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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipiec I994r. Prawo Budowlane -Dz.IJ. z2017 roku;

poz.1332 tekst jednolity) oświadczam, że projekt budowlany budowy sieci gazowej średniego

ciśnienia w miejscowościach Wilkowyja, Cte|cza został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA

Projektował: l 7l31-7132l162tPWl2002
inż. , specjalność instalacyjna w zakresie sieci,

JacekWaszkowiak 
i 
'::?:H,#l;3i::ill","*?;::x:::ł, :§{::!#;ł§nlrr,

Sprawdził: WKP/0273/POOS/04 /
mgr inż. , :T:jl|'"ŚĆ':u:'u:":u 

w zakresiefeci,

Andrzej Pędziwiatr ':y:fi,#T::::il"ifr;ii],ilil?§,'i,:jł, l

i.l,. 
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OPIS TECHMCZI\Y

1. podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

o zlecenie inwestora;

o Warunki wydane przęz dystrybutora gazLl ANCO Sp. z o.o.

o Plan sytuacyjny w skali 1:500;

o obowiązujące przepisy i normy prawne; 
.o pomiary przeprowadzone w terenie; ,r.

o uzgodnieniazinwestorem

2. Podstawa prawna

Projektowana sieć gazowa zlokalizowalabędzie w m. Wilkowyja, Cielcza, na dz. nr geod.:

397, 30ll1, 30ll2, 30ll3, 30ll4,301/5o 468137, 468138, 468142, 526, 46716, 1481, 148213, 1500,

l522l1o"1,532l"l,,1531/3, 53ll3,87813,,1,00612,335o 353o 531,19,1010, 101l,, 1,02114,246, 54412,252,

196,261, 72212, 106411, 106413,239ll, 53"],l|,391l"l,, 53tl4,658/1o 808/3, 58211, 58ż12, 6|3, 607l,],,

6121 5, 817 51 4, 817 6, 8l7 7, 8178/5.

St&rą;*, [e J arociński

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentacji:

- Ustawa z dnia 07 .07 .I994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) wraz z pózniejszymi

zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia26.04.20l3r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadaó sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.640),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budyŃi i ich usytuowanie (Dz.U.20|5 poz. 1422),

- Ustawa z dnia 5 czersllca}}I4 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartografi czne oraz

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2016 poz. 1250),
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-Ustawa odozorzetechnicznym zdniazl.12.2000r.,(Dz.IJ.2018poz.1351) orazrozporządzenie

R.M. z dnia 16 lipca2002 roku (Dz.U.2012 poz. 1468);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570),

- Projekt warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać rurociągi

przesyłowe przeznaczone do materiałów niebezpiecznych o właściwościach tĄących, żrącychi
palnych -26.03.2004r.

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia ..uqvznaczono w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa

budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych,

wprowadzających zwiryane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy zaliczyc przepisy

rozporządzeń wykonawczych, a zatęm przepisy techniczno-budowlane (waruŃi techniczne jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące m. innymi ochrony

ptzeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i

przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłęm powszechnie

obowiązuj ącego prawa na obszarze dzińania organów, które j e ustanowiły.

Na podstawie następujących aktów prawnych:

1 . Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((Dz.U. 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

2. Ustawy z dn.27 kwietnia 200l r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z pózniejszyni

zmianami),

3. Warunków Technicznych,jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie - rozdziałuZL

(Dz. U. nr 75 poz. 690 zpóźniejszymi zmianami), określony został obszar oddziaływania sieci

gazowej.

Obszar oddziaływania stanowią działki o nr geod.: 397,30ll1,301,12,30ll3,30114,301/5, 468137,

468138, 468142, 526, 46716, 1481,148213,1500, 1,52ż11, 1532ll, 153|13,531,13,87813, 100612,335,

353,53ll9,1010,1011, 102114,246,54412,ż52,196o26\,72212,t064l1,t064l3,239l1,,531l!,391,1|,

53ll4, ó58/1, 808/3o 582l,],, 58212, 6|3, 60711, 61215,, 8|7514,8176,8177,8178/5.

Zgodiie z Prawem Budowlanym, sieć gazowa należy do XXVI kategorii obiektów

budowlanych.
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Lokalizacja planowanej inwestycji leży poza granicami terenu górniczego. Nie określa się

wpływu eksploatacji gómiczej na projektowany obiekt. Na terenie inwestycji nie ma obiektów

wpisanych do rejestru obiektów zńytkowych, teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

W otoczeniu inwestycji znĄduje się zabudowa mieszkaniowa, grunty rolne, tereny leśne.

Charakter inwestycji, użyte materiały i zastosowana technologia robót nie będą miały

negatywnego wpływu na środowisko.

PĄektowana sieć gazowa jestzlokalizowanapoza obszarem NATURA 2000 i nie wpływa na

te obszary. W zakresie budowy nie jest przewidziana wyciŃa drzew.

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono istnienia gatunków chronionych fauny i flory.

:

4. cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszelkich uzgodnień

i niezbędnych decyzji dla wykonania budowy sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej

w mi ej sc owo śc i Wilko wyj a, Cielcza na działkań ewi dencyj nych :

Starels *rł J;;r-rłe § ń t k,

Nr działki Lokalizacja Obręb Identyfikator

397 Wilkowyja Wilkowyja 300602 5.0018.AR 1

246 Cielcza Cielcza 300602 5.0003.AR 1

252 Cie7cza Cie|cza 300602 5.0003.AR 1

196 Cię|cza Cie|cza 300602 5.0003.AR 1

261 Cielcza Cie|cza 300602 5.0003.AR l

239l1 Cielcza Cie]'cza 300602 5.0003.AR 1

301/5 Cię|cza Cielcza 300602 5.0003.AR 2

301/1 Cielcza Cielcza 300602 5.0003.AR 2

526 Cięlcza Cięlcza 300602 5.0003.AR 2

878/3 Cięlcza Cielcza 300602 5.0003.AR 2

100612 Cielcza Cielcza 300602 5.0003.AR 2

335 Cielcza Cielcza 300602 5.0003.AR 2

1010 Cię|cza Cielcza 300602 5.0003.AR 2

1011 Cięlcza Cielcza 300602 5.0003.AR 2

IN\\1IIS l()R: ,1rNi'() Sp. z o.t.
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|0ż1l4 Cielcza Cielcza 300602 5.0003.AR 2

72212 Cjelcza Cjelcza 300602 5.0003.AR 2

531l1 Cielcza Cielcza 30060ż 5.0003.AR 2

658/l Cięlcza Cielcza 300602 5.0003.AR 2

808/3 Cielcza Cię]'cza 300602 5.0003.AR 2

1064l1 Cielcza Cię|cza 300602 5.0003.AR 4

106413 Cie|cza Cielcza 300602 5.0003.AR 4

8t7514 Cięlcza Cielcza 300602 5.0003.AR 4

8176 Cie|cza Cielcza 300602 5.0003.AR 4

8l77 Cielcza Cie|cza 300602 5.0003.AR 4

8178/5 Cielcza Cielcza 300602 5.0003.AR 4

301/3 Cięlcza Cielcza 300602 5.0003.AR 6

301lż Cięlcza Cie|cza 300602 5.0003.AR 7

468l37 Cięlcza Cielcza 300602 5.0003.AR 7

468/38 Cie|cza Cielcza 300602 5.0003.AR 7

468142 Cielcza Cię|cza 300602 5.0003.AR 7

46716 Cielcza Cielcza 30060ż 5.0003.AR 7

1481 Cięlcza Cielcza 300602 5.0003.AR 7

1482l3 Cielcza Cielcza 300602 5.0003.AR 7

1500 Cięlcza Cięlcza 300602 5.0003.AR 7

15ż2/1 Cielcza Cięlcza 300602 5.0003.AR 7

153211 Cie7cza Cie7cza 300602 5.0003.AR 7

1531/3 Cielcza Cielcza 300602 5.0003.AR 7

53tl3 Cie7cza Cielcza 300602 5.0003.AR 8

53ll9 Cielcza Cię|cza 300602 5.0003.AR 8

53114 Cięlcza Cielcza 300602 5.0003.AR 8

582l1 Cielcza Cielcza 30060ż 5.0003.AR 8

58ż12 Cięlcza Cielcza 300602 5.0003.AR 8

613 Cie|cza Cięlcza 300602 5.0003.AR 8

lli\\'l]5 l0R: AN(i) S}-., , u.u.
Lll, Sri, I]Lichł ] | lib
r,1 _'1r, ') .l:,i",,. i!l
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607ll Cielcza Cielcza 30060ż 5.0003.AR 8

61215 Cielcza Cielcza 30060ż 5.0003.AR 8

30114 Cie]'cza Cie|cza 300602 5.0003.AR 9

39lll Cięlcza Cielcza 300602 5.0003.AR 9

353 Ctelcza Cielcza 300602 5.0003.AR 10

54412 Cielcza Cielcza 300602 5.0003.AR l0

1064lż Wilkowyja, Cięlcza Cielcza 300602 5.0003.AR 4

Opracowanie ma na celu przedstawienie rozwiązań technicznych oraz §posobu dostarczęria

gaza ziemfiego do zabudowń mieszkalnych oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych w m. Cielcza.

Właściwym organem do wydania pozwolenia na budowę jest Starosta Jarociński.

Ponadto, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszelkich uzgodnień

i decyĄi dla pozostałego przebiegu sieci Eazowej średniego ciśnienia zlokalizowanego na terenie

drogi ekspresowej S11 (wg odrębnego opracowania- cz.II), na działkach ewidencyjnych:

§tarosfa Jartlaiński

Nr działki Lokalizacja Obręb Identy{rkator

1089/3 Wilkowyja, Cięlcza Cielcza 300602 5.0003.AR 2

t089l4 Wilkowyja, Cielrcza Cięlcza 300602 5.0003.AR 2

1090/3 Wilkowfia, Cięlcza Cie7cza 300602 5.0003.AR 2

orazna terenach zamkniętych (wg odrębnego oplacowania - cz. III):

Nr działki Lokalizacia Obręb Identyfikator

1,19816 Cięl'cza Cię7cza 300602 5.0003.AR 2

Dla w/w terenów właściwym do wydania pozwolenia na budowę jest Wojewoda Wielkopolski.

