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Układ otwarty i zamknięty – w takiej 
formie mogą występować obwody sygan-
lizacyjne w rurociągach preizolowanych. 
Kryterium jest jednoznaczne, jeśli pętla się 
zamyka mamy do czynienia z układem 
zamkniętym, w przeciwnym wypadku 
z otwartym. Sprawa nie budzi żadnych 
wątpliwości jeżeli mamy do czynienia 
z czystą formą tychże systemów. 
W poprzednim artykule (Instal 1/2012) 
opisałem jak system otwarty wyobrażali 
sobie twórcy z firmy IC Möller. Typowy 
sposób myślenia projektantów stosujących 
ten rodzaj układów oddaje tekst zaczerp-
nięty z instrukcji jednego z największych 
polskich producentów wyrobów preizolo-
wanych: cyt. „Na początku i na końcu 
rurociągu znajdują się uniwersalne puszki 
połączeniowe. Z jednej strony rurociągu 
do puszki za pomocą kabla koncentrycz-
nego podłączony jest detektor-lokalizator, 
natomiast z przeciwnej strony rurociągu 
do puszki połączeniowej wkręcona jest 
końcówka zerująca.” Zauważmy, że przy 
tego typu rozwiązaniach faktyczny nadzór 
sprawowany jest, szczególnie w części 
magistralnej rurociągu, tylko przez jeden 
(ocynowany) drut, drugi jest najczęściej 
bezużyteczny. Taka sytuacja nie występuje 
w przypadku systemów zamkniętych.

Propagatorami układów zamkniętych 
były m. in. firmy Logstor Ror i Star Pipe. 
W przypadku takich instalacji sprawa 
wygląda prosto, w odgałęzieniach na 
prawo sygnał jest wyprowadzany z drutu 
prawego, i analogicznie w trójnikach na 
lewo łączymy lewy drut alarmowy. Orien-
tacja przyłącza jest zawsze uwarunkowa-
na położeniem źródła ciepła a przedsta-
wiona klasyfikacja odpowiada sytuacji gdy 
rozważamy przyłącze na rurociągu zasila-

jącym, a źródło ciepła mamy za plecami. 
Przykładowy schemat takiego układu 
przedstawiono na rys. 1. W obiektach, do 
których wprowadzane są przyłącza, naj-
częściej są to pomieszczenia węzłów ciepl-

nych, połączenie może wyglądać w różny 
sposób. Na rys. 2 pokazano przykładowe 
zakończenie puszką hermetyczną przymo-
cowaną do ściany. Doprowadzenie sygna-
łu odbywa się w tym przypadku kablem 
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Zamknięty układ nadzoru w sieciach ciepłowniczych preizolowanych jest bardziej prosty w realizacji i diagnostyce. 
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wych zwykłą złączką elektryczną tuż po wyprowadzeniu ich spod zakończenia termokurczliwego. 
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Closing the loop can be implemented in various ways, the best according to the author, is to connect wire alarm 
with typical electrical connector after removal from heat shrink end.
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trzyżyłowym, dwie żyły są połączone 
z drutami alarmowymi, odpowiednio ocy-
nowanym (biały) i z czystej miedzi (czer-
wony), trzecia żyła jest połączona z masą 
rury przewodowej (kolor żółto – zielony). 
W celach identyfikacyjnych kabel połączo-
ny z rurociągiem zasilającym ma znacznik 
czerwony, a powrotny – niebieski. Sprawa 
oznaczeń jest rzeczą ważną, szczególnie 
gdy puszka znajduje się w oddaleniu od 
wychodzących ze ściany rurociągów i nie 
ma możliwości prostej identyfikacji 
poszczególnych drutów. W praktyce jest to 
jeden z najczęściej zaniedbywanych obo-
wiązków. Ani projektanci nie wspominają 
o potrzebie oznaczania, ani wykonawcy, 
ani odbierający nie dopilnowują sprawy. 
W rezultacie czynność związana z pomia-
rami, która powinna trwać kilka minut 
przeciąga się do kilkudziesięciu, bo wiąże 
się z koniecznością identyfikacji rurocią-
gów i drutów, to z kolei często wymaga 
wejścia do sąsiednich, z reguły trudnodo-
stępnych (bo właściciel w pracy, w ogródku 
itd.) pomieszczeń piwnicznych. Innym 
wariantem identyfikacji jest „przedzwania-
nie” z sąsiednich węzłów cieplnych. Jakby 
na sprawę nie patrzeć, czynność prosta 
i nie zabierająca zbyt wiele czasu w fazie 
budowy ciepłociągu może przysporzyć 
problemów w przypadku konieczności 
szybkich działań związanych np. z lokali-
zacją awarii. 

