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problematyka systemów alarmowych
the issue of alarm systems

ADAM DWOJAK

2 w 1

Brugg Systemy Rurowe z siedzibą 
w Płochocinie pod Warszawą będąca 
spółką szwajcarskiej grupy Brugg, oferuje 
jako jedyna w Polsce elastyczne systemy 
rurociągów preizolowanych przeznaczo-
ne do sieci ciepłowniczych wysokopara-
metrowych. System alarmowy w tych ruro-
ciągach różni się w zasadniczy sposób od 
klasycznych rurociągów sztywnych. O ile 
wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że druty 
alarmowe, najczęściej dwa, biegną wzdłuż 
rury przewodowej równolegle do siebie 
zachowując pewien, stały dla określonej 
średnicy odstęp, zarówno od rury stalowej 
jak i od siebie, o tyle w rurociągach Brugg 
mamy do czynienia z inną sytuacją.

Przed szczegółami nakreślmy jednak 
ogóły. Otóż na rynku możemy spotkać się 
z dwoma rodzajami rurociągów elastycz-
nych wysokoparametrowych; Casaflex 
(CFL) i Flexwell (FHK). Przy czym ten drugi 
rodzaj ma szczególne zastosowanie, 
można go mianowicie stosować w techni-
ce przewiertu sterowanego, co znakomicie 
upraszcza sprawy realizacyjne w sytuacji 
przekraczania przeszkód naturalnych 
bądź sztucznych. W obydwu przypad-
kach w piance izolacyjnej rurociągów 
prowadzona jest wiązka drutów alarmo-
wych w postaci skrętki przedstawionej na 
rys. 1. Jeżeli mamy do czynienia z ruro-

ciągiem Casaflex to położenie tej wiązki 
jest równoległe do rury przewodowej tak 
jak to przedstawiono na rys. 2, w przy-
padku FHK skrętka oplata rurę przewodo-
wą linią śrubową o stosunkowo dużym 
skoku. W przypadku małych średnic skok 
linii śrubowej wynosi ok. 1 metra i wraz ze 
wzrostem średnicy wzrasta do ponad 2 
metrów.

Konieczność stosowania trzech drutów 
w systemie alarmowym wynikła przede 
wszystkim ze względów ekonomicznych, 
uzyskano przy tym pozytywny efekt tech-
niczny. Czasami zdarza się, że ta techno-
logia jest stosowana w połączeniu ze 
sztywnymi rurociągami preizolowanymi, 
wtedy zachodzi konieczność realizacji sys-
temu alarmowego w jednym z dwu naj-
częściej spotykanych systemów alarmo-
wych: impulsowym bądź rezystancyjnym. 
Jeżeli mamy do czynienia z impulsowym 
to wykorzystywany jest drut biały i zielony, 
w przypadku rezystancyjnego – zielony 
i czerwony. Tworząc system rezystancyjny 
nadano mu nazwę WIREM®, jednocze-
śnie zaznaczając kompatybilność z syste-
mem Brandes. 

Zarówno w przypadku systemu impul-
sowego jak i rezystancyjnego długość dru-
tów w produktach firmy Brugg różni się od 
rzeczywistej długości rurociągu. O ile 
w przypadku rurociągów Casaflex współ-
czynnik zwiększający wynosi niewiele, 
bowiem 5% i jest stały dla całego szeregu 
średnic, o tyle dla FHK zmiany są znaczne 
i zróżnicowane zależnie od średnicy ruro-
ciągu, przykładowo dla średnicy nominal-
nej DN 80 wynosi blisko 200%, czyli dłu-

gość drutu jest dwukrotnie większa od 
długości rurociągu. Inny, wynikający 
z różnic konstrukcyjnych, jest też współ-
czynnik propagacji fali przy badaniach 
reflektometrycznych. Dla układów jedno-
rodnych (tylko rura elastyczna) wszystkie 
przytoczone różnice nie mają większego 
wpływu na poprawność lokalizacji. Pro-
blemy interpretacyjne mogą pojawić się 
w przypadku układów mieszanych.

