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Projektowanie sieci preizolowanych z czterema 
drutami alarmowymi - cz. I 

Designing preinsulated pipelines including wire alarm. Part I

ADAM DWOJAK

Problematyka czterech drutów alarmo-
wych pojawia się z reguły w przypadku 
budowy większych średnic rurociągów 
preizolowanych. Niestety, na temat tego 
zagadnienia brakuje literatury i wytycz-
nych. W materiałach producentów syste-
mów preizolowanych ten temat jest pomi-
jany, nie ma podstawowych informacji 
dotyczących: średnicy, przy której wypo-
saża się wyroby w cztery druty, położenia 
drutów w rurach, nie mówiąc już o ich 
prowadzeniu w trójnikach. W tej sytuacji 
o wszystkim powinien decydować projek-
tant. Niniejszy tekst nawiązuje do artykułu 
z nr 3/2014 Instal [1] i przedstawia nietó-
re mankamenty projektu realizowanego 
przez jedno z przedsiębiorstw ciepłowni-
czych.

Trafność lokalizacji miejsca awarii jest 
na tyle skuteczna, na ile wiernie oddany 
jest przebieg drutów na schemacie powy-
konawczym pętli alarmowej.

Kontrola a lokalizacja

Zagadnienie pętli alarmowych należy 
rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierw-
szy to funkcja kontrolna a drugi to możli-
wość lokalizacji miejsca usterki.

Kontrola polega na pomiarach rezy-
stancji izolacji – określa stopień zawilgoce-
nia pianki PUR oraz ciągłości drutu alar-
mowego – informuje, czy rurociąg jest 
nadzorowany na całej, objętej daną pętlą, 
długości. Podstawowym, jakże często spo-
tykanym błędem, jest założenie osób przyj-
mujących sieć preizolowaną do eksploata-
cji, że pozytywny wynik pomiarów tych 
dwóch parametrów dla określonej pętli 
alarmowej jest równoznaczny ze spełnie-
niem jej docelowej funkcji pozwalającej na 
dokładną lokalizację awarii. Praktyka 
pokazuje, że w wielu przypadkach, to co 
zostaje pokazane na schemacie powyko-
nawczym nie przystaje do rzeczywistości. 
W układach z czterema i więcej drutami 
jest to jeszcze bardziej widoczne, bowiem 
możliwość przeplotów jest większa. Te 
sprawy nie są w wystarczającym stopniu 

rozważane, bo w większościach przypad-
ków, przy poprawnie wykonanych sie-
ciach, zadowalająca rezystancja izolacji 
i ciągłość pętli jest traktowana jako waru-
nek wystarczający do funkcjonowania sieci 
preizolowanej. Problem pojawia się dopie-
ro w przypadku koniecznego, szybkiego 
usunięcia awarii. Już wstępne pomiary 
wykonane przez serwisanta pokazują, że 
„coś tu nie gra.” Należy najpierw odtwo-
rzyć rzeczywisty przebieg drutów i dopiero 
potem lokalizować. Ta operacja potrafi 
zająć czasami wiele cennego czasu, oczy-
wiście niepomiernie więcej w przypadku 
rozbudowanych sieci rozgałęźnych z wie-
loma przyłączami.

Projekt budowlany wykonawczy

W sytuacji braku materiałów informa-
cyjnych w opisie technicznym nie może 
znaleźć się sformułowanie w stylu: „wyko-
nać zgodnie z instrukcją wytwórcy”. 
W tym przypadku projektant jest odpowie-
dzialny za dostarczenie pełnej, klarownej 
i wyczerpującej dokumentacji pozwalają-
cej wykonawcy na zrealizowanie zadania 
w  zakresie systemu alarmowego. Wymóg 
taki nakłada ustawa Prawo budowlane, 
która poprzez Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury „W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego” 
w §11 i §12, zobowiązuje projektanta do 
odpowiedniego opisu technicznego i rów-
nież części rysunkowej. Oczywiście, jest 
zawsze sprawą dyskusyjną na ile szczegó-
łowe powinny być te elementy, przecież 
wykonawca też jest kompetentnym, znają-
cym zagadnienie fachowcem. Jednakże to 
co spotyka się w niektórych projektach 
w zakresie systemu alarmowego sieci pre-
izolowanych przekracza granice profesjo-
nalizmu. Jest sprawą niegodną, nie licują-
cą ze statusem projektanta złożenie 
wszystkich spraw związanych z realizacją 
alarmu na barki wykonawcy.

