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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa sieci cieplnej magistralnej z rur 
preizolowanych o średnicy DN300 w Gostyninie”, dz. nr ewid.: 4604/6, 4604/5, 4607/6, 4607/7, 
4608/5, 4609/2, 4612/2, 4730/8, 2286/3, 2071/1, 2334/2, 2335/2, 2336/1, 2337/3, 2337/9, 2338/2, 
2340/1, 2344/2, 2997/3, 2827/1, 2997/2, 2626/3, 2993/1, 361/2, 2183, 2285/6, 361/7 obręb 0001 
Gostynin. 

1.  INWESTOR 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o.  
09-500 Gostynin,  
ul. Kolejowa 24.                                                     

2.  JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA 
TECHNIKA SANITARNA KAZIMIERZ KURKOWSKI 
ul. Grobowa 15/17, lok. 4 
86-300 Grudziądz 

3.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
3.1. Umowa z Inwestorem, 
3.2. Plan sytuacyjno-wysokościowy z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500, 
3.3. Warunki techniczne nr 3/2020 dot. budowy sieci cieplnej magistralnej 2×DN300, wydane 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o., pismo znak NT 
17/02/20 z dnia 12.02.2020 r.,  

3.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta 
Gostynina uchwalony Uchwałą Nr 106/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 
2012 r., 

3.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Przytorze" uchwalony Uchwałą Nr 
52/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 r., 

3.6. Pismo dotyczące zgody na umieszczenie projektowanej sieci cieplnej magistralnej na 
działkach nr ew. 2286/3 i 2827/1, stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina, pismo 
znak K.6853.1.2020 z dnia 10.03.2020 r., 

3.7. Decyzja dotycząca zgody na lokalizację sieci cieplnej magistralnej 2×DN300 w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 1463W ul. Słowackiego (działka nr ewid.361/1) oraz drogi 
powiatowej nr 1452W ul. Czapskiego (działka nr ew. 2626/3), wydana przez Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Gostyninie, pismo znak ZDP.ST.5452/413/2020 z dnia 11.03.2020 r.,  

3.8. Pismo dotyczące zgody na dysponowanie nieruchomością na działkach o nr ew. 2997/3, 
2997/2, 2993/1 obr. Gostynin, wydane przez Gostynińską Spółdzielnię Mieszkaniową, pismo 
znak L.Dz.Ti/621/2020 z dnia 12.03.2020 r, 

3.9. Decyzja dot. zgody na umieszczenie sieci cieplnej magistralnej 2×DN300 w pasie drogowym 
drogi gminnej publicznej ul. Kolejowej na działce drogowej nr ew. 4730/8 i ul. Mazowieckiej na 
działkach drogowych nr ew. 2071/1, 2335/2, 2336/1, 2337/3, 2337/9, 2338/2, 2340/1, 2344/2  
i 2334/2 w Gostyninie, wydana przez Burmistrza Miasta Gostynina, pismo znak 
D.7230.1.29.2020 z dnia 19.03.2020 r., 

3.10. Pismo dotyczące zgody na umieszczenie projektowanej sieci cieplnej magistralnej na 
działkach nr ew. 2183, 2285/6, stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina, pismo znak 
K.6853.1.2020  
z dnia 08.04.2020 r., 

3.11. Protokół z narady koordynacyjnej nr GK.6630.56.2020 z dn. 2020-06-16 przeprowadzonej   
w Wydziale Geodezji i Kartografii Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego  
w Gostyninie, 

3.12. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci ciepłowniczej na działkach nr ew. 4604/5, 4607/6, 
4607/7, 4608/5, 4609/2, 4612/2 obr. 0001 Gostynin wydane przez firmę Bimerg, pismo z dnia 
30.06.2020 r., 
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3.13. Decyzja zmieniająca decyzję nr ZDP.ST.5452/413/2020 z dnia 11 marca 2020 roku na 
lokalizację sieci cieplnej magistralnej 2×DN300 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1463W  
ul. Słowackiego (działka nr ewid. 361/1) oraz drogi powiatowej nr 1452W ul. Czapskiego 
(działka nr ewid. 2626/3), w m. Gostynin, gm. Miasta Gostynina, wydana przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Gostyninie, pismo znak ZDP.ST.5452/1128/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., 

3.14. Decyzja dotycząca zmiany decyzji nr D.7230.1.29.2020 z dnia 19.03.2020 r. w zakresie 
zmiany lokalizacji projektowanej sieci cieplnej magistralnej 2×Dn300 w pasie drogowym drogi 
gminnej publicznej ul. Kolejowej na działce drogowej nr ewid. 4730/8 i ul. Mazowieckiej na 
działkach drogowych nr ewid. 2071/1, 2335/2, 2336/1, 2337/3, 2337/9, 2338/2, 2340/1, 2344/2 
i 2334/2 w Gostyninie wydana przez Burmistrza Miasta Gostynina, pismo znak 
D.7230.1.99.2020 z dnia 25 września 2020 r., 

3.15. Decyzja dot. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci cieplnej magistralnej 2×DN300 w Gostyninie, 
obręb ewid. 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401-1 Gostynin", wydana przez Burmistrza Miasta 
Gostyninia, pismo znak K.6220.13.2020 z dnia 13.10.2020 r., 

3.16. Decyzja nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie sieci cieplnej magistralnej z rur preizolowanych o dł. L = ca 1035 m  
i średnicy DN300, pismo znak IGP.6733.10.2020 z dnia 01.02.2021 r., 

3.17. Uzgodnienie lokalizacji sieci cieplnej magistralnej 2×DN300 w skrzyżowaniu pod torami linii 
kolejowej nr 33 Kutno – Brodnica w km 28,217 na dz. ew. nr 361/7 obręb 0001 Gostynin oraz  
w bezpośrednim sąsiedztwie z terenem kolejowym, wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie, pismo znak IZDK1h-505-70/2020 z dnia 
27.05.2020 r., 

3.18. Uzgodnienie lokalizacji przejścia sieci cieplnej magistralnej 2×Dn300 pod linią kolejową nr 33  
w Gostyninie, wydane przez PKP TELKOL Sp. z o.o., pismo znak RU1O1-504-215/2020  
z dnia 29.05.2020 r., 

3.19. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci ciepłowniczej w Gostyninie działka nr 361/7 obr. 
Gostynin, wydane przez PKP Energetyka S.A. Oddziała w Warszawie, pismo znak ERD2-
5717-339/20 z dnia 02.06.2020 r., 

3.20. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci ciepłowniczej preizolowanej dla realizowanego 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci cieplnej magistralnej 2×Dn300 w Gostyninie”, na 
terenie zamkniętym PKP, działka nr 361/7, obręb Gostynin, wydane przez TK TELEKOM Sp. 
z o.o., pismo znak LBPSe-508/0313/2020 z dnia 04.06.2020 r., 

