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Opis techniczny 
do projektu budowlanego „Modernizacji i przebudowy wysokoparametrowej 
sieci ciepłowniczej kanałowej w ul. Mleczarskiej w Ciechanowie - odcinek od 

punktu "A" w ul. Mleczarskiej do "E" w ul. Mazowiec kiej – ETAP I” 
 

 
1. Podstawa opracowania 
 
- Zlecenie Inwestora, 
- Warunki PEC TR 2231-01/13 z dn. 26.02.12 

1. W punkcie j.w. dane bilansowe PEC odn. sieci istniejącej (przekazane Panom)- 
dołączyć do opracowania 

2. W punkcie j.w. perspektywiczny obszar zasilania z projektowanej sieci  (przekazane 
Panom)-dołączyć do opracowania 

- Obowiązujące normy i przepisy krajowe, 
- Normy PN EN-253; 448; 488; 489; 
- Norma DS 448 z kwietnia 1994, 
- Katalogi producentów rur preizolowanych 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest: 
 
- modernizacja i przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej z rur stalowych 

preizolowanych o średnicy 2φ219,1/315mm od punktu „PODZ.” do punktu „E” w 
pobliżu punktu stałego PS-14 na sieci kanałowej przy ul. Mazowieckiej w 
Ciechanowie wraz z przełączeniem istniejących przyłączy. 

 
Maksymalna temperatura pracy rurociągów 130/70°C 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
 
- przebudowa odcinka ciepłowniczej sieci kanałowej DN250 mm na sieć z rur 

stalowych preizolowanych o średnicy 2φ219,1/315 mm od  punktu PODZ. do punktu 
E (połączenie z istniejącą siecią kanałową w pobliży punktu stałego zlokalizowanego 
w pasie drogowym ul. Mazowieckiej)  o łącznej długości L=334,91 m, 
 

- przebudowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych elastycznych na rury 
preizolowane stalowe o średnicy 2φ60,3/125 mm od punktu S1 (zawory 
preizolowane) do punktu B  (połączenie z istniejącym przyłączem) o długości 
L=28,81m, oraz połączenie przyłącza od punktu S1 do punktu Tr1 ( istniejąca sieć 
kanałowa) rurą stalową 60,3x2,9 o długości L=4,60m. 
 

- przebudowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy 2φ33,7/90 
mm od projektowanej sieci w punkcie Tp2 (włączenie w obrębie komory K2) do 
punktu C (połączenie z istniejącym przyłączem) o długości L=27,61m. 
 



- włączenie istniejących rurociągów preizolowanych 2φ139,7/225 mm od 
projektowanej sieci w punkcie Tp3 (włączenie w obrębie komory K2) do punktu D o 
długości L=1,52m. 

 
- włączenie istniejących rurociągów preizolowanych 2φ76,1/140 mm od projektowanej 

sieci w punkcie Tp4 (projektowany trójnik preizolowany z uskokiem 219,1/76,1 mm) 
do punktu S2 o długości L=1,50m. 

 
Do modernizacji i przebudowy sieci przewidziano rury preizolowane stalowe w izolacji 
STANDARD z instalacją alarmową impulsową. 
 
3. Opis 
3.1 Stan istniejący 
 

Obecnie wzdłuż ul. Mazowieckiej oraz części Mleczarskiej przebiega kanałowa 
sieć sześcioprzewodowa 2xDN250, 2xDN125 oraz sieć parowa DN200/65. Rury 
umieszczone są w kanale betonowym o wymiarach 1,8x1,25m przykrywanych płytą. Na 
odcinku ok. 115 m od komory NK-25 sieć zbudowana jest jako dwuprzewodowa z rur 
2xDN200. Na sieci znajduje się 7 komór, z czego 5 przewidzianych jest do likwidacji, 
jedna - K2 do adaptacji oraz NK-25 do pozostawienia bez zmian. Od istniejącej sieci 
zasilana są 4 przyłącza. Sieć znajduje się w pasie drogowym ul. Mazowieckiej i 
Mleczarskiej oraz częściowo na terenie zakładu Delitissu. 
 
