaci-
skowych czy koszulek termokurczliwych 
powoduje w trakcie realizacji systemu 
rezystancyjnego nieodwracalne błędy, 
które mszczą się w czasie eksploatacji.

Punktacja zdecydowanie na korzyść 
impulsowego (4 : 2), który nie jest tak 
wrażliwy na błędy wykonawców. 

Próg czułości

Założyciel firmy Brandes opracował 
swój system nadzoru i lokalizacji uszko-
dzeń specjalnie pod kątem rurociągów 
preizolowanych. W założeniach przyjęto, 
że urządzenia muszą szybko zawiadomić 
o najmniejszym zawilgoceniu izolacji 
i pozwolić na jej lokalizację. W tym syste-
mie istnieje możliwość znalezienia awarii 
już przy rezystancji izolacji w granicach 
10 MΩ. Takie wartości w systemie impul-
sowym nie wkraczają nawet w sferę 
marzeń, dobrze jest jeśli uda się zlokalizo-
wać zawilgocenie rzędu kilkudziesięciu 
kiloomów. W tym względzie system Bran-
des nie daje impulsowemu żadnych szans 
(punktacja 5 : 2).

Nadzorowany wolumen

Można odnieść wrażenie, że twórcy 
systemów alarmowych w rurociągach pre-

izolowanych nie do końca zdawali sobie 
sprawę z mechanizmów naciekania i roz-
przestrzeniania się wilgoci w piance poli-
uretanowej. Z praktyki widać, że nie ma 
stałych wzorców zamakania mufy. Zdarza 
się nie tak rzadko, że woda dostająca się 
od strony gruntu w dolnej części mufy nie 
dąży od razu pod druty alarmowe, które 
z reguły ułożone są w pozycji „za 10 min. 
druga” lecz w różny sposób zawilgaca 
znaczny wolumen złącza. Niewątpliwym 
mankamentem systemu Brandes jest to, że 
nadzór prowadzony jest tylko przez jeden 
drut tzw. czujnikowy, co w praktyce ozna-
cza czuwanie nad suchością niewielkiego 
wycinka całego wolumenu pianki izolacyj-
nej. W systemie impulsowym bardzo czę-
sto pomiar następuje od strony drutu ocy-
nowanego jak i czerwonego (które de facto 
tworzą jedną petlę) co zwiększa tenże 
wolumen dwukrotnie. Aby zapobiec takim 
sytuacjom producenci wprowadzają dwie 
pary drutów alarmowych, jedne nadzoru-
jące górną, drugie dolną część rurociągu, 
ma to jednak miejsce na wyraźne życzenie 
inwestora. Same z siebie firmy montują 
według własnego uznania i nie można tu 
zaobserwować stałej reguły. Tak czy owak 
w systemie Brandes zawsze nadzoruje się 
mniejszy wolumen niż w systemie impulso-
wym wykorzystującym dwa druty. Punkta-
cja 3 : 2 na korzyść impulsowego.

Dokładność lokalizacji

Jak już wspomniano powyżej, system 
rezystancyjny został wynaleziony specjal-
nie na potrzeby rurociągów preizolowa-
nych, impulsowy jest tylko adaptacją tech-
niki. Rurociąg preizolowany ze swoją linią 
– rura stalowa /drut miedziany – nie jest 
dokładnym odzwierciedleniem techniki 
kablowej. Dodatkowo występowanie 
kształtek i puszek przyłączeniowych 
„poparte” nierównoległym prowadzeniem 
drutu w rurach powodują zmiany impe-
dancji falowej co bardzo utrudnia inter-
pretację wykresów reflektometrycznych. 
Brandes to czysta fizyka, błąd jaki może 
wnieść tu człowiek jest znikomy, wręcz 
pomijalny, dlatego ta technika wiąże się 
z niemal 100% trafnością lokalizacji zawil-
goceń skupionych. W systemie impulso-
wym na trafność lokalizacji w dużym stop-
niu wpływa doświadczenie i umiejętności 
obsługującego reflektometr. Niepoślednią 
rolę odgrywa konfiguracja rurociągu – im 
większa liczba kształtek, szczególnie trój-
ników, tym trudniejsza lokalizacja. Pozy-
tywną rolę z kolei pełnią podkładki filcowe 
w mufach, z których niestety korzysta się 
coraz rzadziej. W Brandesie nie dość, że 
wykrywamy wilgoć o mniejszym natężeniu 
to jesteśmy w stanie ustalić jej miejsce 
w sposób bardziej niezawodny. 