W przypadku pomiarów reflektome-
trycznych rurociągów elastycznych typu 
Flexwell (w przypadku CFL takiego efektu 
nie obserwuje się) mamy do czynienia 
z nietypową sytuacją; podłączając zaciski 
odpowiednio do rury przewodowej i jed-
nego z drutów miedzianych badamy impe-
dancję falową pomiędzy tymi dwoma ele-
mentami mając jednocześnie świadomość, 
że sygnał pomiarowy indukuje się także 
w pozostałych drutach splotu. Na rys.3 
przedstawiono trzy wykresy reflektome-
tryczne zebrane z rurociągu Flexwell (FHK 
DN 150) o długości ok. 117 m ułożonego 
techniką przewiertu sterowanego pod 
rzeką o szerokości kilkudziesięciu metrów. 
Docelowo ten rurociąg miał zostać połą-
czony na obydwu brzegach z rurociągiem 
sztywnym. Badania wykonano przed spię-
ciem systemów. Na obydwu końcach ruro-
ciągu FHK zainstalowane zostały głowice 
i wyprowadzone druty do systemu impulso-
wego. Wykres koloru niebieskiego został 
zebrany dla sytuacji, gdy na przeciwle-
głym brzegu druty alarmowe były zwarte, 
tzn. sygnał przebiegał początkowo drutem 
białym i przez zapętlenie powracał zielo-
nym. Wykres czerwony przedstawia sytu-
ację , gdy na przeciwległym brzegu druty 
zostały rozwarte, tzn. sygnał biegł drutem 
białym i kończył bieg na drugim końcu 
rurociągu. Kolor zielony odpowiada sytu-
acji, gdy na końcówce drutu białego 
wywołano zwarcie poprzez zetknięcie go 
z rurą przewodową. Należy zaznaczyć, 
że przebiegi różnią się zdecydowanie 
w porównaniu z rurociągami sztywnymi. 
Wykresy; zapętlony (niebieski) i rozwarty mgr inż. Adam Dwojak – DORATERM

Rys. 1. 
DRUT BIAŁY – miedź w izolacji z włókniny prze-
puszczalnej
DRUT ZIELONY – miedź w izolacji na całej dłu-
gości
DRUT CZERWONY – NiCr w izolacji perforowa-
nej co 15 mm

Rys. 2.

W artykule omówiono system alarmowy występujący w rurociągach preizolowanych firmy Brugg Systemy Rurowe.

The alarm system occurring in preinsulated pipelines made by Brugg Systemy rurowe was discussed in the article.
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(czerwony) mają zasadniczo bardzo 
podobny przebieg, jedyna bardzo istotna 
różnica to różna polaryzacja tuż za pikiem 
oznaczającym końcówkę rurociągu. 
Obwód z zapętleniem ma polaryzację 
ujemną (odchyla się w dół), a z przerwą 
– dodatnią (odchylenie w górę). Zauważ-
my, że faktyczna końcówka drutu (wykres 
czerwony), która występuje na 590,2 
metrze daje zdecydowanie mniejsze odbi-
cie niż miejsce zapętlenia (295,1 metr).

Omówione powyżej wykresy dotyczą 
jednego odcinka rurociągu elastycznego, 
sygnał przebiega w środowisku jednorod-
nym i impedancja falowa nie wykazuje 
odchyleń w przebiegu. Sprawa wygląda 
inaczej, gdy mamy do czynienia z układem 
mieszanym, tzn. rurociąg elastyczny jest 
łączony z rurociągiem sztywnym. Na rys. 

