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W	polskim	ciepłownictwie	sieci	preizo-
lowane	 stały	 się	 codziennością.	 Prawie	
zawsze	buduje	się	je	z	układami	pozwala-
jącymi	na	sygnalizację	i	lokalizację	miejsc	
awaryjnych.	W	praktyce	takie	układy	naj-
częściej	są	nazywane	systemami	alarmo-
wymi.	 Nie	 wszyscy	 zdają	 sobie	 sprawę,	
że	 jeden	 system	 pełni	 dwie	 jakże	 różne	
funkcje	 –	 jedna	 to	 informacja	 o	 stanie	
obwodu	 i	 izolacji	 i	 druga	 to	 możliwość	
lokalizacji	miejsca	uszkodzenia.

Definicja

Co	 ciekawe	 Polska	 Norma	 EN	 PN	
14419	 dotycząca	 systemów	 alarmowych	
nie	dostrzega	tej	drugiej	funkcji	i	w	tytule	
podaje	jedynie	–„System	kontroli	i	sygna-
lizacji	 zagrożenia	 stanów	 awaryjnych”.	
W	 ogóle	 jeśli	 przyjrzymy	 się	 bardziej	
szczegółowo	katalogom	i	instrukcjom	pro-
ducentów	 rurociągów	 preizolowanych	 to	
eksponowana	jest	przede	wszystkim	funk-
cja	nadzoru.	

Spójrzmy	 co	 podaje	 w	 swoich	 mate-
riałach	prekursor	tej	technologii,	nie	istnie-
jąca	już	firma	ABB	(IC	MØLLER)	-	„System	
alarmowy	 sygnalizuje	 awarię	 wówczas,	
gdy	koncentracja	wilgoci	przekracza	wiel-
kość	 dopuszczalną	 lub	 gdy	 przerwany	
zostanie	przewód	 systemu	alarmowego”,	
ta	 definicja	 jest	 zresztą	 często	 przywoły-
wana	przez	projektantów	w	opisie	 syste-
mu	 alarmowego.	 Logstor,	 który	 przejął	
ABB,	 w	 swoim	 najnowszym	 katalogu	
podaje	 –	 „System	 impulsowy	 LOGSTOR	
Detect	dla	 rur	preizolowanych	umożliwia	
w	 oparciu	 o	 dwa	 przewody	 miedziane	
umieszczone	 w	 izolacji	 ciągły	 nadzór	
i	 monitoring	 rurociągów	 cieplnych.”	
Rodzimi	producenci	wywodzący	się	z	ZPU	
wypowiadają	się	w	podobnym	tonie.	I	tak	
Zakład	Produkcyjno	-	Usługowy	Kazimierz	
Jońca	sp.	z	o.o.	w	ostatnio	wydanym	kata-
logu	opisuje:		„Przedmiotem	opracowania	
są	 zasady	 budowy	 obwodów	 sygnaliza-
cyjnych	systemu	wykrywania	nieszczelno-
ści	 rurociągów	 preizolowanych,	 zwany	

systemem	alarmowym	(pisownia	oryginal-
na),	ułożonych	bezpośrednio	w	gruncie.”	
Druga	z	firm	–	Zakład	Produkcyjno	Usłu-
gowy	 Międzyrzecz	 POLSKIE	 RURY	 PRE-
IZOLOWANE	Sp.	z	o.o.	w	ogóle	nie	opi-
suje	w	jakim	celu	stosuje	się	system,	przy-
stępując	od	razu	do	przedstawienia	 jego	
budowy.	 Wszystkie	 zacytowane	 firmy,	
jako	standardowy,	stosują	w	swoich	wyro-
bach	system	impulsowy	oparty	na	dwóch	
drutach	miedzianych.	

Inne	 podejście	 prezentują	 	 dostawca	
systemu	 rezystancyjnego	niemiecka	 firma	
Brandes	 i	 producent	 rur	 preizolowanych	
preferujący	to	rozwiązanie	-	 firma	Finpol	
Rohr.	 Brandes	 w	 swojej	 ulotce	 podaje	
wprost,	że	oferuje	„system	nadzoru	i	loka-
lizacji	wycieków”,	podobnie	Finpol	w	swo-
ich	 materiałach	 –	 „Oferowane	 systemy	
alarmowe	 typu	 rezystancyjnego	 firmy	
Brandes	 lub	 typu	 impulsowego	 (skandy-
nawski),	 umożliwiają	 lokalizację	 uszko-
dzeń	z	dokładnością	do	1	m	na	odcinku	
sieci	 1	 km.”	Co	prawda	deklarowaną	 tu	
dokładność	 można	 zaliczyć	 do	 kategorii	
pobożnych	 życzeń,	 nie	 mniej	 jednak	
dostrzega	się	funkcję	lokalizacji.

