
Nie tak dawno temu poproszono mnie 
o wyrażenie opinii na temat projektu sys-
temu alarmowego, który opracowała 
osoba, prowadząca jednocześnie firmę 
wykonawczą, ciesząca się dobrą opinią 
i gwarantująca zawsze wykonanie na 
najwyższym poziomie. Ponieważ wyko-
nawca preferuje system z podkładkami 
filcowymi a wymagany był nadzór ciągły 
więc automatycznie do układu został przy-
pisany sygnalizator rodzimej produkcji – 
detektor dwukanałowy firmy Levr typ 
ACN-2Z. I wszystko byłoby w porządku 
gdyby nie wyraźny zapis i wymóg w opi-
sie technicznym, że wymagana rezystan-
cja w czasie eksploatacji sieci musi wyno-
sić min. 200 MΩ. Te dwie sprzeczne 
wytyczne – zastosowanie ACN-a i wymóg 
rezystancji izolacji na poziomie 200 MΩ 
świadczą o niezrozumieniu zagadnienia, 
bowiem dysproporcja pomiędzy progiem 
czułości urządzenia a założoną suchością 
pianki izolacyjnej jest przeogromna. Na 
szczegóły jeszcze będzie miejsce, póki co 
trochę historii.

W drugiej połowie ubiegłego wieku, na 
etapie gdy firmy producenckie doszły do 
wniosku, że można oceniać stopień zwilgo-
cenia izolacji poliuretanowej w rurocią-
gach preizolowanych pojawiły się general-
nie dwie różne koncepcje lokalizacji miej-
sca o zaniżonej rezystancji izolacji. Pierw-
sza z nich wykorzystująca pomiary elek-
tryczne z zastosowaniem dzielnika napięć 
rozpracowana przez niemiecką firmę Bran-
des i druga stosująca technikę pomiarów 
impulsów falowych o wysokiej częstotliwo-
ści przebiegających w drucie miedzianym. 
Obydwa systemy wymagały prowadzenia 
wzdłuż całego rurociągu preizolowanego 
drutu czujnikowego, który służył do detekcji 
i lokalizacji miejsca awaryjnego. W syste-
mie Brandes nazywanym rezystancyjnym 
przewodem czujnikowym jest drut chromo-
niklowy w izolacji z perforacją, w drugim 
systemie nazywanym impulsowym prowa-

dzony jest drut miedziany o przekroju 1,5 
mm2. O ile system Brandes zachowuje 
zasadniczo niezmienność od czasu jego 
opracowania o tyle w zakresie systemu 
impulsowego występują zmiany. Od same-
go początku zdania wśród wytwórców 
preizolacji były podzielone, większość 
z firm prezentowała pogląd, że wystarcza-
jący jest układ drutu miedzianego prowa-
dzonego w piance poliuretanowej w odpo-
wiedniej odległości od stalowej rury prze-
wodowej. Zasadniczo tylko jedna firma 
duńska IC MØLLER przejęta z czasem 
przez ABB wprowadziła w obrębie złącza 
dodatkowy element w postaci podkładki 
z filcu. Można przyjąć, że ta firma chciała 
konkurować z Brandesem w dokładności 
lokalizacji a pomóc w tym miały wkładki 
filcowe pełniące role wzmacniaczy, dzięki 
którym sygnał reflektometryczny wykazy-
wał bardziej wyraziste ugięcie.

Właściwością systemu rezystancyjnego 
jest zasada, że rurociąg jest nadzorowany 
przez przewód chromoniklowy, tzw. czuj-
nikowy, który przebiega wzdłuż poszcze-

gólnych odcinków, w przypadku sieci roz-
gałęźnych także wzdłuż odgałęzień. Drugi 
z drutów, zaizolowany miedziany pełni 
rolę zamykającego obwód i umożliwia 
prowadzenie pomiarów. Podobna idea 
oparta na nieizolowanym drucie miedzia-
nym opracowana przez IC MØLLER zosta-
ła przedstawiona jako wersja pierwotna 
na załączonym rysunku nr 1. 