3.2 Prowadzenie rurociągów 

 
Z uwagi na projektowaną przebudowę infrastruktury drogowej zaistniała potrzeba 

przebudowy istniejącej sieci kanałowej na rurociągi preizolowane. Zgodnie z wytycznymi 
Inwestora na odcinku pomiędzy punktem „A” a punktem połączenia z istniejącą 
kanałową siecią ciepłowniczą w punkcie „E” projektuje się rurociągi preizolowane 
2x219,1/315 mm. 

 
Inwestycja podzielona zostanie na dwa: 

ETAP I – od punktu PODZ. do punktu E wraz z wymianą przyłączy  - 
odcinek realizowany w pasie drogowym w powiązaniu z przebudową ul. 
Mleczarskiej. 

ETAP II – od punktu A (granica ternu kolejowego) do połączenia z 
preizolowaną sieci w punkcie PODZ. Sieć przebiegać będzie po terenie zakładu 
Delitissu. 

 
Prowadzenie rurociągów sieci ciepłowniczej I w terenie dla ETAPU 

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Wyżej 
wyspecyfikowana sieci ciepłownicza przebudowana będzie od punktu „PODZ.” w 
pobliżu granicy pasa drogowego ulic Mleczarskiej. Koniec przebudowy projektuje się w 
pasie zieleni na terenie stacji paliw w pobliżu istniejącego punktu stałego PS-14 na 
działce nr 96/4. Trasa ciepłociągu przebiegać będzie głównie po terenie pasa drogowego 
ul. Mleczarskiej w chodniku.  

Ze względu na prowadzenie rurociągów po śladzie sieci tradycyjnej konieczne jest 
częściowe zdemontowanie istniejących kanałów ciepłowniczych. Przewiduje się 
demontaż górnej części istniejących kanałów – płyta przykrywająca oraz ich całkowite 



zasypanie. Istniejące kanał pod ulicą Mleczarską zlikwidować w całości. W dnie kanałów 
co ok. 50m  należy wykonać przebicia umożliwiające spływania wód opadowych. Zaleca 
się całkowity demontaż kanałów w pobliżu komory K2 – po dwa elementy z każdej 
strony oraz na załamaniach sieci. 

 Istniejące komory z wyjątkiem komory K2, należy częściowo rozebrać – strop 
przykrywający wraz z ścianami do poziomu kanału. Rurociągi stalowe z demontażu 
należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

 
W ramach przebudowy należy wykonać wygrzew sieci ciepłowniczej na odcinku od 
punktu Z4 do punktu Z5. Opis czynności związanych z wygrzewam opisano w 
oddzielnym punkcie.  
 

Przejście sieci oraz modernizowanych przyłączy przez jezdnię ul. Mleczarskiej 
wykonać w wykopie otwartym z zastosowaniem stalowych rur osłonowych. Przejścia 
przez jezdnię należy zsynchronizować z pracami związanymi z przebudową ul. 
Mleczarskiej.  
 
 
UWAGA: 

Na czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie zabezpieczyć rurami typ: 
  
- AROT ( dwudzielnymi ) dla przewodów energetycznych i kanalizacji telefonicznej, 
- INTEGRA ( dwudzielna stalowa z pianką PUR ) dla sieci i przyłączy gazowych.  

 
Miejsca zabezpieczeń wskazano na planie zagospodarowania terenu oraz 

profilu podłu żnym 
 
3.3 Przyjęte systemy układania rurociągów 
 

- niskie naprężenia, do 150 N/mm2  
 

3.4 Rurociągi 
 

Stosuje się rury i kształtki preizolowane z rur bez szwu ze stali P235GH wg 
DIN1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Według wytycznych inwestora 
projektuje się rurociągi preizolowane ze standardową izolacją. 
 
