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opis techniczny

Do projektu technicznego budowy przył ączy gazowych ś redniego ciś nienia w

miej scowoś ci Cielcza (gm. Jarocin).

podstawa opracowania:

l Zlęcenie inwestora;

' Mapa sytuacyjna 1:500,

r Obowtązujące przepisy i normy;

r Pomiary przeprowadzone w terenie;

' Uzgodnienia z Inwestorem

r Warunki techniczne wydaneprzez dystrybutora gazuANCO Sp. z o.o. Jarocin

' Projekt waruŃów technicznych

2. Zakres oprucowania:

Projekt techniczny budowy przył ączy gazowych ś redniego ciś nienia w Cielczy.

Opracowanie obejmuje budowę przył ączy gazowych ś redniego ciś nienia PE dn25, PE dn32,

PE dn63. W projektowanych przył ączach rozprowadzany będzie gaz ziemny zaąz.otowany

podgrupy Lw wg nolmy PN-C-04750 oznaczony symbolem Gz - 4I ,5. Projektowane

przył ącze zalicza się do pierwszej klasy lokalizacji zgodnie z Rozporządzeńem Ministra

Gospodarki z dnia26.04.20l3r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

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

3. Przvł aczu gazowe ś redniego cisnienia

Zaprojektowano przył ącza gazowe ś redniego ciś nienia na:

o ul. Poznńskiej,

o ul. Szkolnej,

o ul. Jarocińskiej,

o ul. Leś nej,

o ul. Polnej,

o ul. Maratońskiej,

o ul. Sportowej,
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. ul. Harcerskiej,

. ul. H. Sienkiewicza,

o ul. Nowej,

. ul. Cmentarnej,

. ul. Wąskiej,

. ul. piaskowej od projektowanej sieci gazowej ś redniego ciś nienia z rur

PBa63mm orazPBa9Omm przebiegającej po terenach dz. drogowych (wg odrębnego

opracowania).Przył ącza gazowebędzią zlokalizowane bezpoś rednio w dział kach

drogowych, nieruchomoś ciach Skarbu Państwa i poprowadzone do granic dział ek

wł aś cicieli prywatnych lub do budynków.

Wł ączenie do sieci wykonać zapomocątrójnika siodł owego PE DN90/32,PE DN63/32,

PE DN90/25, PE DN63l25 oraz trojnika równoprzelotowego PE DN63/60 z odejś ciem dla

rur PE OZ5mm,PE a32mm,PE a63mm,

Przył ącze wykonać z rur PE al5mm,PE a32mm,PE a63mm i prowadzić  na

gł ębokoś ci ok. 1,0 m ponizej powierzchni terenu. Przewód przyŁączazlokalizowanego pod

jezdniąumieś cić  w rurze osł onowej PE O90mm.

Przejś cie pod ciekiem wykonaó w rurze osł onowej PE a2O1mm, zametodą przewiertu

sterowanego, na gł ębokoś ci min. 1,5m od osi rurociągu zgodne z opracowanym operatem

wodnoprawnym.

Na cał ej dł ugoś ci rurociągu należ y vł oż yć równolegle przewód identyfikacyjny -
miedziany w celu zlokalizowaniaprzebieguprzył ącza.Przehój przewodu lokalizacyjnego

Cu 1,5 mm2.

Nad rurą uł oż yć taś mę ostrzegawczą koloru ż ół tego o szer. min. 20 cm. Taś mę

umieś cić  nad przewodem gazowym ok. 30 +  40 cm.

PrzyŁącza przeprowadzić  do szaĘ gazowej o wymiarach 60x6Ox25cm zlokalizowanej w

granicy dzińki lub na ś cianie budynku, gdzie na| eż y zamontować reduktor oraz gazomierz.

Na podejś ciu do reduktoranależ y zamontowaó zavtór gazory, natomiast za reduktorem,

gazomierz oIMzawor odcinający na wyjś ciu.

