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„Gdybym wiedział, że upadnę, to bym 
się położył”

Jaki związek może mieć to porzekadło 
z naszymi sieciami ciepłowniczymi? Ma i to 
stosunkowo proste przełożenie. Inwestor, póź-
niejszy właściciel i użytkownik ciepłowniczej 
sieci preizolowanej, przekonał się, że jego 
inwestycja przysporzyła mu niemało kłopotów 
organizacyjnych i dużych wydatków finanso-
wych. Często słyszy się – nie można znaleźć 
miejsca awarii?, przecież jest system alarmo-
wy! Miejsca nie można w prosty sposób 
ustalić, a na dodatek nie ma winnych. Z pozo-
ru. Jak w zwierciadle znajduje swoje odbicie 
pogląd, że jeśli wybudujemy sieć z alarmem, 
to wszystkie problemy mamy „z głowy”. 
Głowa, owszem gra tu rolę, powinna być 
użyta do stworzenia logicznego i przejrzyste-
go układu. Spójrzmy na sprawę całościowo.

Rola projektanta
Przedstawić i opisać system alarmowy 

w sposób zgodny z zasadami funkcjonowa-
nia systemów nadzoru i lokalizacji, czytelny 
dla wykonawcy i pozwalający na bezbłęd-
ną realizację. 

We wcześniejszym artykule (Instal nr 
9/2014) przytaczałem paragrafy rozporzą-
dzenia regulującego sprawy szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. Rzecz 
jasna, że do projektującego należy określenie 
szczegółowości opracowania, przy czym nad-
rzędną sprawą powinna być kompletność 
i jednoznaczność zaproponowanego rozwią-
zania. Przeglądając, w związku z wykonywa-
ną pracą, wiele projektów ciepłowniczych 
sieci preizolowanych, mam nieodparte wraże-
nie, że systemy alarmowe są piętą achillesową 
większości projektujących. Projektanci – insta-
latorzy uważają, że na elektronice nie muszą 
się znać i nawet nie próbują zgłębić o co 
w tych alarmach chodzi. W rezultacie powiela 
się określone schematy, formuły, teksty. A pro-

szę mi wierzyć, że w zasadzie chodzi o ukła-
dy logiczne, do zrozumienia których wystar-
czą dobre chęci i trzeźwy umysł.

Rola uzgadniającego
Sprawdzenie projektującego. Kontrola 

czy zostały zastosowane wytyczne firmy, 
szczególnie w zakresie typu układu alarmo-
wego, wymaganych progów rezystancji izo-
lacji, wyprowadzenia drutów alarmowych, 
długości pętli, rysunków szczegółowych, itp.

Pracownik przedsiębiorstwa ciepłowni-
czego, przyjmując projekt sieci ciepłowni-
czej, zwraca uwagę na wiele różnych spraw, 
ale na schemat alarmowy prawie nigdy. 
Często przyczyną jest nieznajomość tematu 
i wynikająca z tego niemożność podjęcia 
dyskusji. Spotyka się też projekty bez sche-
matu alarmowego, bo to są sprawy tak 
oczywiste, że szkoda zachodu. W rezultacie 
realizujący określony ciepłociąg preizolowa-
ny otrzymuje często dokumentację, z punktu 
widzenia technicznego, upośledzoną, niepeł-
ną, a często błędną. Zadanie jest realizowa-
ne, a skutki nie zawsze zadowalające.

Rola wykonawcy
Dokładna realizacja projektu wyko-

nawczego. Zgłaszanie i uzgadnianie z pro-
jektantem odstępstw od projektu. Nanosze-
nie zmian, zlecenie inwentaryzacji geode-
zyjnej. Przygotowanie dokumentacji powy-
konawczej.

 Rynek realizatorów sieci preizolowanych 
jest bardzo zróżnicowany. Spotyka się firmy 
z dużym doświadczeniem, stałą, zorientowa-
ną w sprawach systemów alarmowych kadrą, 
ale równie często trafiamy na wykonawców, 
którzy o systemach nadzoru mają bardzo 
mgliste pojęcie. I jest jeszcze ten środek, czyli 
osoby, które coś tam wiedzą, ale nie do końca 
rozumieją o co chodzi. W przypadku „skopa-
nego” projektu systemu alarmowego, nie ma 
się co czarować, większość firm nie jest w sta-
nie wyprowadzić realizacji na odpowiedni 
poziom. Sprawa wykonawstwa, cały czas 

mając na uwadze system alarmowy, jest tu 
kluczowa dla późniejszej użyteczności tegoż, 
dlatego zasługuje na odrębny artykuł, w któ-
rym postaram się przybliżyć problemy.