3.5 Kolana 
  

Należy zamontować prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o długościach i 
kątach podanych w zestawieniu materiałowym. Standardowa długość ramion 
projektowanych kolan wynosi 1x1m.  
 
3.6 Odpowietrzenie 
 

Nie występują 
 
 
 

 



3.7 Odwodnienia 
 

Projektuje się odwodnienia przyłączy w komorze ciepłowniczej K2 za 
pośrednictwem rurociągów o średnicy DN20 z zaworami kulowymi odcinającymi do 
wspawania. Sposób wykonania odwodnień pokazano na rysunku szczegółowym. 
 

3.8 Kompensacja wydłużeń - wygrzew 
 

W oparciu o dane katalogowe projektuje się układ samokompensacji typu „Z” z 
wykorzystaniem kolan oraz wygrzew na odcinku Z4 – Z5 z uwagi na brak możliwości 
kompensacji w sposób naturalny. Dla ww. odcinka przekroczone zostały dopuszczalne 
długości układania Lmax a tym samym wzrosły naprężenia ponad dopuszczalne wartości ( 
przyjęto dopuszczalne naprężenia 150 N/mm2). Aby pomimo długości trasy powyżej Lmax 
nie zostały przekroczone dopuszczalne naprężenia osiowe należy zastosować podgrzew 
wstępny.   
 
UWAGA 1: 
Zgodnie z informacjami Inwestora wykonanie podgrzewu wodą sieciową jest utrudnione 
z uwagi na duże wahania temperatury czynnika w okresie letnim. W związku z tym do 
wygrzewa należy zastosować przewoźny kocioł wyposażony w pompę, manometr i 
termometr oraz układ zabezpieczający. 
 
UWAGA2: 
Podgrzew sieci dla odcinków Z4 – Z5 należy wykonywać w kierunku komory 
NK25zgodnie ze spadkiem rurociągów. Wykonanie wygrzewu w kierunku przeciwnym 
może spowodować niedostateczne wydłużenie rurociągów – kierunek wygrzewu 
oznaczono na rysunku nr 2. 
 
Długości wydłużeń dla podgrzewu i poszczególnych odcinków podano w obliczeniach 
załączonych do niniejszego opracowania.    
 
Sposób wykonania wygrzewu: 
Po wykonaniu demontażu istniejącej sieci kanałowej w przygotowanym wykopie 
wykonać montaż odcinka prostego Z4 – Z5 ( bez montażu kolan w punktach Z4 i Z5 ) 
tj.: 
- pospawać rurociągi, 
- wykonać badanie spawów, 
- połączyć alarm, 
- wykonać testowanie alarmu,  
- wykonać mufowanie 
- zalać mufy pianką 
 
Tak przygotowany ciepłociąg należy w punkcie Z4 połączyć tj. rurę zasilającą z rurą 
powrotną odcinkiem o średnicy min. DN100 – spinka cyrkulacyjna czynnika grzewczego. 
Dodatkowo należy wykonać oznaczenia stanu położenia rurociągów przed podgrzewem 
oraz oznaczyć odległość wydłużenia do osiągnięcia w trakcie procesu wygrzewu zgodnie 
z załączonymi obliczeniami.  
 



W punkcie Z3 należy przyłączyć tymczasowe źródło ciepła – kocioł przewoźny w sposób 
zapewniający utworzenie zamkniętego obiegu wody. Napełnić obieg wodą i rozpocząć 
podgrzew do temperatury 70 stopni Celcjusza. Należy bezwzględnie utrzymywać podaną 
temperaturę do czasu osiągnięcia wymaganego wydłużenia. 
 