Zgodnie zRozporządzeniem Ministra lnfrastruktury i Rozwoju z dnta I7 lipca 2015r. w

sprawie ogł oszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległ oś ó

kurka gł ównego montowanego przy ś cianie lub 
le 

wnęce ś ciany budynku, pod poziomu
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4.

terenu oraznajbliż szej kawędzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosić

co najmniej 0,5m.

W prąpadku zastosowania niestandardowych szaf gazowych,wymiary oraz

wyposaż enie uzgodnić  z inwestorem. Szafka gazowapowinna być wykonanazmateriał u co

najmniej trudno zapalnego.

Pruył ącze gazowe należ y wykonaó zgodnie zRozporządzeniem Ministra Gospodarki

z dnia26.04,20t3r. w sprawie warunków technicznycho jakim powinny odpowiadać

sieci gazowe (Dz.U. 20'1,3 poz.640) oraz rysuŃami w niniejszym projekcie.

Projektowaneprzył ącze gazunależ y wykonać zrutPE dn25 x 3,0 SDR 11, PE dn32 x

3,0 SDR 11, PE dn 63 x 5,8 SDR 11. Rury powinny być czyste pozbawione rys i innych

defektów.

Przy zakupie lub odbiorze rur PE należ y zv,nocic szczegolnąuwagę, aby rury posiadał y

oznakowanie, które winno zawierac m.in.:  skrót nazwy producenta, datę produkcji, ś rednicę

zewnętrznąwrazz gruboś cią ś cianki, nr norrny, klasę polietylenu (PE 100) -grupę wskź nika

pł ynięcia,,MFI " oraz napis ,,GAZ", oznaczenię szeregu wymiarowego SDR, kod wyrobu.

Powyzsze oznakowanie rur winno być w odstępach nie większych niZ 1,5 m. Realizacja

przył ączy gazowych moż e się odbywać tylko przy stosowaniu rur atestowanych i jeż eli choć

jedna z informacji nie znajduje się na rurzę)bezwzględnię musi być umieszczona w

ś wiadectwie jakoś ci.

UĘte materiaĘ do wytwarzania rurociągu muszą pochodzić  od wytwórcy

uprawnionego przez UDT i posiadać ś wiadectwo odbioru.

5. Łqczenie rur PE

- zgrzewanie elektrooporowe zapomocą ksź ał tek posiadających wtopiony drut oporowy,

którego końcówki wyprowadzone są nazevlnątrz w celu umoż liwienia podł ączenia

elektrozgrzewarki i wykonaniazgfzęwu. Podstawowy zestaw kształ tek to m.in.:  kolana,

mufu proste, redukcje, trójniki równoprzelotowe, zaś lepki, siodł a zlrcóćcami.

UĘta armatura do wytwarzania rurociągu musi pochodzić  od wytwórcy uprawnionego

przez UDT i posiadać ś wiadectwo odbioru.
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6. Strefu kontrolowana

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

linia ś rodkowa pokrywa się z osią gazociągu. Szerokoś ć strefy kontrolowanej dla przył ączy o

maksymalnym ciś nieniu roboczym MOP: 0,5 MPa wynosi 1,0 m zgodnie zRozporządzeniem

Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013r w sprawie waruŃów technicznych jakim powinny

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U . 2013 , poz.640 . okreś laj ące odległ oś ci

gazociągow od innych nadziemnych i podziemnych obiektów terenowych.

W obszarze tym nie należ y:

- wznosić  budynków,

- urządzac stał ych skł adów, magazynów,

- sadzicdrzew

- nie prowadzić  ż adnej dzińalnoś ci mogącej zagrozić  trwał oś ci gazociągu w czasie

eksploatacji

7. Robotv ziemne

Roboty ziemne naleĘ wykonać zgodnie z notmą branż ową BN-83/263-02,

w których zawarte są wymagania dotyczące wykonania, zńezpieczeń i ich odbioru.