Rola odbierającego
Sprawdzenie zgodności wartości pomie-

rzonych z wytycznymi projektowymi. Kontro-
la przebiegu drutów alarmowych – badanie 
zgodności ze schematem. Symulacja awarii.

Niestety, w wielu przypadkach odbiera-
jący sieć preizolowaną instalację nadzoru 
i lokalizacji traktują jako zło konieczne. 
Odbiór polega z reguły na stwierdzeniu 
ciągłości drutu i pomiarze rezystancji izolacji 
całej pętli. Przebieg drutów alarmowych nie 
jest sprawdzany i właśnie to może prowa-
dzić do późniejszych komplikacji i nieporo-
zumień. Odbierający przyjmuje projekt 
wykonawczy, uzupełniony podpisem i adno-
tacją wykonawcy, typu: „wykonano zgodnie 
z projektem”, jako dokumentację powyko-
nawczą, odpowiadającą stanowi faktyczne-
mu. I tak już zostaje, tzn. w przypadku, gdy 
na sieci coś się dzieje, na podstawie tejże 
dokumentacji prowadzi się pomiary i ewen-
tualne lokalizacje. Nie zawsze tak bywa, bo 
to co wyrysowane, nie odpowiada prawdzie.

Rola dostawcy
Dostarczenie inwestorowi, projektanto-

wi, wykonawcy, eksploatującemu komplet-
nej dokumentacji dotyczącej zasad projek-
towania, wykonawstwa i funkcjonowania 
instalacji alarmowej.

Oczywistą rzeczą jest, że nie ma możli-
wości, aby w materiałach dostawcy systemu 
znalazły się wszystkie szczegóły, warianty, 
opcje budowy systemu alarmowego. O ile 
nie ma problemu z budową układów pro-
stych, typu odcinek magistrali bez odgałę-
zień czy proste przyłącze, o tyle w przypad-
ku sieci rozgałęźnych, wielohierarchicznych 
czujność musi być zachowana na wszystkich 
etapach, począwszy od uzgodnień, poprzez 
projektowanie, wykonawstwo, nadzór 

Projektowanie sieci preizolowanych  
z czterema drutami alarmowymi – cz. II
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Problematyka czterech drutów alarmowych pojawia się z reguły w przypadku budowy większych średnic rurociągów preizolowa-
nych. Niestety na temat tego zagadnienia brakuje literatury i wytycznych. W materiałach producentów systemów preizolowanych temat 
jest pomijany, nie ma podstawowych informacji dotyczących: średnicy, przy której wyposaża się wyroby w cztery druty, położenia drutów 
w rurach, nie mówiąc już o ich prowadzeniu w trójnikach. W tej sytuacji o wszystkim powinien decydować projektant. Niniejszy tekst 
nawiązuje do artykułów zamieszczonych w numerach: 3/2014 [1] i 9/2014 Instal [2].
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a skończywszy na odbiorze. W przypadku 
układów czterodrutowych żaden z działają-
cych na naszym rynku dostawców systemów 
preizolowanych w najmniejszym nawet stop-
niu nie omawia podstaw jak pozycjonowane 
są druty w elementach prefabrykowanych, 
nie mówiąc już o tym, jak prowadzi się je 
w trójnikach i jak łączyć je w mufach przyle-
głych do odgałęzień.

Planując realizację sieci rozgałęźnej 
z odrzutami o różnych średnicach, w której 
występują np. także odwodnienia dolne, musi-
my sobie zdawać sprawę, że z magistrali, 
która ma zawsze cztery druty, niektóre odrzu-
ty będą miały też cztery, ale inne dwa, bo 
średnica jest niewielka i nadzór będzie prowa-
dzony tylko przez jedną parę przewodów.