Po osiągnięciu wymaganego wydłużenia rurociągi należy zacząć zasypywać, 
podgrzewając do momentu całkowitego zasypania wykopu. Następnie należy spuścić 
wodę, wyciąć spinkę cyrkulacyjną, i połączyć wygrzany odcinkiem z odcinkiem Z3 – Z4 
oraz Z5 – Z6. Po wykonaniu połączeń zdemontować punkt stały. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na ustawienie odcinka Z5-Z6  w punkcie Z5 względem rury osłonowej. 
W związku z tym zaleca się wykonanie połączenia po ustąpieniu cofania się 
wygrzewa ustawiając rurociąg odchylony o 3,5 cm w stronę przeciwną do kierunku 
przyrostu termicznego rurociągu. Po połączeniu wykonać mufowanie i pianowanie 
fragmentów rurociągu.  
 
UWAGA: 
 

Połączenie rurociągu głównego z przyłączami w komorze K2 wykonać 
dopiero po wykonaniu wygrzewu wstępnego sieci głównej. 

Ze względu na wydłużenia termiczne sieci na odcinku Z4-Z5 i powodowane 
przez to przesunięcia na kolanach Z5 pierwszy komplet płuz centrujących należy 
wykonać z płuz wysokości 28mm, drugi z płuz wys. 72mm ale bez montażu płuz 
horyzontalnych. Pod pierwsze płowy wykonać podporę z blach. 
 
3.9 Odcięcia zaworowe 
 

Na projektowanym odcinku sieci nie przewiduje się montażu zaworów 
odcinających. Odcięcie zaworowe sieci ciepłowniczej realizowane będzie w komorze 
NK-25. Na modernizowanych przyłączach projektuje się odcięcia zaworowe w punktach 
S1 i S2 za pośrednictwem zaworów preizolowanych. Z wagi na ograniczenia w terenie 
stosuje się rozwiązanie studzienki ze skrzynką żeliwną uliczną. Sposób wykonania 
studzienek pokazano na rysunku szczegółowym. 

 
3.10 Wykopy 
 

Przebudowa sieci ciepłowniczej jest prowadzona w terenie o dużej gęstości 
uzbrojenia podziemnego. Rzędną osi rurociągu dobrano tak, aby zachować minimalne 
przykrycie ziemią, rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości 10cm. 

Po ułożeniu rur preizolowanych obsypać mieszanką piaskową na wysokość 10cm  
nad rury. Wykonaną sieć zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą o szerokości 30cm, wykonaną 
z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Taśma powinna być umieszczona nad każdą 
nitką rurociągu na podsypce z piasku. 
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UWAGI  
W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie 
zachowując szczególną ostrożność. Rzędne innego uzbrojenia przyjęto zgodnie z 
materiałami geodezyjnymi oraz z normatywnymi głębokościami ich przykrycia co 
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.  
 
3.11 Remont komory K2 
 

Komora K2 wykonana jest w technologii betonowej monolitycznej. Wymiary 
komory to 4x4x2m. Komora jest w dobrym stanie technicznym, pozwalającym na jej 
dalszą eksploatację. W komorze nie zaobserwowano istotnych uszkodzeń konstrukcji tj. 
nadmierne zarysowania, ubytków w otulinie zbrojenia. Komora jest sucha. Punkt stały 
znajdujący się w komorze powierzchniowo skorodowany. Wyposażenie komory stanowią 
3x włazy żeliwne DN600 oraz stopnie złazowe z prętów zbrojeniowych.  
W ramach dostosowania komory do potrzeb nowej technologii należy: 
- usunąć istniejące wyposażenie komory oraz wykonać prace porządkowe,  
- wykonać przebudowę istniejącego przyłącza, 

Istniejące rurociągi przyłącza 2x139,7/225mm znajdują się na różnych 
wysokościach.  W ramach przebudowy komory należy rozbić zamurowane okno 
komory, obniżyć rurociągi dostosowując ich wysokość do poziomu projektowanej 
sieci. 