Znamienne są duże projekty wielo-
branżowe, w których część instalacyjna 
jest niewielką przystawką, a alarm niezro-
zumiałym szczegółem. Przyjrzyjmy się 
jednemu z tego typu projektów, w którym 

sieć preizolowana została wyposażona 
w czterodrutowy system nadzoru.

W opisie możemy spotkać następujący 
fragment: „Reguła prawostronności. 
Łączenie przewodów systemu impulsowe-
go wykonywać z zachowaniem reguły 
prawostronności. Aby połączyć przewody 
alarmowe odgałęzienia z przewodami 
alarmowymi rurociągu głównego montuje-
my odcinek rurowy odgałęzienia tak, aby 
przewód czujnikowy (pobielany) w odga-
łęzieniu widziany od strony rurociągu 
głównego był po prawej stronie i łączymy 
go z tą częścią obwodu czujnikowego 
rurociągu głównego, która odchodzi 
w prawo, natomiast przewód powrotny 
odgałęzienia (miedziany) łączymy z tą 
częścią obwodu czujnikowego (pobielane-
go) rurociągu głównego, która odchodzi 
w lewo. Przewodu powrotnego (miedzia-
nego) w rurociągu głównym odgałęzienia 
nie przecinamy. Przewód czujnikowy 
w przewodzie zasilającym i powrotnym 
układamy zawsze po prawej stronie 
patrząc od źródła ciepła.”

Tym opisem autor chciał prawdopo-
dobnie przedstawić ABB-owską zasadę 
„odejścia z drutu białego”, który pełni rolę 
drutu czujnikowego, w odróżnieniu od 
czerwonego, który w tym układzie był tzw. 
drutem sygnalizacyjnym. Problem polega 
na tym, że autor nie projektuje wcale ukła-
du otwartego z końcówką zerującą, ale 
zamyka obwód i wyprowadza sygnał 
z obydwu drutów. W takim układzie funk-
cja obydwu drutów pobielanego i nie 
powleczonego jest jednakowa i rozróżnia-
nie drutu czujnikowego i sygnalizacyjnego 
jest nieuzasadnione. Można odnieść wra-
żenie, że autor opisu pomylił terminologię 
systemu impulsowego i rezystancyjnego, 
w którym występuje pojęcie przewodu 
powrotnego. Zasadniczo nie wiadomo 
czego dotyczy zdanie wskazujące, że: 
„przewodu powrotnego (miedzianego) 
w rurociągu głównym odgałęzienia nie 
przecinamy”. Prawdopodobnie zostało 
zaczerpnięte z opisu dotyczącego muf 
trójnikowych składanych, bo przecież nikt 
nie będzie przecinał drutu biegnącego 
wewnątrz trójnika. Zdajemy sobie sprawę, mgr inż. Adam Dwojak – DORATERM
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że monter, który chce zrealizować schemat 
przedstawiony na rys. 1, musi - w mufie 
przed trójnikiem nr 15a i za nim - świado-
mie skrzyżować górną parę drutów, bo 
tylko w ten sposób jest w stanie zrealizo-
wać odejście na lewo z drutu białego. 
W praktyce niewielu monterów to wykonu-
je i schemat powykonawczy odbiega od 
projektowanego, w konsekwencji wywołu-
jąc nieporozumienia. W tym przypadku 
już na wstępie skazani jesteśmy na odstęp-
stwa od projektu, które miejmy nadzieję, 
kierownik budowy wychwyci i naniesie na 
projekcie powykonawczym.