Wszystkie roboty wykonane w pasie drogi na| eż y odpowiednio oznakować

i zńezpieczyc. Oznakowanie i zńezpieczenie winno być zgodne z wymaganiami kodeksu

drogowego jak również  wł aś ciciela drogi. Szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów

na| eż y zvł rocić  w sąsiedztwie sł upów energetycznych, fundamentów budynków, opł otowań

posesji i wykopach prowadzonych w pasie dróg.

Wykop wykonać za pomocą sprzętu mechanicznego, a w miejscach trudno dostępnych

ręcznie. Przewiduje się wykop wąsko-przestrzenny zabezpieczony szalunkami pionowymi.

Ziemię z wykopu pozostawić wzdł uż wykonanych robót w odległ oś ci nie mniejszej niż  1,0 m

od jego krawędzi.

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwł aszcza prócl,niczna warstwa gleby, dlatego

też ptzy wykonywaniu wykopu robót należ y zdjąć warstwę ziemi urodzajnej, przemieszczając

ją poza miejsce robót. Po zasypaniu wykopu należ y wcześ niej zdjętą ziemię urodzajną

rozplanować w taki sposób, aby przywrócić  im pierwotna wartoś ć uż ytkową.
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Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szazegoIna uwaga na zabezpieczenie

rur przed przemieszczeniem się podczas wypeł niania wykopu, zagęszczenia gruntu i

przejeż dż ania cięż kiego sprzętu wykonawcy.

W częś ci drogowej zasypr^ /anie wykonywać warstwowo zagęszczając co 20 cm.

Nawierzchnię drogi przywroció do stanu pierwotnego.

8. Robotv montaż owe

Montaz rur prowadzić  zgodnie z instrukcja montuż ową producenta. Należ y zwrocic

szezególna uwagę na zachowanie wł aś ciwego przyk,rycia rur przy przel< raczaniu rowów

melioracyjnych i rowów przydroż nych. Należ y przestrzegać minimalnych odległ oś ci

posadowienia rur od urządzeń podziemnych.

Przył ącza należ y ukł adać na odpowiednio przygotowanym podł ozu. Uł oż one rury

musza ŚciŚle przylegaó do cał ego podł oż a na cał ej dł ugoś ci. Montaż  ptzyŁączy oraz

poł ączenia ksztahek i armatury należ y wykonaó przy wykorzystaniu metod zgrzewania.

Realizację przył ączy gazowych należ y prowadzić  zgodnie z niniejszym projektem

budowlanlrm.

9. Podsvpku i obsvpka

Rurociągi z PE ukł adac należ y na odpowiednio przygotowanym podł oż u. Rodzaj

podł oż azależ y od rodzaju gruntu w wykopie.

Rurociąg ukł adać na naturalnym podł oż u rodzimym jeś li stanowi je suchy, nienaruszony

grunt sypki umoż liwiający wyprofilowanie ksź ahu spodu przewodu.

JeŚli naturalne podł oż e nie speł nia tych warunków, rurociąg ukł adać należ y na podł oż u

wzmocnionym speł niaj ącym następuj ące wymagania:

JeŚli dno wykopu stanowią piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ił y, należ y

wykonać podł oze z zagęszczonego piasku ś rednioziarnistego o gruboś ci 15 cm. Jeś li w dnie

wykopu występują grunty o niskiej noś noś ci jak np. grunty nasypowe, namuł y, torfy - grunty

te należ y usunąć i wymienić  nazagęszczony piasek j .w. Materiał uż yty do wykonantapodł oż a

powinien speł niaó następuj ące wymagania:

- nie powinny występować w nim cząstki o w;ł rniarach powyż ej 20 mm
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- materiał  podsypki nie moze zawieruć ostrych kamieni lub innego ł amanego

materiał u

- podsypka nie moż ębyć zmroż ona

Takim samym materiał em jak podsypka wykonać należ y obsypkę posadowionego

rurociągu. Obsypkę prowadzić  do uzyskania warstwy o gr. min. 30 cm powyż ej wierzchu

rury. Prawidł owe zagęszczęnie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego

napręż enia rur waruŃuje uzyskanie wł aś ciwej wylrzymał oś ci. W gruntach nawodnionych

wykonać podsypkę ż wirową o gr.20 cm. Zasypkę rur zagęś cić  do 95oń zmodyfikowanej

wartoś ci proctora.