Brandes – 5 pkt., impulsowy – 2 pkt.

Tabela 1. 
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Wilgoć wielokrotna

Z zagadnieniem wilgoci wielokrotnej 
mamy niestety bardzo często do czynienia 
w praktyce. Spowodowane jest to brakiem 
nadzoru ze strony eksploatującego sieć 
preizolowaną. Dopiero po kilku, kilkunastu 
latach gdy prowadzi się pomiary okazuje 
się, że miejsc zawilgoconych jest wiele. 
W Brandesie nie ma innej rady jak anali-
zować układ i w sposób świadomy otwie-
rać rurociąg w miejscach suchych w celu 
wyodrębnienia zawilgocenia pojedyncze-
go i poprzez powtórzenie procedury 
doprowadzić do „wyprowadzenia” całe-
go rurociągu. W systemie impulsowym 
sprawa wygląda nieco lepiej, wykres 
reflektometryczny pokazuje, przynajmniej 
w teorii, każdą z występujących wilgoci. 
W praktyce zaczyna się od usunięcia naj-
bliższej i lokalizuje z tego miejsca w celu 
ustalenia położenia następnej. Taki sposób 
postępowania nie wyklucza jednakże nie-
trafnych lokalizacji. Ma to szczególnie 
miejsce w przypadku sieci rozgałęźnych 
z dużą liczbą trójników. (Punktacja 3 : 2 
na korzyść systemu impulsowego).

Przerwania pętli

Awarie tego typu występują w sieciach 
ciepłowniczych rzadziej niż zawilgocenia, 
spowodowane mogą być błędami przy 
montażu (uszkodzenie drutu) bądź działa-
niem osób trzecich. Do szukania tego typu 
awarii system reflektometrii wydaje się być 
idealny, w miejscu przerwania przyrost 
impedancji jest tak znaczny, że nie ma 
problemów interpretacyjnych. System Bran-
des nie jest w stanie przy zastosowaniu 
swojej techniki nieobciążonego dzielnika 
napięć zrobić cokolwiek w tym kierunku. 
W dostępnych materiałach na temat 
wyszukiwania przerw nic się zresztą nie 
pisze. Można jednakże stosować z pewny-
mi ograniczeniami jedną z trzech technik: 
reflektometryczną, pojemnościową bądź 
wysokich częstotliwości. Szukanie przerwy 
w Brandesie szczególnie na drucie czerwo-
nym jest skomplikowane (4 : 2 na korzyść 
impulsowego).

Kable przyłączeniowe 
i przeskoczeniowe

W zależności od ukształtowania sieci 
ciepłowniczej, występujących na niej 
obiektów tradycyjnych, punktów pomiaro-
wych i in. czasami istnieje konieczność 
poprowadzenia sygnału poprzez przewo-
dy przyłączeniowe w celu zamknięcia 
obwodu pętli. System rezystancyjny wyda-
je się być idealny jeśli chodzi o stosowanie 
kabli przyłączeniowych (przeskoczenio-
wych). Dzięki znacznej różnicy w rezy-
stancji drutu czujnikowego i drutu przesko-

czeniowego, wykorzystaniu dodatkowo 
tzw. kompensacji masy istnieje możliwość 
praktycznie nieograniczonego kształtowa-
nia pętli pomiarowej bez wpływu na rezy-
stancję pętli zasadniczej. Takie możliwości 
pozwalają na wybór dowolnego obiektu 
do montażu np. urządzeń nadzoru. W sys-
temie impulsowym stosowanie przewodu 
np. YDY 3x1,5mm2 bardzo zakłóca war-
tość impedancji, nawet stosowanie poje-
dynczych kabli koncentrycznych nie jest 
rozwiązaniem zadowalającym. Zdecydo-
wanie 5 : 1 na korzyść rezystancyjnego.

Materiały eksploatacyjne

W trakcie budowy zawsze może zda-
rzyć się, że wskutek koniecznych wymuszo-
nych względami obiektywnymi zmian, nale-
ży dodatkowo zamówić elementy systemu 
alarmowego względnie kształtki z określo-
nym systemem. W praktyce bywa tak, że 
polscy producenci elementy z systemem 
impulsowym dostarczają niemalże od ręki, 
na Brandesa trzeba czekać czasami dłuższy 
czas. To komplikuje realizację i powoduje 
częste opóźnienia. W tej klasyfikacji 4 : 2 na 
korzyść systemu impulsowego. 

