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Na podstawle art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane - Dz. IJ . z 2017 roku;

poz,1332 tekst jednolity) oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci

gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wilkowyja, Cielczazostń sporządzony zgodnie z

obowiązuj ącymi przepisami or az zasadarrli wiedzy technicznej .
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OPIS TECHMCZNY

I CZESC OPISOWA

l. podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

o zlęcenie inwestora;

o Warunki wydane przezdystrybuto ra EazuANCO Sp. z o.o.

o Plan sluacyjny w skali 1:500;

o obowiązujące przepisy i normy prawne;

o pomiary przeprowadzone w terenie;

o uzgodnieniazinwestorem

2. Podstawa prawna

Projektowana sieć Eazowa zlokalizowana będzie w m. Cielcza) fia dz. nr geod.: t198l6

- stanowiące tereny kolejowe zamknięte.

Przedmiotowa inwestycja zostńa zatwierdzona umową zawartą pomiędzy inwestorem

- ANCO Sp. z o.o. w Jarocinie, a wykonawcą - Przedsiębiorstwem Robót Drogowych

DROBUD S.A.

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentacji:

- Ustawa z dnia 07 .07 .l994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz.4l4 z I994r.) wraz z

p ó źniej szymi zmi anami,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia26.04.20l3r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz.640),

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

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.

690 zpóź. zm.),

- Ustawa z dnia 5 czerwca2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficznę oraz

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014 poz. 897),

- Ustawa o dozorze technicznyrrr z dnia2lJ22000 r.,Dz.U. nr 7ż2,poz I32I oraz

rozporządzenie R.M. z dnta 16 lipca 2002 roku, DzU. nr l20, poz 1027.

- Ustawa z dnia 16 kwiętnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, .l ,
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- Projekt waruŃów technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać rurociągi

przesyłowe plzęznaczone do materiałów niebezpiecznycho właściwościach trujących, żracych

i palnych - 26.03.2004r.

3. obszar oddziaływania i kategoria obiektu

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

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

..uu1znaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych,

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowaneg o należy za\iczyć przepisy

rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), aletakżę przepisy dotyczące m. innymi

ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania

przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są

żrodłęm powszechnie obowiązującego prawa na obszarzę działania organów, które je

ustanowiły.

Na podstawie następując},ch aktów prawnvch:

1. Ustawy z dnia 7 |ipca 1994 r, Prawo budowlane (DZ.U. z 2013 r poz. 1409 z późniejszymi

zmianamt),

2. Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627

z później szymi zmianami),

3. Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - rozdziału

22 (Dz. U . nr 7 5 poz. 690 z późniejszymi zmianami), określony został obszar oddziaływania

sieci gazowej.

Obszar oddziaływania stanowi działka o nr geod,: 119816.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, sieć gazowa należy do XXVI kategorii obiektów
budowlanych.

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

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

wpisanych do rejestru obiektów zńytkowych.

W otoczeniu inwestycji znajdĄą się grunty orne, nieużytki oraz lasy.

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

negatywnego wpływu na środowisko.
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Projektowana sieć gazowajestzlokalizowanapozaobszaremNATURA 2000 i nie wpłyrva

na te obszary. W zakresie budowy nie jest przewidziana wycinka 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 decyzji dla sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej w miejscowości Cielcza nadziałce

ewidencyjnej:

Nr działki Lokalizacja Obręb Identyfikator

l198l6 Cie]'cza Cię|cza 300602 5.0003.AR 2

Opracowanie ma na celu przedstawienie sposobu przekroczenia czynnej linii kolejowej

nr 281 Oleśnica-Chojnice. km 97.985 (dz. nr 1198/6).

Powyższe opracowanie zwiera częśc przebiegu projektowanej sieci gazowej w odcinku

PZ5 -PZ6 zlokalizowanego tylko na terenie kolejow)łn zamkniętym, dz. nr 119816. Pozostała

częŚÓ pĄektowanej sieci została zawarta w dokumentacji projektowej cz.I oraz cz.II, na które

to zostanie wydanę pozwolenie na budowę przęz Starostę Jarocińskiego (cz.I - tereny gminne)

oraz Wojewodę Wielkopolskiego (cz.II - tereny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

i Autostrad).

Właściwym do wydania pozwolenia na budowę na tereny kolejowe zamknięte jest

Woj ewoda Wielkopolski.

Konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszelkich uzgodnień

i decyzji dla pozostałego przebiegu sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanego w m,

Wilkowyja, Cielcza na działkach ewidencyjnych nr: 397,30Il5,30IlI,30Il2,30113,30114,

468137,468138,468142,526,46716, I48I,I482l3, l500, I522lI, 153211, 753I13,53I13,87813,

100612,335,353,53l19,1010, 1011,102I14,246,54412,252,196,26I,72212,1064l|,106413,

23911,53llI,39Il1,53114,65811,808/3,582lI,58212,613,607lI,61215,8175l4,8I76,8I]7,

817815 orazna terenie obwodnicy Jarocina - S11, tj. dz. nr: 106412, I090l3, l089l4,1089/3

(wg. odrębnego opracowania - cz. I i II).
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II CZESC TECHNICZNA
1,. Temat opracowania

Ternatem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci gazowĄ

średniego ciśnienia w miejscowościach Wilkowyja, Cielcza. W sieci rozprowadzany będzie gaz

ziemny zaazotowany podgrupy Lw w8 nolmy PN-C-04750 oznaczony s5rmbolem Gz - 47,5

o maksymalnym ciśnieniu MOP: 0,5 MPa.

Projektowany gazociąg zalicza się do pierwszej klasy lokalizacji zgodnie

zRozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia26.04.ż0l3r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadaó sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz.640).

Sieć została zaprojektowana z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 o średnicy O11Omm

i jest kontynuacją przebiegu zlokalizowanego przy obwodnicy Jarocina - 51 1 (cz.Il) oraz

u1. Jarząbinowej w Wilkowyi (cz.I) - wg odrębnego opracowania.

Przedmiotowa inwestycja przebiegaćbędzie pIzęz teren}z kolejowe zamknięte. Projektowane

przejście pod torami kolejow5rmi, zlokalizowanymi na dz. nr 119816 wykonane zostanie metodą

bezwykopową - przęcisku lub przewiertu sterowanego. Przedstawiona metoda ograniczy ingerencję

w środowisko do minimum oraz nie spowoduje naruszenia konstrukcji torów.

Opis przebieeu trasy na terenie dz. nr l l98/6

Sieć gazowa usy.tuowana zostanię pod nasypem kolejowym, min. I,2 m poniZej rzędnej

terenu oraz min. 8,75m ponizej płaszczyzny przechodzącej przez główki szyn toru (zgodnie z

planem sytuacyjnym oraz profilem zarrlieszczon)łn w niniejszyn projekcie). Przęd i zatorarri

kolejowymtnależy zamontować za pomocą przejścia PE/Stal i 10/100, zasuwę odcinającą

DNl00. Na długości całego przejścia zastosować rurę osłonową stalową al60mm, o długości

40,0m. Długość projektowanego gazociągu przebiegającego na tęrenie dz. nt 119816 wynosi

36,60m.

W związku z istniejącą infrastrukturątechnicznązloka|izowaną na terenie w/w

nieruchomości, przed rozpoczęciem prac ziemnych wykonać wykopy próbne w celu ustalenia

rzeczywistvch rzędnych kolizji i skrzyżowań.

Długośó projektowanej sieci usluowanej na terenie kolejowym zamkniętym wynosi:

L:36r60m.

Długość sieci zlokalizowanej na pozostałych terenach Gminy Jarocin wynosi ok.: L : l3 669,50m.
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3. Dobór średnic przewodu

W celu zapewnienia optymalnych warunków zaopatrzenia w gaz zaprojektowano rury:

PE 100

alfi x 10,0mm

sDR 1lO90 x 8,2mm
(wg. odrębnego opracowania)

a63 x 5,8mm
(wg. odrębnego opracowania)

Przewody o takiej średnicy pozwalająnautrzymanie właściwych prędkościprzepŁyv,u gazu

i zapewniająutrzymanie wymaganego ciśnienia: MOP 0,5 MPa.

4. Głebokość ułożenia, warunki wykonania robót

SieĆ gazowa winna być ułożona na głębokości min. 1,0m licząc od rzędnej terenu do

Projektowanej zewnętrznej ściaŃi rurociągu lub rury osłonowej - zgodnie z profilami

zamtęszczonymi w proj ekcie.

Wykopy podczas wykonywania robót należy odpowiednio oznakować tablicami

informacyjnymi,

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

kanalizacyjna, kablowa, gazowa- wykonyrvać ręcznie,pod nadzorem odpowiednich służb,

w pozostałych miej scach mechanicznie.

Całość robót wykonaó zgodnie z waruŃami tęchnicznymi.

5. Uzbroienie sieci

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymiprzezANco Sp. z o. o. zaprojektowano sieć

gazową Średniego ciŚnienia znlrPE 100 SDR 11: Oltlmm, O90mm, a63mm. Powyższe

opracowanie zawiera odcinek projektowanej sieci gazowej wykonanej zrur PE 100 SDR 11

0110mm, przebiegającą na terenię działki rT 1t98l6.