Cztery druty

Wracając do przytoczonego opisu, 
załóżmy, że został on właściwie rozszyfro-
wany, co powinien zrobić wobec tego 
wykonawca, spoglądając na rysunek 
szczegółowy wykonany do tego projektu. 
Jak widać na rys. 1 na szczególe - „sche-
mat ułożenia przewodów alarmowych 
w rurach” - zasada analogicznego pozy-
cjonowania drutów alarmowych w ruro-
ciągu zasilającym i powrotnym została 
złamana (druty białe w rurociągu zasilają-
cym i powrotnym mają różne pozycje), 
chociaż na samym schemacie przebieg 
drutów został zachowany. Wbrew temu co 
zostało wyrażone w opisie dla średnicy 
DN > 300 - dwie pary przewodów sygna-
lizacyjno – alarmowych na schemacie 
pokazano tylko po jednej parze w rurocią-
gu zasilającym i powrotnym, a to niesie 
dalsze konsekwencje. Jeżeli spojrzymy na 
opis z rys. 2 to należy zadać sobie pyta-
nie, czego właściwie on dotyczy w zakre-
sie długości pętli – te 1032 m to liczba nie 
mająca w rzeczywistości odzwierciedlenia 
w żadnej z występujących na tym odcinku 

pętli alarmowych. Można przypuszczać, 
że autor opracowania uzyskał tę wartość 
mnożąc przez dwa długość sieci (516 m), 
czyli długość w osi pomiędzy rurociągiem 
zasilającym i powrotnym. W praktyce róż-
nica pomiędzy długością rurociągu zasila-
jącego i powrotnego, szczególnie przy 
dużych średnicach i występujących po 
drodze odgałęzieniach, może wynosić 
nawet kilka metrów. W tej sytuacji, przy 
założeniu, że tworzymy osobne pętle dla 
górnych i dolnych par drutów alarmo-
wych, powinniśmy mieć do czynienia 
z czterema wartościami: 1 – pętla z dru-
tów górnych obejmująca magistralę 
i wszystkie przyłącza w rurociągu zasila-
jącym; 2 – taka sama pętla w rurociągu 
powrotnym; 3 i 4 – pętle obejmujące 
jedynie druty dolne w rurociągach magi-
stralnych, odpowiednio zasilającym 
i powrotnym. Przy czym wykonawca musi 
zwrócić uwagę na wersję odrutowania 
trójników, bo spotkać można sytuację, że 
producent dostarcza wariant z wyprowa-
dzeniem do odejścia zarówno drutu gór-
nego, jak i dolnego. Wtedy dolne zostają 

zwarte w pierwszej mufie przyłącza, 
a długość pętli jest powiększona o 2 m 
(przy założeniu, że odejście trójnika ma  
1 m) w przypadku każdego trójnika. 

Trójnik równoległy

Ten element sieci preizolowanych 
zawsze przysparza problemy. Powodem 
tego jest sposób prowadzenia drutów alar-
mowych w tym elemencie zastosowany 
w trakcie prefabrykacji u wytwórcy. Naj-
częściej wykonuje się wariant przedstawio-
ny na rys. 3. W taki sposób wykonują 
swoje wyroby obydwa zakłady ZPU Mię-

dzyrzecz, Isoplus i Logstor, przy czym, bez 
analizowania szczegółów, dla niektórych 
sytuacji nic nie zmienia wprowadzenie 
przez Logstora trzeciego drutu prowadzo-
nego na przelot wzdłuż rury głównej. Aby 
zachować prawidłowy przebieg drutów 
w odgałęzieniu oznaczonym nr. 3 na  
rys. 4, konieczne jest wykonanie zamiany 
miejsc drutów, najlepiej w pierwszej mufie 
odgałęzienia, w celu utrzymania drutu bia-
łego po prawej stronie. Monterzy z reguły 
tego nie robią i tylko rysunek szczegółowy 
zamieszczony w tym miejscu przez projek-
tanta może zmienić sytuację i spowodo-
wać, że realizacja będzie zgodna z projek-
tem. Brak tego przeplotu powoduje mylne 
interpretacje na dalszym przebiegu drutów 
w sieci zasilanej z tego odgałęzienia. 