Zauważyć należy, że w tej wersji 
pomiar był prowadzony jedynie po drucie 
czujnikowym tzw. białym, który dla odróż-
nienia od drugiego z drutów został ocyno-
wany. Naczelna zasada – pomiar tylko po 
drucie z podkładkami filcowymi, narzuciła 
konieczność wykonywania przeskoków na 
sąsiedni rurociąg w obiekcie, do którego 
wprowadzono przyłącze i powrotnego 
przekazania sygnału kablem przeskocze-
niowym w obrębie trójników pod ziemią. 
Zakończenie obwodu następowało w prze-
ciwległym do detektora obiekcie i związa-
ne było z instalacją końcówki zerującej. 
Przy tym układzie większość bliźniaczych 
drutów w rurze preizolowanej tzw.  
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Rys. 1.

Jednym z podstawowych parametrów definiujących stan awaryjny sieci preizolowanej jest wielkość rezystancji izola-
cji w określonym rurociągu. Na zmierzoną wielkość mają wpływ różne czynniki, a określenie progów alarmowych 
jest ściśle związane z zastosowanym rodzajem systemu alarmowego. W artykule omówiono ewolucję systemu, 
w którym kluczową rolę pełnią podkładki filcowe.
Słowa kluczowe: sieć ciepłownicza, system alarmowy
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oczerwonych była nieużywana. Jedynie 

jeden z nich w jednym z rurociągów magi-
stralnych był przewidziany do komunikacji 
np. przekazania sygnału o stanie detekto-
ra. W praktyce systemy takie były trudne 
do projektowania, realizacji i diagnostyki 
i na etapie gdy rurociągi preizolowane 
pojawiły się na większą skalę w Polsce już 
tych rozwiązań nie stosowano, bazowano 
na rozwiązaniach pośrednich z wykorzy-
staniem na niedługich przyłączach także 
drutu czerwonego. Ta koncepcja stała się 
standardem firmy EMS utworzonej przez 
grupę pracowników zlikwidowanego 
zakładu ABB IC MØLLER. W materiałach 
informacyjnych dostępnych na stronie 
„www.ems-as.dk” dla układów rozgałęź-
nych z detektorem (rys.2) dopuszcza się 
wykorzystanie drutu czerwonego jako 
alarmowego dla przyłączy o długości do 
100 m. Przy odgałęzieniach o większej 
długości muszą być wykonywane przesko-
ki. W dalszym ciągu obowiązuje zasada, 
że zarówno prawe jak i lewe odgałęzie-
nia podłączane są do drutu białego. 

Stosowanie systemu alarmowego 
z podkładkami filcowymi ma niewątpliwie 
swoje zalety, przede wszystkim występują-
ce zawilgocenia są bardziej czytelne na 
wykresie reflektometrycznym, system jest 
bardziej czuły, nawet bardzo niewielkie 
zawilgocenie podkładki filcowej ma na 
wykresie swoje odbicie. Jednak bezwied-
ne, nieświadome stosowanie tego typu 
systemu alarmowego może prowadzić do 
wielu błędów. Jednym z podstawowych 

najczęściej spotykanych uchybień jest nie-
dostrzeganie różnicy pomiędzy układami 
nazywanymi przez firmę Logstor jako nisko 
– i wysokorezystancyjnymi. Zostało to 
szczegółowo opisane w katalogu firmo-
wym po fuzji Logstora i następcy ABB firmy 
Alstom Power Flowsystem w 2005 r. Bez 
wchodzenia w szczegóły, w przypadku 
systemu bez filców (system wysokorezy-
stancyjny) za piankę suchą uważa się taką, 
której rezystancja izolacji dla drutu alarmo-
wego o długości 1 km wynosi co najmniej 
10 MΩ, awaria jest sygnalizowana przy 
spadku oporności poniżej 20 kΩ. W przy-
padku systemów z filcami (niskorezystan-
cyjny) z pianką suchą mamy do czynienia 
przy 10 kΩ a awaria jest sygnalizowana 
przy 120 Ω. Dla lepszego zobrazowania 
zestawmy to w formie tabeli.

Tabela1
Izolacja sucha Izolacja mokra

System z filcami  >10 kΩ < 120 Ω

System bez filców >10 MΩ < 20 kΩ

Z tabeli jednoznacznie wynika, że 
mamy do czynienia z dwoma różnym sys-
temami, w których wartości graniczne 
dzieli jeden rząd wielkości. Przytoczone 
dane pochodzą z pierwszej dekady bieżą-
cego stulecia, obecnie Logstor poprzez 
wprowadzenie nowego systemu nazwane-
go Detect wycofał się jednoznacznie z sys-
temu niskorezystancyjnego i nie przewidu-
je stosowania podkładek filcowych.