3.21. Uzgodnienie inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej dla 
realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci cieplnej magistralnej 2×DN300  
w Gostyninie” na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 361/7  
z obrębu Gostynin w gminie Gostynin Miasto, wydane przez PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, pismo znak KNWa4.6141.210.2020.KR/27 
z dnia 16.06.2020 r 

3.22. Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i projektem 
geotechnicznym dla budowy sieci cieplnej magistralnej 2×DN300 rejonie ul. Kolejowej, 
Słowackiego i Mazowieckiej w Gostyninie, opracowana przez firmę Geotechnika Mazowsze – 
Marcin Kołpaczyński w maju 2020 r.,  

3.23. Opinia Nr 184/2020 dotycząca uzgodnienia lokalizacji i trasy sieci cieplnej magistralnej 
2×DN300 w skrzyżowaniu z torami kolejowymi w km 28,210 (odc. 1-10) oraz od strony toru nr 
106 w ul. Kolejowej (odc. 11-14) na dz. nr ew. 361/7, obr. 0001 Gostynin, gmina Gostynin, 
pow. gostyniński, woj. mazowieckie, wydana przez Kolejowy Zespół Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej, pismo znak KNWa2a.6315.109.2020.AP/2 UNP:  2020-0321368  
z dnia 28.07.2020 r.,  

3.24. Decyzja nr 85/LOK/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji 
polegającej na budowie sieci cieplnej magistralnej z rur preizolowanych, na terenie działki o nr 
ew. 361/7 z obrębu 0001 Gostynin, powiat gostyniński, wydana przez Wojewodę 
Mazowieckiego, pismo znak WI-I.746.1.28.2020.MP z dnia 07.09.2020 r., 
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3.25. Uzgodnienie niniejszego projektu budowlanego pn. „Budowa sieci cieplnej magistralnej 
2×Dn300 w Gostyninie” wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
w Gostyninie Sp. z o.o., pismo znak DN 180/11/20 z dnia 16.11.2020 r., 

3.26. Uzgodnienia z poszczególnymi właścicielami lub użytkownikami działek trasy oraz lokalizacji 
projektowanej sieci cieplnej magistralnej, 

3.27. Uzgodnienie projektu przejścia projektowanej sieci cieplnej pod torami kolejowymi wydane 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie, pismo znak 
IZDK1h-505-239/2020 z dnia 05.02.2021,  

3.28. Uzgodnienia międzybranżowe, 
3.29. Katalog i wytyczne projektowania firmy LOGSTOR. 

4.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci cieplnej preizolowanej wraz  

z instalacją alarmową dla zadania pn.: „Budowa sieci cieplnej magistralnej z rur preizolowanych o 
średnicy DN300 w Gostyninie”.   

Planowana inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka sieci cieplnej preizolowanej wraz  
z instalacją alarmową w celu podwyższenia bezawaryjności, sprawności i efektywności 
energetycznej systemu ciepłowniczego oraz uzyskania możliwości monitorowania szczelności 
przewodów. Cała inwestycja obejmuje sieć ciepłowniczą preizolowaną o łącznej długości ca 
1037,55 m (952,50 m na terenie otwartym, 85,05 m na terenie zamkniętym PKP) i średnicach 
219,1×4,5/315 mm oraz 329,3×5,6/450 mm. Miejscem włączenia jest istniejąca sieć cieplna 
napowietrzna 2×DN400 zlokalizowana na działce nr ew. 4604/6, na terenie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o., przy ul. Kolejowej 24 a jej koniec 
stanowi komora ciepłownicza przy ul. Czapskiego, dz. nr ew. 2993/1.    

Zakres niniejszego opracowania obejmuje sieć cieplną preizolowaną systemu Logstor  
o długości ca 1037,55 m.  
 Niniejszy projekt obejmuje elementy niezbędne do kompleksowego wykonania sieci cieplnych  
w technologii LOGSTOR. Zakłada się znajomość projektowanego systemu przez wykonawcę robót  
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania wszystkich elementów sieci cieplnej. W opisie 
podano jedynie najistotniejsze elementy. Szczegóły montażowe zostały zawarte w Poradniku 
montażu i eksploatacji LOGSTOR. 

5.  CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA 
Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej i projektu geotechnicznego dla budowy sieci 

cieplnej magistralnej 2×DN300 w rejonie ul. Kolejowej, Słowackiego i Mazowieckiej w Gostyninie, 
stwierdza się iż podłoże gruntowe poniżej warstwy nasypów tworzą rodzime grunty mineralne.  

We wszystkich wykonanych otworach pod warstwą nasypów niekontrolowanych 
(zbudowanych głównie z piasków drobnych, średnich i glin z domieszką gruzu i humusu)  
o miąższości 0,5÷1,1 m, nawiercono utwory plejstoceńskie, wykształcone w przewadze jako 
morenowe, spoiste gliny i gliny piaszczyste, miejscami (otwór nr 6) pod przykryciem 
wodnolodowcowych piasków średnich.  

Grunty warstw określonych jako IIa i IIb należą do gruntów wysadzinowych (grupa C), 
rozmakających i pęczniejących po dodatkowym nawilgoceniu. 

Podczas wykonywania wierceń (maj 2020) w otworach nr 2 i 6 stwierdzono występowanie 
swobodnego bądź nieznacznie napiętego zwierciadła wód na głębokości 1,40÷1,50 m p.p.t.  
W otworach nr 3 i 4 nawiercono także sączenia wód na głębokości 3,2÷4,1 m p.p.t. Na skutek 
długotrwałych opadów bądź ich braku oraz w okresie wiosennych roztopów istnieje możliwość 
wahania się poziomu wód podziemnych. Obecny stan zaliczono do stanów średnich. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Podłoże 
gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami geologicznymi. 
 Z uwagi na wymagania technologii montażu rurociągów przyjęto wymianę gruntu w obszarze 
wokół rur.  
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6.  OPIS ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1 Sieć cieplna magistralna  

6.1.1 Stan istniejący 
W chwili obecnej dystrybucja ciepła systemowego na terenie miasta Gostynina odbywa się za 

pomocą dwuprzewodowej sieci cieplnej zrealizowanej w systemie tradycyjnym (w obudowie 
kanałowej oraz napowietrznej).   

Z uwagi na zły stan techniczny istniejącej sieci cieplnej oraz dużą awaryjność wynikającą m.in.  
z jej kilkudziesięcioletniej eksploatacji, planuje się budowę nowego odcinka sieci cieplnej 
magistralnej 2×DN300 w technologii rur preizolowanych układanych bezpośrednio w gruncie  
z impulsowym systemem alarmowym.  