Z praktycznego punku widzenia naj-
lepszym rozwiązaniem zamknięcia pętli 
jest sposób przedstawiony na rys. 3. Druty 
wyprowadzone spod zakończenia termo-
kurczliwego są spięte bezpośrednio na 
płaszczu rury preizolowanej. Zastosowa-

nie tego rozwiązania jest uwarunkowane 
bezpośrednim dostępem do rurociągów, 
tak aby osoba wykonująca pomiary mogła 
bez problemów podłączyć przyrząd 
pomiarowy. Warunkiem nieodzownym do 
wykonania pomiarów jest możliwość 
dostępu do masy rury przewodowej. Naj-
prostszym sposobem jest przyspawanie do 
rury przewodowej elementu stalowego 
wystającego ponad izolację tradycyjną, 
która jest z reguły montowana na tej części 
rurociągu. Niewątpliwą zaletą tego roz-
wiązania jest prostota (wymagana jest 
tylko jedna złączka elektryczna), możli-
wość dzielenia pętli alarmowej w celach 
diagnostycznych oraz bardzo krótki odci-
nek drutu nie osadzonego w izolacji cha-
rakteryzujący się inną od typowej impe-
dancją falową, co ma znaczenie przy 
pracy reflektometrem impulsowym.

Zdecydowanie nie polecany jest przy-
padek przedstawiony na rys. 4. Zamknię-
cie pętli pod zakończeniem termokurczli-
wym „wiąże ręce” serwisantowi, ponieważ 
z tego miejsca nie jest on w stanie wyko-
nać jakichkolwiek sprawdzeń i pomiarów. 

W takich sytuacjach istnieje potrzeba, 
a często konieczność rozcinania end cap 
w celu dostępu do drutów alarmowych. 
Takie rozwiązania można projektować 
tylko w przypadku braku dostępu do ruro-
ciągów, najczęściej jest to połączenie pre-
izoloacji z siecią kanałową przykryte łupi-
ną betonową.

W przypadkach układów zamkniętych 
sygnał wysłany np. po drucie ocynowa-
nym z pomieszczenia, w którym znajduje 
się detektor, obiega wszystkie węzły 
i powraca drutem czerwonym w to samo 
miejsce. Sygnalizatory awarii przewidzia-
ne dla systemów zamkniętych przystoso-
wane są do wprowadzenia sygnału za 
pomocą kabla trzyżyłowego. Urządzenia 
te ustawicznie, w określonych odstępach 
czasu, dokonują pomiaru rezystancji izo-
lacji i ciągłości pętli. W przypadku wystą-
pienia przerwy drutu alarmowego względ-
nie przekroczenia progu czułości następu-
je sygnalizacja stanu awaryjnego.

Układy zamknięte są z praktycznego 
punktu widzenia prostsze w realizacji 
i łatwiejsze w diagnostyce. Próg czułości 
urządzeń nadzoru jest dużo wyższy niż 
w układach otwartych wyposażonych we 
wkładki filcowe. Niestety nie wszyscy są 
świadomi tych różnic i w praktyce projek-
tuje się i realizuje układy mieszane, które 
nie spełniają warunków stawianych syste-
mom nadzoru. W wyniku tego mamy do 
czynienia z obwodami bez podkładek fil-
cowych, w których montowane są detekto-
ry o stosunkowo niskim progu czułości. 
W rezultacie układ bez wzmacniaczy 
w postaci filców nie wykazuje zawilgoce-
nia pomimo, że penetracja wody w piance 
jest znaczna. Szerzej ten temat postaram 
się naświetlić następnym razem.
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skorzystać musimy ją złożyć w ciągu tygo-
dnia i przedstawić dowody, że spóźnienie 
nie wynika z naszej winy. To urząd ocenia 
przedstawione przez nas dowody. 