- uzupełnić braki w konstrukcji komory od wewnątrz: 
a)  Oczyszczenie stropu i ścian przez młotkowanie skarbonatyzowanego i 

odpadającego betonu otulinowego zbrojenia, 
b) Czyszczenie starego zbrojenia do osiągnięcia III stopnia czystości ( stan 

wyjściowy powierzchni „C”), 
c) Zmycie ścian, stropu i zbrojenia woda pod ciśnieniem, 
d) Zabezpieczenie zbrojenia preparatem Emaco Nanocrete AP,  
e) Naprawa betonu zaprawą szybkoschnącą na bazie cementu do napraw konstrukcji 

Emaco Nanocrete R-2.  
f) Oczyszczenie dna komory, skucie nierówności a następnie wykonanie gładzi 

cementowej o średniej grubości 3 cm w kierunku studzienki odwodnieniowej ze 
spadkiem min 1%, 

g) Usunąć istniejące stopnie złazowe i zamontować drabinki – 3szt. 



h) Wykonanie wodoszczelnej powłoki preparatem THOROSEAL i pomalowanie 
komory na biało (po wykonaniu zamurowań okien komory), 

i) Konstrukcję punktu stałego oczyścić do III stopnia czystości i zabezpieczyć 2x 
farbą krzemowo-cynkową samoutwardzalną i 2x emalią epoksydową 

- odkopać komorę i wykonać nowe zabezpieczenia przeciwwilgociowe, 
a)  Usunąć istniejące zabezpieczenie przeciwwilgociowe, 
b) Strop oraz ściany komory zabezpieczyć 2x Abizol – R, (po wykonaniu 

zamurowań okien komory), 
c) Wymienić włazy na włazy klasy D400, 
d) Strop oraz ściany komory do 1m pokryć papą termozgrzewalną wierzchniego 

krycia, 
e) Komorą zasypać piaskiem warstwami co 20cm do poziomu terenu, 
f) Nad komorą ułożyć kostkę brukową 8cm na posypce piaskowo-cementowej 

ograniczoną obrzeżami o powierzchni 25m2 – w nawiązaniu wysokościowym i 
kolorystycznym do projektowanych chodników ul. Mleczarskiej. 

- zamurowanie okien komory.  
  Okna komory należy zamurować bloczkami betonowymi i cegłą pełną 
kanalizacyjną w nawiązaniu do grubości muru komory. Na rurociągach 
ciepłowniczych w miejscach przejść przez ściany zamontować pierścienie 
dystansowe. Nowy mur otynkować obustronnie i od zewnątrz zabezpieczyć w 
całości papą. Przejścia przez ścianę rurociągów przyłącza 2x139,7/225 wykonać 
dodatkowo w rurach ochronnych stalowych DN 300 uszczelnionych od zewnątrz 
przejściem szczelnym elastycznym np. WGC firmy Integra. Zapewni to możliwość 
kompensacji ruchów rurociągu w ścianie komory.  

 
3.12 Przejście w ulicach 
 

Na trasie projektowanej przebudowy sieci i modernizacji przyłączy występują 
przejścia poprzeczne przez jezdnie ul. Mleczarskiej. Wszystkie roboty w obrębie jezdni 
wykonać wykopem otwartym.  Przejścia poprzeczne zabezpieczyć rurami osłonowymi 
stalowymi - DN500 dla rurociągów preizolowanych o średnicy 219,1/315 mm, DN250 
dla rurociągów preizolowanych o średnicy 60,3/125 mm, DN200 dla rurociągów 
preizolowanych o średnicy 33,7/90 mm. Rurociągi preizolowane układać w rurze 
osłonowej na płozach centrujących. Końce rury osłonowej zamknąć manszetami.  
 
UWAGA: 
Przejścia przez jezdnię należy zsynchronizować z pracami związanymi z 
przebudową ul. Mleczarskiej.  
Istniejące kanał pod ul. Mleczarską należy zdemontować w całości. Komorę K-3 
należy skuć w całości i zasypać piaskiem.  