6.1.2 Trasa sieci cieplnej 
Zgodnie z ustaleniami z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gostyninie  

Sp. z o.o.  oraz wydanymi warunkami technicznymi, początek trasy ciepłociągu stanowi istniejący 
napowietrzny kolektor główny 2×DN400 zlokalizowany na terenie ciepłowni miejskiej w Gostyninie 
przy ul. Kolejowej 24, dz. nr ew. 4604/6. Połączenie z istniejącą osiedlową siecią cieplną 
zrealizować w komorze ciepłowniczej zabudowanej przy ul. Czapskiego, dz. nr ew. 2993/1.  

Projektowany przebieg sieci cieplnej magistralnej DN300 uwarunkowany jest m.in. 
uzgodnieniami z właścicielami działek, istniejącym uzbrojeniem terenu i drzewostanem, a także 
układem dróg.  

W fazie projektowej, przed złożeniem na Naradę Koordynacyjną Starostwa Powiatowego  
w Gostyninie oraz przed uzgodnieniem projektu zlokalizowanego na terenie kolejowym uznanym 
za zamknięty, miejsca włączenia do s.c. wraz z proponowaną trasą sieci ciepłowniczej uzgodniono  
z właścicielami poszczególnych działek, dysponentami infrastruktury podziemnej oraz Zarządcami 
dróg powiatowych i gminnych przebiegających na terenie objętym opracowaniem.  

Sieć cieplną magistralną 2×DN300 zaprojektowano z rur preizolowanych ze standardową 
izolacją rurociągów, wyposażonych w impulsowy system sygnalizacji stanów alarmowych.  

Przejścia rurociągów ciepłociągu pod drogami stanowiącymi jezdnie lokalne oraz przejście 
pod torami kolejowymi wykonać w rurach przeciskowych z tworzyw sztucznych na bazie żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (np. typu HOBAS GRP), układanych metodą 
sterowanego przecisku hydraulicznego opisaną w p.6.1.5. niniejszego opisu technicznego.  

Przejścia rurociągów sieci cieplnej pod torami kolejowymi należy wykonać w rurach 
przeciskowych o klasie sztywności SN 128000 i średnicy 650×33mm. 

Trasę przebiegu sieci cieplnej magistralnej realizować zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu oraz profilami podłużnymi. 

Na trasie sieci występują skrzyżowania z istniejącymi sieciami wodociągowymi, 
kanalizacyjnymi, gazowymi, liniami telekomunikacyjnymi oraz kablami energetycznymi.  

Stan zagospodarowania terenu po wykonaniu sieci nie ulegnie zmianie. Roboty 
odtworzeniowe zostaną w pełnym zakresie zrealizowane przez Wykonawcę.  

6.1.3 Parametry techniczne projektowanej sieci cieplnej  

 Temperatura czynnika grzejnego w okresie zimowym: trwz=130C, trwp=70C, 

 Temperatura czynnika grzejnego w okresie letnim: trwz=65C, trwp=40C, 
 Łączne długości sieci cieplnej z podziałem na średnice (dla całego zamierzenia 

inwestycyjnego): 
o 2×219,1×4,5/315 mm,  L=    13,85 m 
o 2×323,9×5,6/450 mm,  L=1023,70 m 
o Razem   L=1037,55 m 

 Łączne długości sieci cieplnej z podziałem na lokalizację: 
o proj. sieć cieplna zlokalizowana na terenie otwartym  L= 952,50 m 
o proj. sieć cieplna zlokalizowana na terenie zamkniętym  L=   85,05 m 
o Razem       L=1037,55 m 
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6.1.4 Roboty ziemne 
 Przed przystąpieniem do wykopów sprawdzić zgodność z projektem, wytyczonej przez 
uprawnionego geodetę, trasy przebiegu sieci cieplnej magistralnej w terenie.  
 Zaznaczyć miejsca występowania kolizji i w tych miejscach wykonać ręczne przekopy 
kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i przebiegu istniejącego 
uzbrojenia podziemnego. Przekopy realizować pod nadzorem ich użytkowników a następnie 
porównać z protokółami z narad koordynacyjnych usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 
terenu. W razie rozbieżności rzeczywistych rzędnych kolizji z podanymi w projekcie należy 
zawiadomić projektanta.  

Ponadto w zakres robót przygotowawczych przed przystąpieniem do robót ziemnych wchodzą: 
 Rozebranie nawierzchni. 
 Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
 Wyznaczenie w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi 
 dowozu do strefy montażowej. 
 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za  

 pomocą znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 
Przejścia pod drogami lokalnymi oraz torami kolejowymi realizować metodą sterowanego 

przecisku hydraulicznego, szczegółowo opisanego w p.6.1.5. niniejszego opisu technicznego. 
Roboty wykonywane na pozostałych odcinkach realizować metodą wykopową. 

Wykop należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050.  
 Wykopy wykonywać mechanicznie, do głębokości o 0,20 m mniejszej niż projektowana. 
Pogłębianie do właściwej wartości wykonywać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągów 
preizolowanych. Rzędna dna wykopu powinna być niższa o 0,10 m od dolnej krawędzi płaszcza 
rury. Przestrzeń tę stanowi podsypka z piasku lub drobnego żwiru nie zawierającego kamieni. 

Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać  3 cm.  
Analogiczne wypełnienie powinna stanowić warstwa zasypki do wysokości 10 cm ponad górną 
krawędź płaszcza. Nad tą warstwą piasku należy umieścić taśmę ostrzegawczą, wykonaną  
z polietylenu.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.  

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 1997-1. Grunt 
ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do zasypki 
nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu  
i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. Minimalna wysokość 
zasypki – 0,4 m. 

Podczas zagęszczania gruntu utrzymywać jego wilgotność zgodnie z PN-B-02481. Wilgotność 
zagęszczania gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej wartości. Wymagany 
stopień zagęszczenia gruntu  95%. 

Szerokość wykopu do montażu ciepłociągu podano na rysunku szczegółowym. 
 W miejscach połączeń mufowych pogłębić i poszerzyć wykop a na załamaniach trasy 
ciepłociągu wykonać poszerzenie wykopu zgodnie z Poradnikiem montażu i eksploatacji. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać 
ręcznie w  odległości ustalonej z właścicielami sieci.  
 W zasięgu koron drzew prace ziemne należy także wykonywać ręcznie, bez uszkadzania ich 
korzeni, i z wykorzystaniem metod pozwalających na adaptację istniejącego drzewostanu. Prace te 
prowadzić pod fachowym nadzorem ogrodniczym. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych 
robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie),  
w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego 
używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 



 
 

8

Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić, czy rodzaj gruntu odpowiada 
określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
 W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady  
o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 
Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad,  
w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć,  
w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub 
taśmami ostrzegawczymi. 
 Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca 
robót powinien zapewnić stały dozór. 
 Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co 
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15 m. 

