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Odchodząca idea
Outgoing idea

ADAM DWOJAK

Zasadniczo wszyscy, którzy mieli stycz-
ność z rurociągami preizolowanymi wie-
dzą, że alarmowy system impulsowy opie-
ra się na wbudowanych w izolację dwóch 
drutach miedzianych, z których jeden jest 
ocynowany. Nie każdy jednakże zdaje 
sobie sprawę, że idea użycia tych drutów 
była u zarania różna w zależności od 
producenta wyrobów preizolowanych. 
Ponieważ w literaturze brakuje całościowe-
go spojrzenia na ten temat, pozwalam 
sobie na zamieszczenie diagramu (rys. 1) 

przedstawiającego podział systemów nad-
zoru w rurociągach preizolowanych. 
W warunkach polskich, mając świado-
mość, że funkcjonują szczątkowo obwody 
z systemem tzw. indykatorowym dostarcza-
ne swego czasu przez firmę Pan Isovit, czy 
„wczesnego Międzyrzecza” (próby stwo-
rzenia własnego rozwiązania prezentowa-
ne na początku działalności przez ZPU 

Międzyrzecz), spotykamy się z systemami 
zakreślonymi  na rysunku obłoczkami.

System zamknięty był preferowany 
przez firmy: Logstror Ror, Star Pipe, Iso-
plus, ideę układu otwartego  w czystej 
postaci spotykamy jedynie w materiałach 
ABB, wykorzystują ją także w większym 
lub mniejszym stopniu ZPU Międzyrzecz, 
Finpol i PRIM Lublin.

Jest koniec ubiegłego wieku, w Polsce 
następuje przełom polityczny i gospodar-
czy. Do kraju napływają szerokim strumie-

niem nowe technologie, w Elblągu powsta-
je spółka ABB Zamech Ltd. produkująca 
wyroby preizolowane dla ciepłownictwa. 
Jakiś czas wcześniej inżynierowie duńskiej 
firmy Ic Möller, jednego z wiodących pro-
ducentów rur preizolowanych, przejętego 
po pewnym czasie właśnie przez ABB, 
opracowują logiczny i spójny system nad-
zoru. Generalne przesłanie układu opiera 
się na zasadzie, że drut ocynowany służy 
do oceny stanu izolacji – został nazwany 

drutem czujnikowym, natomiast drut czer-
wony to tzw. drut sygnałowy, którym 
będzie przekazywana informacje o stanie 
urządzeń nadzoru. Obrazując ideę jaka 
przyświecała twórcom można powiedzieć 
– system rurociągów preizolowanych 
w całym mieście (obszarze) jest podzielo-
ny na określoną liczbę pętli alarmowych 
obsługiwanych przede wszystkim przez 
drut ocynowany (czujnikowy), natomiast 
drut czerwony (sygnałowy), obiega wszyst-
kie węzły, w których znajdują się urządze-
nia nadzoru, zbierając sygnał o ich stanie, 
i przekazuje go do centralnej dyspozytor-
ni. W rezultacie obsługujący system pra-
cownik jest w stanie określić, który detektor 
(lokalizator) zaświecił się na czerwono 
i podjąć działania zaradcze. Tak wyglą-
dała teoria którą, według posiadanych 
przeze mnie informacji, nie udało się 
w Polsce nigdy kompletnie zrealizować. 
Na rys. 2 przedstawiono, jak twórcy 
wyobrażali sobie funkcjonowanie systemu. 
Drut czerwony (sygnałowy) przedstawiony 
kolorem różowym linią przerywaną jest 
łączony w ten sposób, aby zebrać sygnał 
ze wszystkich urządzeń. Ponieważ na 
rysunku przedstawiono tylko wycinek całe-
go systemu, nie możemy zaobserwować 
ani początku, ani końca pętli sygnałowej. 
Pętle czujnikowe oparte na drucie pobiela-
nym oznaczone są dla poszczególnych 
lokalizatorów odpowiednio kolorem czer-
wonym, niebieskim, zielonym i brązowym. 
Zauważyć należy, że pewne odcinki drutu 
miedzianego nieocynowanego, oznaczo-
ne kolorem czarnym, nie są w ogóle uży-
wane, pozostają obcięte w mufach lub 
zakończone nad „end cap“ w węźle.  
Zasadniczo używanie terminu pętla 
w przypadku tych układów jest językowo 
niepoprawne, bowiem jak widać obwód 
alarmowy nigdy się nie zamyka, nie two-
rzy więc pętli. Aby stworzyć układy z jed-
nym drutem czujnikowym musiała w okre-mgr inż. Adam Dwojak – DORATERM

Najnowsze wytyczne firmy Logstor dotyczące systemów alarmowych w rurociągach preizolowanych wskazują na to, 
że zniknęło jedno z najbardziej popularnych rozwiązań - układ otwarty z tak zwanymi filcami.