Awaria

Rozważając	zagadnienie	awaryjności	
sieci	 preizolowanych	 należy	 rozróżnić	
dwa	 pojęcia;	 awarię	 sieci	 ciepłowniczej,	
czy	bardziej	szczegółowo	rurociągu	oraz	
awarię	sygnalizowaną	przez	system	alar-
mowy.	 Zasadniczo	 awaria	 rurociągu	
wiąże	 się	 w	 powszechnym	 pojęciu	
z	 wyciekiem	 wody	 grzewczej,	 chociaż	
nieco	inaczej	wygląda	to	od	strony	praw-
nej,	ale	to	już	„inna	para	kaloszy”.	Nato-
miast	awaria	sygnalizowana	przez	system	
nadzoru	 w	 praktyce,	 wbrew	 mniemaniu	
wielu	osób,	nie	ma	nic	wspólnego	z	wycie-
kiem	 czynnika	 grzewczego.	 Najczęściej	
jest	to	zawilgocenie	izolacji	spowodowane	
nieszczelnością	 mufy	 czy	 uszkodzeniem	
płaszcza.	Zdarza	się	też	przerwanie	drutu	
alarmowego,	względnie	 jego	zwarcie	do	
rury	 przewodowej.	 Na	 podstawie	
doświadczenia	 stwierdzam,	 że	 w  ponad 

90% przypadków awarie sygnalizowane 
przez przyrządy pomiarowe w ciepłow-
niczych  rurociągach preizolowanych nie 
mają  żadnego  związku  z  rozszczelnie-
niem rury przewodowej.	Ta	sytuacja	jest	
jednocześnie	 dużą	 zaletą	 i	 olbrzymią	
wadą.	 Nie	 do	 przecenienia	 jest	 fakt,	 że	
dzięki	sygnalizacji	o	wystąpieniu	zawilgo-
cenia	izolacji,	a	tym	samym	o	rozpoczęciu	
procesu	korozji	rury	przewodowej,	dowia-
dujemy	się	z	wyprzedzeniem	pozwalają-
cym	w	spokoju	na	przygotowanie	napra-
wy	bez	 konieczności	przerywania	dosta-
wy	ciepła.	O	to	chodzi	wszystkim	dostaw-
com.	Wiele	 czynników	wpływa	na	pręd-
kość	 procesów	 korozyjnych	 prowadzą-
cych	 do	 perforacji	 rury	 przewodowej,	
a	 czas	 potrzebny	 do	 całkowitego	 prze-
rdzewienia	 to	 raczej	 nie	 są	 miesiące,	
z	reguły	trwa	to	lata	czy	ich	dziesiątki.	I	to	
jest	 ten	 olbrzymi	 mankament.	 Bardzo	
wiele	osób	z	nadzoru		ignoruje	stany	awa-
ryjne	 sygnalizowane	 przez	 system	 alar-
mowy,	bo	jak	nie	ma	wycieku		to	nie	ma	
problemu.	Zdarzają	się	przypadki,	że	nie	
prowadzi	się	działań	naprawczych	nawet	
przy,	 co	prawda	stosunkowo	niewielkich,	
ale	ewidentnych	i	ciągłych	ubytkach	wody	
grzewczej.	 To	 niestety	 brak	 wyobraźni.	
Nie	 rozwodząc	 się	 zbytnio,	 może	 to	
doprowadzić	do	sytuacji	nie	do	opanowa-
nia,	ale	to	najczęściej	sprawa	następców,	
bo	„sprawca”	jest	już	na	zasłużonej	eme-
ryturze.

Prędzej	czy	później	dochodzi	do	per-
foracji	rury	przewodowej	chyba,	że	wcze-
śniej	 zapadnie	 decyzja	 o	 rewitalizacji,	
usunięciu	 wszystkich	 miejsc	 awaryjnych	
sygnalizowanych	przez	system	alarmowy.