Miejsca pracy z urządzeniami wibracyjnymi mają być oznakowane przenośnymi zaporami oraz 
mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji 
techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 

6.1.5 Przejście rurociągów sieci cieplnej pod drogami i torami kolejowymi 
 Przejścia rurociągów ciepłociągu pod drogami stanowiącymi jezdnie lokalne oraz przejście 
pod torami kolejowymi wykonać w rurach przeciskowych z tworzyw sztucznych na bazie żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (np. typu HOBAS GRP), układanych metodą 
sterowanego przecisku hydraulicznego  
 Przejścia rurociągów sieci cieplnej pod torami kolejowymi należy wykonać w rurach 
przeciskowych o klasie sztywności SN 128000 i średnicy 650×33mm. 

W metodzie tej można wyróżnić dwa etapy.  
Pierwszy etap to wiercenie pilotowe wiertłem ślimakowym z jednoczesnym przeciskiem 

hydraulicznym stalowych rur osłonowych. Urabianie gruntu odbywa się wiertłem ślimakowym,  
a transport urobku - systemem przenośników ślimakowych. Urobek odbierany jest w wykopie 
początkowym do zasobników a następnie za pomocą dźwigu jest przenoszony na powierzchnię 
terenu. Sterowanie procesem przecisku odbywać się może tyko w czasie pierwszego etapu pracy. 
Korektę kierunku wiercenia uzyskuje się przy pomocy specjalnie ukształtowanego wiertła 
ślimakowego. Bezpośrednio za wiertłem ślimakowym, znajduje się diodowa tablica celownicza. 
System przenośników ślimakowych posiada specjalnie wydrążoną tuleję, poprzez którą przy 
pomocy kamery cyfrowej umieszczonej w teodolicie, można obserwować diodową tablicę 
celowniczą. Obraz diodowej tablicy celowniczej przekazywany jest na monitor i obserwowany 
przez operatora. Tak przekazywany obraz jest porównywany i weryfikowany z zadanym kierunkiem 
oraz spadkiem projektowanego rurociągu. 

Po ukończeniu wiercenia pilotowego rozpoczyna się drugi etap - przecisk właściwych rur 
osłonowych lub ewentualne dodatkowe rozwiercanie z jednoczesnym przeciskiem właściwych rur 
osłonowych. W drugim przypadku po osiągnięciu wykopu docelowego przez głowicę pilotową,  
w wykopie początkowym na końcu rur osłonowych montuje się głowicę poszerzającą,  
a bezpośrednio za nią właściwe rury osłonowe. Jednocześnie zmienia się kierunek obrotu 
przenośników ślimakowych, tak aby od tej chwili urobek był transportowany do wykopu 
docelowego. 

Długości wbudowywanych jednorazowo rurociągów ww. metodą wynoszą do 60 m, a średnice 
od 300 do 800 mm. 

Na potrzeby realizacji przecisku pod torami kolejowymi w projekcie przyjęto komorę 
początkową o wymiarach 4,0×8,0m oraz komorę końcową o wymiarach 4,0×4,0m. Ściany komór 
wykonać za pomocą grodzić G62 z rozparciem w górnych częściach. Montaż grodzic realizować za 
pomocą głowic bezrezonansowych. 
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6.1.6 Konstrukcja odciążająca tory 
Jako zabezpieczenie czynnych torów kolejowych zaprojektowano wiązki 5-cio szynowe  

o długości 4,0 m z obejmami typu szwajcarskiego, po uprzednim ich przeliczeniu zgodnie  
z obowiązującymi normami. Konstrukcje odciążające z szyn pełnią rolę dźwigarów nośnych. Na 
wiązki można użyć szyn staroużytkowych S49 o dopuszczalnym zużyciu do 10 mm, przy czym 
powinny to być szyny o jednakowym zużyciu z dopuszczalną tolerancją (+/-) 2mm. 

Belki poprzeczne z pary zespawanych ze sobą kątowników L100×200×10 mm wzmocnionych 
płaskownikiem 10×220, oraz chomąta z żebrami w rozstawie co 0,65m. Konstrukcja odciążająca 
powinna spełniać wymagania normy branżowej BN-73/8939-04. Tor w miejscu ułożenia konstrukcji 
odciążającej przed przystąpieniem do robót powinien być zbadany i doprowadzony do zgodności  
z przepisami PKP „D1" a w szczególności styki szyn na długości odciążenia winny być 
zlikwidowane, podkłady sprawdzone czy nie posiadają pęknięć i nadmiernie zużytych elementów 
przytwierdzenia. W razie zaistnienia nieprawidłowości, podkłady powinny być wymienione na nowe 
i starannie podbite. Przy zakładaniu konstrukcji odciążającej należy przestrzegać zasad osłonięcia 
robót zgodnie z przepisami PKP „D1” i „E1". 

W każdym z torów, przed montażem konstrukcji odciążającej należy podbić (podkłady)  
w strefie zabudowy. Wybrać podsypkę z okienek pod zabudowę belek konstrukcji odciążającej.  
W okienkach należy zabudować belki konstrukcji i zamontować kaptury. 

Roboty zabudowy i wybudowy konstrukcji: 
 dowóz i rozładunek materiałów stalowych wykonać przy krótkim zamknięciu toru dla 

ruchu pociągów, 
 montaż i demontaż konstrukcji odciążającej przy ograniczeniu prędkości ruchu 

pociągów do 40 km/h. 
Po zabudowie konstrukcji i rozpoczęciu robót przewiertowych wprowadzić ograniczenie 

prędkości jazdy pociągów do 20 km/h, które należy utrzymywać do czasu zakończenia robót 
przewiertowych - zatrzymania ruchu rury przeciskowej. 

Po rozpoczęciu robót należy w ramach codziennej konserwacji konstrukcji dokonywać 
pomiarów sprawdzających stan torów. 

Po demontażu konstrukcji i wbudowaniu w tory oczyszczonego tłucznia należy podbić 
(podkłady) w strefie zabudowy konstrukcji. 

W przypadku stwierdzenia przez nadzór PKP PLK w czasie pomiarów sprawdzających 
wystąpienia osiadania toru należy dokonać jego podbicia pod nadzorem pracowników tego 
zakładu. Na podstawie protokołu z odbioru robót nadzór PKP PLK podejmie decyzję o odwołaniu 
ograniczenia prędkości. 

Obliczenia statyczne oraz dobory poszczególnych elementów konstrukcji odciążającej tory 
kolejowe ujęto w odrębnym opracowaniu pn.: "Budowa sieci cieplnej magistralnej 2×DN300  
w Gostyninie" - przejście sieci cieplnej pod torami kolejowymi. 