l0, Próba szczelnoś ci

Do wstępnych badań szczelnoś ci zł ączy należ y przystąpić  po uzyskaniu

pozl,tywnych wyników kontroli jakoś ci zł ączy i odbiorze praa zgrzewalniczychprzed

opuszczeniem rur do wykopu.

Wł aś ciwa próba szczelnoś ci i wytrzymał oś ci powinnabyć przeprowadzona po

uł oż eniu w wykopie i zasypaniu, z wyjątkiem miejsc montż u armatury, zamknięć końców

odcinków próbnych.

Ciś nienie badania szczelnoś ci dla gazociągu ś redniego ciś nienia powinno wynosić  min.

1,5 x 0,5 (ciś nienie) =  0,75 MPa. Czynnik próby - powietrze,

Po wykonaniu prób przył ącze gazowe należ y odpowietrzyć i przekazaó do eksploatacji.

Dokumentacja próbna winna zawierać odpowiednie protokoł y, których integralną

częś ciąbędzie pozytywna ocena próby ciś nieniowej, Po próbach i odbiorze w obecnoś ci

komisji do przeprowadzaniaprób szczelnoś ci i wytrzymał oś ci, wykonać inwentaryzację

powykonawczą.

11. Zaleceniu ogólne

}  Ściś le przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP.

}  Przed rozpoczęciem robót ziemnych należ y zidentyfikować poł oż enie istniejących

urządzeń podziemnych.

_-\
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}  Wszelkie kolizje z obcymi ltrządzeniami wykonaó zgodnie z warunkami wydanymi

przęz te instytucje, które mają je w posiadaniu.

}  Kable enetgetyczne i telekomunikacyjne należ y zabezpieczyć na czas budowy,

poprzęzpodwieszenie ich nad wykopem do belki drewnianej. W przypadku nie

zachowaniaminimalnej dopuszczalnej odległ oś ci między gazociągiem. a kńlem,

zńoż yć na kable osł ony dwudzielne PCV systemu AROT.

}  W przypadku kolizjizurządzeniami podziemnymi nie naniesionymi na mapach

geodezyjnychnależ y prace przerwać i zgł osić  fakt wł aś ciwym instytucjom.

12. Zasadv BHP

Podczas budowy przył ączy gazowych z polietylenu występują następujące gł ówne

zagroż enia. które wpł ywają na waruŃi BHP:

- wł aś ciwe przygotowanie placu budowy, t j. oznakowanie i przygotowarie zaplecza

budowy;

- zapewnienie bezpiecznego przejś cia dla pieszych (dojś cie do posesji);

- prawidł ow e zabezpieczenie wykopów;

- zapewnienie bezpieczne go zej ś cia do wykopów;

- zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem mechanicznym

przed dostępem osób niezatrudnionych.

- przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE należ y przesttzegać zasad zawartych w

instrukcj ach obsł ugi t lrządzeń dostarczanych przez producentów.

- przewody kablowe ł ączące zgrzewarkę zę ź ródł em energii elektrycznej muszą być typu

OW lup OP i odpowiadać wymaganym nonnom

- agregatprądotwórczy musi być starannie uziemiony i uż ytkowany zgodnie zfabryczną

instrŃcją obsł ugi.

- stanowisko zgrze:wunia nie moż e być zlokalizowane pod przewodami napowietrznymi

linii elektroenergetycznej, jak równiez przy sł upie linii wysokiego napięcia. Minimalna

odległ oś ć stanowiska zgrzewartia od wymienionych obiektów powinna wynosić  w I inii

prostej 50 m.
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Obliczenia wytrzymŃoś ciowe rurociągów ciś nieniowych dla inwestycj i pn.