Analizując trzecią wersję przedstawio-
ną na rys. 1, którą często można spotkać 
w krajowych projektach stwierdzić należy, 
że niewiele ma ona wspólnego z pierwo-
wzorem i oprócz stosowania filców we 
wszystkim odbiega od poprzedniej idei. 
Najsłabszym punktem jest tu zdecydowa-
nie pomieszanie obydwu opcji systemu. 
O ile w pierwotnym wydaniu systemu 
niskorezystancyjnego sygnał testujący 
w 100% przebiegał po drucie z podkład-
kami filcowymi, w wersji EMS, w zależno-
ści od konfiguracji sieci będzie to 80 – 
100% o tyle w wersji „polskiej” jest to 
jedynie 50%. To oznacza, że po realizacji 
takiego projektu połowa długości obwodu 
alarmowego ma system niskorezystancyj-
ny, druga połowa wysokorezystancyjny, 
dodatkowo są one ułożone naprzemiennie 
(drut biały – drut czerwony). Podstawowe 
pytanie jakie się nasuwa to jakie progi 
rezystancji stosować dla takich układów? 
Jak interpretować wyniki z pomiarów 

odcinków, w których np. 60% prowadzone 
jest z podkładkami filcowymi a 40% bez 
tych podkładek, albo odwrotnie. Mając na 
względzie konfigurację sieci (liczba odga-
łęzień w prawo i w lewo oraz ich długości) 
procentowe relacje będą się zmieniać 
w zależności od wybranych odcinków. 
W sumie dla tego typu układów brakuje 
logicznego rozwiązania dla ustalenia 
parametrów diagnostyki systemu. Kon-
strukcja oryginalnych systemów opierała 
się na wykonywaniu wszelkich przesko-
ków sygnału; w węzłach, komorach, pod 
ziemią, za pomocą bliźniaczych kabli 
koncentrycznych o impedancji 125 Ω, 
przy czym jeden z nich połączony był 
z drutem czujnikowym a drugi, należy to 
podkreślić, z masą rury przewodowej. To 
rozwiązanie zapewniało stałą impedancję 
na całej długości obwodu i w miarę stabil-
ny przebieg wykresu reflektometrycznego. 
Można zadać pytanie, kto w Polsce pro-
jektuje wg tych zasad?

Każdy system nadzoru i lokalizacji 
stanów awaryjnych ma swoje wady i zale-
ty, i każdy może być zastosowany w budo-
wanych sieciach, obowiązkiem projektan-
ta jest jednak przedstawienie klarownych 
i jednoznacznych wytycznych dotyczących 
parametrów odbioru, eksploatacji i sta-
nów awaryjnych. Wytyczne muszą mieć 
cechę uniwersalizmu i uwzględniać warun-
ki techniczne poszczególnych technik. 
Sieci z filcami układane w obecnych 
warunkach – gorące suche lato, mogą 
osiągnąć powyżej 200 MΩ, ale co zrobić 
jeśli buduje się rurociągi w jesienne dżdży-
ste dni gdy filc ze względu na swoją higro-
skopijność z całą pewnością nie zapewni 
tak wysokich parametrów. Zdawać sobie 
należy sprawę z tego, że kilkadziesiąt 
„suchych jesiennych” podkładek filcowych 
potrafi dać w pętli rezystancję izolacji 
rzędu kilku – kilkunastu megaomów. Pro-
jektowane układy muszą współgrać 
z występującymi na rynku urządzeniami 
do nadzoru. Jeśli chodzi o układy z filcami 
to firma Levr produkuje dwa modele ACN-
-2Z i ACN-4N, które mają próg czułości 
nastawialny w granicach 100 – 550 Ω, 
urządzenia firmy EMS serii 2000 i 3000 
charakteryzują się progiem 120 Ω. Zasad-
niczo do tych układów nie mają zastoso-
wania zdobywające rynek urządzenia 
nadzoru zdalnego, które były projektowa-
ne do układów bez filców. 
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Rys. 2.

Można jeszcze zamówić prenumeratę miesięcznika Instal na 2018 rok.
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