6.1.7 Elementy sieci cieplnej z rur preizolowanych 
Sieć cieplną magistralną zaprojektowano z rur i kształtek preizolowanych z barierą 

antydyfuzyjną z izolacją serii 1, wyposażonych w impulsowy system sygnalizacyjno-alarmowy.  
Z uwagi na konieczność wykonania obliczeń sieci dotyczących jej układu geometrycznego, 

schematu montażowego, schematu instalacji alarmowej, wydłużeń termicznych i izolacji termicznej 
przyjęto rurociągi wg technologii firmy Logstor. Wśród producentów rur preizolowanych mających 
równoważne parametry znajdują również inne firmy: m.in. FINPOL oraz ISOPLUS. 
 Zastosowane materiały winny spełniać wymagania norm PN-EN 253:2020-01, PN-EN 
448:2020-01 i PN-EN 489-1:2020-01.  

6.1.7.1 Rurociągi  
 Przyjęto rury preizolowane z barierą antydyfuzyjną z trójwarstwowej foli 
aluminiowopolimerowej umieszczonej pomiędzy pianką a płaszczem HDPE wyprodukowane 
metodą ciągłą.    
         Rury preizolowane składają się z trzech integralnych części: 
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 rury stalowej ze szwem  wykonanej ze stali gatunku  P235TR1, P235TR2 zgodnie z normą  
PN-EN 10217-1 lub P235GH zgodnie z normami EN 10217-2 lub EN 10217-5. Rury te 
spełniają wymagania określone  w normie PN-EN 253 oraz posiadają świadectwo odbioru  
p. 4.3.1 zgodnie z PN-EN 10204, 

– otaczającej ją pianki sztywnej PUR spełniającej wymagania PN-EN 253, 

– płaszcza zewnętrznego z HDPE wg PN-EN 253 p. 4.3.1. 
 W piance poliuretanowej rur i elementów preizolowanych umieszczone są przewody 
impulsowego systemu sygnalizacyjno-alarmowego. 

6.1.7.2 Kolana prefabrykowane  
 Dla wszystkich średnic przyjęto prefabrykowane kolana preizolowane łuków: 

 formowanych na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdłużnym  
(w przypadku stosowania rur ze szwem położenie szwu musi być pod kątem 45° do 
płaszczyzny gięcia), 

 spawanych doczołowo - wykonanych przez gięcie na gorąco rury stalowej lub przez 
formowanie na gorąco płyt stalowych i łączenie ich za pomocą spawania, 

 Wykluczono możliwość stosowania łuków segmentowych wykonanych przez spawanie 
doczołowe prostych odcinków rur. Dla łuków formowanych na zimno i spawanych doczołowo 
muszą być spełnione wymagania punktów 4.1.3. normy PN-EN 448. 

6.1.7.3 Odgałęzienia  
Wszystkie odgałęzienia zaprojektowano jako górne o kształcie prostopadłym a także 

równoległym za pomocą trójników prefabrykowane wykonane jako:  
 trójniki kute  
 trójniki z wyciąganą szyjką. 

 Nie dopuszcza się stosowania odgałęzień ze stalowymi mufami składanymi.  

6.1.7.4 Złącza mufowe  
 Zaprojektowano złącza termokurczliwe usieciowane, podwójnie uszczelnione z klejem i masą 
uszczelniająca odporną na penetrację wilgoci.  
 Do izolowania złączy na budowie stosować płynną piankę poliuretanową producenta systemu 
preizolowanego w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do 
zaizolowania pojedynczego złącza, oddzielnie dla każdej średnicy i każdego złącza. 
 Zastosowane złącza muszą umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza, na 
ciśnienie min. 0.2 bar.  Próbę  szczelności należy wykonać przed zaizolowaniem.  
 Niedopuszczalne jest stosowanie muf termokurczliwych, w których sieciowane są również 
obszary bezpośredniego sąsiedztwa otworów na korki uszczelniające. 
 Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie  PN-EN 489:2015-12. 

6.1.8 Kompensacja wydłużeń termicznych  
 Kompensacja wydłużeń termicznych realizowana będzie poprzez naturalne załamania tras 
ciepłociągu (tzw. kompensacji kształtowej). Trasę sieci ciepłowniczej zoptymalizowano pod kątem 
maksymalnie możliwego uproszczenia układu geometrycznego i skrócenia długości, wykorzystując 
możliwości technologiczne sieci preizolowanej.  
 Aby umożliwić swobodne przemieszczanie się rurociągów na załamaniach tras 
zaprojektowano poduszki kompensacyjne. Ilość i miejsce ich ułożenia pokazano na schemacie 
montażowym. 

6.1.9 Armatura odcinająca  
Na odgałęzieniach od głównych rurociągów sieci cieplnej magistralnej, za trójnikami 

oznaczonymi jako Tp1 oraz Tr1 zaprojektowano preizolowane zawory odcinające. Preizolowana 
armatura odcinająca spełnia wymagania normy EN 488, składa się ze stalowego korpusu, 
polerowanej kuli wykonanej ze stali nierdzewnej, uszczelnienia teflonowego i nierdzewnych sprężyn 
dociskowych zapewniających szczelność. Końcówka trzpienia wykonana jest ze stali nierdzewnej. 
Każdy z preizolowanych zaworów odcinających wyposażyć w przedłużenie trzpienia, umożliwiające 
otwieranie/zamykanie armatury z poziomy gruntu, zakończone w skrzynce ulicznej do zasuw.  
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Ponadto przed i za skrzyżowaniem z istniejącymi torami kolejowym zaprojektowano 
preizolowaną armaturę odcinającą, którą należy zabudować w projektowanych studzienkach 
zaworowych oznaczonych na PZT jako Sz1 i Sz2. Szczegóły ww. studzienek zaworowych 
załączono do niniejszego projektu. 

6.1.10 Odwodnienia i odpowietrzenia  
 Odpowietrzenie sieci cieplnej realizowane będzie poprzez zespół armatury odpowietrzającej 
zamontowanej w studzience zaworowej, oznaczonej na PZT jako Sz3, zlokalizowanej w pobliżu 
skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Czapskiego.  Odwodnienie sieci cieplnej zaprojektowano poprzez 
zespół armatury odwadniającej zamontowanej w studzience zaworowej znaczonej jako Sz2 
zlokalizowanej na działce nr 361/7 oraz poprzez rurociągi odwadniające zabudowane w istniejącej 
komorze ciepłowniczej zabudowanej przy ul. Czapskiego. Zespół armatury 
odpowietrzającej/odwadniającej musi spełniać wymagania PN-EN 488.  
 Miejsca odpowietrzeń oraz odwodnień sieci cieplnej magistralnej pokazano na profilach 
podłużnych a szczegół studzienki zaworowej załączono do niniejszego projektu. 