Do kanalizacji sanitarnej

Jednym z nielegalnych sposobów 
radzenia sobie przez „sąsiada” z wodami 
deszczowymi z powierzchni dachowej 
i powierzchni utwardzonych na terenie, 
w którym nie ma kanalizacji deszczowej 
ani ogólnospławnej jest odprowadzenie 
tych wód do kanału sanitarnego. Ta, nieste-
ty dosyć powszechnie stosowana praktyka, 
powoduje wylewanie ścieków do piwnic 
i przyziomów budynków, w których umiesz-
czono tak nisko węzły sanitarne. Tymcza-
sem obowiązująca norma europejska 
PN-EN 752 [3] dopuszcza krotności wylań 
z kanału na terenach wiejskich raz na 10 
lat, a na terenach miejskich raz na 20, 30 
lub 50 lat, zależnie od zagospodarowania 
przestrzennego. Udowodnienie podłącze-
nia odpływu z dachu do przewodu kanali-
zacji sanitarnej może stanowić istotną trud-
ność. Powszechnie stosowane zadymiacze 
wykażą takie podłączenie jedynie w przy-
padku gdy na podłączeniu odpływu ście-
ków z budynku nie założono syfonu. Jeżeli 
zabudowano taki syfon to w celu udowod-
nienia nielegalnego podłączenia konieczne 
byłoby polewanie dachu wodą albo prze-
prowadzenie obserwacji wypływu w czasie 
deszczu. Namówienie służb komunalnych, 
a tym bardziej nadzoru budowlanego, do 
przeprowadzenia eksperymentów jest nie-
realne. Tym bardziej nikt nie przybędzie 
specjalnie by obserwować wypływ do stud-
ni połączeniowej z podłączenia przykana-
lika na początku deszczu. 

Wnioski

1. Teoretycznie Prawo wodne zabezpie-
cza naszą nieruchomość przed nowym 
ukształtowaniem spływu wód i ście-
ków deszczowych z posesji sąsiada, 
a Prawo budowlane daje nadzorowi 
budowlanemu odpowiednie narzędzia 
nakazowe do wstrzymania prac, albo 
do nakazania usunięcia niezgodnego 

z prawem sposobu zagospodarowa-
nia wód deszczowych kosztem działek 
sąsiednich. 

2. Jeżeli jesteśmy bezpośrednimi sąsiada-
mi nowej inwestycji to mamy uprawnie-
nia strony w postępowaniu o uzyskanie 
decyzji o warunkach zabudowy. Tak 
więc na tym etapie mamy wgląd do 
dokumentów i możemy wypowiadać się 
na temat działki, powierzchni uszczel-
nionych, zagwarantowania niwelacji 
terenu zabezpieczającej nas przed spły-
wami powierzchniowymi wód deszczo-
wych i innymi. Natomiast jest mało 
prawdopodobne aby uznano nas za 
stronę w uzgadnianiu projektu i planu 
zagospodarowania terenu oraz w sta-
raniach o uzyskanie pozwolenia na 
budowę. Prawo budowlane nakłada na 
projektanta obowiązek wykonania pro-
jektu zgodnie z przepisami i decyzją 
o warunkach zabudowy, ale niestety 
bardzo często na tym etapie dochodzi 
do zmian, których odpowiedni urząd 
(np. Wydział Architektury) nie konsultu-
je ze stronami uprzedniego postępowa-
nia o uzyskanie decyzji o warunkach 
zabudowy. Praktyka ta de facto pozba-
wia bezpośrednich sąsiadów przyzna-
nych im przez Prawo budowlane 
uprawnień strony przy staraniach 
o wydanie decyzji o warunkach zabu-
dowy i jest niezgodna z prawem. 

3. Kodeks Postępowania Administracyj-
nego nakazuje urzędom niezwłoczne 
załatwianie spraw w przypadkach, 
które nie wymagają zbierania dowo-
dów, daje termin miesięczny na zała-
twienie spraw wymagających badania 
i zaledwie dwa miesiące na udzielenie 
odpowiedzi w sprawach szczególnie 
skomplikowanych. Przewiduje również 
możliwość złożenia zażalenia na nie-
terminowe załatwianie sprawy oraz 
daje możliwość organowi nadrzędne-
mu przeprowadzenia działań porząd-
kujących, które mają zapobiec opóź-
nieniom w załatwianiu spraw w przy-
szłości. Jednakże opóźnienie strony 
w udzieleniu wymaganych przez 
urząd wyjaśnień skutkuje odrzuceniem 
naszego podania, zażalenia, wniosku, 