W przypadku konieczności odtworzenia istniejącej nawierzchni drogowej 
prace należy wykonywać w nawiązaniu do istniejących warstw podbudowy z 
zachowaniem min. 30 cm zakładów pomiędzy poszczególnymi warstwami 
konstrukcyjnymi. W obr ębie pasa drogowego obowiązuje pełna wymiana gruntów 
na piasek. 

 
 
 
 



3.13 Połączenie projektowanej sieci preizolowanej z istniejącą siecią kanałową. 
 

Projektowaną sieci preizolowanej należy połączyć z siecią kanałową w punktach 
„E” oraz „PODZ.”. W celu wykonania połączenia istniejące kanały należy odkryć na 
odcinku umożliwiającym prowadzenie prac. Istniejące rurociągi należy zdemontować a 
kanał oczyścić.  

W pobliżu punktu E znajduje się istniejący punkt stały PS-14, który należy 
dostosować do funkcji podpory demontując utwierdzenie rur DN 250mm.   

Połączenie istniejących sieci kanałowych Dn250mm z projektowanymi rurami 
DN200mm wykonać za pomocą redukcji symetrycznych. Za redukcją należy wykonać 
zejście rury zasilającej do poziomu projektowanej sieci preizolowanej za pomocą kolan 
45o. Połączenie sieci kanałowej z siecią preizolowaną wykonać w obrębie kanałów 
przewidzianych do pozostawienia. Rurę preizolowaną wprowadzić do kanałów na 
odcinku min. 50 cm.  

Odcinki rurociągów stalowych należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne malowanie 
farbami gruntującymi i emaliami poliwinylowymi termoodpornymi. Następnie rury 
izolować pianką PUR z płaszczem PVC gr. 50mm. Całość zabezpieczyć blachą 
ocynkowaną łączoną poprzez nitowanie. Przestrzeń pomiędzy blachą a izolacjami rur 
preizolowanych i kanałowych wypełnić silikonem wysokotemperaturowym.  

Po wykonaniu prac instalacyjnych kanały należy ponownie przykryć płytami 
układanymi na klej. Na łączeniu płyt ułożyć 2xpapę termozgrzewalną. Front kanałów 
zamknąć murem z cegły pełnej otynkowanej od zewnątrz. Mur zabezpieczyć poprzez 
dwukrotne malowanie Abizolem R.  

Nad miejscami połączeń należy wykonać włazy rewizyjne DN 600 typu D400. 
Prace wykonać zgodnie z rys nr 8.  

 
3.14 Umocnienie ścian wykopów. 
 

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów dokonuje się przy pomocy elementów 
drewnianych, metalowych lub obu metod łącznie. 
Rozmieszczenie i ilość podpór w wykopie regulować mając na uwadze względy 
wytrzymałościowe i możliwości montażowe. 
Obudowa wykopu powinna wystawać ponad teren o co najmniej 10cm i być obsypana 
ziemią w celu zabezpieczenia wykopu przed możliwością spadania wydobywanego 
urobku. Urobek powinien być wywożony z terenu budowy. 
Ponadto należy dbać, aby: rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem  
w dół. W części czołowej przewidziano pogłębienie wykopu dla umożliwienia spawania 
rur na całym obwodzie. 
Przewidzieć również należy wykonanie studzienki ułatwiającej wypompowanie wody 
gromadzącej się w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy 
sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po wystąpieniu czynników 
niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz, szybka odwilż itp.). 
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.  
 
3.15 Odwodnienie wykopów 
 

Dla wykopów liniowych o głębokości większej niż 1,0m na czas wykonywania 
robót ziemnych projektuje się ich odwodnienie za pomocą pompowania wody w obrębie 
wykopu, a po osiągnięciu wymaganej głębokości przy pomocy drenażu dna wykopu. 