6.1.11 Płukanie i czyszczenie od wewnątrz rurociągów preizolowanych  
Płukanie i czyszczenie rurociągów nie jest wymagane. Wykonuje się je w uzasadnionych 

przypadkach, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru. Dla rurociągów o średnicy DN32÷200 
ewentualne płukanie rurociągów należy prowadzić wykorzystując wodę wodociągową z próby 
ciśnieniowej, metodą „na wypływ”. Szybkość płukania powinna być równa maksymalnej szybkości 
eksploatacyjnej czynnika grzejnego, tj. 1,5 m/s. Pobór próbki wody (min. 1,5 litra) powinien 
nastąpić w końcowej fazie płukania z dolnej części przewodu odpływowego. Czas płukania i ich 
liczbę ustala się indywidualnie w zależności od oceny próbek wody. 

Płukanie rurociągów DN250÷DN400 należy prowadzić wykorzystując wodę wodociągową  
(z próby ciśnieniowej gdy była przeprowadzana). Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej 
rurociągów przeprowadzić zrzut wody za pomocą podłączenia wody wodociągowej i sprężonego 
powietrza do przewodów, co ma na celu zwiększenie burzliwości przepływu oraz szybkości 
wypływającej wody. Ciśnienie wody i powietrza należy regulować za pomocą zaworów tak, aby 
istniała możliwość odprowadzania wody do kanalizacji i nie następowały uderzenia hydrauliczne  
w rurociągach. Na przewodzie wodociągowym zamontować zawór zwrotny. Ciśnienie sprężonego 
powietrza max. 0,6 MPa. Powyższą metodę należy stosować zawsze po wykonaniu próby 
ciśnieniowej, niezależnie od stosowania innych sposobów czyszczenia rurociągów (z wyjątkiem 
płukania metodą na wypływ). Czas płukania i ewentualne ilości płukań ustala się indywidualnie  
w zależności od oceny próbek wody. 

6.1.12 Ciśnieniowa próba hydrauliczna  
Po wykonaniu sieci cieplnej należy przeprowadzić próbę szczelności „na zimno”, na ciśnienie 

próbne wynoszące 0,9 MPa. Próbę szczelności wykonać w temperaturze powyżej 0C, 
napełniając sieć wodą na 24 godziny przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych uważa się za 
zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu próby tj. 45÷60 min., nie stwierdzono spadku ciśnienia 
na manometrze a szwy spawane nie wykazują przecieku wody ani pocenia się. Minimalny okres, 
w którym ciśnienie próbne nie powinno ulec zmianie wynosi 15 min. 

6.1.13 Wytyczne montażu  
Przed przystąpieniem do wykopów sprawdzić zgodnie z projektem  przebieg sieci ciepłowniczej  

w terenie. Zaznaczyć miejsca występowania kolizji i w tych miejscach, celem ustalenia 
rzeczywistych rzędnych kolizji, wykonać ręcznie wykopy, zachowując szczególną ostrożność.  

Zapoznać się z protokółem z Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.56.2020 z dnia 16.06.2020 r. 
oraz z Opinią Nr 184/2020 dotyczącą uzgodnienia lokalizacji trasy sieci cieplnej magistralnej 
2×DN300 w skrzyżowaniu z torami kolejowymi w km 28,210 (odc. 1÷10) oraz od strony toru nr 106 
w ul. Kolejowej (odc. 11÷14) na dz. nr 361/7, obr. 0001 Gostynin, gmina Gostynin, pow. gostyniński, 
woj. mazowieckie. W razie rozbieżności rzeczywistych rzędnych kolizji z podanymi  
w projekcie należy zawiadomić projektanta.  
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Przejście pod drogami lokalnymi oraz torami kolejowymi realizować metodą sterowanego 
przecisku hydraulicznego, szczegółowo opisanego w p.6.1.5. niniejszego opisu technicznego. 
Roboty wykonywane na pozostałych odcinkach realizować metodą wykopową. 
 W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie, bez uszkadzania ich korzeni,  
z wykorzystaniem metod pozwalających na adaptację istniejącego drzewostanu. Prace prowadzić 
pod fachowym nadzorem ogrodniczym. 

Montaż sieci cieplnej preizolowanej realizować zgodnie z zaleceniami montażowymi zawartymi  
w poradnikach montażu i eksploatacji. 
 Rury preizolowane układać w wykopach o skarpach pochyłych na podsypce piaskowej 
grubości ok. 10 cm. Należy zachować projektowane spadki i zagłębienia rurociągów pokazane na 
profilach sieci. Szerokość dna wykopu powinna zapewniać  min. 0,15 m odstępu między 
rurociągami i min. 0,10 m  między rurociągiem a ścianą wykopu. W miejscach wykonywania 
połączeń elementów preizolowanych wykop należy  odpowiednio poszerzyć i pogłębić.  
 Po ułożeniu i zmontowaniu rurociągów należy wykonać zasypkę piaskową  grubości min. 0,10 
m powyżej górnej powierzchni rur. Na tak wykonanej zasypce należy ułożyć  taśmę ostrzegawczą. 
Podsypka i zasypka musi być zagęszczona tak aby wytworzyć jednorodne  warunki pracy całej 
sieci cieplnej. Po ustabilizowaniu zasypki, jeśli uzgodnienia z właścicielami terenu nie stanowią 
inaczej, pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym.  
 Zaleca się aby montaż sieci cieplnej z rur preizolowanych odbywał się przy sprzyjających 
warunkach pogodowych. W projekcie założono, że spawanie rurociągów odbywać się będzie przy 

temperaturze zewnętrznej min. +10C, a w przypadku niższej temperatury zewnętrznej pod 
namiotem z zastosowaniem ogrzewania miejsc spawanych.   
 W przypadku wykonywania spawania lub hermetyzacji złączy, gdy występują opady 
atmosferyczne,  prace należy wykonywać pod osłoną np. namiotu z folii.  
 Montaż rurociągów preizolowanych wykonywać bezpośrednio w wykopie. Dopuszcza się 
spawanie na zewnątrz wykopu o ile istniejące uzbrojenie umożliwi bezkolizyjne późniejsze ułożenie 
rurociągów w wykopie.  
 Przed przystąpieniem do prac spawalniczych należy prawidłowo przygotować powierzchnie rur 
do spawania poprzez usunięcie warstwy oleju antykorozyjnego przy użyciu aktywnych odolejaczy 
(bez rozpuszczalników) oraz staranne oczyszczenie z pianki poliuretanowej, oszlifowanie 
powierzchni czołowych rury przewodowej za pomocą szlifierki kątowej i wykonanie ukosowania.  
 W celu ochrony pianki izolacyjnej przed płomieniem palnika należy stosować osłony z blachy 
aluminiowej po dwie na złącze lub maty odporne na wysokie temperatury. 
 Rurociągi do spawania powinny być usytuowane współosiowo z wykorzystaniem 
centrowników. 
 Wszystkie połączenia rur i elementów przewodowych należy wykonać za pomocą spawania 
metodą TIG (141) w osłonie argonu. Dopuszczalna klasa wadliwości złączy na poziomie klasy „B” 
wg PN-EN ISO 5718:2009 i PN-EN ISO 15609-2:2005. 
 Prace spawalnicze mogą wykonywać tylko spawacze, którzy posiadają książeczkę spawacza  
i ważne uprawnienia do spawania metodą TIG w zakresie projektowanych średnic i grubości 
ścianek rur stalowych. Prace spawalnicze wykonywać zgodnie z Instrukcją technologicznego 
spawania WPS. Instrukcje technologicznego spawania mają być cały czas na budowie. Ponadto 
przed przystąpieniem do spawania należy sprawdzić czy: 

 spoiwa posiadają aktualne atesty wytwórcy,  
 łączone elementy odpowiadają podanym w dokumentacji.  