SieĆ gazową wykonać zgodnie zplanem sytuacyjnym zarnieszczon}Tn w projekcie , Zmiany

kieruŃu trasy wykonać zapomocą kształtek PE, OIlOmm - wg odrębnego opracowania.

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

kąta 4S z zachowaniem promieni gięcia, które przedstawia poniższatabela:

|2



Temperatura Minimalny promień gięcia R [mm]

>20 "C 20xDy

10
,C 35xDy

>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 zazgod.ąinwestora.

Miejsca zainstalowania armatury (zasuwy oraz punkty zńarlania przebiegu sieci gazowej)

należy oznaczyc tabliczkami informacyjnymi na trwale umocowanymi w sąsiedztwie tej armatury

z podaniem rodzaju armatury, średnicy i odległości jej posadowienia.

6. zestawienie materiałów

Rura PE 100 SDR II a110 x 10,0mm 36,60 m

Rura osłonowa stalowaal1}mm 40,0 m

Płozy centrujące typu L 26kpl.

Manszety uszczelniające 2 szt.

7. Materiał przeznaczony do budowv sieci gazowei

7.1. Rury polietylenowe

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

z tur o wysokiej gęstoŚci. Do realizacji sieci gazowej przyjęto rury PE na maksymalne ciśnienie

robocze do 1,0 MPa o typoszeregu SDR 1 1.

Rury PE produkowane są w odcinkach prostych, a ich długości zależne są od uzgodnień

Inwestora lub Wykonawcy sieci z Dostawcą lub Producęntem. Przy zakupie lub odbiorze rur PE

na|eży zwtocic szczególnąuwagę, aby rury posiadały oznakowanie, które winno zawierać m.in.:

- skrót nazwy producenta

- datę produkcji

- średnicę zevłnętrznąv\,raz z grubością ścianki 
1.

- m normy

13
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- klasę polietylenu (PE 100)-grupę wskaznika płynięcia,,MFI" oraz napis ,,GAZ"

- oznaczenie szeregu wymiarowego SDR

- kod wyrobu

Powyższe oznakowanie rur winno być w odstępach nie większych niż 1,5m. Realizacja sieci

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

z informacji nie znajduje się na nllze,bezwzględnie musi być umieszczonaw świadectwie jakości.

Przy budowie sieci gazowej z rur PE należy stosować rury w kolorze żółtym (pomarańczolvym).

I,JĘte materiaĘ do wytwarzania 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 żołtego lub czarnego, a ich wymiary

oraz odchyłki muszą odpowiadać wymiarom rur - wg odrębnego opracowania.

Kłżdakształtka musi posiadać oznakowane informujące o:

- nazwie lub symbolu producenta

- klasie polietylenu

- średnicy nominalnej i grubości ściaŃi.

W zależności od średnic rur, materiału i rodzaju kształtek w niniejszym opracowaniu

przyjęto następujące metody połączeń:

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

ogrzaniu i uplastycznieniu końców łączonych elementów przęz styk ich powierzchni czołowych

zpłyta grzewcza, a następnie, po usunięciu płyty grzewczej, wzajemnym dociśnięciu łączonych

elementów z odpowiednia siła docisku i naturalnym ochłodzeniu polaczenia do temperatury

otoczenia. Przy zgtzewaniu doczołowym, na|eży pamiętać aby łączyć ksztahki i rury tego

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

- zgtzewanie elektrooporowe zapomocą kształtek posiadających wtopiony drut oporovvy,

którego końcówki wyprowadzone są na zewnątrz w celu umożliwieniapodłączenia

elektrozgrzewarki i wykonaniazgrzev,ru. Podstawowy zestaw kształtek to m.in.: kolana, mu§

proste, redukcje, trójniki równoprzelotowe, zaślepki, siodła z króćcami.
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Ksźałtki i rury wykonane zPE o średnicy nominalnej dn < 63mm należy zgrzewac metodą

elektrooporową. Powyższe elementy o średnicy większej niz dn63mm możnazgtzewac metodą

elektroopo row ą 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 wl-znaczonv po obu stronach osi gazociągu, którego linia

Środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Szerokośó strefy kontrolowanej dla gazociągów

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

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

powinny odpowiadać sieci gazowę i ich usytuowanie (Dz.tJ.2013 poz.640).