a tymczasem urzędy miesiącami, 
a nawet latami, mogą nie odpowiadać 
na nasze pisma, albo udzielać wyja-
śnień nie na temat i żadne sankcje im 
z tego powodu nie grożą. W takiej 
sytuacji pozostaje jedynie oddać spra-
wę do sądu o bezczynność urzędu. 
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o	 intensywności	 kilkunastu	 dm3/h.	 Przy-
kład	takiej	sytuacji	pokazują	wyniki	badań	
dla	budynku	wielorodzinnego	(Tab.	1).
W	budynku	tym	(10	zasilanych	lokali),	

pomimo	montażu	wodomierzy	w	 pozycji	
poziomej,	 z	 zachowaniem	 zalecanych	
przez	 producenta	 odcinków	 prostych	
o	stałej	średnicy	przed	i	za	wodomierzem,	
nadal	 rozbieżność	 bilansu	 wynosiła	 ok.	
7%.	Powodem	była	drobna	nieszczelność,	
niemożliwa	 do	 zmierzenia	 przez	 wodo-
mierze	 indywidualne	 (próg	 rozruchu	
powyżej	 10	 dm3/h),	 a	 mierzona	 przez	

wodomierz	główny	przy	każdym	racjonal-
nym	poborze	wody	–	roczna	rozbieżność	
wskazań	wynosiła	ok.	96	m3	wody.
niestety,	 taka	 rozbieżność	 bilansu	

wody	możliwa	jest	do	obniżenia	tylko	przy	
zastosowaniu	 wodomierzy	 objętościo-
wych,	znacznie	droższych	niż	powszech-
nie	 stosowane	wodomierze	 skrzydełkowe	
jednostrumieniowe.

Błąd trzeci – niekorzystny 
metrologicznie montaż 
wodomierzy indywidualnych

Trzecim	 problemem,	 występującym	
w	 większości	 zasobów	 mieszkaniowych	
w	Polsce,	jest	montaż	wodomierzy	w	pozy-
cji	„pionowej”,	gdzie	oś	wirnika	wodomie-
rza	 jest	 w	 innej	 pozycji	 niż	 prostopadła	
do	powierzchni	ziemi.	Powoduje	to	obni-
żenie	klasy	pomiarowej	licznika,	podwyż-
szając	ok.	dwukrotnie	wartość	przepływu	
rozruchowego	wodomierza.	W	przypad-
ku	 budynku	 ze	 szczelną	 instalacją	
wewnętrzną	nie	powoduje	 to	problemów,	
jednak	 już	przy	niewielkiej	nieszczelności	
(jak	np.	opisywana	powyżej)	będzie	skut-
kować	rozbieżnością	bilansu	wody.	Przy-
kład	takiej	sytuacji	pokazuje	tab.	2.

W	analizowanym	budynku	we	wszyst-
kich	 lokalach	 zastosowano	 wodomierze	
skrzydełkowe	jednostrumieniowe	z	modu-

łem	 odczytu	 zdalnego,	 jednak	 zamonto-
wane	w	pozycji	„pionowej”.	Pomimo	moż-
liwości	jednoczesnego	odczytu	wszystkich	
liczników	 (łącznie	 z	wodomierzem	głów-
nym)	 rozbieżność	bilansu	wody	wynosiła	
ponad	30%	(ponad	280	m3	rocznie).
niestety,	podobnie	 jak	w	poprzednim	

przypadku,	 zmniejszenie	 rozbieżności	
bilansu	wody	przy	takim	sposobie	monta-
żu	 jest	 możliwe	 tylko	 przy	 zastosowaniu	
wodomierzy	objętościowych.

Błędy wskazań wodomierza 
głównego

Ostatnim	ze	składników	bilansu	wody,	
na	który	zarządcy	mają	pośredni	wpływ	
są	błędne	wskazania	wodomierza	głów-
nego,	 spowodowane	 jego	 nieprawidło-
wym	montażem,	wynikającym	np.	z	braku	
zgody	 na	 przebudowę	 instalacji	w	miej-
scu	 zabudowy	 wodomierza	 czy	 braku	
nadzoru	w	czasie	jego	montażu.	Przykład	
takiego	nieprawidłowego	montażu	został	
opisany	 w	 [2],	 gdzie	 zabudowa	 wodo-
mierza	 zaraz	 za	 zaworem	 grzybkowym	
(brak	 odcinka	 prostego)	 powodowała	
zawyżanie	 wskazań	 o	 ponad	 30%,	 gdy	
w	bliźniaczym	budynku	identyczny	wodo-

mierz	zamontowany	prawidłowo	mierzył	
z	dokładnością	ok.	1%	w	stosunku	do	ukła-
du	wzorcowego.