Recent guidelines of Logstor company, concerning alarm systems in preinsulated pipelines, indicates that one of the 
most popular solutions disappeared – open system with so called felts.
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ślonych sytuacjach wystąpić konieczność 
przeskoku sygnału z jednego rurociągu do 
sąsiedniego, z tego względu w tej technice 
były rozpowszechnione tzw. kable prze-
skoczeniowe. Przeskok mógł być realizo-
wany pod ziemią (rys. 3) kablem przed-
stawionym na rys. 4, bądź np. w węźle 
cieplnym kablami koncentrycznymi  
(rys. 5). Innym nieodzownym elementem 
systemu było stosowanie podkładek filco-
wych (rys. 6) na drucie czujnikowym 
w każdym złączu. Było to dla ludzi z ABB 
oczywiste, i zrozumiałe, bowiem urządze-
nia sygnalizacyjne przewidziane do nad-
zoru układów miały stosunkowo niski próg 
czułości, rzędu 120 – 250 Ω. Podkładka 
filcowa nieodzowna w tym systemie odgry-
wa rolę wzmacniacza i była integralnym 
elementem całego układu. Twórcy systemu 
wyszli z założenia, że suchy filc zalany 
pianką PUR, w przypadku pojawienia się 
wody w mufie, w bardzo szybki sposób 
ściągnie wilgoć i namoknie do tego stop-
nia, że pomiar rezystancji izolacji pomię-
dzy drutem czujnikowym, a rurą przewo-
dową wykaże wartość rzędu kilkudziesię-
ciu do 200 Ω, a wtedy zadziała przyrząd 
oznajmiając, że wystąpiła awaria. Obwód 
z detektorem względnie lokalizatorem 

zawsze musiał być wyposażony w koń-
cówki zerujące mające na celu wygasze-
nie sygnału. Wszystkie przeskoczenia pod 
ziemią były wykonywane podwójnym 
kablem koncentrycznym, a w układach 
z lokalizatorem awarii przeskoki w węzłach 
cieplnych wykonywano za pomocą puszek 
nr kat. 6725 i dwóch kabli koncentrycz-
nych. Wszystkie te sprawy były w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skru-
pulatnie pilnowane przez przedstawicieli 
ABB Zamech. Szkoleni przez zakład pro-
jektanci i wykonawcy przestrzegali zasad 
bardzo ściśle i nie odważyli się nawet na 
jakiekolwiek odstępstwa. Ale czasy się 
zmieniają, największy konkurent ABB 
firma Logstor Ror zwiększa swoje wpływy 
„połykając” kolejno Tarco, Pan Isovit 
i w 2005 roku firmę Alstom Power będącą 
następcą ABB. Od strony biznesowej było 
to oczywiście opłacalne przedsięwzięcie – 
oficjalnie fuzja dwóch czołowych produ-
centów w branży jednak od strony tech-
nicznej takie zjednoczenie przysporzyło 
nowopowstałej firmie, która przyjęła nowe 
logo i nazwę Logstor pewne problemy, 
szczególnie jeśli chodzi o system alarmo-
wy. chcąc utrzymać dotychczasowych 
klientów Alstomu nowa firma zdecydowa-

ła się na oferowanie obydwu typów alar-
mów: otwartego i zamkniętego. Opisane 
to zostało w katalogu z maja 2009 r. jako 
system niskorezystancyjny (dawne ABB) 
i wysokorezystancyjny (dawny Logstor 
Ror). Była to niewątpliwie dla firmy rzecz 
kłopotliwa – inne zasady projektowania, 
inne komponenty, inne wykonawstwo. 
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Kwestią czasu było wyjście z tego układu.

Obecnie dostępny w internecie na stro-
nie głównej Logstora  katalog (niestety jesz-
cze nie w języku polskim) z uaktualnieniami 
dotyczącymi systemu nadzoru wprowadzo-
nymi w  2011r.  prezentuje całkiem nową 
koncepcję systemu alarmowego nazwaną 
Logstor Detect,  w której w sposób definityw-
ny zrywa się z filcami, przeskokami i koń-
cówkami zerującymi. Znikają z oferty detek-
tory i lokalizatory ABB-owskie, inne są 
nawet kable koncentryczne i ich końcówki.

 Można by zadać pytanie po co pisać, 
o czymś co odchodzi w przeszłość. Otóż 
są co najmniej dwa ważne powody. 

Analizując projekty funkcjonujące na 
rynku można zauważyć, że niemała grupa 
projektantów, którzy byli przeszkoleni 
w ABB , zna tylko ten system, także jeśli 
chodzi o alarmy. U takich projektantów 

zawsze będą występowały puszki 6715,  
końcówki zerujące (rys.7), kable koncen-
tryczne bez względu na to czy dla konkret-
nego projektu jest to konieczne, czy nie. Te 
osoby powinny poszerzyć swoje horyzon-
ty i zapoznać się z tym co jest aktualne 
w zakresie systemów alarmowych.

Drugi powód wydaje się poważniejszy 
i związany jest z fachowością, klarowno-
ścią i zakresem informacji dotyczących 
systemów alarmowych naszych rodzimych 
producentów wyrobów preizolowanych.