,, Wy konanie proj ektu b udowlano-wy ko now czego s ieci g azow ej ś r edniego
ciś nienia w m. Wilkowyja, Cielcza (gmina Jarocin)"

l. Dane techniczne:

- zastosowanemateriał y:

Rury polietylenowe PE100 SDR 11 o ś rednicy a63mm

Rury polietylenowe PE100 SDR 11 o ś rednicy a32mm

- warunki pracy:

Uł oż enie w wykopie na gł ębokoś ć ok. 1, m

Maksymalne ciś nienie robocze 0,5 MPa

Zakręs temperatury pracy - 10C +  20 C

ż . Dla rurociągów wykonanych z rur klasy PE100 SDR 11 parametry

wytrzymaloś ciowe rł Tnoszą :

Maksymalne ciś nienie robocze MOPS :0,5 MPa

Minimalna wytrzymał oś ć MRS :  10,0 MPa

Ciś nienie l< rytyczne szybkiej propagacji pęknięó P.p

Ciś nienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięć P* p

Współ czynnik bezpieczeństwa - C 4,0

ł ,1 MPa,

10,78 MPa

3. Dla projektowanej sieci gazowej ś redniego ciś nienia parametry wytrrymał oś ciowe

wynoszą:

l

a

t

l
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. Maksymalne ciś nienie robocze MOPr:0,5 MPa



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

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

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

przehaczać 1,0 MPa, a ciś nienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięć, uwzględniając

minimalną temperaturę ich pracy) powinno byó nie mniejsze niż  I ,67 maksymalnego

ciś nienia roboczego (MOP). Zgodnie z warunkami wydanymi przez ANCO Sp. z o.o. dla

budowy sieci gazowej ś redniego ciś nienia, maksymalne ciś nienie robocze wynosi 0,5 MPa,

zatem:

0,5 MPa <  1,0 MPa

I ,6J x 0,5 MPa <  4,8 MPa

4. Sprawdzenie wymagań wytrrymał oś ciowych

- Maksymalne napręż enia obwodowe gazociągu

Napręż enia obwodowe gazociągu z tvł orzyw sż ucznych w warunkach statycznych,

wlrvoł ane maksymalnym ciś nienięm roboczym, nie powinny przekł aczać iloczynu

minimalnej wartoś ci ż ądanejwytrzymał oś ci (MRS) i współ czynnika projektowego,

wynoszącego 0,5:

erR§ t§BR - 1,}
f" =  -i-:  n

Gdzie:
2 ł  j tf8s

J§OP = cx{ son * 1}

MOP: ',*  
no 

, :  ,'O :0,5 MPa
c x { . 1?-§J 2,5 x t6

Próbę szczelnoś ci iws,trzymał oś ci wykonuje się zgodnie z PN-EN 12321:2013-02

,,Próby ciś nieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania fuŃcjonalne."
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Przed przystąpieniem do wstępnych badń szczelnoś ci i wytrzymał oś ci rurociągu,

należ y przeprowadzić  kontrolę jakoś ci poł ączeńzgrzewanych w przypadku rur

polietylenowych.

5. Kryteria oceny jakoś ci poł ączeń zgrzewanych rur PE

Kwalifikacja jakoś ci poł ączeń zgrzewarrych odbywa się na podstawie oceny wizualnej

i sprawdzenia geometrii. W przypadku poł ączeń zgtzęwarrych doczoł owo podstawowym

kryterium oceny jest wypł ywka zgrzewu. Poprzez pomiar jej geometrii oraz przeprowadzenie

oceny wizualnej moż na stwierdzić , czy dane poł ączenie został o wykonane poprawnie. Jakoś ó

zgrzęv,] | t doczoł owego rur polietylenolvych okreś lamy na następującej podstawie:

Oględziny zewnętrzne wypł ywki:  wypł ywka i jej najbliż sze otoczenie nie powinny

posiadać ż adnych znamion ś wiadczących o wadliwie wykonanym zgrzewie, takich

jak:  znieksńŃcenie wypł ywki, wgł ębienia spowodowane zaciskami, widoczne goł ym okiem

rysy, pęknięcia i pęcherze. Wypł ywka powinna być gł adka i jednolita, wał eczki

wypł ywki powinny by c zaol< rąglone.