Pompowanie wody w czasie głębienia wykopów, jak również w okresie wykonywania 
robót budowlano – montażowych sieci należy prowadzić ze studzienek zbiorczych. 
Studzienki zbiorcze wykonać z rur betonowych φ500mm i głębokości h=1,0m. poniżej 
dna wykopu.  
Dno studzienki zbiorczej wypełnić żwirem na wysokości 50cm. 
Do odpompowania wody stosować pompy elektryczne zanurzeniowe o małej wydajności. 
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy. 
 

3.16 Instalacja alarmowa 
 

Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzone są w dwa przewody 
alarmowe miedziane wtopione w izolację piankową (jeden jest pocynowany), które 
umożliwiają ciągły nadzór nad rurociągiem. 
Sygnał alarmowy jest przekazywany kiedy koncentracja wilgotności przekracza wielkość 
dopuszczalną, lub gdy przewód alarmowy zostaje przerwany. 
W projektowanych odcinkach przewiduje się połączenia instalacji w mufach 
z wyprowadzeniem przewodów alarmowych w miejscach pokazanych na schematach 
instalacji alarmowej. Skorygowane długości sieci należy nanieść na schemat po 
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Rury należy układać tak, aby drut miedziany 
znalazł się naprzeciw miedzianego, a drut pocynowany naprzeciw pocynowanego. 
Przewody należy łączyć za pomocą złączek i następnie lutowania wg schematu instalacji 
alarmowej. Druty po połączeniu umieścić na podtrzymkach mocowanych do rury przy 
pomocy taśmy krepowej. 
 

UWAGI  
 
1. Przewodów alarmowych nie powinno się podłączać podczas wilgotnej pogody, 

o ile rury nie są pod przykryciem. 
2. Połączenia mufowe muszą być zamontowane i zaizolowane natychmiast  

po podłączeniu instalacji alarmowej. 
3. Wszystkie prace wykonywać starannie i  zgodnie z instrukcję zamieszczoną  

przez producenta rur preizolowanych. 
 

W punkcie E (połączenie z siecią kanałową) na przewodach alarmowych 
zamontować puszki końcowe alarmu umieszczone w puszkach szczelnych IP68. 
Przewody alarmowe doprowadzić w koszulkach silikonowych. W punkcie „PODZ.” 
przewody alarmu połączyć bez skracania i zamknąć w mufie końcowej. 
 

3.17 Próba ciśnienia 
 

Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać na ciśnienie P=2,5MPa wodą przy udziale 
przedstawicieli Inwestora i Użytkownika. Czas trwania próby co najmniej 15min. 
 

3.18 Spawanie 
 

Proces spawania powinien być odpowiedni do wykonywanych połączeń w czasie 
budowy ciepłociągu (spawanie na budowie). Różne elementy rurociągu (rury proste oraz 
kształtki) powinny być spawane czołowo. 
Końce rur, które mają być spawane, powinny być ustawione współosiowo  
i unieruchomione w czasie spawania za pomocą centrowników. 
 
 



 
 

Spawanie wykonywać: 
gazowo    -  do średnicy rury max ∅∅∅∅ 139,7/225 mm 

   grubość ścianki 3,6 mm 
elektrycznie     -    cały zakres średnic 

 

Materiały do spawania: 
gazowego - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6   

miedziowany względnie OK Gasrod 98.70  
 f-my ESAB ∅∅∅∅2,5mm 

 

Końce rur które mają być spawane, powinny być przygotowane zgodnie z ISO 
6761 tj. obszar spawania powinien być czysty, bez farby i innych powłok oraz materiału 
izolacyjnego. Końce rur ukosowane do grubości ścianki rury do 4,0mm w literę V, dla 
większych grubości ścianek w literę Y. 
Dopuszcza się spawanie elektryczne w osłonie gazowej. 
 