Żeby przybliżyć problem, przyjrzyjmy się 
projektowi zrealizowanemu w zeszłym roku 
w jednym z polskich miast. Ze zrozumiałych 
względów rysunki wielkoformatowe, schemat 
montażowy i alarmowy, wchodzące w skład 
kompletu i mające po trzy arkusze, zostały 
pomniejszone do rozmiarów umożliwiających 
druk w czasopiśmie i z tego względu pełnią 
rolę poglądową, bez możliwości odczytania 
szczegółów. Rys. 1 przedstawia schemat mon-
tażowy końcowej rozgałęźnej części, mniej 
więcej połowę sieci o całkowitej długości ok. 
3,2 km. Ze względów technicznych nie przed-
stawiono pierwszego odcinka, stanowiącego 
tranzyt średnicą DN250. Główna część pre-
zentowanego ciepłociągu (rurociąg zasilający 
i powrotny o średnicy DN200) została wypo-
sażona w cztery druty alarmowe. Wszystkie 
pozostałe rurociągi o średnicy DN150 i mniej-
szej były wyposażone w dwa druty alarmowe. 
W części opisowej, dotyczącej systemu alar-
mowego, mówi się o czterech drutach nato-
miast schemat alarmowy, stanowiący element 
dokumentacji projektowej wykonawczej, który 
został przedstawiony na rys. 2, o czterech 
drutach nic nie wspomina. Dla projektanta 
zatem nie ma znaczenia, że w układach czte-
rodrutowych pętle dolna i górna z reguły, 
szczególnie przy sieciach rozgałęźnych, róż-
nią się. Mamy świadomość, że system alarmo-
wy służy docelowo jako narzędzie do lokaliza-
cji ewentualnego miejsca awarii. Projektujący 
musi mieć na względzie, że w systemie impul-
sowym poprawną lokalizację udaje się prze-
prowadzić z odległości co najwyżej kilkuset 
metrów, a im bliżej, tym lepiej. Wyjątkowym 
brakiem wyobraźni wykazał się w tym przy-
padku, w którym wg pierwotnego projektu, 
dostęp do drutów alarmowych występował 
tylko w jednym miejscu - w komorze początko-
wej, ponad 6 km drutu z jednym miejscem 
dostępu!. We wszystkich potencjalnych miej-
scach wyprowadzeń, oznaczonych na rys. 2 
czerwonymi punktami, figuruje ten sam zapis: 
„spięcie przewodów alarmowych pod END-
-CAP’ą”. Wszyscy musimy zrozumieć, że 

Rys. 1

Rys. 2
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w takim przypadku serwisant staje się bezrad-
ny, jeśli przyjdzie mu podpiąć rerflektometr 
w jedynym dostępnym miejscu i lokalizować 
coś, co znajduje się w odległości np. 2,5 km. 
Przecież każda najmniejsza zmiana położenia 
kursora, ustalanie miejsca awarii – przełama-
nia wykresu, to różnica w ocenie rzędu kilku-
nastu – kilkudziesięciu metrów. Rolą projektują-
cego jest uzgodnić w fazie wstępnej w jaki 
sposób wyprowadzić druty alarmowe na prze-
biegu ciepłociągu, dać szansę bezbłędnej 
lokalizacji awarii występującej w dowolnym 
miejscu rurociągu preizolowanego. W przy-
padku tej inwestycji przedsiębiorstwo ciepłow-
nicze zdecydowało się na budowę sieci, nie 
mając umów na dostawę z odbiorcami. Zało-
żono, że podsuwając im ciepło pod same 
drzwi, podłączenie jest tylko kwestią czasu, 
w ten sposób wygrywa się z gazem. To sprawa 
strategii firmy. Żadnym wytłumaczeniem dla 
projektanta nie może być przesłanka, że to 
stan tymczasowy, dlatego nie przewiduje się 
punktów dostępowych. Okres gwarancji bie-
gnie od momentu przekazania sieci, a nie 
wiadomo kiedy zgłoszą się chętni do przedłu-
żenia przyłącza, bo wtedy w węźle możemy 
mieć punkt pomiarowy, który i tak umożliwi 
tylko pomiar po drutach górnych. O ile pra-

cownik działu technicznego inwestora nie musi 
znać się dogłębnie na systemach alarmowych, 
o tyle rolą projektanta jest dogłębna analiza 
i przedstawienie inwestorowi na czym polega 
problem. Z przykrością należy stwierdzić, że 
dla większości osób zajmujących się projekto-
waniem sprawy systemów alarmowych nie 
mają znaczenia, są spłaszczane lub w ogóle 
pomijane. 

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo 
problemowi. Na rys. 3, 4 i 5 przestawiono 
w powiększeniu szczegóły zaznaczone na 
schemacie alarmowym i montażowym litera-
mi A, B i C. To są miejsca, w których pętla 
górna i dolna mają inny przebieg i to powin-
no być bezwarunkowo na schemacie alar-
mowym pokazane. Skąd biorą się różnice?