Wyprowadzenia i oznaczenia

W przypadku systemów czterodruto-
wych, jeśli zastosowanie mają puszki 

Rys. 1.

Rys. 2.

Rys. 3.

Rys. 4.
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przyłączeniowe, do jednej puszki wpro-
wadza się dziesięć przewodów – 4 alar-
mowe + 1 masowy z rurociągu zasilające-
go i tak samo z powrotnego. Aby móc 
prowadzić jakiekolwiek pomiary związa-
ne z lokalizacją, konieczna jest znajomość 
przebiegu poszczególnych drutów alar-
mowych. Podłączając przyrząd do kon-
kretnego drutu w puszce z reguły nie 
widzimy, z którego miejsca rurociągu jest 
on wyprowadzony. Tylko odpowiednie 
oznaczenie i prawdziwy schemat alarmo-
wy pozwalają nam na zorientowanie się 
w jego przebiegu. Trudno liczyć na to, że 
realizujący zadanie w projekcie powyko-
nawczym zamieści rysunki szczegółów, 
jeśli takowych brakuje w projekcie podsta-
wowym. A ten, na temat podłączenia 
i oznaczenia, nie mówi prawie nic ani 
w części rysunkowej (rys. 5), ani w części 
opisowej, a nawet wprowadza zamiesza-
nie.

Pomieszanie

Nieporozumienie wynikające z tekstu 
w opisie i specyfikacji materiałowej (rys.6) 
wypływa prawdopodobnie z nieznajomo-
ści systemów alarmowych przez projek-
tanta. Jeśli przeanalizujemy tę tabelę to 
z całą pewnością wymienione w poz. 190 
koszulki termokurczliwe w liczbie ponad 
4000 szt. miałyby zastosowanie w przy-
padku systemu rezystancyjnego, a nie 
impulsowego. Także wymieniony w poz. 
187 kabel czterożyłowy nie ma w tym 

projekcie zbytniego zastosowania, 
bowiem w układzie rurociągu z czterema 
drutami regułą jest wyprowadzanie sygna-
łu przewodem pięciożyłowym, uwzględ-
niającym podłączenie masy rurociągu. 
Nie miejsce tutaj na szczegółowe rozwa-
żania, ważniejsze są generalia. A tych 
niestety w tym projekcie brakuje – chociaż-
by wartości odbiorowych systemu alarmo-
wego.

Wytyczne

Jednym z najważniejszych parame-
trów kwalifikujących sieć do odbioru jest 
wartość rezystancji izolacji danego odcin-
ka. Projekt powinien podawać tę wartość 
dla każdej pętli pomiarowej, względnie 
bardziej ogólnie, zawierać wytyczną 
odniesioną do jednostki długości pozwala-
jącą na wyliczenie rezystancji dla dowol-
nego odcinka. Wartości zamieszczane 
w projekcie powinny być uzgodnione 
z inwestorem. Jednak spotkać się można 
z różnym podejściem do sprawy. Są 
przedsiębiorstwa, które wymagają rezy-
stancji izolacji >200 MΩ, bez względu na 
długość odcinka. Często spotyka się firmy 
żądające 10 – 50 MΩ na 1 km drutu, 
czasami sprawę pozostawia się otwartą, 
bez wyznaczania granic. Wtedy obowią-
zują wartości podawane przez producen-
tów rurociągów preizolowanych, które 
wahają się od 10 KΩ do 1 MΩ na kilometr 
drutu bądź rurociągu czy sieci. Te sprawy 

powinny być uzgodnione z inwestorem 
w trakcie projektowania, bowiem stano-
wią jego żywotny interes i mogą być 
przyczyną strat finansowych. Parametry 
odbiorowe różnią się z reguły od wartości 
wymaganych w okresie gwarancji i wska-
zane byłoby zawarcie tego już w materia-
łach projektowych. Z kolei te dane zostają 
przeniesione do umowy na wykonawstwo.