IN\! FS l OP.: ANC(I §p. ., cl.t;.
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IICZEŚc rrccHMCZNA
1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci gazowej średniego

ciśnienia zlokalizowanej w miejscowościach Wilkowyja, Cielcza. W sieci rozprowadzarty będzie gaz

zienny zaazotowarty pod8rupy Lw wg normy PN-C-04750 oznaczonv symbolem Gz- 41,5

o maksymalnym ciśnieniu MOP: 0,5 MPa.

Projektowany gazociągzalicza się do pierwszej klasy lokalizacji zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Gospodarki z dnia26.04.20l3r. w sprawie warunków t'echnicznych, jakim powinny

odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz.640).

2. Sieó gazowa - opis przebiegu trasy

Sieć gazowazostała zaprojektowanazrur polietylenolvych PE 100 SDR 11 o średnicy aI10 x

10mm, a9Ox8,2mm oraz063 x5,8mm. Siećzaprojektowanowukładziepierścieniorymoraz

rozgałęźnym, zgodnie z planem sytuacyjnym zamięszczonym w projekcie.

Przedmiotowa inwestycja przebiegaćbędzie przez tereny Lasów Państwowych, dróg gminnych i

powiatowy ch or az nieruchomo ści prywatnych. S ie ć usytuowana zostani e w pasach zieleni,

chodnikach oraz odcinkowo w jezdniach dróg gminnych i powiatowych. 
Star.s}sta Jarociński

Włączenie projektowanej sieci do istniejącego, czynnego gazociągu PE DN160 zaprojektowano

w dz. nr geod. 397. Zleceniodawcadopuszcza wykonanie włączeniapoprzezzastosowanie obejmy

siodłowej PE DN160l90 oraz redukcji PE90/110. Na projektowanym odcinku sieci zamontować

przejściaPE/Stal 110/100 orazzasuwę DN100. Od miejsca powyższego włączeniapoprowadzicrurę

przewodową PE 100 SDR 11 Ol10mm.

Ponadto, dopuszcza się wykorzystanie technologii obejścia typu by-pass zapewniającego

ciągłość przepływu gazu podczas przeprowadzaria prac włączeniowych, nńudowanego na

istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia PE DNl60. Obejście wykonać zzapomocą trójników

siodłowych PE DN160l63 zamontowanych na czynnej sieci oraz nrry przewodowej PE DN63,

służącej do tymczasowego transportu gazu. Na odgazowanym oraz uszczelnionlmr odcinku

zamontowaó trójnik PE DN160l1I0 oraz zasuwę DN100. Uszczelnienie wykonac zapomocą

podwój nego b alonowani a (z godnie ze schematem zamies zczonp w proj ekcie).

powvższvch prac nie wolno wvkonywać podczas wvładowań atmosferycznvch!

lN\\/l-'S ft)li: AN( O §l-r. z 1l.tl,
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Czynności podejmowane na czynnych gazociągach zaliczaja się do prac

gazoniebezpiecznych, dlatego wymagają one sporządzenia instrukcji i polecenia pracy

gazoniebezpiecznej. Włączenie mogą wykonywaó tylko osoby posiadające odpowiednie

kwalifikacje.

Od miejsca włączeniapoprowadzić przewód główny sieci o średnicy PE aIlOmm. W węźle

PZI4 zastosować przeredukowanie do średnicy PE O90mm. Przewód PE O90mm zlokalizować na

ul. Henryka Sienkiewicza, uL Szkolnej oraz :uI. Poznańskiej, od której poprowadzić rozgńęzienia do

poszczególnych ulic (zgodnie z opracowaniem graficznym).

Przejście gazociągu zaprojektowano metodą wykopu otwartego (dopuszcza się wykorzystanie

metody przewiertu sterowanego). Rzędną włączenia do istniejacej sieci gazowej przyjęto na poziomie

9I.I2 (rzeczywistą rzędną zweryfikować na budowie). Od miejsca włączenia należy prowadzió

gazociągna głębokość min. 1,0 m zgodnie z profilami zamięszczonyni w niniejszym projekcie.

Przejścia pod drogami wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego, z zastosowaniem

rur osłonowych:

- sieć PEO9Omm - R.O. PEO160mm + PBa250mm

- sięóPEO63mm - R.O. PEO160mm + PEaZO0mm

Zapomocąprzejsć PE/Stal na|eży zamontować armaturę zapolowo-upustową odpowiednio:

- PE/Stal 110/100 - Zasuwa DN100,

- PE/Stal 90/80 - ZaSuWa DN80,

- PE/Stal 63150 -zasLlwaDNs0, zgodnie zplanem sluacyjnym oraz schematem przebiegu

zamięszczonym w proj ekcie.

saczki wechowe

Montaż sączków węchowych (punktowych) wykonaó zgodnie znormą BN-79 8976-07 oraz

zńącznikiem graftcznym zamięszczonym w projekcie . Z rury osłonowej na|eży wyprowadzić rurkę

wydmuchową dn50. Sączki zabezpieczyó korkami orazskrzynkami ulicznymi źeliwnymi - wg PN-

7 7 llr4-7 4081 . Miej sca montazu oznaczy ć tablicami informacyj nymi.
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W związku z istniejącą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie w/w nieruchomości,

przedrozpoczęciem prac ziemnych wykonać wykopy próbne w celu ustalenia rzeczywistych

rzędnych kolizji i skrzyżowań.

Długość projektowanego gazociąguzawartego w powyższym opracowaniu wynosi ok.

L: 13ó00,00.

3. Dobór średnic przewodu

W celu zapewnienia optymalnych warunków zaopatrzeniaw gaz zaprojektowano rury:

PE 100

0110 x 10,0mm

sDR 11o90 x 8,2mm

a63 x 5o8mm

Przewody o takiej średnicy pozwalająnautrzymanie właściwych prędkościprzepływu gazu

i zapewniająutrzymanie wymaganego ciśnienia: MOP 0,5 MPa.

4. Głebokość ułożenia, warunki wvkonania robót §tarostn Jarłciński

Sieć gazowa winna być ułożona na głębokości zgodnie z profilami zartieszczonymi w projekcie.

Wykopy podczas wykonywania robót należy odpowiednio oznakować tablicami informacyjnymi.

Wykopy w pobliżu uzbrojenia podziemnego - takiego jak istniejąca sieć wodociągowa, sieć

kanalizacyjna, kńlowa, 9azowa- wykonywaó tęcznie, pod nadzorem odpowiednich słuzb, w

pozostałych miej scach mechanicznie.

Całość robót wykonać zgodttie z warunkami technicznymi.

5. Uzbroienie sieci

Zaprojektowano sieć gazową średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 1 1: 0110mm, O90mm,

O63mm, przebiegającą na terenie dziŃek o nr; 397, 30IlI, 30Il2, 30Il3, 30Il4, 30Il5, 468137,

468138,468142, 526, 46716, 1481, I482l3, 1500, 1522lI, l532l1, I53I13, 53I13,87813, 100612,335,

353, 531/9, ,1010, 10l1, 1021 14, 246, 54412, 252, 196, 26l, 72212, 106411, 106413, 239tll, 53lll,
39Il1,53l14,65811,808/3,582lI,58212,613,60711,61215,8I75l4,8I76,8177,8I78l5.
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Na przebiegu projektowanej sieci gazowej zamontować zasuwy odcinające z żeliwa

sferoidalnego. Przed zasuwami zastosować przejścia kołnierzowe PE/stal. Zmiany kierunku trasy

wykonać za pomocą ksztahek - zgodnie zplanem sytuacyjnym zarrięszczonym w pĄekcie.

Opis doboru średnic dlaposzczególnych ulic:

Pomańska PE100 SDRl1 a90 oraz PE100 SDRl1 063

cmentarna PE100 SDR11 063 orazPElOO SDRl1 aIIU
H. Sienkiewicza PE100 SDR11o90

Szkolna PEl00 SDRl1 o90

Polna PE100 SDRl1063

Piaskowa PE100 SDRl1063

Leśna PE100 SDR1i 063

Sportowa PE100 SDRI1063

Maratońska PE100 SDRl1 063

Harcęrska PE100 SDRl1 063

Wąska PE100 SDRl1063

Nowa PE100 SDR11063

Jarocińska PE100 SDR11 063

Dopuszcza się zmianę trasy sieci gazowej bez konieczności montazu kształtek (kolan) do kąta 45 z

zachowaniem promieni gięcia, które przedstawia poniższa tabela:

Temperatura Minimalny promień gięcia R [mm]

>20,C 20xDy

> 10 ,C 35 x Dy

>0,C 50xDy

Dy - średnica zewnętrma rury

Zmianę trasy należy wykonać za pomocą typowych kształtek (kolan) do zgrzewania np. PE

45-90; dopuszcza się kolana o innym kącie jedynie zazgodą inwestora.

Na całej długości rurociągu należy ułożyć równolegle przewód identyfikacyjny - mtedziany

w celu zlokalizowania przebiegu sieci. Przekrój przewodu lokalizacyjnego DY 1,5mm2 w izolacji

dielekĘcznej,

Nad rurą ńożyć taśmę ostrzegawczą koloru żołtego o szer. min. 20 cm. Taśmę umieścić nad

przewodem sieci gazowej ok. 30 + 40 cm.
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Miejsca zainstalowania armafury (zasuwy oraz punkty zńamaniaprzebiegu sieci gazowej) należy

oznaczyc tabliczkami informacyjnymi na trwale umocowanymi w sąsiedźwie tej armatury z podaniem

rodzaju armatury, średnicy i odległości jej posadowienia.

6. zestawienie materialów

Rura PE 100 SDR II all0x10,0mm

Rura PE 100 SDR 11 O90x8,2mm

Rura PE 100 SDR 11 O63x5,8mm

Rura osłonowa stalowa a I 60mm

Rura osłonowa PE O200mm

Rura osłonowa PE a250mm

Drut lokalizacyjny

Taśma osttzegawcza

Kształtka PEaII},PEa9}, PEa63 (90' , 45')

Zasuwa z żeltwa sferoidalnego DN 1 00

Zasuw a z żeliw a sferoidalne go DN 8 0

Zasuw a z żęliw a sferoidalne go DN 5 0

Przejście PE/stal 1 l 0/1 00

Przejście PE/stal 90/80

Przejście PE/stal 63 l 50

ok.2664,15 m

ok. 2306,10 m

ok. 8673,90 m

- 77,50 m

- 351,50 m

- 137,50 m

ok. 13580,15 m

ok. 13580,15 m

- zgodniezoprac. graf.