Spójrzmy po kolei...
W przypadku szczegółu A (rys. 3), mamy 

do czynienia z trójnikiem równoległym 
DN200/DN200/DN200. Do tego trójnika, 
do średnicy głównej (na przelocie) dołączona 
jest redukcja preizolowana, która zmniejsza 
średnicę rurociągu do DN150. Zarówno 
redukcja, jak i wszystkie zabudowane za nią 
elementy zostały wyposażone w dwa druty 
alarmowe. Narzuca to oczywiste rozwiązanie, 

że w mufie na połączeniu trójnika i redukcji 
prefabrykowanej, dolne druty alarmowe 
muszą być zapętlone, bo po prostu nie ma ich 
z czym połączyć. W tym punkcie pętla górna 
jest kontynuowana, a dolna zawrócona.

Szczegół B (rys. 4) przedstawia również 
trójnik równoległy, który ma odrzut zreduko-
wany do średnicy DN100, dla której wszyst-
kie elementy zostały wyposażone w dwa 
druty alarmowe. Także w tym przypadku 
musi nastąpić zapętlenie dolnych drutów 
z czterech wyprowadzonych na odejściu 
trójnika. Górne tworzą dalszą kilkusetmetro-
wą kontynuację pętli.

Węzeł C przedstawiony na rys. 5, to 
szczególny przypadek. Ponieważ rurociągi 
DN100 wychodzące w pkt. B po obiegnięciu, 
hydraulicznie rzecz ujmując, pełnej pętli, 
powracają z powrotem do głównego rurocią-
gu w pkt. C. O ile hydraulicznie taki układ jest 
dopuszczalny, o tyle system nadzoru nie może 
w ten sposób funkcjonować. Z tego względu 
na odejściu trójnika, w tym przypadku także 
równoległego, należało wykonać obustronne 
spętlenia, tzn. druty górne i dolne od strony 
trójnika, oraz jedyne dwa od strony rury 
DN100 zostały połączone tak, aby zawrócić 
sygnał alarmowy. Z niewiadomych względów 
projektujący nie uwzględnił odcinka drutów 
biegnących od miejsca wspawania odrzutu do 
połączenia z DN100, a daje to w tym przy-
padku 2x0,8m na długości drutu alarmowego. 

Odrębną sprawą, na którą należy zwró-
cić uwagę, to ułożenie drutów alarmowych 
w trójnikach prostopadłych. Jeśli mamy sytu-
ację, że na rozgałęźnej sieci występują 
zarówno trójniki wznośne, jak i opadowe 
o tych samych średnicach to obowiązkowo 
musi to być wyraźnie opisane w projekcie. 
Rzecz polega na tym, że producent w trakcie 
wytwarzania raz będzie wyprowadzał do 
odrzutu drut dolny innym razem górny. Taka 
konstrukcja spowoduje zamęt w schemacie 
alarmowym w przypadku zamiany miejsca 
zabudowy trójników. Na fot.1 przedstawiono 
trójnik opadowy przeznaczony do odwodnie-
nia załóżmy, że na prawą stronę sieci, w któ-
rym widoczne na odrzucie druty zostały 
wyprowadzone jak gdyby po rozcięciu drutu 
górnego białego. Pozostałe trzy druty: górny 
czerwony, dolny biały i dolny czerwony są 
prowadzone przez część magistralną trójnika 
na przelot. W przypadku zamontowania 
w tym miejscu trójnika przygotowanego jako 
wznośny, druty na odrzucie wyprowadzone 

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Fot. 1.
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byłyby z drutu dolnego białego. W efekcie, 
raz będziemy mieli ten trójnik w obwodzie 
pętli górnej, drugim razem w pętli dolnej.