9. Czvszczenie sieci

Po zasypaniu wykopu należy dokonać czyszczeniawnętrza sieci. Czyszczeniadokonuję się

zapomocą spuszczenia powietrza. Podczas oczyszczania ciśnienie powietrza powinno wynosić

0,4 MPa. Spuszczanie powietrza należy prowadzić do czasu usunięcie wszystkich zanieczyszczeń,

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

powierzchni przekroju gazociągu. Jeżeli nie można uzyskać pełnego oczyszczęnia poprzez

spuszczenie powietrza (występują zanieczyszczenialub woda), należy wykonać oczyszczeniaprzy

uzyciu tłoków czyszczących. Czyszczenie wykonać przed próbą wytrzymałości i szczelności.

10. Próba §zczelności

Do wstępnych badań szczelności złączy rurociągu należy przystąpic po uzyskaniu

pozytywnych wyników kontroli jakości złączy i odbiorze prac zgrzewalniczych przed

opuszczeniem rurociągu do wykopu. Właściwa próba szczelności powinna byc przeprowadzona

po ułożeniu w wykopie, z wyjątkiem miejsc montazu armatury, zamknięć końców odcinków

próbnych.

Ciśnienie badania szczelności dla gazociągu średniego ciśnienia powinno wynosić min.

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 :24 godz,

li] i.l,. i l; 1:-,;, i ; 1.:1
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Po wykonaniu prób sieć należy odpowietrzyć i przekazać do eksploatacji.

Dokumentacja próbna winna zawierac odpowiednie protokoły, których integralną częścią

będzie przeprowadzona ocena ciśnieniowej próby szczelności i wYrzymałości.

Czyszczenię oruz próbę szczelności na|eży wykonać zgodnie z normą PN-EN 12327 2013:02

,,Gazociągt i instalacje gazowe. Próby ciśnienia."

11. RoboĘ ziemne

Wykopy wykonać mechanicznie, a w miejscach spodziewanych kolizji zinrrymuzbĄeniem

- tęczne. Wykopy przewiduje się jako wąsko-przestrzenne. Rurociągi z PE układać należy 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 kształtu spodu przewodu.

Jeśli naturalne podłożę nie spełnia tych warunków, rurociąg układać należy na podłożu

wzmocnionym spełniającym następujące wymagania:

Jeśli dno wykopu stanowią piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i tły, na|eży wykonać

podsypkę o grubości 10 cm z zagęszlzonego piasku średnioziarnistego. Jeśli w dnie wykopu

występują grunty o niskiej nośności jak np. grunty nasypowe, namuły, tor§ - grunty te należy

usunąó i wymienić na zagęszczony piasek j.*. Materiał użyty do wykonania podłoża powinien

spełniaó następuj ące wymagania:

nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach powyżej 20 mm

materiał podsypki nie może zaulięrac 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 powyżej wierzchu rury.

Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego naprężenia

rur warunkuje uzyskanie właściwej w7Ąrzymńości. W gruntach nawodnionych wykonać podsypkę

żwirową o gr.20 cm. Jeżeli wykopany grunt nie spełnia wymagań odnośnie zasypki dla rurociągu

l6



nalęży wykonać całkowitą wymianę gruntu. Zasypkę zagęścić do 90 + 95oń wartości Proctora wg

PN-88/B-04481.

Dopuszcza się możliwość budowy sieci gazowej metodą przewiertu sterowanego po

przedstawieniu pisemnej zgody przez inwestora na jej wykonanie.

Metoda przewiertu sterowanego 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 zapomocąktórej kontroluje i koryguję się trasę przewiertu.

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

miejsce montuje się rozwiertak oraz nrrę przewodową. Rozwiercony otwór powinien być

większy od średnicy wprowadzanej rury o 25oń dla długości przewiertów do l00 m (w przypadku

rur z PE).

W każdym zprzewiertów kąt wejścia wiertnicy powinien być równy 15'. W przypadkurur z

PE promień Wzywizny ograniczony jest promieniem gięcia żerdzi i nie powinien być większy niZ

3-5 '. Należy zastosowaó żerdzięzgodne zklasąwiertnicy o długości 1,5-2,0 m. Żerdzię wiertnicze

podczas wiercenia nie powinny być odkry.te na odcinku dłuższym niż I,5 żerdzi, gdyż może to

doprowadzić do ich uszkodzenia.

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

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

podczas przeciągania rury przewodowej.

12. skrzyżowania rur gazowych z uzbroieniem podziemnym

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach gazociągów z sieciami uzbĄenia terenu na|eży

uwzględnió przepisy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia26 kwietnia 2013 r, w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowę i ich usytuowanie (Dz,U.

ż0I3 rT 0 poz. 640).

Przy skrzyżowaniu gazociągów z następuiącym uzbrojeniem:

. przewody sieci energetycznej eNN,

. przewody sieci wodociągowej,

. przęwodytelekomunikacyjne,

,, i j:.,,; _- , l:
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należy zachowac minimalną odległość pionową miedzy gazociągiem. a uzbrojeniem podziemny

minimum 0,2 m.