Aby	 zlokalizować	 miejsce	 awarii,	
w	 sposób	 odpowiedzialny	 wykonać	
wykop	 i	 usunąć	 usterkę	 musi	 być	 znany	
przebieg	drutów	alarmowych.	Ta	z	pozo-
ru	prosta	sprawa,	bo	przecież	jest	projekt	
i	 wszystko	 zostało	 wykonane	 zgodnie	
z	 dokumentacją,	 w	 rzeczywistości	 jest		
jedną	 z	 największych	 bolączek	 naszych	
systemów.	 Dotyczy	 to	 przede	 wszystkim	
sieci	 rozdzielczych,	 rozgałęźnych,	 często	
realizowanych	 etapami,	 dobudowywa-
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nych	 w	 różnych	 okresach,	 wykonanych	
w	 różniących	 się	 technologiach	 z	 różną	
filozofią	 systemu	 alarmowego.	 Najkrócej	
mówiąc	 wychodzi	 z	 tego	 niezły	 „misz-
masz”,	w	którym	jest	 trudno	się	połapać.	
Nie	może	być	mowy	o	pomyślnej	lokaliza-
cji	jeśli	nie	znamy	rzeczywistego	przebie-
gu	drutów	alarmowych.	Niestety	niektórzy	
producenci	i	duża	grupa	projektantów	nie	
„czują	 tematu”.	 Rzecz	 dotyczy	 zarówno	
systemów	 impulsowych	 jak	 i	 rezystancyj-
nych.	Posłużę	się	tu		dwoma	przykładami,	
które	wprowadzają	zamieszanie	i	w	rezul-
tacie	 mogą	 być	 przyczyną	 nietrafionych	
lokalizacji.	

Praktyka

Spójrzmy	na	wycinek	większego	ukła-
du	przedstawiony	na	rys.1, sprawa	doty-
czy	systemu	Brandes,	z	symboliki	przedsta-
wionej	przez	projektanta	wynika,	że	trójnik	
oznaczony	 przez	 T6	 jest	 zamontowany	
jako	wznośny,	a	T7	jako	opadowy,	świad-
czy	o	tym	sposób	prowadzenia	drutu	czer-
wonego.	W	systemie	 rezystancyjnym	bar-
dzo	 dużą	 rolę	 odgrywa	 położenie	 drutu	
czerwonego	–	oporowego	m.	in.	w	trójni-
kach	prostopadłych.	Obowiązuje	 tu	zasa-
da	„na	prawo	do	góry”,	w	praktyce	ozna-

cza	to	tyle,	że	patrząc	wzdłuż	drutu	czer-
wonego	od	strony	przyłącza	(np.		od	węzła	
Ż2W41	na	rys.1)		przy	trójniku	wznośnym	
sygnał	 będzie	 odchodził	 w	 lewo,	 a	 przy	
trójniku	 opadowym	 w	 prawo	 (tak	 jak	
w	 trójniku	T7).	Znajomość	 tego	 szczegółu	
odgrywa	 bardzo	 dużą	 rolę	 dla	 trafności	
lokalizacji.	 Jeżeli	 spojrzymy	 na	 przekrój	
przedstawionego	 na	 rys.	 1	 wycinka	 to	
zgodnie	 z	 profilem	 przedstawionym	 na	
rys.  2	 obydwa	 trójniki	 przewiduje	 się	
w	wersji	wznośnej,	 	 to	 z	 kolei	warunkuje	
identyczne	wrysowanie	drutów	na	schema-
cie	alarmowym	(do	góry	na	prawo),	w	tym	
przypadku	niestety	 tak	nie	 jest.	 Przeanali-
zujmy	 to	 głębiej	 -	 najpewniej	 sytuację	
oddaje	 profil	 przedmiotowego	 przyłącza	
–  dla	T6 - rys. 3, dla	T7	- rys. 4,	a	tu	jak	
widać	obydwa	odchodzą	w	górę.

Reasumując	-	schemat	na	odcinku		T7	
–	Z46	–	Z47	–	Ż2W41	należało	wyryso-
wać	z	przewodem	czujnikowym	–	czerwo-
nym	po	prawej	 stronie.	 	 Brak	 tej	 zmiany	
w	projekcie	powykonawczym	będzie	skut-
kował	 błędną	 lokalizacją	 awarii	 na	 tym	
przyłączu	 wykonywaną	 przez	 lokalizator	
zamontowany	w	jednym	z	węzłów	niewi-
docznych	na	rysunku.