4, zobrazowano wykresy reflektometryczny 
(zwarty/rozwarty) przyłącza przedstawio-
nego na rys. 5. Widoczne wyraźne zmiany 
impedancji falowej wiążą się ze skokową 
zmianą własności fizycznych na połącze-
niach poszczególnych technologii. Wydaje 
się nieodzowne, na potrzeby późniejszej 
diagnostyki układu, zebranie wykresów 
referencyjnych zaraz po wybudowaniu 
i uruchomieniu ciepłociągu.

Interpretacja wykresów reflektometrycz-
nych w przypadku rurociągów mieszanych 
nie jest prosta i wymaga od obsługującego 
pewnego doświadczenia. Z drugiej strony 
należy zauważyć, że awarie rurociągów 
elastycznych zdarzają się niezmiernie 
rzadko, wynika to z ich konstrukcji (prak-
tycznie brak połączeń mufowych) i relatyw-
nie niewielkich ilości zabudowywanych 
i eksploatowanych w porównaniu do ruro-
ciągów sztywnych. Podkreślić należy, że 
analizę prowadzi się zawsze lepiej gdy 
istnieje możliwość podłączenia do drutów 
alarmowych z obydwu końców rurociągu.

Jak już na wstępie wspomniano, ruro-
ciągi Brugg wyposażone są w trzy druty 
alarmowe. Firm wykorzystujących w Pol-
sce system rezystancyjny jest stosunkowo 
niewiele i z tego względu rzadko są two-

rzone obwody z systemem rezystancyj-
nym. Wydaje się jednakże, że ten system 
jest dla tej technologii bardziej przydatny, 
bowiem unikamy zagadek interpretacyj-
nych jeśli chodzi o przebiegi linii reflekto-
metrycznych. Z tego względu niezrozu-
miałe jest obcinanie, z pozoru zbędnego 
drutu czerwonego w trakcie łączenia sys-
temu impulsowego. Z technicznego punktu 
widzenia nie ma żadnych przeciwwska-
zań, aby wyprowadzać trzy druty 
i w odpowiedni sposób z nich korzystać. 
Dla rozległych systemów mieszanych – 
rura sztywna / rura elastyczna – idealne 
jest rozwiązanie, aby nadzór prowadzić 
przy pomocy drutów miedzianych, nato-
miast lokalizację w odcinkach elastycznych 
przeprowadzać przy wykorzystaniu syste-
mu rezystancyjnego. Aby to wszystko 

funkcjonowało konieczna jest jednak moż-
liwość fizycznego rozdzielenia drutów 
z rur sztywnych i elastycznych i do takiego 
układu należy dążyć. Dla funkcjonowania 
całej pętli byłyby one połączone ze sobą 

w puszce, do której byłby wyprowadzony 
także „zbędny” drut czerwony z rury ela-
stycznej. W momencie gdyby w sieci coś 
się działo, to w prosty sposób poprzez 
odpowiednie rozłączenia i pomiary można 
stwierdzić czy wilgoć jest w części ela-
stycznej, czy sztywnej. Jeśli na elastycznej, 
to lokalizację prowadzimy już przy pomo-
cy urządzeń do systemu rezystancyjnego. 

Sprawy wydają się może mało istotne 
do momentu, gdy należy zlokalizować 
wyciek w sieci złożonej z rur sztywnych 
i elastycznych, a układ alarmowy umożli-
wia podłączenie przyrządów tylko w jed-
nym miejscu. To bardzo komplikuje sprawę 
i często wymaga wykonywania wykopów 
i okienek kontrolnych w płaszczu rurocią-
gu w celu stwierdzenia stanu izolacji na 
określnym odcinku.

System impulsowy ma dużo większy 
zasięg działania sygnalizatorów, rezy-
stancyjny jest bardziej niezawodny jeśli 
chodzi o lokalizację, połączenie tych 
dwóch technik byłoby rozwiązaniem ide-
alnym. Brugg zrobił to trochę z konieczno-
ści, można sobie postawić pytanie – dla-
czego producenci systemów sztywnych 
z tego rozwiązania nie korzystają? 2 w 1? 
Dlaczego nie?
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