- 5 szt.

- 5 szt.

- 12 szt.

- 10 szt.

- 10 szt.

- ż4 szt.

7. Materiał przeznaczonv do budowv sieci gazowei §tarosta Jarociński

7.1. Rury polietylenowe

Niniejszy projekt przewiduje budowę sieci gazowej w technologii polietylenowej (PE 100) z rur

o wysokiej gęstości. Do realizacji sieci gazowej przyjęto rury PE na maksymalne ciśnienie robocze do

1,0 MPa o typoszeregu SDR 11.

Rury PE produkowane są w odcinkach prostych, a ich długościza\eżne są od uzgodnień Inwestora

lub Wykonawcy sieci z Dostawcą lub Producentem. Przy zakupie lub odbiorze rur PE na\eży zv,ryócic

szczególnąuwagę, aby rury posiadały oznakowanie, które winno zawieraó m.in.:

- skrót nazwy producenta

1N\\lL.S] 0}tl ANC() Sp. z t1,o.
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- datę produkcji

- średnicę zevłnętrznąwrazz grubością ściaŃi

- nr normy

- klasę polietylenu (PE 1O0)-grupę wskaźnika płynięcia,,MFI" oraz napis ,,GAZ"
- oznaazenie szeregu wymiarowego SDR

- kod wyrobu

Powyższe oznakowanię rur winno być w odstępach nie większych niz 1,5m. Realizacja sieci

gazowych możę się odbywać tylko przy stosowaniu rur atestowanych i jeżeli choć jedna

z informacji nie znajduje się na rurzę, bezwzględnie musi być umiesz czona w świadectwie jakości.

Przy budowie sieci gazowej z rur PE należy stosowaó rury w kolorze pomarańczowym.

UĘte materiaĘ do rvytwarzania rurociągu muszą pochodzić od wytwórcy uprawnionego przez

UDT i posiadać świadectwo odbioru.

7.2. Kształtki PE do budowy sieci gazowej

Do budowy sieci gazowej przyjęto ksźahki PE koloru żóhego lub czarnego, a ich vqlmiary oraz

odchyłki muszą odpowiadać wymiarom rur.

Kńda ksźałtka musi posiadać oznakowane informujące o:

- nazwię lub symbolu producenta

- klasie polietylenu

- średnicy nominalnej i grubości ścianki.

W za|eżności od średnic rur, materiału i rodzaju ksztahek w niniejszym opracowaniu przyjęto

następuj ące metody połączeń:

- zgrzewanie doczołowe ksźahek i rur o średnicy > Dn 90. Zgrzewanie doczołowe polega na

ogrzaniu i uplastycznieniu końców łączonych elementów przęz styk ich powierzchni czoŁowychz

płyta grzewcza, anastępnie, po usunięciu płyty gtzewczej, wzajemnym dociśnięciu łączonych

elementów z odpowiednia siła docisku i naturalnym ochłodzeniu polaczenia do temperatury

otoczenia. Przy zgrzewaniu doczołow;łn, należy pamiętać aby łączyć kształtki i rury tego samego

typoszeregu np. SDR 17,6 z SDR 17,6.

- zgrzewanie elektrooporowe za pomocą ksźahek posiadających wtopiony drut oporowy, którego

końcówki wyprowadzone są na zewnątrz w celu umożliwieniapodłączenia elektrozgrzewarkii

tN\VES'| Olt: ANCO Sp. ;: tł.<l.
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wykonania zgtzewu. Podstawowy zestaw kształtek to m.in.: kolana, muĄl proste, redukcje, trójniki

równoprzelotowe, zaślepki, siodła z Woccami.

Kształtki i rury wykonane z PE o średnicy nominalnej dn < 63mm należy zgrzewać metodą

elektrooporową. Powyższe elementy o średnicy większej niż dn 63mm możnazgrzewaó metodą

elektrooporową oraz doczołową.

UĘta armatura do wytwarzania rurociągu musi pochodzić od wytwórcy uprawnionego przez

UDT i posiadać świadectwo odbioru.

8. Strefa kontrolowana

Strefa kontrolowana jest to obszar wyznaazony po obu stronach osi gazociągu, którego linia

Środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągow

o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP: 0,5 MPa wynosi 1,0 m zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadaó sieci gzowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz.640).

9. Czyszczenie sieci Startlsta "§an$ciński

Po zasypaniu wykopu należy dokonać czyszczeniawnętrza sieci. Czyszczeniadokonuję się za

pomocą spuszczenia powietrza. Podczas oczyszczania ciśnienie powietrza powinno wynosić

0,4 MPa. Spuszczanie powietrzana|eży prowadzić do czasu usunięcie wszystkich zarlieczyszczeń,

nie mniej niZ 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna być nie mniejsza niż 0,64

powierzchni przekroju gazociągu. Jeżeli nie można uzyskać pełnego oczyszczęrria poprzez

spuszczenie powietrza (występuj ą zanieczyszczenia lub woda), należy wykonać oczyszczenia przy

uzyciu tłoków czyszczących. Czyszczenie wykonać przed próbą v,rytrzymńości i szczelności.

l0. Próba szczelności

Do wstępnych badń szczelności złączy rurociągu należy przystąpic po uzyskaniu

pozytywnych wyników kontroli jakości złączy i odbiorze prac zgtzęwalniczychprzed opuszczeniem

rurociągu do wykopu. Właściwa próba szczelności powinna byc przeprowadzona po ułozeniu w

wykopie oraz zasypaniu rurociągu, z wyjątkiem miejsc montazu armatury, zamknięć końców

odcinków próbnych.

Ciśnienie badania szczelności dla gazociągu średniego ciśnienia powinno wynosić min.
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1,5 x 0,5 (ciśnienie):0,75 MPa.

Czynnik próby powietrze. Czas trwania próby po ustabilizowaniu się temperatury

i ciśnienia w gazociągu powinno wynosić co najmniej 24 godz.

Po wykonaniu prób sieć należy odpowietrzyć iprzekazać do eksploatacji.

Dokumentacja próbna winna zawieraó odpowiednie protokoły, których integralną częścią będzie

przeprowadzona ocena ciśnieniowej próby szczelności i wYrzymałości..

Czyszczenie oraz próbę szczelności należy wykonać zgodnie z notmą PN-EN 12327 2013:02

,,Gazociągi i instalacje gazowe. Próby ciśnienia."

Wykopy wykonać mechanicznie, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem -
ręczne, Wykopy przewiduje się jako wąsko-przestrzenne. Rurociągi z PE układać na|eży na

odpowiednio przygotowanym podłożu. Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie.

Rurociąg układać na naturalnym podłożu rodzimym jeśli stanowi je suchy, nienaruszony grunt

sypki umożliwiaj ący wyprofi lowanie ksztahu spodu przewodu.

Jeśli naturalne podłożę nię spełnia tych warunków, rurociąg układać na|eży na podłożu

wzmocnionym spełniaj ącym następuj ące wymagania :

Jeśli dno wykopu stanowią piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i iły, należy wykonać podsypkę

o grubości 10 cm z zagęszczonego piasku średnioziarnistego. Jeśli w dnie wykopu występują grunty o

niskiej nośności jak np. grunty nasypowe, namuły, torfy - grunty te należy usunąó i wymienić na

zagęszczony piasek j.w. Materiń użyty do wykonania podłoza powinien spełniać następujące

wymagania:

nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach powyżej 20 mm

materiał podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

podsypka nie może byó zmrożona

Takim samym materiałem jak podsypka wykonać należy obsypkę posadowionego rurociągu.

Obsypkę prowadzić do uzyskania warstwy o gr. 30 cm powyzej wierzchu rury.

Prawidłowę zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego naprężenia rur

warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymńości. W gruntach nawodnionych wykonać podsypkę

ll{t\'].S l'(,)R: .\N('() Sp. z_ rl,i;.
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żwirową o gr. 20 cm. Jeżeli wykopany grunt nie spełnia wymagań odnośnie zasypki dla rurociągu

należy wykonać całkowitą wlłnianę gruntu. Zasypkę zagęścic do 90 + 95Yo wartości Proctora wg

PN-88/B-0448I.

Dopuszcza się możliwość budowy sieci gazowej metodą przewiertu sterowanego po

przedstawieniu pisemnej zgody przez inwestora na jej wykonanie.

Metoda przewiertu sterowalnego polega na wykonaniu otworu pilotazowego, następnie jego

rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury przewodowej. Sterowanie

stosowane jest tylko podczas przewiertu pilotażowego i jest ono realizowane za pomocą sondy za

pomocą której kontroluje i koryguję się trasę przewiertu.

Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a w jej

miejsce montuje się rozwiertak oraz rurę przewodową. Rozwiercony otwór powinien być większy od

średnicy wprowadzanej rury o 25oń dla długości przewiertów do 100 m (w przypadku rur zPE).

W każdym zprzewiertów kąt wejścia wiertnicy powinien być równy 15'. W przypadku nx zPE
promień |<rzywizny ograniczony jest promieniem gięcia żerdzi i nie powinien być większy niż 3-5".

Należy zastosować żęrdzie zgodne zklasąwiertnicy o długości 7,5-2,0 m. Żęrdzie wiertnicze podczas

wiercenia nie powinny być odkryte na odcinku dłuższymniżI,s żerdzi, gdyżmoże to doprowadzić do

ich uszkodzenia.

W punkcie wyjścia powinno przewidzieć się miejsce składowania rury. Przęd rozwierceniem

należy rurę zgrzać tak, aby przeciągnąć jeden odcinek w całości. Nie powinno się robić przerw podczas

przeciągartia rury przewo dowej . §t*rru§il& .l łnł rgcińSki

12.

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach gazociągow z sieciami uzbrojenia terenu należy uwzględnić

przepisy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.640).