Podsumowanie

Przy dużych inwestycjach w sieci cie-
płownicze sprawy systemu alarmowego są 
traktowane jako nieistotne. O ile sprawy 
statyki sieci, typu zastosowanych muf, 
współczynnika przewodności pianki PUR 
są przez inwestora szczegółowo analizo-
wane, o tyle nad systemem alarmowym 
przechodzi się często „z marszu”, bez 
głębszej analizy. Problemy zaczynają się 
dopiero w momencie wystąpienia awarii 
i wtedy okazuje się, że składanka błędów 
i niedopatrzeń na etapie projektowania, 
wykonawstwa i odbioru tworzy konglome-
rat trudny do opanowania. A przecież 
można to wszystko zaplanować harmonij-
nie, o czym następnym razem.

L I T E R AT U R A
[1] Dwojak A. „Czteroprzewodowe systemy nad-

zoru dla rurociągów preizolowanych stosowa-
nych w sieciach ciepłowniczych”. Instal nr 
3/2014 s. 5-7.
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coraz chętniej stosowane są one w ciepłownictwie zawodowym 
przez przedsiębiorstwa ciepłownicze i firmy wykonawcze.

CASAFLEX® – dane techniczne:
 ▪ maksymalna temperatura pracy 160°C, możliwość krótko-

trwałego przekroczenia do 180°C,
 ▪ maksymalne ciśnienie robocze do 25 barów,
 ▪ zakres średnic: UNO DN20÷DN100; DUO 2xDN20÷2xDN50.



wykonywania połączeń spawanych, mufowych, stosowania elementów kompensacyjnych 

oraz kształtek (łuki, kolana, rury gięte) jak to ma miejsce przy montażu typowych rur 

preizolowanych. W połączeniu z możliwością dowolnego kształtowania trasy przebiegu 

rurociągu, możliwością omijania ewentualnych kolizji (niezinwentaryzowane uzbrojenie, 

przeszkody terenowe) i stosowania wąskich wykopów radykalnie obniża to koszty robocizny.

Wszystkie w/w cechy giętkich systemów rur preizolowanych powodują, że coraz 

chętniej stosowane są one w ciepłownictwie zawodowym przez przedsiębiorstwa

ciepłownicze i firmy wykonawcze.

CASAFLEX® - dane techniczne:
- maksymalna temperatura pracy 160°C, możliwość krótkotrwałego przekroczenia do 180°C

- maksymalne ciśnienie robocze do 25bar

- zakres średnic: UNO Dn20÷Dn100;  DUO 2xDn20÷2xDn50

Fot. 4
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otwarły reduktor i wyłączyły sterownik. Do 
momentu ustąpienia mrozów reduktor pra-
cował ze stałą mechaniczną nastawą 
ciśnienia utrzymywaną hydraulicznie.

Przedstawiona sytuacja pokazuje, że 
lepszym technicznie rozwiązaniem są 
urządzenia z zewnętrznymi przetwornika-
mi ciśnienia. Mniej problemów w eksplo-
atacji może stwarzać krótka, calowa, sta-
lowa rurka niż długi, plastikowy, cienki 
wężyk wypełniony wodą. Podczas prób 
oceny rozwiązań przetworników należy 
jednak brać pod uwagę fakt, że tego 
rodzaju sytuacje (zmrożenia) zależne są 
od wielu innych czynników zewnętrznych 
tj.: usytuowania studni, jej izolacji, wymia-
rów oraz faktu czy podczas występowania 
niskiej temperatury ktoś otwiera włazy 
studni. 