Należy zachować szczegolne wymogi bezpieczeństwa w przypadku stwierdzenia

obecności istniejącego nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.Przy skrzyzowaniach

z uzbrojeniem nalezy:

- wykonywać wykopy ręcznie,

- wykonywać odpowiednie zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami

tj.: Rozporządzente Ministra Gospodarki z dn. ż6.04.20l3r w sprawie waruŃów technicznych

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

Odległość pomiędzy zewnętrzną powierzchnią gazociągu i skrajnymi elementami

uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 40 cm - przy lokalizacji wzdłuż innego

uzbrojenia chyba, ze waruŃi lokalizacyjne podane przez właścicieli uzbrojenia podziemnego

wskazują inaczej, Średnicę otazrzeczywiste rzędne kolizji, należy ustalió na budowie.

Skrzyżowania gazociqgu z kablami

Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyc, na czas budowy, poprzez

podwieszenie ich nad wykopęm do bęlki drewnianej. W przypadku nie zachowania minimalnej

dopuszczalnej odległości między gazociągiem a kablem, założyc na kable osłony dwudzielne

PVC systemu AROT.

Skrzyżowania gazociqgu z drogami i wjazdami utwardzonymi

Skrzyżowanie gazociągu drogami i wjazdami utwardzonymi, wykonać metodąprzecisku lub

przewiertu sterowanego - wg odrębnego opracowania. W przypadku zastosowania rury

przeciskowej, odległość pozioma końca rury osłonowej od zewnętrznej krawędzi jezdni powinna

być nie mniejsza niż 0,5m. Odległość pionowa mierzona od powierzchni rury przeciskowej lub

osłonowej do powierzchni jezdni lub wjazdu musi wynosić nie mniej niż 1,0m.

Kąt skzyżowania gazociągu z drogamt nie moze byó mniej s zy niZ 60o. Gazociąg wewnąt rz rury

osłonowej liożyćna płozach typ ,,L", a końcówk i rur zabezpieczycmanszetami.
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l3.Warunki geotechniczne

Zgodnte zZgodnie zRozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków

posadowienia obiektów budowlanychDz.U. z 2012 poz. 463 zadanię kwalifikuje się do

pierwszej kategorii geotechnicznej t nie wymaga opracowania dokumentacji geologiczno-

inzynieryjnej.

l4.Warunki techniczne wvkonania i odbioru

Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie powiadomió użytkowników sieci

i innego uzbrojenia, zktorymi budowana sieó gazowamożę kolidować. Wytyczenia trasy sieci

w terenie winna dokonać uprawniona służba geodezyjna. Szczegoły oznakowania,

zabezpieczenia i terminów robót, przy kolizjach z istniejącym uzbrojeniem - ustalić

zzainteręsowanymi jednostkami, w nawiaganiu do warunków zawartych w stosowanych

uzgodnieniach.

Ułożony w wykopie i sprawdzony przewód sieci gazowej podlega odbiorowi technicznemu

w zakresie:

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

sprawdzenia zastosowanych materiałów,

- sprawdzenia prawidłowości wykonania robót ziemnych, aw szczególności podłoża,

obsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu,

- sprawdzenia prawidłowości montazu przewodów, & w szczegolności zachowania kierunku,

p ołączeń, zmlan ki erunkó w,

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

- w przypadku przewiertu - prawidłowe wykonanie zgrzewów;

Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z projektem

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

W szczególności na|eży zwrócić uwagę na:

- szczelność sieci gazowej,

- staranność wykonania posadowienia przewodów i obróbki w strefie nrry wTaz z zasypką

wykopu,zwymaganychstopniemzagęszczenia. i,, ,

]:.,,, i::. ', .,i i l ..:, . , ., l., :
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Inwentaryzacj ę powyk onawczą należy wykonać ptzed zasypaniem wykopu.