Zasięg urządzeń

Lokalizatory awarii
W przypadku dużych, wielokilometro-

wych sieci rozgałęźnych, przy założeniu 
nadzoru ciągłego, występuje konieczność 
stosowania wielu urządzeń sygnalizacyj-
nych obsługujących poszczególne pętle 
pomiarowe. Liczba zastosowanych przy-
rządów jest uzależniona od ich zasięgu 
działania. W przypadku firmy Brandes 
przyjęto zasadę, że jeden kanał może nad-
zorować maksymalnie 1000 m rurociągów, 
firma Levr oferuje urządzenia, które mogą 
obsługiwać 4 odcinki po 1750 m, 
 względnie inne 2 x 2000 m. Wybierając 
najkorzystniejsze rozwiązanie możemy 
mieć pod nadzorem do 7 km rurociągów. 

W przypadku systemu impulsowego 
cały szereg lokalizatorów od różnych pro-
ducentów może nadzorować odcinki do 
5 000 metrów na jednym kanale. W przy-
padku lokalizatora X4 firmy Wideco Swe-
den dla czerech kanałów daje to 20 km 
rurociągów.

Sygnalizatory awarii
Jeszcze większa dysproporcja wystę-

puje w przypadku sygnalizatorów. Urzą-
dzenia firmy Brandes serii BS 300 mogą 
nadzorować maksimum 1000 m rurocią-
gu a Levra LPS 2 dwa odcinki po 1000 
metrów. W przypadku systemu impulso-
wego, dzięki wielu wytwórcom, możliwy 
jest dobór urządzenia o odpowiedniej do 
sytuacji dowolnej długości nadzorowane-
go odcinka, z możliwością użycia ośmio-

kanałowego urządzenia EMS 8000 
pozwalającego na kontrolę 56 km rurocią-
gu (8 kanałów x 7 km każdy). 

To kryterium jest zdecydowanie nieko-
rzystne dla systemu rezystancyjnego (2 : 5)

Podsumowując te rozważania, uwzględ-
niając przytoczone analizy, należy w spo-
sób jednoznaczny stwierdzić, że w obec-
nej sytuacji na naszym rynku system impul-
sowy zapewnia firmie eksploatującej ruro-
ciągi preizolowane większy komfort, 
a wynik 42 : 34 mówi sam za siebie. Nad-
mienić należy, że rozważania uwzględ-
niają jedynie aspekty techniczne, świado-
mie pomijając sprawy finansowe, które 
w wielu przypadkach mogą odgrywać 
także niepoślednią rolę.

W środkowej kolumnie tabeli przed-
stawiono hipotetyczną sytuację dla przy-
padku gdyby firma Brandes bardzo się 
starała i chciała na polskim rynku zaist-
nieć, chociaż do tej pory symptomów 
takiego działania nie widać. Pola wypeł-
nione kolorem czerwonym to elementy, 
których nie da się poprawić, obwiedzione 
czerwoną obwódką to największe atuty 
systemu rezystancyjnego, do których sys-
tem impulsowy nie może się porównywać. 
Do ewentualnej poprawy są pola wypeł-
nione kolorem zielonym, jednakże nawet 
gdyby firma Brandes poprawiła kilka ele-
mentów to co najwyżej mogłaby się z sys-
temem impulsowym zrównać.

Jest rzeczą oczywistą, że każdy inwe-
stor może przykładać różną wagę do 
przytoczonych kryteriów i w efekcie otrzy-
mać różną punktację. W tego typu rozwa-
żaniach spektrum analizowanych czynni-
ków powinno być jak największe bowiem 
tylko takie podejście daje w miarę obiek-
tywny i wyważony pogląd na sprawę. No 
bo cóż z tego, że w garażu stoi super 
Ferrari gdy drogi w koło usiane są kocimi 
łbami i nasza prędkość podróżna nie 
będzie się różnić od tej uzyskanej zwy-
kłym samochodem.

Niemal każde z przytoczonych kryte-
riów można by omówić szerzej w oddziel-
nym artykule, który traktował by problem 
bardziej szczegółowo. Orędownikom sys-
temu rezystancyjnego należy jedynie 
uświadomić, że rola tak wysokiego progu 
czułości, którym przy każdej okazji chełpi 
się firma Brandes, ma w praktyce znacze-
nie drugorzędne, co będę się starał przed-
stawić w jednym z następnych artykułów. 
Wcześniej jednak, już w następnym, omó-
wię rozwiązanie, które wydaje się być 
najlepszym wyjściem z sytuacji – rurociągi 
firmy Brugg Systemy Rurowe, które zawie-
rają w sobie obydwa omówione systemy 
alarmowe.
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