Podsumowanie
PN EN 14419 dotycząca systemów nad-

zoru w ogóle nie wypowiada się na temat 
systemów czterodrutowych. Praktyka spotyka-
na w kraju jest różna, wytwórcy (z wyjątkiem 
ZPU Jońca) z reguły nie podają od jakiej 
średnicy rury są wyposażane w cztery druty. 
Uważam, że nie to jest najistotniejsze, bo na 
żądanie kupującego cztery druty mogą być 
wprowadzone do niemal każdej, nawet naj-
mniejszej średnicy, technicznie nie ma z tym 
problemu. Istotniejsze jest to, jak ma wyglądać 
układ alarmowy i co chcemy przez to osią-
gnąć. Wśród niektórych projektantów panuje 
pogląd, że w przypadku prowadzenia magi-
strali znacznej średnicy, powiedzmy DN500 
i większej, nie należy do jej systemu alarmo-
wego włączać żadnych przyłączy. Realizuje 
się wtedy typową „choinkę” z kilkudziesięcio-
ma punktami pomiarowymi, bo każde przyłą-
cze jest mierzone z innego miejsca. Moim 
zdaniem to kompletne nieporozumienie. 
Można zaprojektować i wykonać układ, 

w którym nadzór prowadzi się z jednego czy 
dwóch miejsc, mieć na względzie całą sieć 
o długości kilku, czy nawet kilkunastu kilome-
trów, a jednocześnie na jednej z pętli obser-
wować tylko i wyłącznie magistralę. Wszystko 
zależy od inwencji projektanta i umiejętności 
wykonawcy. Niestety często, patrząc na pro-
jekty i rysunki, odnosi się wrażenie, że zostały 
zrobione nieprofesjonalnie, byle „sprzedać” 
dokumentację. Jak chociażby na załączonych 
rys. 1 i 2, gdzie przy tej skali i takiej liczbie 
szczegółów należało zrobić w punktach 
węzłowych powiększenia przedstawiające 
szczegóły. Widocznie liczy się na to, że wyko-
nawca rozwiąże problem, względnie że 
„jakoś to będzie”. W sprawach związanych 
z lokalizacją awarii na rurociągach preizolo-
wanych nie ma miejsca na fuszerkę, każde 
działanie, każdy wykop wiążą się z konkret-
nymi wydatkami, które ktoś ze swojej kieszeni 
musi pokryć. To przykre, wydaje się, że jesz-
cze przez długi czas te sprawy będą niejasne, 
nieklarowne. Panować będzie zrzucanie 
odpowiedzialności na linii projektant-wyko-
nawca. Z punktu widzenia inwestora zasadne 
wydaje się jedno tylko działanie; zamiast 
przyjmować rysunki z projektu z adnotacją 

„wykonano zgodnie z projektem”, należy 
żądać rysunków – schematów montażowego 
i alarmowego, jako powykonawczych 
z prawdziwego zdarzenia, wykonanych na 
postawie szkiców polowych, sprawdzonych 
i zweryfikowanych przez kompetentne osoby.

Różnice wynikające z położenia drutów 
(pętla górna – dolna) są w przypadku oma-
wianego projektu ewidentne. Można to zaob-
serwować na rys. 6, który został wykonany 
na potrzeby niniejszego artykułu. Nazywam 
to schematem uproszczonym, który w przy-
padku sieci rozgałęźnych jest naprawdę 
bardzo przydatny. Tworząc do takiego sche-
matu tabelę długości w szybki sposób można 
określić rejon awarii. O tym zagadnieniu 
spróbuję napisać bardziej szczegółowo 
w jednym z następnych artykułów.

Zarządzający firmą mają prawo nie znać 
się na systemach alarmowych i nie można się 
dziwić, że dyrekcja jest zdenerwowana i roz-
czarowana jeśli dojdzie do wycieku, którego 
nie potrafimy od razu zlokalizować. Gdyż 
panowała pewność, że jeśli jest system alar-
mowy to znika zagrożenie. W działach tech-
nicznych temat powinien być jednak na tyle 
rozeznany, aby nie nabierać się na chwyty 
marketingowe typu; „wystarczy zamontować 
rury z alarmem, a każdą awarię mamy wykry-
tą i zlokalizowaną na zawołanie”. Nic z tych 
rzeczy. To będzie działało wtedy, gdy każda 
z grup zawodowych wymienionych na wstępie 
należycie wypełni swoje zadanie, w tym przy-
padku w zakresie systemów czterodrutowych. 

Układy alarmowe czterodrutowe w roz-
gałęźnych sieciach preizolowanych często 
przysparzają problemów zarówno projektan-
tom, jak i wykonawcom. Problemy wykonaw-
cze postaram się opisać w jednym z następ-
nych artykułów. Będę się w nim odwoływał 
do rysunków z tego artykułu, dlatego zainte-
resowanych proszę o zatrzymanie tego 
numeru czasopisma.
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