Przy skrzyżowaniu gazociągów z następującym uzbrojeniem:

. przewody sieci energetycznej eNN

o przewody sieci wodociągowej

. przewody telekomunikacyjne

o kanalizaĄi deszczowej i sanitarnej

należy zachować minimalną odległość pionową miedzy gazociągiem, a uzbrojeniem podziemny

minimum 0,2 m.
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wYmogi bezPieczeństwa w przypadku stwierdzenia obecności

należy: 
-- -rrrvvvll.ĆllYzowanego uzbrojenia Podziemne go. Przy skrzyzowaniach zuzbrojeniem

- wykonywać wykopy ręcznie,
- wykonywać odpowied nie zabezpieczenie zgodnie z obońązującymi przepisamitj':RozPorządzenieMinistra 

Gospodark i z dn- 26.04.2013r w sprawie waruŃów technicznych jakimpowinny odpowiadać sieci gazowei ich usltuowanie (Dz.U. 2013, poz.640).odległoŚĆ PomiędzY zewnętrznąpowierzchn ią g*o"i'ą;r;"-* 
elementami uzbrojeniaterenu Powinna wynosić nie mniej niż 40 cm - przylokalizacji w.ałrz irrrr|,

::::-':I,;T:fi ffi ;"#ffi :;***p"łi.-nJg-"ilil1'*rHn;
SkrZYŻowania gazociqgu z kablami
kable energetyczne i telekomunikacyjn e należy zabezpieczyć, na cpodwieszenie ich nad wykopem do belki drewnianej. w przypadku"," ;;.JfiTJ*fi;doPuszczalnej odległoŚci między gazociągiem a kablem , załoĘcna kable osłony dwudzielne pVCsystemu AROT.

skrzyżowania gazociqgu z drogami i wjazdami utwardzonymi

,*jH':,ffi"-""" ,il.T:il 
i wjazdami utwardzonymi, wykonać metodą przecisku lub

rury osłonowej od ;r';:;':*: 
zastosowania rury Przeciskowej, odległość pozioma końca

pionowa mierzona ;T"ffi:#:T"' 
jezdni Powinna bYć nie mniejsza niz 0,5m. odległość

wjazdumusi wynosić nie mniej niz t,ol.Przeciskowej 
lub osłonowej do powierzchni jezdni lub

kąt sbłzyżowania gazociąguz drogami nie moze być mniejs zy niż 60o. Gazc .osłonowej ułożyc na płozach tYp ,,L",a końcówk i rur zabezpieczycmanszetamr]"'u' 
wewnątrz rury

,j;J;":-:T:::,:::";:r:::iem Ministra Transporfu, Budownictwa i Gospodarki

po sado wi eni a obi ektó," r ;;;;; il,; ::T: "::';THHHilffi * o" r ".*,,n
kategorii geotechnic znĘ inie wymaga opracowania dokumentacji geologi czno_iużynieryjnej. 
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l4.warunki techniczne wvkonania i odbioru

Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie powiadomić użytkowników sieci i innego

uzbrojenia, z którymi budowana sieć gazowamoże kolidować.

Wytyczenia trasy sieci w terenie winna dokonać uprawniona słuzba geodezyjna.

Szczegoły oznakowania, zabezpięczęnia i terminów robót, ptzy kolizjach z istniejącym uzbrojeniem

- ustalió z zainteresowanymi jednostkami, w nawiązaniu do warunków zawartych w stosowanych

uzgodnieniach.

Ułożony w wykopie i sprawdzony przewód sieci gazowej podlega odbiorowi technicznemu

w zakresie:

- sprawdzenia zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności sprawdzenia

zastosowanych materiałów,

- sprawdzenia prawidłowości wykonania robót ziemnych, aw szczególności podŁoża,

obsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu,

- sprawdzenia prawidłowości montażu przewodów, & w szczególności zachowania kieruŃu,

p ołąc zeń, zmian ki eruŃó w,

- sprawdzenia wymiarów, rzędnych dna i prostolinijności osi przewodów w planie i w profilu,

- w ptzwadku przewiertu - prawidłowe wykonanie zgrzewow;

Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z projektem

i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych".

W szczególności należy zv"ryóció uwagę na:

- szczelność sieci gazowej, Starosta Jaroeiński

- staranność wykonania posadowienia przewodów i obróbki w strefie rury wTaz z zasypką wykopu,

z wymaganych stopniem zagęszczenia.

Inwentaryzacj ę powykonawczą należy wykonać przed zasypaniem wykopu.

l5.Dokumentaci a odbiorowa

- pozwolenie na budowę

. dziennik budowy

- dokumentaĄapowykonawcza

- inwentaryzacja geodezyjna

lN\\i l:S l(]R: Airi'() §1. ;; i,,.1l,
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- protokół odbioru technicznego

- protokół próby szczelności z wykresem ciśnienia

- protokół z wykonania czyszczenia gazociągu

- protokół z próby przewodności drutu sygnalizującego

- karta kontrolna zgrzewów

- protokół zdawczo-odbiorczy pasa drogowego

- karta technologic zna zgrzewania rur polietylenowych

- listy zgrzewów

- protokoły zgrzewania

- zaświadczenie o kalibracji maszJm

- uprawnienia kierownika budowy

- oświadczenie kierownika budowy

- uprawnienia osób zgrzewających

- deklaracja zgodności dla obiektów budowlanych

- atesty; aprobaty techniczne rur, kształtek, armatury

16.Warunki BHP przv prowadzeniu robót

Przy budowie sieci gazowej, w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecichnaleĘ

przestrzegać wszystkie obowiązujące zasady BHP zawarte w przepisach i norma§.wach, aszczegolnte

przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonyłvaniu robót budowlano-montaźowych i rozbiórko!\rych

(Dz. U. nr 4] z dnia 19 maraa 2003 r.).

Należv zwrócić uwagę na:

- właściwe przygotowanie placu budowy, tj. oznakowanie i przygotowanie zaplecza budowy;

- zapewnienie bezpiec znęgo przejścia dla pieszych (dojście do posesji);

- prawidłowe zabezpteczenie wykopów;

- zapewnienie bezpiec znęgo zejścia do wykopów;

- zńezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem mechanicznym

lrl\\l}].S l ()l{; ,\N(-(i ;\ij, ,.1 ll,i;.
L:l. śrr. l)ilchł l i li|;
ł1,1,]ii{j,] iil,i,eiti
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przed dostępem osób niezatrudnionych.

Kierownik budowy jestzobowiązany,ptzedrozpoczęciem robót, sporządzióplan

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

§tarl.łsta .3arociński

iNWESTOR: ANCO Sp. z o.o.
ul. Sw. Ducha l l8b
ć,3_]0U.laroeirl

irrż. Jacek
Uprawnrenia
do pro

fĄ:,,,r],3 GP l ;7,,;ll i i],,l i,116i9],
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m INFORMACJADO PLA|IU BI0Z

Adres inwesĘcji:
Jedn. Ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:
Nr działek:

Kategoria obiektu:

zleceniodawca:

Gmina Jarocin

Powiat jarociński

Województwo Wielkopolskie

ANCO Sp. z o.o.

ul. Św. Ducha l l8b

63-200 Jarocin

7131-7132lt6żIPWlż002 Llprarvr,i

specjalnośc instalacyjna w zakresie sieci. d? ii
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjn
gazowych, wodociągowych i kanalizacy

WKP/0273lPoos/04
specj alność instalacyjna w zakresigśieci,

instalacji i vządzeń cieplnych. wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Wilkowyja, Cielcza
300ó02_5 Jarocin - obszar wiejski
Cielcza, Wilkowyja
397,30111,30ll2,30113,30ll4,301/5,468137,468/38,468142,526,46716,148|,
1482 l 3, 1500, 1522 l 1,, 1532l !, t53t l 3, 531 13, 87 8 l 3, 100 6 12, 335, 353, 53l 19,

1010, 1011, 10ż1,14, 246, 54412, 252, 196, ż6|, 72ż12, 106411, 106413, 239/1,

53llt,39111,53ll4,658/1,808/3,58żlt,58212,613,60711,61ż15,8l7514,8176,
817 7, 8t7 8 l 5, ąO?o|Ą l 2.

XxVI

Jednostka projektowa : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A.

] IMIĘ I NAZWISKO

ul. Asfaltowa 1, Golina

63-200 Jarocin

upRAwNiEŃiA

§tal.ąrsea "jał.uailrsxl

PoDPIS
l-\

l 1t/ \Iifr\ li\li
Opracowała:
mgr inż.
Magdalena Rygowska

Projektował:
inż.
Jacek waszkowiak

Sprawdził:
mgr inż.
Andrzej Pędziwiatr

INWESTOR: ANCO Sp. z o.tl.
ul. Sw, Ducha I l8b
ó3-:00 jarocin

:

Wasgkolvie}<
:il;* bez og:.aniczeil

l:r ż, 62-400 Słupca
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Informacie dotvczace bezpieczeństwa i ochronv zdrowia
Specyfika projektowanych robót stwarzaryzyko powstania zagrożeniabezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, w szczególności :

- przysypaniaziemią,
- upadku z wysokości,
- porażenia prądem zuszkodzonego przewodu,
- poparzenię przy użyciu zgrzewarki,
- napełnienie gazem wybudowanej sieci gazowej,

- kontuzje przy ptzenoszeniu materiałów iurządzen,
- zagr ożenia w związku z uży ciem maszyn i urządzeń,
- zagrożenia wynikające zużycia spawarki,
- potknięcie, poślizgnięcie się i upadek na tym samym poziomie, §tarosća ,}łłr"n{:iński
- przygniecenie przez przemieszczane przedmioty i materiały,
- kontakt zprzedmiotami ostrymi i szorstkimi,
- prace gazoniebezpieczne, do których zalicza się proces włączeniowy do istniejącej sieci gazowej,

Roboty wykonywane będą w wykopach liniowych o głębokości do 2,0 m.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Prace ziemne i montażowe należy wykonywać zgodnie zRozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych (Dz. U. rr 4] z dnia 19 marca 2003 r.) zvracając szczegolnąuwagę na:

- jakość obudowy wykopu, zarówno w czasie jej wykonywania, rozbierania, jak i przed
kńdorazowym zejściem pracowników do wykopu,
- zapewnienie bezpiecznych warunków pracy sprzętu mechanicznego i środków transportu,

- zabezpieczenie wykopów po zakończęniu dnia pracy orazw warunkach ruchu pieszych,

robót szcze gólnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogą wykonyłvacwyłącznte pracownicy posiadający wymagane

kwalifikacj e, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik.

Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przęd przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników o czynnikach

mogących stwarzac zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdzińaniazagrożeniom,

W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikającychzprzepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony

indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

',
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Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochlony zdrowia kierownik budowy zamieści kierownik
budowy w "Planie bezpieczeństwa i ochIony zdrowia".

Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z Planembezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ponadto:

- w przypadkuzagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego
przełożonego i kierownika budowy,
- maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający stosowne
wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych,
- pracownik zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego , odzieży roboczej i ochronnej
(kaski, okulary, rękawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe) stosownie do zagrożenia
występującego na danym stanowisku,
- kierownik budowy zorganiĄe odpowiednie zabezpieczęnię miejsca robót poprzezwygrodzenie
zaporatni drogowymi i oznakowanie odcinka robót.

Niedopuszczalne jest:

- pozostawianie wykopu koryta nawjeździe na noc, oruzpryzmy materiału na krawędzi jezdni lub na

poboczu,

- rozpoczęcie robót bez właściwego oznakowania.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikaiącym z wykonywania robót budowlanych:
- odpowiednie oznakowanie odciŃa i strefy robót, przy przygotowaniu frontu robót należy zwrócić
uwagę na występujący ruch samochodowy podczas robót wzdłuż ulicy,
- zawskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

rMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DPIS

Opracowała:
mgr inż.

Magdalena Rygowska

7 t31-7 l32l l 62 tpw t2002 un."iiŁjliffProjektował:
inż.
Jacek waszkowiak

Sprawdził:
mgr inz.

Andrzej Pędziwiatr

lNWES'IOR: ANCO Sp. z o.o.
ul. Slł,. DLrcha l l8b
6]-200.Iarocirl

instalacji i urządzeń cieplnych. wentylacy|nych. w

gazowych. wodociągowyón l mul iru.i;n$ÓP §

specjalność instalacyjna w zakresię siecdo

wl(P/0273/PooS/04
specialność instalacyjna w zakresie sieci,

insta|acj i i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych.
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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IV CZESC OBLICZENIOWA

Obliczenia wytrzymałościowe rurociągów ciśnieniowych dla inwestycj i pn.

,,Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci gazowej średniego ciśnienia
w m. Wilkowyju, Cielcza (gmina Jarocin)"

1. Dane techniczne:

- zastosowanemateriały:

. Rury polietylenowe PE 100 SDR 11 o średnicy allOmm

. Rury polietylenowe PE 100 SDR l1 o średnicy a9Omm

. Rury polietylenowe PE 100 SDR 11 o średnicy a63mm

- warunki pracy:

. Ułożęnie w wykopie na głębokośó ok. 1,0m; 1,5m

Maksymalne ciśnienie robocze 0,5 MPa
. Zakręs temperatury pracy _ 10C + 20 C §tarąrsta Jar*ciński

2. Dla ruroci:tgów wykonanych z rur klasy PE100 SDR 11 parametry wytrzymałościowe

wynoszą:

. Maksymalne ciśnienie robocze MOPS:0,5 MPa

. Minimalna wytrzymałość MRS : 10,0 MPa

. Ciśnienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięó Prcp : 5,8l7 MPa(all0mm)

. Ciśnienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięć P.cp : 6,4MPa (O90mm)

. Ciśnienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięó P."p : 7,7 MPa (a$mm)

. Współczynnik bezpieczeństwa - C 4,0

3. Dla projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia parametry rvytrzymałościowe

wyno§zą:

. Maksymalne ciśnięnie robocze MOPr:0,5 MPa

lN\\'IjSI{)R: ANi'(; S}_.. z tl,ii
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaó sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz.640) dla

gazociąguwykonanego z polietylenu maksymalne ciśnienie robocze (MOP) nie moze przelłaczac

1,0 MPa, a ciśnienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięć, uwzględniając minimalną temperaturę

ichpracy, powinno byó nie mniejsze niż1,67 maksymalnego ciśnieniaroboczego (MOP). Zgodnie

z warunkami wydanymi przez ANCO Sp. z o.o. dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia,

maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0,5 MPą zatem:

0,5 MPa < 1,0 MPa

1,67 x 0,5 MPa <2,5MPa

4. Sprawdzenie wymagań rvytrzymalościowych

- Maksymalne naprężenia obwodowe gazociągu

Naprężenia obwodowe gazociągu z tw orzyw sztucznych w waruŃach statycznych,

wlłvołane maksymalnym ciśnieniem roboczym, nie powinny prze|<raczać iloczynu minimalnej

wartości żądanej wytrzymńości (MRS) i współczynnika projektowego, wynoszącego 0,5:

MRs (sDR _ 1)Or=T=--

Gdzie:
2xMRs

MOP = cr(soR -1)

MoP- 2rI0.- 20 :0.5Mpa
c x (77-7) 4,0 x I0

Próbę szczelności i wYrzymałości wykonuje się zgodnie z PN-EN 12327:2013-02

,,Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unięruchamiania. Wymaganiafunkcjonalne."

Przed przystąpieniem do wstępnych badń szczelności i wYrzymałości rurociągu,

należy przeprowadzić kontrolę jakości połączeń zgrzewanych w przypadku rur

polietylenowych.
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5. Kryteria oceny jakości połączeń zgrzewanych rur PE

Kwalifikacja jakości połączeńzgrzewanych odbywa się na podstawie oceny wizualnej i

sprawdzenia geometrii. W przypadku połączeń zgrzewanych doczołowo podstawowym

kryterium oceny jest wypływka zgrzewu. Poprzez pomiar jej geometrii oraz przeprowadzenie

oceny wizualnej można stwierdzić, czy dane połączenie zostało wykonane poprawnie. Jakośó

zgrzewu doczołowego rur polietyleno}vych określamy na następującej podstawie:

Oględziny zevllnętrzne wypływki: wypływka i jej najbliższę otoczenie nie powinny

po siadać żadny ch znamion świadczących o wadliwie wykonan ym zgr zewie, takich

jak: znieksztŃcenię wypływki, wgłębienia spowodowane zaciskami, widoczne gołym okiem

rysy, pęknięcia i pęcherze. Wypływka powinna być gładka i jednolita, wałeczki

wypływki powinny być zaolłąglone.

Zgodnie z normą PN-EN 12327:2013-02 przed zakopaniem orurowania należy

przeprowadzió próbę wstępną przy użyciu powietrza. Próba wstępna nie powinna zastępować

próby szczelności i wytrzymałości. §taralsfa ,Tans}aiński

Badania wstępne próby szczelności i wytrzymałości należy przeprowadzić przy użyciu

powietrza: 0,1 MPa dla rurociągów polietylenowych. Czas trwania badań wstępnych powinien

wynosić co najmniej l h od chwili osiągnięcia ciśnienia próby.

Po osiągnięciu określonego ciśnienia próby należy przeprowadzić kontrolę jakości

złączy zgodnie znormąPN-EN 12327:2013-02. Rodzaj prób oraz kontrolę należy uzgodnić

z inwestorem.

Próbę ciśnieniową pneumatycznąprzeprowadza się przy użyciu powietrza. Tłoczenie

czynnika próbnego (powietrza) do rurociągu powinno odbywaó się płynnie ibezprzerwy, ń do

uzyskania odpowiedniego ciśnienia, które powinno być równe 0,75 MPa. Czas badania

lN\t"}]Sl ()l),: AT\]{'() S1l, :: o,t_-,
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powinien wynosić co najmniej 24 godziny przy zapewnieniu minimalnego Z-godzi]nnego czasu

ustabilizowarria temperatury czynnika próbnego. Utządzenie powinno być poddane oględzinom

dopiero po zredukowaniu ciśnienia do wysokości ciśnienia obliczeniowego. Takie ciśnienie

powinno byc utrzymywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia oględzinwzrokovvych

wszystkich ścianek i połączeń zgrzew any ch.

Kryteria oceny próby ciśnieniowei - uzgodnić pomiędzy eksploatującyffi, & Wykonawcą.

Próba wytrzymńości i szczelności o ciśnieniu równym 0,75 MPa tj. iloczyn

współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego MOP, lecz nie przel<raczającego

iloczynu współczynnika 0,9 i ciśnienia krYycznego szybkiej propagacji pęknięć :

I,5xMOPśSTPś0,9yPrcp

Gdzię.

Mopś#=ry

- Obliczeniowa próba szczelności

STP : 1,5 x MOPr: I,5 x 0,5 : 0,75 MPa

- Sprawdzenie warunku wytrzymałościowego

Mopr=#śry

lN\\li S'I ()Ił: .i,N('() S];. z o r,.

Lr!, Sri. I]rrch.l i l8ll
t,'i 1,1(1.1lr:r,.'i1
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Dla średnicy PEaIlOmm

Dla średnicy PEO9Omm

§tarusra .}arocińsk!

Dla średnicy PEO63mm

INW}lS i'()R.: AN{-(: Sp. z o.1l,

Ltl. S.,l,. l)tlch* l l8ll
łl1 _]ilt;,|;lt't,,:il]

DNll0

MPOr (MPa) sTP
," (Mra)

0,9 X Prcp
,5 (MPa)

0,5 0,75

-:0-51,5

0,9 x 5,Bt7
l.§ 

:3,49

DN90

MPOr (MPa) STP
,a (MPa)

0.9 x Prco
* (MPa)

0,5 o,75

-: 
0.5

1,5

0,9 x 6,4

1§ 
:3,84

DN63

MPOr (MPa) sTP

- 
(MPa)

1,5 ,
0,9 x Prcn

* (MPa)

0,5 0,75

-: 
0.5

1,5

0,9 x 7,7

15 
:4,62
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V. OPIS TECHNICZNY DO TECHNOLOGII ZGRZEWANIA

1. Opis robót i zakres rzeczowy

Opracowanie ma na celu przedstawienie rozwiązń tecł,nicznych orźź sposobu dostarczenia

gazu ziemnego do zabudowań mieszkalnych oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych w m. Cielcza.