Zgodnie z notmą PN-EN 12327:2013-02 przed zakopaniem orurowania należ y

przeprowadzić  próbę wstępną przy uż yciu powietrza. Próba wstępna nie powinna zastępować

próby szczelnoś ci i wYrzymał oś ci.

Badania wstępne próby szczelnoś ci i wytrzymał oś ci należ y przeprowadzió przy uż yciu

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

wynosić  co najmniej 1 h od chwili osiągnięcia ciś nienia próby.

Zgodnie z normą PN-EN 12327:2013-02 po osiągnięciu okreś lonego ciś nienia próby

należ y przeprowadzió kontrolę wizualną odcinka poddawanego próbie w celu wykrycia

ewentualnych oznak wycieku. Dla metody wizualnej wszystkie częś ci skł adowe rurociągu

powinny być odsł onięte i dostępne bez ograniczeń. Zł ącza powinny być wolne od smarów,

farby, pokryć, taś m ochronnych lub podobnych materiał ów. Zastosowany oraz zatwierdzony

pł yn do wykrywania wycieków lub odpowiedni przyrząd do sprawdzeniaszczelnoś ci, powinien

być okreś lony w pisemnej procedurze. Pł yn do wykrywania rł rycieków nie powinien

l\ 1
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oddział ywać agresywnie na częś ci skł adowe rurociągu. Ciś nienie próby powinno byó

utrzymywan e bez przervł y aż  do zakończenia kontroli.

Próbę ciś nieniową pneumatycznąprzeprowadza się przy uż yciupowietrza. Tł oczenie

czynnika próbnego (powietrza) do rurociągu powinno odbywać się pł ynnie ibezprzetvł y, aż  do

uzyskania odpowiedniego ciś nienia, które powinno byó równe 0,75 MPa. Czasbadania

powinien wynosić  co najmniej 2 godziny przy zapev\ rnieniu minimalnego 2 godzinnego czasu

ustabilizowania temperatury czymikapróbnego. Utządzenie powinno być poddane oględzinom

dopiero po zredukowaniu ciś nienia do wysokoś ci ciś nienia obliczeniowego. Takie ciś nięnie

powinno byó utrzymywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia oględzin wzrokolvych

wszystkich ś cianek i poł ączeń zgrzewartych.

Kryteria ocenv próby ciś nieniowej - wynik próby ciś nieniowej uznaje się za pozytywny jeż eli

w czasie próby nie stwierdzono pęknięć, trwał ych odkształ ceń, naderwań oraz ś ladów

jakichkolwiek nieszczelnoś ci. Po pozytyrł mym wyniku próby na| eż y dokonać odpowietrzenia

orazzagazowania rurociągu. Zanimrurociąg zostanie poddany ciś nieniu, należ y usunąć zniego

wszystkie poduszki powietrza. Wynik pozytywny odpowietrzenia należ y uznac wtedy, gdy

zawartoś ć t lenu w gazie ziemnym nie przektacza Lyo. zalęca się aby odcinęk rurociągu był

uruchomiony tak szybko, jak to moż liwe.