Wyraźnie widać, że niektórzy produ-
cenci w momencie podejmowania decyzji 
o wyborze systemu alarmowego do swoich 
wyrobów wzorowali się na materiałach  
ABB-owskich. Przejęli pewne rozwiązania, 
ale nie do końca, w efekcie otrzymaliśmy 
systemy niejasne, niespójne, a z powodu 
niekompletnych i mizernych opisów nie 

pozwalające na kompletne zaprojektowa-
nie złożonych systemów alarmowych. Brak 
profesjonalnego podejścia do opracowy-
wania materiałów projektowych i informa-
cyjnych dotyczących systemów nadzoru 
jest zresztą bolączką większości firm funk-
cjonujących na polskim rynku.  

Jedynie ABB i Logstor opisywały 
zagadnienia systemów alarmowych 
dogłębnie i szczegółowo, ale co będzie 
z naszym układem otwartym gdy zabrak-
nie tych dokładnych opisów?
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Książka jest poświęcona instalacjom ciepłej wody 
i układom jej przygotowywania. Liczy 294 stron tekstu, 
bogato ilustrowanego rysunkami, schematami oraz 
tabelami i stanowi pewne podsumowanie wieloletnich 
prac prowadzonych w Katedrze Ogrzewnictwa, Wenty-
lacji i Ciepłownictwa Zachodniopomorskiego Uniwersy-
tetu Technologicznego w Szczecinie (do 2008 roku 
Politechniki Szczecińskiej). 

Prezentowana książka jest pozycją, w której przed-
stawiono w sposób kompleksowy i uporządkowany naj-
nowsze wyniki badań i stosowane rozwiązania instalacji 
ciepłej wody i układów służących do jej przygotowywa-
nia oraz podano metody obliczeń a także współczesne 
tendencje i kierunki rozwoju tej dziedziny techniki. Przy 
jej pisaniu starano się wykorzystać najnowszą wiedzę 

z tej dziedziny. W książce tej przedstawiono całokształt 
zagadnień związanych z ciepłą wodą, jej właściwościa-
mi, rozprowadzeniem oraz przygotowaniem. 

Treść książki została podzielona na 13 rozdziałów, 
można wyróżnić w niej cztery podstawowe części. 

Książka była recenzowana, jeden z recenzentów 
książki, profesor dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki z Poli-
techniki Wrocławskiej napisał o niej:

„Aktualność tematu monografii i potrzeba jej opubli-
kowania nie budzą najmniejszych nawet wątpliwości, bo 
m.in. w pełni prawdziwa jest zawarta w przedmowie 
informacja Autora, że dotyczące tej samej tematyki 
poprzednie krajowe dzieło zwarte zostało wydane 
w 1981 r., czyli przed 26 laty (Mańkowski S.: Projektowa-
nie instalacji ciepłej wody użytkowej, Arkady, Warszawa 
1981). Jeśli wraz z tym okresem uzmysłowi się odpowia-
dający mu ogromny postęp nauki, technologii i praktyki 
we wszystkich obszarach techniki, także w budownic-
twie do którego w szerokim rozumieniu należą instalacje 
ciepłej wody, to pojawienie się na polskim rynku wydaw-
niczym opiniowanej pracy nabiera szczególnie dużego 
pozytywnego znaczenia”. 

Drugi z recenzentów książki, profesor dr hab. inż. 
Halina Koczyk z Politechniki Poznańskiej w swojej opinii 
napisała na jej temat:

„Praca dotyczy ważnej problematyki związanej 

z zaopatrzeniem budynków w szczególności mieszkal-
nych, w ciepłą wodę. Jest to ważny składnik zużycia 
ciepła, którego względny udział w całkowitym zużyciu 
stale rośnie w stosunku do zapotrzebowania na cele 
ogrzewania w wyniku polepszania izolacyjności cieplnej 
przegród budynku. Racjonalne projektowanie, wykona-
nie i właściwa eksploatacja układów do przygotowania 
i rozprowadzenia ciepłej wody jest problemem bardzo 
ważnym z punktu widzenia technicznego, ekonomicz-
nego i ekologicznego. Pozwala ograniczyć nadmierne 
zużycie energii pierwotnej (np. poprzez wykorzystanie 
energii słonecznej, indywidualne rozliczanie zużycia 
ciepła przez użytkowników itp.) przyczynia się do mniej-
szego zanieczyszczenia środowiska produktami spala-
nia oraz zmniejsza koszty eksploatacyjne.”

W oparciu o analizę pracy pt.”Projektowanie insta-
lacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wieloro-
dzinnych” stwierdzam, że przedstawia ona całokształt 
zagadnień związanych z ciepłą wodą, jej przygotowa-
niem, rozprowadzeniem i właściwościami, posiada 
znaczącą wartość merytoryczną, prezentuje nowocze-
sne rozwiązania układów instalacyjnych zgodnie 
z aktualnym stanem wiedzy techniki. Przedstawia 
zasady doboru elementów instalacji zgodnie z regułami 
sztuki inżynierskiej oraz w nawiązaniu do nowocze-
snych rozwiązań.” 

Projektowanie instalacji ciepłej wody  
w budynkach mieszkalnych 
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