 Spawacz przystępujący do pracy ma dokładnie znać przepisy BHP i ochrony 
przeciwpożarowej obowiązujące na tym stanowisku oraz przy montażu i spawaniu rurociągów, 
potwierdzone stosownym dokumentem.  

Należy przeprowadzić badania nieniszczące złączy obejmujące: 
 100% złączy dla badań wizualnych (VT), 

 100% złączy dla badań radiologicznych lub ultradźwiękowych. 
Z badań VT jak i ultradźwiękowych czy radiograficznych należy sporządzić protokoły.   
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6.1.14 Montaż impulsowego systemu sygnalizacyjno-alarmowego  
 Projektowaną sieć cieplną magistralną wyposażono w impulsowy system sygnalizacyjno-
alarmowy. Impulsowy system nadzoru dla rur preizolowanych umożliwia w oparciu o dwa 
nieizolowane przewody miedziane umieszczone w izolacji ciągły nadzór i monitoring rurociągów 
ciepłowniczych. Dzięki temu, gdy w skutek uszkodzenia płaszcza rur, wycieku wody z rur 
przewodowych lub nieszczelnych złączy mufowych pojawi się wilgoć w izolacji, jest ona natychmiast 
sygnalizowana. 
 Impulsowy system sygnalizacyjno-alarmowy działa na zasadzie odbicia impulsu elektrycznego 
przez nagromadzoną wilgoć bądź przerwę przewodu. W trakcie uruchamiania systemu należy 
zapisać przebieg impedancji kanału, który zostaje zapamiętany jako wzorzec. W trakcie eksploatacji 
systemu przebieg aktualnego sygnału jest porównywany z wzorcem a odchylenia rejestrowane są 
jako awarie. 
 Minimalna wartość rezystancji izolacji poliuretanowej dla systemu wysokorezystancyjnego (bez 
filców) powinna wynosić co najmniej 50 MΩ dla 1,0 km rurociągu (2,0 km obwodu pętli elektrycznej). 

Wyposażenie rur stanowią dwa przewody miedziane o przekroju 1,5 mm2, ułożone w izolacji 
termicznej 15÷20 mm od rury stalowej. Jeden z przewodów jest ocynowany i posiada srebrnoszary 
kolor, drugi (czerwony) jest z czystej miedzi. 

Łączenie przewodów alarmowych wykonywać za pomocą łączników zaciskowych  
z nałożonymi koszulkami termokurczliwymi. Do łączenia przewodów ww. systemu można 
przystąpić po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania połączeń spawanych. Rurociągi 
preizolowane należy układać w taki sposób aby przewód ocynowany znajdował się po prawej 
stronie rurociągu, patrząc od strony źródła ciepła. 
 W projekcie, zgodnie z ustaleniami z Zarządcą sieci tj. MPEC Sp. z o.o. w Gostyninie, 
zaprojektowano dwie pętle pomiarowe (rurociąg zasilający oraz powrotny) w systemie impulsowym 
zamkniętym, obejmujące nadzór wyłącznie nad rurociągami nowoprojektowanymi. 
Nowoprojektowanego systemu alarmowego nie należy łączyć z istniejącymi obwodami.  
 W celu wykrywania i lokalizacji awarii należy w miejscu zamknięcia pętli zabudować lokalizator 
stacjonarny typ X4. Ww. lokalizator obsługuje dwie pętle zamknięte o całkowitej długości 5000 m co 
odpowiada odcinkowi 2500 m rury. Pomiary i lokalizacja stanów awaryjnych wykonywana jest 
poprzez wewnętrzny „radar kablowy”-reflektometr. 

W rozważaniach projektowych przyjęto początek pętli pomiarowej w wolnostojącej szafce 
lokalizatora zabudowanej na terenie ciepłowni przy ul, Kolejowej. Zakończenie drutów alarmowych 
w istniejącej komorze ciepłowniczej przy ul. Czapskiego zrealizować poprzez zapętlenie 
przewodów za pomocą złączek pod końcówką termokurczliwą. 

Montaż systemu sygnalizacyjno-alarmowego wykonać wg zasad zawartych w instrukcji 
montażu.  
 Po zakończeniu montażu wykonać pomiary instalacji alarmowej zgodne z dokumentacją  
powykonawczą. 
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7.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

Lp. Nazwa J.m. Ilość 
 Dn 300 (323,9×5,6/450)   

1 
Rura preizolowana L=12,0m Dn300 (323,9,×5,6/450) conti z barierą 
antydyfuzyjną i instalacją impulsową 

szt. 156 

2 
Trójnik preizolowany prostopadły 45º (Dn300/Dn200) z instalacją impulsową 
L=1,50m, L1=1,10m 

szt. 2 

3 
Trójnik preizolowany równoległy 90˚ (Dn300/Dn80) z instalacją impulsową 
L=1,50m, L1=0,65m (z szyjką wyciąganą na gorąco) 

szt. 2 

4 
Łuk preizolowany równoramienny 2,5D 65º L=1,50m (Dn300) z instalacją 
impulsową  

szt. 2 

5 
Łuk preizolowany równoramienny 2,5D 80º L=1,50m (Dn300) z instalacją 
impulsową  

szt. 6 

6 
Łuk preizolowany równoramienny 2,5D 85º L=1,50m (Dn300) z instalacją 
impulsową 

szt. 6 

7 
Łuk preizolowany równoramienny 2,5D 90º L=1,50m (Dn300) z instalacją 
impulsową 

szt. 40 

8 
Łuk preizolowany różnoramienny 2,5D 90º L1×L2=1,5×2,0m (Dn300)  
z instalacją impulsową, (izolacja Seria 2 - 323,9×5,6/500) 

szt. 2 

9 Zawór odcinający preizolowany (Dn300) L=1,80m z instalacją impulsową szt. 2 

10 
Zawór odcinający preizolowany z podwójnym 
odpowietrzeniem/odwodnieniem (Dn300) L=2,50m z instalacją impulsową 

szt. 4 

11 Końcówka termokurczliwa Ø323,9/450 szt. 2 

12 Pierścień uszczelniający Ø450 podwójny kpl. 2 

13 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie SXWP D450 L=720mm kpl.  260 