Sieci gazowe dn110, dn90, dn63

1.1 Materiał do robót montażowych.

Sieci gazowe s/c wykonane z rur o średnicach:

Dz II0 ,90 , 63 PolieĘlen wysokiej gęstości HD-PE

Klasa polieĘlenu PE 100

Typoszereg SDR 11

1.2 Technologia łączenia rurociągów i kształtek.

Połączenia rurociągów na sieciach bazowych w zakresie średnic 110 i 90 wykonane będzie

w technologii zgrzewarlia doczołowego. Natomiast rurociągi i ksztahki dla dn63 wykonane zostaną

w technologi zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Ksztahki w zakresie średnic dnl10,

90,63 będą wykonane z podobnie jak rurociągi wg. charakterystyki:

PolieĘlen: HD-PE

Klasa: PE 100

lN\\'I]S l iJR: .ĄN('() §li. ; o.1,,

ili. Srr. |)iicilł j i liil
i,],_\,.:! ].,l,,-it,

Typoszereg: SDR 11
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Obliczenie geome trii zgrzewów doczołowych

Dla dz 110 e: 10,0 mm

Szerokośćwypływki 0,68e< B <lr0e

B- 8r4mm

B min > 0,8 B tj. 6,72 mm
B max < 1,2 B tj. 10,08 mm

Bminł B^o,
ilśr. = 2

Różnica szerokości wałków wypływki S:Or2 x B śr. = 0r2 x 8r4 : 1168 mm

Zagłębienie rowka między wałeczkami k > 0 - nie może być mniejsza odzera

Dopuszczalne przesunięcie wg. normy V: Or1 x e : 0r1 x 1010: 1100 mm

Dla dn 90 e:8r20 mm §tarosća "}arociński

5,580 <B ś 8,20
B: 6189 mm

B min > 0r8 B tj. 5151 mm
B max <1,2B tj. 8,27 mm

B^n ł B^o,
óś,, = 2

Różnica szerokości wałków wypływki S = 0,2 x B śr = 0r2 x6r89 =1,378 mm

Zagłębienie rowka między wałeczkami k > 0 - nie może być mniejsza odzera

Dopuszczalne przesunięcie wg. nonny V: Or1 x e :0r1 x 8120 = 0182 mm

lN\Vl:S iOli: AN('(} S1,., .l il,tl.
Lll. Sir,. l)Liclrll ] i tib
1, ł 1ir; l .].lI i.r itl
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Wymiary geometry czne zgrzew u d oczołowego

lN\\ I:S 1 (]t{: ;\Nt'() S1l. z i-,.tł.

tll. Srr. Drrclra ] 18L.

l! \ -|lil,|illt,.,l1i

sDR DN e [mml B [mm] B",in [mm] B-u, [mm] Bs.. [mm] S [mm] V [mm|

11

25 J

32 3

40 -,r- l

50 4,6

63 5,8

75 6"8

90 8.2 6.888 5,5l04 8.2656 6,888 I.6531ż 0.82

110 l0 8.4 6,7ż l0,08 8.4 2,016

125 11.4 9.576 7.6608 II.4912 9,576 ż.ż9824 7,I4

140 12.7 l0.668 8,5344 12.80i6 10,668 2,56032 I.27

160 74,6 I2.264 9.8II2 I4.7168 12.264 ż.94336 I.46

180 16.4 13.776 l1.0208 I6.5312 t3.776 330624 1.64

200 I8.2 l5.288 1,2.2304 18.3456 15.288 3.669Iż I.8ż

225 20.5 17.22 13.776 ż0.664 |7 ^22 4.13ż8 2,05

250 22.7 19.068 |5,2544 22.88I6 19.068 4.57632 ) ),7

280 25.4 2I,336 17,0688 25.6032 2I,336 5,12064 ż,54

315 28.6 24,024 19.2I9ż 28,8288 24.024 5.76576 ż.86

355 ą,) ) 27,048 2I.6384 32.4576 27.048 6.49152 3.22

400 36,3 30.49ż ż4.3936 36.5904 30.492 7.31808 3.63

450 40,9 34.356 ż7.4848 4I.2272 34.356 8.ż4544 4.09

500 45.4 38.136 30.5088 45.7632 38.1 36 9,15264 4

560 50,8 42.672 34,I376 5I,ż064 42,672 I0.24128 5.08

630 57,2 48.048 38.4384 57.6576 48"048 II.53I52 5.72

sDR DN e [mm] B [mm] B"tn [mm] B.", [mm] Bs.. [mm] S [mm] V [mm]

I7

25 )7
32 )1
40 ż.4
50 J

63 3.8

75 4.5

90 5.4 0.864 0.6912 1.0368 0.864 0,I728 0"54

110 6,6 1.056 0.8448 I.2672 1.056 0.2II2 0,66
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OZNACZENIA:
SDR 11o 17 - szeregwymiarowy (dnle),
DN - nominalna średnica zewnętrzna rury PE,
e - grubość ścianki rury,
B - szerokość wypływki,
B.ir, - minimalna szerokość wypłl,wki,
B-"" - maksymalna szerokość wypływki,
Bsr. - średnia szerokość wypływki, l§f ^ : v ., \

S - różnica względna szerokości wałeczków wypływki, §taru§tts Jarociński

V - przesunięcia ścianek łączonych rur.

VI. INSTRUKCJA MONTAZU

Gazociąg PE średniego ciśnienia.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie zniniejszą

instrukcją prowadzący roboty zobowiązanyjest je przerwać, zabezpieczyć i powiadomić

kierownika budowy, celem ustalenia nowych warunków prowadzenia robót.

tN\\ltlS l (-)lł: ;\t.\i.'i] !i.-. ;,, tl.i...

ill. Slt. l)L;c]"ra i i8Ll
(, i ail(] .!,ll,.,, itl

sDR DN e [mm] B [mm] B",i" [mm| B-", [mm| Bs.. [mm] S [mm] V [mm]

l7

125 7.4 1.184 0.9472 I.4208 1.184 0.2368 0.74

l40 8.3 |.328 I.0624 I.5936 |.328 0.2656 0.83

ló0 9.5 I.52 |.216 I"824 1"52 0,304 0,95

180 0.7 1.712 I.3696 2,0544 1,712 0,3424 07

200 1.9 I.904 1.5232 2,2848 1,904 0.3808 19
))Ę 3.4 2^744 |.7I52 2.5,728 2.I44 0.4288 .34

250 4.8 2.368 1.8944 2.8416 ż.368 0,4736 48

280 6.6 2.656 2.1248 3.I872 ż"656 0.5312 .66

315 8,7 2.992 ż.3936 3,5904 ż"992 0,5984 87

J33 żI,I 3.376 2.7008 4,0512 3.376 0.6752 2,Il
400 23^7 3.792 3.0336 4.5504 3.792 0.7584 2.37

450 26.7 4.272 3.4|76 5.1264 4.ż7ż 0.8544 ż.67

500 29.7 4.752 3.8016 5.7024 4.752 0.9504 ) a,7

560 33,ż 5.3l2 4,ż496 6,3744 5,3Iż I.0624 3,32

630 37.4 5.984 4.7872 7.1808 5.984 1.1968 3.74
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1. RoboĘ przygotowawcze

1.1 Ustalić szczegóŁory podziń pracy (kierujący robotami Wznaczaimiennie

pracowników do wykonania określonych czynności).

L2 Wyznaczyć i ogrodzić miejsce pracy oraz oznaczyć ja tablicami ostrzegawczymi i

informacyjnymi.

1.3 Przygotować stanowisko pracy zgodnie z technologią ryykonywania prac ziemnych.

1.4 Rozstawić sprzęt montażowy, przygotować niezbędn e narzędziai materiały,

sprzęt bhp i ppoż.

1.5, Wykonać wykop zgodnie z projektem pod montaż gazociągu.

Uwaga: Zachować szczegóIne środki ostrozności w przypadku wykonywania prac w bliskiej

odległości od przewodu energetyc znęgo.

1.5 Dokonać pomiaru stęzenia metanu w wykopie. Dalsze prace podjąć po upewnieniu się, że

ewentualne stęzenie gazu jest dopuszcza|ne (max 2% CH4).

I.6 Zamontować uziemienie gazociągu z polietylenu w celu odprowadzenia ładunków

elektrostatycznych.

2. Roboty montażowe

2.1 Oczyścić z piasku oraz izolacji połączenia rurociągu i zamontowac łączone elementy w

mas zyni e zgr zew aj ąc ej . Zamontować ob ej my opo rowe.

2.2 Dopasować w maszynie parametry zgrzęwarLia (temperatura, ciśnienie docisku,

czas nagrzęwania, czas docisku i studzenia).

2.3 Montaż obrabiarki skrawającej i wykonanie obróbki końcówek rurociągu, następnie

sprawdzenie spasowania elementów łączonych.

2.4 Montńelementu grzejnego i wykonanie naglzewu technologicznę9o.

2,5 Wyjęcie elementu grzejnego i docisk elementów zgrzęwanych, pozostawienie do schłodzenia.

2.6 Wykonanie procedury sprawdzającej zgrzew - badanie geometrii zgruew.

2.7 Wykonanie |isty zgrzewania i protokołu zgrzewania.

l\r\,\'}-.S l{)R,: ",N('{] 51;, z: i-..l;.

i;i. Sri, l]Lrclr.: ] ]§Ł;

ń ł_]i)1 .lilt,,,il 
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2.8 W przypadku wykonywania robót w ramach robót gazoniebezpiecznych

dokonaó sprawdzenia szczelności testerem.

2.9 Wykonać izolację antykorozyjną przy wykonywaniu połączenia PE/stal.

2.I0 Przygotować maszynę do następnego połączenia.

2.1I Wykonaó zasypanie rurociągu z procedurą obsypki i podsypki wg. instrukcji

robót ziemnych.

2.12. W przypadku ostatniego zgrzew zdemontować o grodzenie i zabezpieczenie

miejsca robót montażowych.

Uwagi:

1) Czynności ujęte w pkt od 2,1 do 2.12 niniejszej instrukcjinależy wykonyrvać w ubraniach

trudnopalnych, rękawicach ochronnych iprzy sprzęcie ochrony górnych dróg oddechowych i
ochrony osobistej.