Podsumowanie

Zastosowanie sterowania pracą reduk-
tora ciśnienia zasilającego zamknięty 
rejon sieci wodociągowej przynosi wiele 
niepodważalnych korzyści. Należy do 
nich m. in. zaliczyć: zmniejszenie poziomu 
strat wody, poprzez redukcję niepotrzeb-
nej nadwyżki ciśnienia szczególnie 
w godzinach zmniejszonych rozbiorów 
oraz dostosowanie wartości wymaganego 

ciśnienia gospodarczego do chwilowych 
potrzeb układu zaopatrzenia w wodę.

Podjęcie decyzji, o współpracy reduk-
tora ciśnienia ze sterownikiem wymaga 
jednak indywidualnego podejścia do każ-
dego wydzielonego, zasilanego przez 
reduktor ciśnienia rejonu sieci.

Doświadczenia BPK pokazały, że ste-
rowania reduktorem nie można zastoso-
wać w każdej strefie. Ograniczenia te 
wynikają zarówno z technicznych właści-
wości urządzeń jak i z ograniczeń stawia-
nych przez sam system dystrybucji wody. 
Zastosowanie sterowania zewnętrznego 
zdeterminowane jest specyfiką zasilanego 
rejonu tj. pojemnością buforową zasilanej 
strefy, wymaganą wartością ciśnienia dys-
pozycyjnego, obecnością zakładów prze-
mysłowych jak i ważnych ze społecznego 
punktu widzenia obiektów np. szpitali. 

Wybór rodzaju regulacji pracą reduk-
tora powinien zostać poprzedzony anali-
zą wyposażenia sprzętowego danej studni 
redukcyjnej. Może okazać się, że dla 
celów zastosowania sterowania w trybie 
przepływu, konieczny stanie się zakup 
przepływomierza lub wodomierza o odpo-
wiedniej wadze impulsów. Bardziej prosty, 
uniwersalny oraz tańszy sposób regulacji: 
na podstawie zdefiniowanych przedzia-
łów czasowych, może okazać się nie tylko 

wystarczający, lecz również, może dać 
lepsze efekty związane m. in ze stabiliza-
cją ciśnienia sieci, możliwością analizy 
minimalnego nocnego przepływu oraz 
zmniejszeniem liczby nowych awarii, 
w określonych przedziałach czasowych ze 
względu na ograniczenie rozpiętości war-
tości ciśnienia.

Inwestując w zadania związane ze 
sterowaniem wartością ciśnienia dyspozy-
cyjnego w sieci należy uwzględnić uwa-
runkowania techniczne niezbędne do pra-
widłowej zabudowy wymaganych urzą-
dzeń (np.: przebudowa lub budowa nowej 
studni kontrolno-redukcyjnej), czasookres 
zakładanego efektu, jak również czynnik 
ekonomiczny. Gdy na zasadzie prioryte-
tów należy wybrać działania pozwalające 
w szybki sposób osiągnąć zamierzone 
efekty związane z obniżaniem poziomu 
strat wody, inwestycja w sterowniki na 
nowej sieci może być odłożona w czasie 
pod warunkiem utrzymania jego wartości 
w dopuszczalnych granicach. Obniżenie 
wartości ciśnienia w godzinach nocnych 
w strefach, w których minimalny nocny 
przepływ wynosi np. 3 m3/h nie da żad-
nego efektu, może oprócz długotermino-
wej poprawy trwałości i żywotności sieci. 
Sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej, 
gdy rozważamy obniżanie ciśnienia 
w godzinach nocnych na sieciach, w któ-
rych wystąpiła awaria – w takim przypad-
ku nawet małe obniżenie wartości ciśnie-
nia, skutkować będzie zmniejszeniem 
wartości minimalnego nocnego przepły-
wu, a to przyczyni się do zwrotu inwestycji 
w przeciągu kilku miesięcy.

L I T E R AT U R A :
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 W 
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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 I 
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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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)
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