14 Pianka nr 12 szt. 260 

15 Łańcuch uszczelniający ŁU9-16 kpl. 2 

 Dn 200 (219,1×4,5/315)   

16 
Rura preizolowana L=12,0m Dn200 (219,1×4,5/315) conti z barierą 
antydyfuzyjną 
i instalacją impulsową 

szt. 1 

17 
Rura preizolowana L=6,0m Dn200 (219,1×4,5/315) conti z barierą 
antydyfuzyjną 
i instalacją impulsową 

szt. 1 

18 Zawór odcinający preizolowany (Dn200) L=1,50m z instalacją impulsową szt. 2 

19 Przedłużenie trzpienia armatury odcinającej szt. 2 

20 Skrzynka uliczna do zasuw kpl. 2 

21 
Łuk preizolowany równoramienny 2,5D 90º L=1,50m (Dn200) z instalacją 
impulsową 

szt. 2 

22 
Łuk preizolowany różnoramienny 2,5D 85º L1×L2=1,5×1,0m (Dn200)  
z instalacją impulsową 

szt. 2 

23 Końcówka termokurczliwa Ø219,1/315 szt. 2 

24 Pierścień uszczelniający Ø315 podwójny kpl. 2 

25 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie SXWP D315 L=650mm kpl. 10 

26 Pianka nr 10 szt. 10 

27 Przejście szczelne typ ZW Dn300 kpl. 2 

 Dn 80 (88,9×3,2/160)   

28 Zwężka preizolowana (Dn80/Dn65) L=1,00m z instalacją impulsową szt. 2 

29 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie SXWP D160 L=650mm kpl. 2 

30 Pianka nr 5 szt. 2 

 Dn 65 (76,1×2,9/140)   

31 Zawór odcinający preizolowany (Dn65) L=1,50m z instalacją impulsową szt. 2 

32 Przedłużenie trzpienia armatury odcinającej szt. 2 

33 Skrzynka uliczna do zasuw kpl. 2 

34 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie SXWP D140 L=650mm kpl. 2 
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Lp. Nazwa J.m. Ilość 

35 Pianka nr 4 szt. 2 

 System alarmowy   
36 Puszka końcowa (terminal) 1517 kpl. 2 

37 Lokalizator usterek X4 kpl. 1 

38 
Podwójny kabel przyłączeniowy koncentryczny (wtapiany w płaszcz) RG63, 
125Ω z końcówkami UHF (5,0m) 

kpl. 2 

39 Wolnostojąca zewnętrzna szafka do montażu elementów systemu nadzoru kpl. 1 

 Materiały niepreizolowane   

40 Taśma smarna szt. 3 

41 Taśma ostrzegawcza (500m) szt. 5 

42 Koszulki izolacyjne czerwone i niebieskie (25+25 szt.) opak. 11 

43 Taśma papierowa (50,0m) szt. 20 

44 Łącznik zaciskowy (100 szt.) opak. 6 

45 Lut (500 gr.) szt. 4 

46 Pasta lutownicza (175 gr.) szt. 2 

47 Drut miedziany ocynk. (25m) szt. 2 

48 Podtrzymka drutu (50 szt.) opak. 34 

49 Mata piankowa 2,0×1,0×0,04m szt. 245 

50 
Studzienka zaworowa z kręgów bet. Ø2000 bet. na fundamencie z bloczków 
betonowych 

kpl. 3 

51 
Rura stalowa przewodowa typ B ze stali R35 lub P35Gh Dz×g=60,3×3,2 mm 
wg PN-EN 10216+A2:2009 (odwodnienia) 

m 2,95 

52 
Rura stalowa przewodowa typ B ze stali R35 lub P35Gh Dz×g=323,9×8,8 
mm wg PN-EN 10216+A2:2009  

m 5,40 

53 
Izolacja z wełny mineralnej o grubości 100 mm zabezpieczona płaszczem  
z blachy stalowej oc., rurociągów o średnicy Dn300  

m2 8,89 

54 Zawór kulowy spawany Danfoss, JIP-WW, DN 50 szt. 2 

55 
Przekładnia planetarna do obsługi armatury odcinającej o średnicy  
≥ Ø219,3 mm 

kpl. 1 

56 
Płaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,6mm na rurę  
Ø500mm 

m 2,2 

57 
Rura osłonowa z żywic poliestrowych  wzmacniana włóknem szklanym 
(GRP) HOBAS SN32000 o średnicy 650×21,0 mm 

m 120 

58 
Rura przeciskowa z żywic poliestrowych  wzmacniana włóknem szklanym 
(GRP) HOBAS SN128000 o średnicy 650×33,0 mm 

 75 

59 Płoza dystansowa typ ZR-35 (na rurociągu Dz450) kpl. 142 

60 Manszeta typ U 450×650 szt. 24 

8.  UWAGI KOŃCOWE 
W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dn. 27.04.2000 r. (Dz. U. Nr 40 poz. 470) a także innych przepisów szczegółowych 
stosownie do zakresu prowadzonych robót. 

Wszystkie roboty i odbiory wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o., wytycznymi montażu  
i eksploatacji producenta rur preizolowanych oraz normami i przepisami przywołanymi  
w niniejszym projekcie. 

 
 

Projektant 

branży sanitarnej: 

inż. Kazimierz Kurkowski 
 
 
 

Projektant 

branży konstrukcyjno-budowlanej: 

mgr inż. Marek Kozak 
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 
                                                                                

Grudziądz, 05.05.2021 r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U.  

z 2020 poz. 1333 ze zm.). 
Oświadczamy, że projekt wykonawczy dla zadania pn.: „Budowa sieci cieplnej magistralnej z rur 
preizolowanych o średnicy DN300 w Gostyninie", dz. nr ewid.: 4604/6, 4604/5, 4607/6, 4607/7, 
4608/5, 4609/2, 4612/2, 4730/8, 2286/3, 2071/1, 2334/2, 2335/2, 2336/1, 2337/3, 2337/9, 2338/2, 
2340/1, 2344/2, 2997/3, 2827/1, 2997/2, 2626/3, 2993/1, 361/2, 2183, 2285/6, 361/7 obręb 0001 
Gostynin, został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.   

 
Projektant 

branży sanitarnej: 

inż. Kazimierz Kurkowski 
upr. nr BP-RN-V/153/TO/82-83 
 

Projektant 

branży konstrukcyjno-budowlanej: 

mgr inż. Marek Kozak 
upr. nr UA-IV-8346/242/TO/88-89 
 

  

 

 

 
Sprawdzający 

branży sanitarnej: 

inż. Marek Kołecki 
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