1 S.Dokumentaci a odbiorowa

- pozwolenie na budowę

- dzięnnik budowy

- dokumentacjapowykonawcza

- inwentaryzacjageodezyjna

- protokółodbiorutechnicznego

- protokół próby szczelności z wykresem ciśnienia

- protokół z wykonania czyszczenta gazociągu

- protokół z próby przewodności drutu sygnalizującego

- karta kontrolna zgrzewów

- protokół zdawczo-odbiorczy pasa drogowego

- karta technolo gic zna zgrzęwania rur polietylenowych

- listy zgrzewów

- protokoły zgrzewania

- zaświadczenie o kalibracji maszyn

- uprawnienia kierownika budowy

- oświadczenie kięrownika budowy

- uprawnienia osób zgrzewających

- deklaracja zgodności dla obiektów budowlanych

- atesty; aprobaty techniczne rur, ksztahek, armatury

16. Warunki BHP przv prowadzeniu robót

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

należy przestrzegaó wszystkie obowiązujące zasady BHP zawarte w przepisach i normatlłvach, a

szczególnie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

r. w sprawiebezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montżowych i

rozbiórkowych (Dz, U. rr 47 z dnia 19 marca 2003 r.).

i : j r.]] ,, ,.1
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Należy zwróció uwagę na:

- właściwe przygotowanie placu budowy, tj. oznakowanieiprzygotowanie zapleczabudowy;

- zapewnienie bezpiecznęEo przejścia dla pieszych (dojście do posesji);

- prawidłow e zabezpteczenie wykopów;

- zapewnienie bezpiecznego zejścia do wykopów;

- zabezpieczenie terenu wykony,wania robót ziemnych sprzętem mechanicznym

przed dostępem osób niezatrudnionych.

Kierownik budowy j est zobowiagany, przed rozpoczęciem robót,

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracowała:........

inż..racek

Proje

plan

21



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

i'j"ii.!j,l\'i i]i iitłli J i\,i] ]ill,ij1
,i./!_lt lil

,]ll1 -| !]1] \;'l' li,li_'

m INFORMACJADO PLANU BIOZ

Ctelcza, Wilkowyja
300602_5 Jarocin - obszar wiejski
Cięlcza
119816

XXVI

Gmina Jarocin
powiat Jarociński

Województwo Wielkopolskie

ANCO Sp. z o.o.

ul. Św. Ducha l18b

63-200 Jarocin

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A.

ul. Asfaltowa 1, Golina

zleceniodawca:

Jednostka projektowa :

IMIĘ I NAZWISKO

Opracowała:
mgr inż.
Magdalena Rygowska

Projektował:
inż.
Jacek waszkowiak

Sprawdził:
mgr inż.
Andrzej Pędziwiatr

63-200 Jarocin

tlp m.łńŃił

7 13 t-7 132 l 162 l Pw l 2002
specjalność instalacyjna w zakresie sieci,

instalacj i i urządzeń cieplnych, wentylacyj
gazowych. wodociągowych i kanalizacyj

wKPl0273/Poos/04
specjalność instalacyjna w zakresie sieci.

instal acj i i ur ządzeń cieplnych, wentyl acyj nych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

To" N, 7 1gL-7 t32lL62lpvł n002
]Piotrowice ul. Jeziorna 2,62,400 !

\/
,^.yĘ,.i #. Ąn d rzpj Pęci z iw, i a t r
t^ł,!.lllffin wl aa* fi r Ś ien6w aH J a i k ł elo lya nia
i,uotu- ĘĘŃw,# ffi';ffi';,ffi ;',;|ili .

is]ltałneiw *łłresi§ §ioi;i itt;litlłi:li l tiĘdżrń i;jeołnycn
§ć|]tY|acylnyJh, 

_gazowyr;n. *,060cH{)0lł1.;b i kąlł;66y1l"ygfi
Nr ewjd, GPB, i i342-60€e'ivl:.lołl lr,pi.óś,t ł

bez ograniczeń
ierowania robotami

.l \'ri t;\. 1 ./ il ii

,, \1i l"l1 ,'1.1 | |li|l

i,: 'i]ij.] lii,!].!l

PODPIS ]

l
i

ż2



Informacie dotvczace bezpieczeństwa i ochronv zdrowia

Specyfika proj ektowanych robót stwarza ry zyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi, w szczególno ści :

- przysypaniaziemią,

- upadku z wysokości,

- porażenia prądem zuszkodzonego przewodu

- poparzenle pIzy użyciu zgtzewarki,

- napełnienie gazem wybudowanej sieci gazowej,

- kontuzje przy ptzenoszeniu materiałów t urządzei,

- zagr o żenia w związku z uży ciem maszyn i ur ządzeń,

- zagrożenia wynikające zużycia spawarki,

- potknięcie, poślizgnięcie się i upadek na tym samym poziomie,

- przygniecenie przez przemieszczane przedmioty i materiały,

- kontakt zprzedmtotami ostrymi i szorstkimi,

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 zRozpotządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robót budowlany ch (Dz. U . nr 47 z dnia 1 9 marca 2003 r . ) zv,,racając szczegolną

uwagę na:

- jakość obudowy wykopu, zarówno w czasie jej wykonywania, rozbierania, jak i przed

każdorazov,ym zej ściem pracowników do wykopu,

- zapewnienie bezpiecznych warunków pracy sprzętu mechanicznego i środków transportu,

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

Informacia o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed prąvstąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający

wymagane kwalifikacj e, uzależnione od stanowiska , rodzaju pracy , którą będzie wykonywał

pracownik.
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Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informowaó pracowników o

czynnikach mogących stularzać zagrożenie na terenię budowy oraz sposobach przeciwdzińania

zagrożeniom.