W	 systemach	 impulsowych,	 bardzo	
częstą	przyczyną	kłopotów	jest	nieumie-
jętność	czytania	 rysunków	przez	monte-
rów	sieci	ciepłowniczych,	i	nie	dotyczy	to	
początkujących,	 ale	 firm	 z	 doświadcze-
niem	 funkcjonujących	 już	 dłuższy	 czas	
na	rynku.			Od	czasu	gdy	z	rynku	znik-
nęły	 mufy	 trójnikowe	 składane,	 a	 duża	
grupa	projektantów	tego	nie	zauważyła,	
pojawia	się	problem	ze	zrealizowaniem	
układów	 swego	 czasu	 bardzo	 rozpo-
wszechnionych	 preferowanych	 przez	
ABB.	Przykładowy	wycinek	 takiej	 „twór-
czości”	 przedstawia	 rys.  5.	 Tego	 typu	
rozwiązania	 z	 jednym	 drutem	 nazywa-
nym	czujnikowym	i	drugim	komunikacyj-
nym		były	stosowane	20	 lat	 temu,	a	 ich	
realizacja	 była	 stosunkowo	 prosta,	
bowiem	 monter	 układał	 druty	 na	 pod-
trzymkach	 bezpośrednio	 na	 rurze	 prze-
wodowej.	Obecnie	gdy	mamy	do	czynie-
nia	 z	 elementami	 prefabrykowanymi	
sprawa	wcale	nie	jest	 taka	prosta.	Przy-
kładowo	 miejsce	 oznaczone	 numerem	
46	 (rys.  6)	wymagałoby	 dość	 dziwacz-
nego,	 z	 pewnością	 nie	 do	 końca	 przez	
wykonawcę	 zrozumiałego	 połączenia	

Rys. 1. 

Rys. 3. 

Rys. 2. 

Rys. 4. 
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pokazanego	na	rys. 7.	Stosowanie	świa-
domego	 przerwania	 drutu	 alarmowego	
jest	 poważnym	 błędem	 świadczącym	
o	braku	zrozumienia	zagadnienia	przez	
projektującego.	

Filozofia	alarmów	z	tzw.	drutem	czuj-
nikowym	 nakazuje	 wprowadzenie	 do	
węzła	cieplnego	drutu	białego	z	rurociągu	
magistralnego.	Nazywam	to	regułą	„odej-
ście	 z	 białego”,	 która	 oznacza,	 że	 bez	
względu	 na	 to	 czy	 mamy	 do	 czynienia	
z	odrzutem	na	prawo,	czy	na	lewo	sygnał	
będzie	prowadzony	zawsze	z	drutu	białe-
go.	 Taki	 przypadek	 dla	 odrzutu	 na	 lewo	
występuje	 w	 miejscu	 oznaczonym	 nr	 51	
na	 rys.  6  pokazanym	 szczegółowo	 na	
rys.  8.	 Zastosowanie	 tu	 omawianej	 wła-
śnie	 reguły	 obliguje,	 w	 przypadku	 stoso-
wania	 	 trójników	 prefabrykowanych,	 nie	
mniej	nie	więcej	tylko	do	wykonania	krzy-
żówek	drutów	w	mufach	przed	i	za	trójni-
kiem.	Antidotum	na	to	jest	trójnik	z	trzema	
drutami,	 ale	 dwaj	 polscy	 dostawcy	 stan-
dardowo	takich	nie	dostarczają.	W	ostat-
nich	czasach	prawny	następca	ABB,	firma	
Logstor	 wycofała	 się	 w	 ogóle	 z	 tej	 idei,	
także	ostatnie	katalogi	obydwu	firm	spod	
znaku	ZPU	rezygnują	z	tego	rozwiązania,	
ale	w	projektach	mamy	z	tym	w	dalszym	

ciągu	do	czynienia.	Powiedzmy,	że	niektó-
rzy	projektanci	 nie	 są	 na	bieżąco	 z	 roz-
wiązaniami	technicznymi,	ale			pracowni-
cy	 PEC-u	 powinni	 takie	 przypadki	 zdys-
kwalifikować	już	w	chwili	uzgadniania.