Próba wytrzymał oś ci i szczelnoś ci o ciś nieniu równym 0,75 MPa t j. iloczyn

współ czynnika 1,5 i maksymalnego ciś nienia roboczego MOP, lecz nie przelł aczającego

iloczynu współ czynnika 0,9 i ciś nienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć :

1,5xMOP< STPś 0,9xPrcp

Gdzie:

frfsF §

- Obliczeniowa próba szczelnoś ci

§Tp< 0,9xFrcp
l,s - 1,5

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

/ ; j l,,,,ił il i,\ i il ,!)
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UPRAWNlENlA

7 131-7 t32 l 162 lPw l 2002
specjalnoś c instalacyjna w zakresie sieci.

instalacj i i urządzeń ci ep lnych, wentyl acyjnych, 7,{

6. Wnioski

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 gazociągu wykonanęgo z polietylenu maksymalne ciś nienie robocze (MOP) nie moż e

przekaczać 1,0 MPa. Maksymalne ciś nienie robocze sieci gazowej MOPr, które wynosi

0,5 MPa oraz maksymalne ciś nienie przypadkowe które nie będzie v,yż sze niż  0,5 MPa nie

będą przelł aczńy dopuszczalnej wartoś ci. Przeprowadzona próba szczelnoś ci

i wytrzymał oś ci której wartoś ó ciś nieniowa wynosi 0,75 MPa, a czas trwania badań będzie

wynosić  co najmniej 2 h od chwili osiągnięcia ciś nienia próby, powinna zakończyó się

wynikiem pozytywnym. Zastosowane rury PE100 DN 63 SDR 1 I  oruz PEl00 DN 32 SDR

1 1 speł niają warunek wytrzymał oś ciowy oraz zapewniająbezpieczną eksploatację.
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Projektował :
inż .
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Dla ś rednicy PEa63mm orazPBa32mm

DN63

MPOr (MPa) §TP

- 
(MPa)

l-,5 '
0,9 x Prcu

-Ę- 
(MPa)

0,5 0,75: :0.5
t,5

0,9xJ,l r l ^

t"5 
:  | ,l,t,"-

DN32

MPOr (MPa) §TP

- 
(MPa),1,5 '

0.9 ł  Frrł
- ,a- (MPa)

0,5 0,75

-:0.51,5

0,9 x 10.78

*  
:6,468
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Adres inwesĘcji:
Jedn. Ewidencyjna:

Obręb ewidencyjny:

Nr dział ki:

Kategoria obiektu:
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Cielcza

300602 4 Jarocin - obszar miejski

Cielcza
zgo dnie z wykazem zarlięszczonym w dokumentacj i pĄ ektowej

XXVI

zleceniodawca:

Jednostka projektowa:

, M!Ę t NAZWlsKo

Opracował a:
mgr inz.

Magdalena Rygowska

Projektował :
nż .

, Jacek Waszkowiak

Gmina Jarocin

powiat Jarociński

Województwo Wielkopolskie

ANCO Sp. z o.o.

ul. Św, Ducha 1l8b

63-200 Jarocin

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A.

ul. Asfaltowa 1,

63-200 Jarocin

7 13 1-7 l32 /  162 lPw l 2002
specjalnoś ć instalacyjna w zakresie sieci, instalacj.j

i ur ządzeń cieplnych, wentylacyj nych,

i wodociągowych i kanalizacyjn
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Informacja doĘczącabezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie zRozporządzeniem

Ministra Infrastruktary z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

] ) Zakres robót:

Roboty ziemne i montazowe wynikają z technologii robót.

Wykonywane obiekty:

- rurociągi z rur PE przewidziane do transportu gazu

Kolejnoś ć realtzacji

o Demontńnawrcrzcltni

o wykonanie wykopu i wykonanie podsypki

o uł oż enie rurociągow wzdł uż wykopów

o opuszczenie rurociągów do wykopu

o obsypanie rurociągu

o uł oż enie taś my wskaź nikowej

. wykonanie próby ciś nieniowej (szczelnoś ci) zgodnie z wymaganiami pN

o zasypanie rurociągu z zagęszczeniem

o Rozruch technologiczny sieci

o Dopuszczenię do uż ytkowania

Powyż sze prace - roboty budowlane - montazowe są typowymi pracami. Nie stanowią

szcze golne go zagr oż enia pr zy rc alizacji zadania.