W szczególności należy przestrzegaó wymogów wynikającychzprzepisów bezpieczeństwa

i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków

ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpie nia zagtożenia.

Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści

kierownik budowy w "Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia".

Wszyscy pracownicy winni byó 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 zagrożęnia

występuj ącego na danym stanowisku,

- kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzęz

wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robót.

Niedopuszczalne jest:

- pozostawianie wykopu koryta na wjeździe na noc, oraz pryzmy materiału na krawędzi jezdni

lub na poboczu,

- lozpoczęcie robót bez właściwego oznakowania,

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robot budowlanych:

- odpowiednie oznakowanie odcinka i strefy robót, przy przygotowaniu frontu robót należy

zl,,łrocić uwagę na występujący ruch samochodowy podczas robót wzdłuż ulicy.
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- zawskazalie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów budowy

odpowiedzialny jest kierownik budowy.
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- zawskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i i

odpowiedzialny jest kierownik budowy.
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IV CZEŚC OBLICZENIOWA

Obliczenia wytrzymałościowe rurociągów ciśnieniowych dla inwestycj i pn.

,, Wy ko n an ie p r oj e kt u b ud ow lan o -wyko n aw c ze g o s ie c i g a zow ej ś r e dn ie g o
ciśnienia w m. Wilkowyja, Cielcza (gmina Jarocin)"

1. Dane techniczne:

- zastosowanemateriały:

. Rury polietylenowe PE100 SDR 11 o średnicy 01lOmm

L: 36,60 m

- warunki pracy:

. Ułożenie w wykopie na głębokość ok. I,2 m

. Maksymalne ciśnienie robocze 0,5 MPa

. Zakręs temperatury pracy - l0C + 20 C

2. Dla rurociłgów wykonanych z rur klasy PE100 SDR 11 parametry

wytrzymałościowe wynoszą :

. Maksymalne ciśnienie robocze MOP:0,5 MPa

. Minimalna wltrzymałość MRS : 10,0 MPa

. Ciśnienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięć P,"p : 5,817 MPa

. Współczynnik bezpieczeistwa - C 4,0

3. Dla projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia parametry wytrrymałościowe

wynoszą:

. Maksymalne ciśnienie robocze MOP:0,5 MPa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04,2013r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. ż0I3 poz. 640)

dla gazociągu wykonanego z polietylenu maksymalne ciśnienie robocze (MOP) nie moze

przekraczać 1,0 MPą a ciśnienie kry.tyczne szybkiej propagacji pęknięć, uwzględniając

minimalną temperaturę ich pracy, powinno byó nie mniejsze niż !,67 maksymalnego
\;
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ciśnienia roboczego (MOP). Zgodnie z warunkami wydanymi przez ANCO Sp. z o.o. dla

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0,5 MPa,

zatęm:

0,5 MPa < 1,0 MPa

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

4. Sprawdzenie wymagań rvytrzymałościowych

- Maksymalne naprężenia obwodowe gazociągu

Naprężenia obwodowe gazociągu z tworzyw sztucznych w waruŃach statycznych,

wy,wołane maksymalnym ciśnieniem roboczym, nie powinny przel<taczać iloczynu

minimalnej wartości żądanej w7Ąrzymałości (MRS) i współczynnika projektowego,

wynoszącego 0,5:

MRs (§DR _ 1)o'= c - 2

Gdzie
2xMRs

MOP = cx(snn -1)

Mop- 2170.- 20 :0.5Mpa
c x (77-7) 4,0 x 70

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

,,Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne,"

Przedprzystąpieniem do wstępnych badń szczelności iwytrzymałości rurociągu,na|eży

przeprowadzić kontrolę jakości połączeńzgrzęwanych w przypadku rur polietylenowych.

5. Kryteria oceny jakości połączeń zgrzewanych rur PE

Kwalifikacja jakości połączeń zgrzęwanych odbywa się na podstawie oceny wizualnej

i sprawdzenia geometrii. W przypadku połączeń zgrzewanych doczołowo podstawowym

ż7



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

oceny wizualnej mozna stwierdzić, czy dane połączenie zostało wykonane poprawnie. Jakość

zgrzewv doczołowego rur polietyleno!\rych określamy na następującej podstawie:

Oględziny zewnętrzne wypływki: wypływka i jej najbliższe otoczenie nie powinny

posiadać żadny ch znamion świadczących o wadliwie wykonanym zgrzewie, takich

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

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

wypływki powinny byc zaokąglone.