3.19 Badanie spawów 
 

Wszystkie spawy muszą odpowiadać wymaganiom normy EN 25817 (ISO 5817) i 
muszą być badane radiologicznie wg ISO 1106-3 lub ultradźwiękowo w zależności od 
średnicy przewodów. 
Kwalifikacje spawaczy powinny być zgodne z EN287: część I . 
Kontrola radiograficzna i ocena wyników powinna być zgodna ze: "Zbiorem 
wzorcowych radiogramów spoin", wydanym przez International Institute  
of Welding (IIW) 
Spoiny powinny mieć jakość co najmniej zgodną z "Kolorem niebieskim."  
co odpowiada 2 klasie jakości w pięcioklasowej skali objętej tym zbiorem.  
Dopuszcza się 3 klasę jakości spawów.  
 

3.20 Mufowanie 
 

Po wykonaniu próby ciśnienia w miejscach łączenia rur - prostych odcinków, 
kolan, odgałęzień wykonać mufowanie. Stosować wyłacznie mufy sieciowane 
radiacyjnie. Przed mufowaniem połączenia spawane, oraz końcówki płaszcza rury 
preizolowanej oczyścić drobnym papierem ściernym klasa B kat.3 następnie odtłuścić 
rozpuszczalnikiem acetonowym. Następnie połączyć instalację alarmową oraz wykonać 
tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej. 
Na mufach wykonać próbę ciśnienia powietrzem na P = 0,02MPa. 
Po stwierdzeniu szczelności mufy zalać pianką izolacyjną. Po odgazowaniu pianki   
w otwory odpowietrzające muf należy wtopić korki wgrzewane elektrycznie. 
 

3.21 Płukanie 
 

W celu usunięcia zanieczyszczeń jak zgorzeliny, piasek itp. rurociągi należy 
poddać procesowi płukania. 

Ze względu na duże ilości wody niezbędnej do płukania zaleca się 
utrzymywanie wysokiego rygoru czystości montażu rurociągów. Czystość montażu 
stanowić będzie element bieżącej kontroli przez Inspektora Nadzoru. 



Pobór wody do próby szczelności i płukania - z hydrantu ulicznego 
zlokalizowanego na terenie stacji paliw w pobliżu punktu końcowego E poprzez zestaw 
wodomierzowy z zaworem zwrotnym.  

Po pozytywnym wyniku prób szczelności, wodę z rurociągów usunąć a rurociągi 
ponownie płukać wodą z sieci wodociągowej. Płukanie wykonywać dla każdej rury 
osobno.  Po zakończeniu płukania w najniższym punkcie sieci nie powinien znajdować 
się piasek. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń płukanie powtórzyć. Po 
zakończeniu płukania wodę usunąć za pomocą sprężonego powietrza. 

Ze względu na duży pobór wody należy ustalić z zarządcą siei wodociągowej 
warunki i czas wykonywania próby. Wodę po płukaniu odprowadzić do kanalizacji po 
uprzednim uzyskaniu zgody od gestora sieci. Zrzut wody do studni w pobliżu punktu Z4. 
 

4.0 Uwagi końcowe 
 

-  Dane do projektowania wg katalogów producentów rur preizolowanych. 
- Po wykonaniu rurociągów należy zgłosić do zainwentaryzowania 

  służbom geodezyjnym i rurociągi zgłosić do odbioru końcowego. 
-  W kwestiach nie ujętych niniejszym opracowaniem obowiązują: 

a/  Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i 
elementów preizolowanych Zeszyt nr 4 - H. Potrzebowska, B. Kozłowski. 
INSTAL (TIB), 2002 

b/ warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci 
ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. 

 

5.0 Normy związane 
 

1. PN-EN 253:2005 ( wraz ze mianami A1:2007, A2:2007 oraz:A2:2006) Sieci 
ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej 
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
polietylenu 

2. PN-EN 448:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki –
zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu 

3. PN-EN 488:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół 
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i 
płaszczem osłonowym z polietylenu 

4. PN-EN 489:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół 
złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu 

5. PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 
preizolowanych rur zespolonych 

Opracował: 