Skutki 

Wszystkie	 osoby,	 które	 mają	 do	 czy-
nienia	 z	 systemami	 alarmowymi	 muszą	
bardzo	wyraźnie	rozróżniać	funkcję	nad-

zoru	 i	 	 funkcję	 umożliwiającą	 lokalizację	
awarii.	 Jednym	 z	 podstawowych	 błędów	
przy	odbiorach	jest	sprawdzenie	popraw-
ności	 wskazań	 detektora,	 jeśli	 taki	 jest	
przewidziany,	względnie	pomiar	rezystan-
cji	 pętli	 i	 rezystancji	 izolacji	 w	 punkcie	
pomiarowym.	 Przede	 wszystkim	 takie	
pomiary	w	ogóle	nie	mówią	nam	nic	na	
temat	przebiegu	drutów	alarmowych,	nie	
świadczą	 o	 wierności	 złożonego	 przez	
wykonawcę	 powykonawczego	 schematu	
alarmowego.	 Należy	 tu	 uczciwie	 powie-
dzieć	 -	 może	 zaistnieć	 sytuacja,	 że	 sieć	
dobrze	 wykonana	 przez	 całe	 jej	 „życie”	
będzie	 wykazywać	 zadowalające	 para-
metry	rezystancji	pętli	i	rezystancji	izolacji	
i	 sprawa	 przebiegu	 drutów	 alarmowych	
nie	odgrywa	żadnej	roli.	Z	drugiej	strony	
musimy	sobie	zdawać	sprawę,	że	niektó-
rych	 wykonawców	 stać	 na	 celowe	 oszu-
kańcze	działanie	np.	zapętlenie	drutu	tuż	
pod	end	cap	w	punkcie	pomiarowym,	co	
zdolniejsi	 potrafią	 wpiąć	 dodatkowo		
do	 obwodu	 odpowiedni	 rezystor	 w	 celu	
osiągnięcia	odpowiednich	wartości	wska-
zań	 przyrządów	 pomiarowych.	 W	 tym	
przypadku	 inwestor	 funkcjonuje	 w	 świa-
domości,	 że	 sieć	 jest	 w	 jak	 najlepszym	
porządku,	podczas	gdy	w	 rzeczywistości	
może	ona	podlegać	degradacji.

Inwestor	 chcący	 zapobiec	 tego	 typu	
niespodziankom	powinien	odbiory	prowa-
dzić	 w	 sposób	 zapewniający	 chociaż	
pobieżną	 kontrolę	 przebiegu	 drutów	 alar-
mowych.	Przede	wszystkim	powinien	wyko-
nać	 symulacje	 awarii	 (zwarcia	 i	 przerwy)	
z	jednoczesną	kontrolą	zgodności	ze	sche-
matem	alarmowym	jeśli	chodzi	o	odległość	
ich	wystąpienia,	 jak	również	w	przypadku	
systemów	impulsowych,	zebraniem	reflekto-
metrycznych	wykresów	wzorcowych.

Nadzorujący	 sieć	 preizolowaną	 musi	
się	 liczyć	 z	 sytuacjami	 niesprzyjającymi,	
powodującymi	 stres	 i	 zamieszanie.	 Naj-
mniej	korzystną	sprawą	jest	wyciek	wody	
grzewczej	 z	 rurociągu	 preizolowanego,	
przy	 jednoczesnym	 braku	 wypływu	 na	
powierzchnię	co	uniemożliwia	wskazanie	
miejsca	awarii.	Szukanie	miejsca	wycieku	
przy	niezweryfikowanym	systemie	alarmo-
wym,	pod	presją	czasu,	w	pośpiechu	czę-
sto	 prowadzi	 do	 błędnych,	 nietrafionych	
lokalizacji.	 Oczywiście	 z	 reguły	 w	 takich	
sytuacjach	nie	ma	wejścia	do	pomieszczeń	
pozwalających	 na	 weryfikację	 schematu,	
pojawiają	się	zapętlenia	w	najmniej	ocze-
kiwanych	miejscach,	wszystko	 sprzysięga	
się	 przeciwko.	 Pojawiają	 się	 wzajemne	
pretensje.	 Atmosfera	 gęstnieje.	 A	 wystar-
czyło	rozróżnić	funkcje	nadzoru	i	lokaliza-
cji	systemu	alarmowego.



Rys. 5. 
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