Podsumowanie

Podsumowując	podane	powyżej	przy-
kłady	 –	 samo	 zastosowanie	 zdalnego	
odczytu	wodomierzy,	bez	ich	poprawnego	
doboru	i	montażu,	nie	rozwiązuje	zazwy-
czaj	problemu	rozbieżności	bilansu	wody	
w	 budynkach	 wielorodzinnych.	 Dodatko-
wo,	 decydując	 się	 świadomie	 na	 wodo-
mierze	 tańsze/niższej	 klasy	 pomiarowej	
trzeba	pamiętać,	że	przy	takim	rozwiąza-
niu	 istnieje	 minimalna	 wartość	 poziomu	
rozbieżności	bilansu	(zależna	od	parame-
trów	i	liczby	wodomierzy	oraz	sposobu	ich	
montażu),	która	wystąpi	w	przypadku	nie-
szczelności	instalacji.
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Artykuł w formie referatu został wygło-
szony podczas IV Ogólnopolskiej Konferen-
cji N-T pt. „Instalacje wodociągowe i kana-
lizacyjne - projektowanie, wykonanie, eks-
ploatacja” w Dębem 12-13.05.2011 r.

n

Tab. 1. Porównanie wskazań urządzeń kontrolnych i sumy zużycia wodomierzy indywidualnych 
– budynek z 10 lokalami

Tab. 2. Porównanie wskazań urządzeń kontrolnych i sumy wodomierzy indywidualnych (odczy-
tywanych radiowo)

zużycie	[m3] różnica	[%] różnica	[dm3/h]

przepływomierz 42,450

wodomierz	kontrolny 42,366 -0,2% 0

suma	wodomierzy	indywidualnych 39,513 -6,9% -11

zużycie	[m3] zużycie	[m3/d] różnica	[%] różnica	[dm3/h]

przepływomierz 39,1 2,44

wodomierz	kontrolny 39,1 2,44 -0,1 0

wodomierz	główny 37,3 2,33 -4,7 -4,6

suma	wodomierzy		
indywidualnych 26,7 1,67 -31,7 -32,1
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Zaleca się takie chłodzenie rur aby naprę-
żenia te były możliwie jak najniższe i nie 
przekraczały wartości 2,5 MPa.

W przypadku wystąpienia tych naprę-
żeń należy je uwzględnić w toku projekto-
wania.

Z uwagi na jednoczesne występowa-
nie w niektórych zastosowaniach rur 
zarówno naprężeń w kierunku obwodo-
wym jak i podłużnym (dotyczy to metod 
bezwykopowej budowy np. HDD czy bez-
wykopowych metod odnowy z zastosowa-
niem technologii długiego reliningu) 
powinna zostać jak najszybciej opracowa-
na nowa metoda konstrukcyjnego projek-
towania rur (w tym głównie rur z tworzyw 
sztucznych), bazująca nie na analizie 
naprężeń ale na analizie dopuszczalnych 
wytężeń w oparciu o jedną z istniejących 
hipotez wytężeniowych. Wytężenie jest 
funkcją naprężeń obwodowych, podłuż-
nych oraz ścinających. konieczne byłoby 
wtedy także ustalenie dopuszczalnych 
wartości tych wytężeń.

Uwaga końcowa

kolejne problemy dotyczące projekto-
wania rur polietylenowych zostaną opisa-
ne w drugiej części opracowania
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Rys.8. 
Zginanie dośrodkowe ścianki na końcu rury 
polietylenowej spowodowane naprężeniami 
produkcyjnymi [5]

Rys.7a,b,c. 
Możliwe rozkłady naprężeń w ściankach rur 
wywołane różnymi sposobami ich chłodzenia 
[5]

a)

b)

c)

Me cha ni ka płynów
Wy bra ne za gad nie nia w ujęciu kom pu te ro wym
Ka zi mierz Żarski
War sza wa 2007
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