Zgodnie z norrną PN-EN 12327:20|3-02 przed zakopaniem orurowania należy

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

próby szczelności i wYrzymałości.

Badania wstępne próby szczelności i wYrzymałości należy przeprowadzić przy użyciu

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

wynosić co najmniej 1 h od chwili osiągnięcia ciśnienia próby.

Zgodnie z normą PN-EN 12327:2013-02 po osiągnięciu określonego ciśnienia próby

należy przeplowadzić kontrolę wizualną odciŃa poddawanego próbie w celu wykrycia

ewentualnych oznak wycieku. Dla metody wizualnej wszystkie części składowe rurociągu

powinny być odsłonięte i dostępnebez ograniczeń. ZŁączapowinny być wolne od smarów, farby,

pokryć, taśm ochronnych lub podobnych materiałów. Zastosowany oraz zalnxtierdzony płyn do

wykrywania wycieków lub odpowiedni przyrząd do sprawdzenia szczelności, powinien być

określony w pisemnej procedurze. Płyn do wykrywania wycieków nie powinien oddziaływac

agresy"vrłrie na części składowe rurociągu. Ciśnienie próby powinno byc uftzymywane bez

pI zerwy aż do zakończęnia kontroli.

Próbę ciśnieniową pneumatycznąprzeprowadza się przy użyciu powietrza. Tłoczenie

czyrntkapróbnego (powietrza) do rurociągu powinno odbywać się płynnie tbezprzerv,1l, aż do

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

powinien wynosić co najmniej 2 godziny przy zapęwnieniu minimalnego 2 godzirnego czasu

ustabilizowania temperatury czynnika próbnego. Urządzenie powinno być poddane oględzinom

dopiero po zredukowaniu ciśnienia do wysokości ciśnienia obliczeniowego. Takie ciśnienie

ż8



powinno byó vtrzymywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia oględzinwzrokowych

wszystkich ścianek i połączeń zgrzew any ch.

Kr}teria oceny próbv ciśnieniowej - wynik próby ciśnieniowej uznaje się za pozytywny jeżeli

w czasie próby nie stwierdzono pęknięć, trwałych odksźałceń, naderwań oTaz śladów

jakichkolwięk nieszczelności. Po pozytywnym wyniku próby należy dokonaó odpowietrzenia

oraz zagazowania rurociągu. Zanim rurociąg zostanie poddany ciśnieniu, należy usunąć z niego

wszystkie poduszki powietrza. Wynik pozytywny odpowietrzenia na|eży uznaó wtedy, gdy

zawartość tlenu w gazie ziemnym nie przehacza 20ń. Zaleca się aby odcinek rurociągu był

uruchomiony tak szybko, jak to możliwe.

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

współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego MOP, lecz nie przekraczającego

iloczynu współczynnika 0,9 i ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięó :

1,5xMOPśSTPś0,9xPrcp

Gdzie:

Mopś#=ry
- Obliczeniowa próba szczelności

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

- Sprawdzenie warunku wytrzymałościowego

Mopr < srp ao,9 
x Prcp

- 1,5 - 1,5

Dla średnicy PBallOmm

DNl10

MPO (MPa) STP

- 
(MPa)

1,5 '
0,9 x Prco

,-, (MPa)

0,5 o,75

-: 
0-5

1,5

0,9 x 5,BI7

15 
:3,49
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6. Wnioski

Zgodnle z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie

waruŃów technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz.640). dla

gazociągu wykonanego z polietylenu maksymalne ciśnienie robocze (MOP) nie moze

przekraczać 1,0 MPa. Maksymalne ciśnienie robocze sieci gazowej MOPr, które wynosi

0,5 MPa oraz maksymalne ciśnienie pfzypadkowe, które nie będzie ..uqvższe niż 0,5 MPa nie

będą ptzehaczńy dopuszczalnej wartości. Przeprowadzona próba szczelności

i wytrzymńości której wartość ciśnieniowa wynosi 0,75 MPa, a ęzas trwania badań będzie

wynosić co najmniej 2 h od chwili osiągnięcia ciśnienia próby, powinna zakończyć się

wynikiem pozytywnyrn. Zastosowane rury PE 100 DN110 SDR 11 spełniają warunek

v,rytrzymałościowyorazzapewniająbezpiecznąeksploatację.
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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

| .in 0,8m l
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