2) W przypadku prowadzenia prac w wykopie pracownik powinien ubrać specjalne ubranie z

wszlymi szelkami, W przypadku braku szelek - pracownik powinien założyć pas

bezpieczeństwa. Drugi pracownik, znajdującv się nad wykopem, powinien go asekurowaó przy

PomocY linki' 
Starosta J*roeiński

3) Elementy z PE nie powinny bezpośrednio stykać się z materiałami ropopochodnymi.

3. Wyposażenie brygady

a) Narzędzia i materiały pomocnicze:

- kompletnarzędzi (klucze, młotki, przecinaki, śruby rzymskie, rozpofowe, kliny, itp.),

- śruby i nakrętki,

- uszcze|ki elastomerowe i klingerytowe,

- tawot - naczynie rozrobione gliną,

środek pianotwórczy,

- uziemienie,

- łopaty, kiloĘ.

lN$,iilS l ()l{: ,^rNi'i) Sp. ; cl.o.
rrl. Sri. l)tlcilłr 1 l§ll
(l l _l0l; ,].II..,,:il
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b) Sprzęt i środki bhp i ppoż.:

- spźęt ochTony indywidualnej dróg oddechowych,

- ubranie i kaptury trudnopalne,

- kaski i rękawice ochtonne,

- okularyochronne,

- pasy bezpieczeństwa, liŃi asekuracyjne, drabinki,

- przyrządv do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry),

- gaśnice śniegowe,

- koce gaśnicze,

- bariery ochronne, taśmy, liny,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne,

- apteczkę pierwszej pomocy.

VII. INSTRUKCJA TECHNOLOGII WŁACZENIA

1 . RoboĘ przygoto\ryawcze

Zlokalizowaó miejsce montazu i wykonać wykopy kontrolne.

Miejsce wykopu:

- odgrodzić barierami ochronnymi, linami,

- oznaczyć tablicami ostrzegawc zymi i informacyjnymi.

Wykonać wykop montażowy oraz dwawykopy pod montaż balonów odcinających,przy czym:

- stanowisko monterskie powinno posiadać dwa niezależne wyjścia (montazowe i

ewakuacyjne),

- wyjścia powinny posiadać drabiny lub schody względnie pochyłe podejście

wykonane z gruntu rodzimego.

Uwaga: W przypadkach szczególnych dopuszcza się wykonanie jednego wspólnego wykopu.

l}l\\l}lS i (_}]l: ,ĄN('{) 51;, z il.il.
tll. §rl .I)uchi: !l8b
r,_1._'l lC .|,lt,l. it,
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Przygotowaó stanowiska pod sprzęt:

- montażowy

- bhp i ppoż.

- materiały i narzędzia pomocnicze

- elementy do montażu (armatura, kształtki)

2. Roboty montażowe wstępne

2.I Zwymiarowaó oraz rozrysowaó na powierzchni gazociągu linie niezbędne do

wykonania planowanych operacji technologicznychprzed montazem danego elementu

( np.: siodła, uziemiania, identyfikatorów, kurków upustowych, miejsc cięć gazociągu).

2.ż Usunąć za pomocą skrobaka warstwę utlenioną nartrzę w miejscu przęznaazonp

do montażu siodła elektrooporowego (z króćcem).

ż.3 Zgrzaó siodło elektrooporowe (z króćcem) do montażu balonów (po obu stronach rury).

3. Roboty montażowe zasadnicze

3.1 Przewiercic (przefrezować) siodła elektrooporowe.

3.2 Zamońowaó zespół balonów z układem pomiarowo-upustowym po obu stronach

gniazda montazowego (ciśnienie w balonach powinno być równe zalecanemu przez

wytwórcę w zależności od średnicy gazociągu). 
.ński

Uwaga: §twc_t,słir Jłi}r$cll

l) W gazociągu o średnicy do max Dn 225 mm do odcinania gazuzamiast balonów można

stosować odpowiednie zaciski.

2) W przypadku konieczności zapewnienia ciągłości dostaw gazunależy stosować obejście typu

"by-passr, .

3.3 Zarnontować opaski uziemiające.

3.4 Wyciąć odcinek gazociągu, w miejsce którego zostanie zamontowany dany element

(kształtka).

3.5 Oczysció (zeskrobać) końce gazociąguoraz elementuprzeznaczonęgo do montazu

(powierzchniowo i z czoła).

3.6 Wykonać zgrzew.

3,I2 Ocenić prawidłowośc zgrzevłu (wysokość wypływek kontrolnych, wypływka na obwodzie

elementu, brak uszkodzeń mechanicznych). .,,

Ltj. .(ir. l}rlclil: i l lill
fi :- ]i}i} .l i:t-llci1.1
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Uwaga: W celu negatywnej oceny, zgrzew wycinamy i wykonujemy nowy. Ocenę

zgrzewlu dokonuje pracownik dozoru technicznego posiadający odpowiednie uprawnienia.

3.13 W celu odpowietrzania i zagazowania gazociągu należy:

a. upuścić zawartośó powietrza z balonów znajdujących się po jednej stronie odcinka

gazociągu, łvyjąć korek zabezpieczający siodło i wyciągnąć balony poptzęz króciec siodła,

b, wyjąć korek zabezpteczający siodło i upuścić gaz,

c. sprawdzić skuteczność procesu odpowietrzania gazociągu laboratoryjnie lub roźworem

mydlanym,

d. upuścić zaciskami powietrze z pozostałych balonów i nryjąć je poprzezkróciec siodła,

e. zamknąć korkiem i zagrzać zaślepkę ( C-el) na środku siodła elektrooporowego.

4. Roboty kontrolne i zakończeniowe

4. 1 Ocenió wizualnie prawidłowo ść wykonania wszystkich zagrzewów.

4.2 Wykonać centrowanie (kalibracje) miejsc po zaciskach w przypadku ich zastosowania.

4.3 Sprawdzic szczęlności i wytrzymałość wszystkich połączeń.

4.4 Wykonać tzolacje antykorozyjną na obiektach stalowych.

Uwaga: W przypadku zaistnięnia sytuacji, w której stężenie metanu wynosi 2Yo należy roboty

przerwać i przystąpió do czynności zabezpieczających (nie dotyczy to operacji technologicznych

przy zagrzewaniu i odpowietrzaniu odcinka gazowego).

4,5 Zdemontować ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy.

4.6 Zasypać wykopy ( zgodnie z instrukcją RZ) i teren przywrócić do stanu pierwotnego.

ll"\\'IS'] ()}t: .'rNi'(i S1--, ;l 1.1,,.;.
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VIII. INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA ZGRZEWANIA
DoCZoŁoWEGo RUR SDR 11.

WytrzymŃość zgrzewów doczołowych zależy od zachowania od przestrzegarlia cyklów

technologicznych i parametrów procesu zgrzewania.CaŁy cykl zgrzewania przedstawia niniejsza

instrukcja.

1. Sprawdzenie stanu urządzeńinarzędziniezbędnych do wykonania proce§u zgrzewania.

Sprawdzenie kalibracji, jakości maszyny zgrzewającej jak i stanu technicznego poszczęgólnych

elementów roboczych.

2. Przygotowanie miejsca zgrzewania.

Przygotowanie należytego umiejscowienia zgrzewarki na stabilnym podłozu zprzygotowaniem

miejsca na podejście materiału zgTzęwanego rury/kształtki. Ponadto miejsce zgrzewania osłonić od

niesprzyjających warunków atmosferycznych np. wiatr, deszcz, nadmierne nasłonecznienie.

Wskazane wykonanie osłony w postaci namiotu nad zgrzewarką,

§t*ra,,s rx .narociński
3. Oczyszczenie końców łączonych, zgrzewanych elementów.

Oczyścić końcówki rurociągu z warstwy błota, kurzu na długości ok.l0 cm zkażdej strony.

Wstępne czyszczenie za pomocą czyściwa bawełnianego, ostateczne czyszczenie płynem

czyszczącym.

4. Zamocowanie łączonych elementów w uchwytach zgrzewarki.

Mocowanie fur wykonać w parueuchwYów aby zapewnić stabilność końcówki rurociągu rury stało

mocowanej jak i rury przesuwanej. W przypadku zgrzewaniaksźałtek możnamocować elementy

zgrzęwane w jednym uchwycie.

}N\\']:Sl ()lt: ANt](} S1,;, ,-: o.rl.
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5. Określenie wstępnej siĘ ciągu.

Siła dociąguza|eży od warunków terenowych, rodzaju maszyny (automat lub manualna). Siła ta

musi być ustalana dla każdego złącza osobno.

6. Sprawdzenie ciśnienia tabe|arycznego i ustawienie całkowitego ciśnienia zgrzewania

(docisku całkowitego).

Docisk całkowity ustalony jest w zestawieniu tabelarycznym dla danego rodzajlmaszqy oraz

rodzajuzgrzewanej rury SDR 11 lub SDR 17, atakże średnicy zgrzewanej rury. Dla większości

rurociągów PE docisk wynosi 0,15 N/mm2 przeL<roju zgrzęwanęgo, stałego dla konkretnego SDR.

Całkowite ciśnienie zgrzewaniajest sumą ciśnienia dociągu wstępnego i ciśnienia tabelarycznego.

7, Ustawienie struga pomiędry łączonymi elementami i splanowanie

powierzchni czołowych.

Skrawanie ma na celu wyprofilowanie końcówek rurociągu oraz usunięcie utlenionej warstwy

polietylenu. Ciśnienie strugania należy ustawić powyżej wartości wstępnej siły dociągu lecz nie

więcej niż 85 oń wartości całkowitego ciśnienia zgrzewania. Dla średnic dn 90 do średnicy dn 125,

cykl strugania przeprowadzić pod ciśnięniem całkowitym gdyż nie odbije się to negatylrnie na

strugarce. Przy średnicach większych powyżej 125 do 315 ciśnienie strugania ustalić na ciśnienie

od 3 barów do 5 barów, wyższe niż wartości siły dociągu rury.

Ze wzg|ędu na bezpieczeństwo nie wyjmować struga przy obracającej się tarcry znożami

tnącymi!

lir\\]l:S l ( iR,: l',N('{) Sii- ; il-ł,.
L:i. \ri. t)tlch.l j l liil
', l _\|l' : .I;.,tr,.il.