Ą Przewidywane zagroż enia:

Przy prowadzonych pracach budowlano- montazowych występują następujące zagroż enta;

Lp. Rodzaj zagroż enia

1 Wpadnięcie do wykopu

2 Porńenie prądem elektrycznyn

3 Prace z elektronarzędziami

4 Nie zabezpieczone kńle

5 Wtyczktt gntazda

ł \ i
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UWAGA:

1. Przed przysiąpieniem do lobói ziemnych należ y sprawdzić  rzqdne ploj,

i istn, uzblojenia podziemnego.

2. W lazie poilzeby wykonać próbne plzekopy,

3. Ewentualne kolizje rozwiązać na budowie.

4, Poszczególne dtugoś ci przytączy znajduja sie na planie syiuacyjnym,

5, Przył ącza nalezy plowadzić  w odtegł oś ci minimum 10 cm w poziomie

i minimum 20 cm w pionie

od istniejącego uzbrojenia ierenu,

6, Minimalne zagtębienie osi plzył ącza gazowego powinno wynosić  ok, 'lm,

7. W przypadku plzejś ć pod dlogami i ciekami przył ącze gazovte prowadzić

w rurach othlonnych zgodnie z zał ączonym ptanem sytuacyjnyn.

PROF|  L PRZYŁĄCZA GpŻOWEGO

Przył ącza gazowe ś /c w m. Cielcza, gm. Jarocin

INWESTOR:Anco Sp. z o.o. Nr rys. 23

Data:Xl/2018ADRES: Jarocin, ul. Św. Ducha 1,t8

Opracował a:

mgr inż . Magdalena Rygowska

Projektował :  inz. Jacek Waszkowiak
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SCHEMAT POSADOWIENIA SZAFK|  W GRANICY DZIAŁEK

Przył ącza gazowe ś /c w m. Cielcza, 9m. Jarocin

INWESTOR:Anco Sp. z o.o. Skala: Nr rys, 24

ADRES: Jarocin, ul. Św. Ducha 118 Branż a,,lnstańg} z Data:Xl/2018

Opracował a:

mgr inż . Magdalena Rygowska
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Przył ącza gazowe ś /c w m. Cielcza, gm. Jarocin

INWESTOR: Anco Sp. z o.o. Skala: _ .,,-* fi Nr rys. 25

ADRES: Jarocin, ul. Św. Ducha 118 Branż a: lnstal.-$az.i' Data: Xl/201 B
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1, Kolumna pzył ącza
2, Zawor na wejś ciu:  3/4"

3. Reduktor MR10
4, Monozł ącze pod gazomiez
5, Gazomierz miechowy
6. Szafka o wymiarach 60x60ź 5cm
7. Postument z twozywa
8. Zawor na wyjś ciu:  5/4"

9. Kolano elektrooporowe E25l90'

SCHEMAT SZAFKI  GMOWEJ

Przył ącza gazowe ś /c w m. Cielcza, gm. Jarocin

lNWESTOR:Anco Sp. z o.o.

ADRES: Jarocin, ul. Św. Ducha 118 Datj:Xl/2018

Opracował a:

mgr inż . Magdalena Rygowska
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Projektował :  inz. Jacek Waszkowiak
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I  min. 0,8m 
]

1 - warstwa wierzchnia

(np. nawierzchnia drogi, humus)

2 - zasypka wtórna

3 - taś ma ostrzegawcza min. 0,2m

4 - obsypka piaskowa

5 - przył ącze gazowe z rur PE

6 - drut miedziany identyfikacyjny

7 - podsypka piaskowa min. 0,1m

PRZEKRo J PRzEz \ ^ ^ rKoP

Przył ącza gazowe ś /c w m. Cielcza, gm. Jarocin

lNWESTOR:Anco Sp. z o,o.

ADRES: Jarocin, ul. Św" Ducha 't18

Opracował a:

mgr inż . Magdalena Rygowska
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