53



, t, F. ( } j i, ii 7 B r,, r r],l, 
;,!łr? ;Y 

}- K O N A ll: {- Z }-

8. Usuwanie wiórów spod zgrzewarki, z zewnątrz i wewnątrz końców łączonych elementów.

Usuwanie dokonać przygotowanym narzędziem- haczykiem tak , aby nie dotykaó zgrzewarrych

powierzchni.

9. Kontrolaobrobionychpowierzchni.

Kontrolę przęprowadzió poptzez dosunięcie końcówek zgrzewanych i sprawdzęntę przylegania,

której szczeliny nie mogą być większe niż 0,5 mm.

10. Sprawdzenie osiowości łączonych elementów.

Przesunięcie osiowe nie moze ptzekraczaó 10%. Wielkość sprawdzić przęz przesunięcie względem

siebie zewnętt znych powierzchni łączonych rur.

11. Centrowanie łączonych elementów.

Centrowanie dokonać poprzez dokręcanie śrubami dociskowymi uchwYów zgrzewarki. Po takiej

czynności należy powtórzyć cykl strugania.

starł,nsra .iarociński

12, Sprawdzenie temperatury płĘ grzewczej (200 - 220" C)

Wartość temperatury ustawić zgodnie ztabelą wartości parametrów zgtzewania dla danego rodzaju

polietylenu, średnicy i grubości ściaŃi rury.

13. Wykonanie procesu ogrzewania zgodnie z parametramizgrzewania doczołowego.

Rozsunięcie końcówek rurociągu i umieszczenie płYy grzejnej. Parametry ciśnienia wygrzewania

wypływki oraz czas wygrzewaniaodczytać ztńęli dla danej maszyny przy odpowiednim SDR oraz

średnicy rurociągu. Czas wystawienia płyt grzewczej określa tabela parametrów zgrzewania dla

danej maszyny (SDR oraz średnicy rurociągu).

lN\'"i]Sl-('}R: .\;l-.('{ l S}--. r ,l",,,.
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14. Dosunięcie elementów zgrzewanych do pĘĘ grzewczej i utrzymanie ciśnienia docisku

do chwili uryskania na caĘm obwodzie wypływki wstępnej.

Ciśnienie wygrzewania wypływki podaje tabela parametrów zgrzewania dla danego SDR oraz

średnicy rury. Temperaturę jak i czas tworzenia wypływki podaje również tabela parametrów

zgrzewania i wynosi od 125 do t30 'C. Proces wykonać z pomocą tabeli parametrów zgrzewanta.

15. Zmniejszenia ciśnienia docisku i dogrzewanie końców łączonych elementów przez okres

podany w tabeli parametrów proce§u zgrzewania.

Ciśnienie przy dogrzewaniu wynosi tyle, ile ciśnienie posuwll elementów w czasie podanym jako

czas dogrzewania.

16. Rozsunięcie elementów zgrzewanych, wyjęcie pĘĘ grzejnej i ponowne dosunięcie do

siebie elementów zgrzewanych.

Rozsunięcie elementów i wyjęcie płyty winno odbyć się w maksymalnie krótkim czasie (czas

podany w tabeli parametrów zgrzewania).

17 . Utrzymanie całkowitego ciśnienia zgrzewania przez czas zgrzewania (studzenie pod

ciśnieniem).

Utrzymanie docisku przy chłodzeniu w odpowiednim czasie określa tabela parametrów zgrzewania

jako ciśnienie przy chłodzeniu i czas chłodzenia. Zależne są te parametry od rodzaju polietylenu

tj. SDR oraz średnicy rury.

18. Obnźenie ciśnienia docisku do wartości zerowej i dostudzenie zgrzewu do uryskania

jego pełnej wytrzymałości.

lN\\ i]S l ()it: ]\\( () §1l 7 1l,ii.
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Czas dodatkowego chłodzenia bez ciśnienia docisku sprawia, uzyskanie pełnej wytrzymałości

mechanicznej gdy nie zachodzi już proces dyfuzji, Okres ten jest równy czasowi chłodzenia pod

ciśnieniem.

19. Zdemontowanie uchwytów, oznakowaniezgrzewu i sporządzenie dokumentacji

montażow ej zgrzew ania doczołowego.

Rozmontowanie urządzenia z elementami trzymającymi - uchwyty, w zasadziekończy proces

zgtzewaniadoczołowęgo. Obsługa montersk a sporządzi wówczas protokół zgrzewaniawraz

oznaczeniem numeru zgrzewul na liście zgrzewaria orazna elemencie zgrzęwanego rurociągu.

IX. INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA ZGRZE.WANIA

ELEKTRooPoRoEWGo RUR SDR 11.

Sprawdzenie stanu technicznego zgrzewarki i generatorarnarzędzi, rur i kształtek oraz

przygotowanie miejsca do zgrzewania z wykonaniem osłony - namiotu.

§tarosta .§arociński

2. Prrycięcie rury do jej osi i usunięcie wiórów powstaĘch prry cięciu,, oczyszezenie

końcówek elementów zgrzewanych.

Usunięcie utlenionej warstwy PE co najmniej zĘch powierzchni lączonych elementów,

które znajdują się w strefie zgrzewania, a następnie przemycie pĘnem czyszczącym.

Prrygotowanie kształtki elektrooporowej, przemycie wewnętrznych powierzchni przed

nałożeniem na końcówki rurociągu. Zaznaczenie na końcówkach rury głębokości jej

wsunięcia do kształtki.

iN\Ą/!S i()Ii: ,ĄN(]O Sp. :: il.tl.
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5. Przeprowadzenie proce§u zgrzewania elektrooporowego.

Parametry zgrzewariaprzedkJadatabela zgrzewaniatj. czas zgrzęwania temperaturazgrzewania

dla danego rodzaju polietylenu, średnicy i SDR.

Parametry te przedstawiają metryki ksztahki elektrooporowej załączone do opakowania w której

znajduje się ksźahka montazowa.

6. Zakończenie procesu zgrzewania elektrooporow€go - zgrzewarka sygnalizuje zakończenie
pro cesu przy za|<ładanych p aram etra ch z grzewania.

7. Oznakowaniezgrzewu i pozostawienie połączenia w zacisku do wystudzenia.

Czas studzenia przedstawiony jest na metryce ksźałtki elektrooporowej załączonej do opakowania.

8. Zdemontowanie uchwytów zaciskowycho oznakowanie z;grzewui sporządzenie

d okumentacj i montażowej zgrzew ania elektro o p orowe go.

Obsługa monterska po zakończeniu procesuzgrzewaniasporządza protokół zgrzewaniawrazz

o znaczeniem num eru z gr zewu na l i Ś c i e zgr zew ania i e l emenci e zgt zew any m.
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Dokumentacja powykonawcza wykonanej sieci z tworzyw sztucznych.

Zgodnie wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego jaki odpowiednich przepisów

Dozoru Technicznego dokumentacja powykonawcza budowy sieci gazowej winna zawiqaó;

l. Karty technologiczne zgrzęwania rurociągów

2. Geodezyjne szkice wltyczenia trasy gazociągu.

3. Projektowa dokumentacja powykonawcza

4. Wymagane certyfikaty materiałowe na znakbezpieczeństwa aprobaty techniczne oraz

deklaracje zgodności dla wyrobów zastosowanych w wykonanej sieci gazowej.

5. Lista wykonanych zgrzewów określająca lokalizację zgtzewu doczołowego lub

elektrooporowego.

6. Protokoły zgrzewaniaokreślające parametry i warunki zgrzewania.

'7. Karty kontrolne zgrzewania doczołowego v{raz z geometrią zgrzeyłu,

8. Karty zgrzewania elektrooporowego lub wydruki parametrów zgrzewania.

§tarosta .§anociński

9. Protokoły wykonanych prób ciśnieniowych.

l0. Protokoły i zńączniki dokumentacji wynikające z przepisów Prawa Budowlanego tj. dziennik

budowy lub protokoł robót zanikających.
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6. Wnioski

Zgodnie zRozporządzeniem Ministra Gospodarkt z dnia26.04.2013r. w sprawie wafunków

technicznych, jakim powinny odpowiadaó sieci gazowę (Dz,U. 2013 poz,640). dla gazociągu

wykonanego z polietylenu maksymalne ciśnienie robocze (MOP) nie może przel<raczać 1,0 MPa.

Maksymalne ciśnienie robocze sieci gazowej MOPr, które wlmosi 0,5 MPa oraz maksymalne

ciśnienie przypadkowe, które nie będzie wyższe niż 0,5 MPa nie będą przekraczŃy

dopuszczalnej wartości. Przeprowadzonapróba szczelności iwytrzymńości której wartość

ciśnieniowa wynosi 0,75 MPą a azas trwania badań będzie wynosić co najmniej 2łh od chwili

osiągnięcia ciśnienia próby, powinna zakończyć się wynikiem pozytywnym. Zastosowane rury

PE 100 DN 110 SDR 11 spełniają warunek wltrzymałościowy orazzapęwniają bezpięczną

eksploatację.

lMlĘ l NAZW|SKo

Opracowała:
mgr inż.
Magdalena Rygowska

Projektował:
inż.
Jacek waszkowiak

Sprawdził:
mgr inż.
Andrzej Pędziwiatr

INWES'IOR: ANCO Sp. z o.o.
ul. Sw. Ducha l l8b
ć,]-]00 Jarocin
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gazowych, wodociągowych i kanalizacyj
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specj alność instalacyjna w zakresie

instalacj i i wządzeń cieplnych, wentylacy/ńych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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min.0,8m

1 - warstwa wierzchnia

(np.nawierzchnia drogi, humus)

2 - zasypka wtórna

3 - taśma ostrzegawcza min,0,2m

4 - obsypka piaskowa

5 - przewód lokalizacyjny

6 - sieć gazowa z rur PE

7 - podsypka piaskowa min.0,1m

§,t*rosta Jarociński
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Sieć gazowa ś/c w m. Cielcza, gm. Jarocin
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szczegółB
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Lp Nazwa materialów Materiał

Rura przewodowa PE

2 Rura osłonowaDz160 stal.

_) Rura węchowaDzl} stal.

4 Korek żeliwo

5 Płozy dystansowe PE

6 Skrzynka uliczna żeliwo

7 Manszeta elasomerowa
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