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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania 

1.1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
1.2. Warunki techniczne wykonania remontu przyłącza ciepłowniczego wydane przez MPEC 
Rzeszów Sp. z o.o. pismem znak: MPEC/DR/520/187/1254/13 z dnia 11.06.2013r.  
oraz uzgodnienia z Inwestorem 
1.3. Opinia ZUDP w Rzeszowie 
1.4. Wizja lokalna w terenie 
1.5.  Obowiązujące normy i przepisy prawne w zakresie projektowania 
1.6. Wytyczne techniczno – eksploatacyjne do projektowania sieci w systemie ciepłowniczym 
miasta Rzeszowa 
1.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 
       preizolowanych – wymagania techniczne COBRTI Instal 
1.8. Zasady projektowania sieci cieplnych w technologii Logstor. 
 
2.  Inwestor 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Pelczara 3, 35-310 Rzeszów 

3. Cel i zakres inwestycji  

Celem inwestycji jest budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów  
w technologii rur preizolowanych do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5  
przy ul. Pelczara 3 w Rzeszowie. 

Projektowane przyłącze ciepłownicze ma zastąpić przyłącze istniejące 2xDN150, 
wykonane w technologii tradycyjnej kanałowej. 

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego wysokich 
parametrów (135/70ºC) - od włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej tradycyjnej kanałowej 
2xDN400, w komorze ciepłowniczej „K-9a” (pkt. „O1”, rys. nr 1 PZT) – do pomieszczenia 
węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5  
przy ul. Pelczara 3 w Rzeszowie. 
 
4. Stadium 

Projekt wykonawczy 

5. Charakterystyka i opis rozwiązania projektowego 

Parametry techniczne projektowanego przyłącza ciepłowniczego: 

 
 Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego           - 135/70oC 

 Ciśnienie nominalne               - 1,6 MPa 

 Średnica i długość projektowanego przyłącza ciepłowniczego: 

 2x88,9/200 L=103,0 m – przyłącze preizolowane 

 2xDN80  L=9,4 m – odcinek tradycyjny w piwnicach zasilanego budynku 

 
Przyłącze ciepłownicze zaprojektowano w technologii rur preizolowanych prod. 

Logstor, z instalacją alarmową impulsową. 
Projektowane rurociągi preizolowane układa się w istniejącym kanale ciepłowniczym 
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żelbetowym (po zdemontowaniu płyt przykrywczych oraz istniejących rurociągów w kanale) 
oraz we fragmencie przyłącza ciepłowniczego (odcinek Z1 – Z4) po nowej trasie, poza 
kanałem ciepłowniczym. 

W ramach zadania do likwidacji przewidziano komorę ciepłowniczą w pkt. Z5. 
Projektowane przyłącze ciepłownicze przebiega terenem zielonym  

oraz w utwardzonych parkingach i w chodnikach.  
Rzędne posadowienia projektowanych rurociągów wynikają z lokalizacji istniejącego 

uzbrojenia podziemnego oraz możliwości odpowietrzenia i odwodnienia rurociągów. Rurociągi 
preizolowane przebiegające w istniejących kanałach ciepłowniczych  
oraz w wykopie układa się  na podsypce piaskowej i zasypuje piaskiem. 

Włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej 2xDN400 należy wykonać w komorze 
ciepłowniczej „K-9a” za istniejącymi przepustnicami (pozostawione do wykorzystania) na 
odgałęzieniu 2xDN150 w punkcie O1 (rys. nr 1). Za istniejącymi przepustnicami średnicę 
przyłącza zredukować w komorze do wymaganej 2xDN80. 

Przyłącze ciepłownicze przebiega we fragmencie w pomieszczeniach piwnicznych 
zasilanego budynku. Rurociągi tradycyjne wysokich parametrów w budynku projektuje się  
z rur stalowych czarnych bez szwu, przewodowych, łączonych przez spawanie, wg PN-80/H-
74219, w drugiej klasie dokładności, o sprawdzonej szczelności, ze stali R35 wg PN-89/H-
84020/07. 
Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem 3 w kierunku odwodnień i odpowietrzeń. Rurociągi 
należy tak prowadzić, aby była możliwa kompensacja wydłużeń przewodów. 

Przed wykonaniem izolacji powierzchnie rur należy dokładnie oczyścić z rdzy                         
i tłuszczu (przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie do drugiego stopnia czystości 
wg normy PN-70/H97050, zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051 ). 
Rurociągi należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami termoodpornymi. Rurociągi tradycyjne 
przebiegające w budynku izolować wełną mineralną gr. 80 mm na folii Al. 

Przyłącze ciepłownicze odpowietrzane będzie w zasilanym budynku.  
Przejścia rurociągów preizolowanych przez przegrody budowlane należy wykonać  

w pierścieniach uszczelniających gumowych, a pomiędzy pierścieniami uszczelniającymi 
zastosować taśmę smarną.  

Projektowane przyłącze ciepłownicze będzie wyposażone w instalację alarmową do 
doraźnej kontroli usterek. Instalację alarmową w zasilanym budynku należy zapętlić.. Pomiar 
instalacji z komory K-9a (rys. nr 4). 

Przekroczenie dróg wewnętrznych, placów utwardzonych i chodników zaprojektowano 
rozkopem. Po ułożeniu rurociągów wykopy należy uzupełnić zagęszczonym piaskiem do 
poziomu podbudowy nawierzchni. Nawierzchnię należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 

 
6. Elementy technologiczne 

6.1. Elementy preizolowane 

- Rura przewodowa (stalowa) 

Rura stalowa stosowana do produkcji rur preizolowanych musi spełniać wymagania najnowszej 
normy PN-EN 253:2009 oraz  posiadać  atest. Do produkcji  rur preizolowanych stosuje się 
rury ze stali St37 lub w gatunku P235GH ze szwem wzdłużnym posiadające certyfikat 3.1.B 
zgodnie z normą PN-EN 10204 + A1. 
Powierzchnia zewnętrzna rury stalowej użytej do produkcji rur preizolowanych musi być 
śrutowana. Rury stalowe muszą posiadać oznakowanie określające gatunek stali                           
i producenta oraz  znak kontroli jakości. 
Końce rur stalowych muszą być ukosowane zgodnie z normą PN-ISO6761:1996 „Rury 
stalowe przygotowanie końców rur i kształtek do spawania” 
Średnica zewnętrzna rury stalowej, minimalne grubości ścianki rury stalowej, tolerancja średnic 
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i tolerancja grubości ścianki rury stalowej, gatunek stali, skład chemiczny                     i 
właściwości mechaniczne muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 253:2009. 

- Izolacja termiczna 

Pianka izolacyjna użyta do produkcji rur preizolowanych musi być sztywną pianką 
poliuretanową spełniającą wymagania normy PN-EN 253:2009 oraz musi być spieniana 
cyklopentanem, a nie freonami twardymi, freonami miękkimi lub CO2, co producent rur winien 
udokumentować poprzez przedłożenie odpowiednich badań określonych  
w  w/w  normie. 

- Płaszcz osłonowy 

Płaszcz osłonowy może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie produkcyjnym albo 
może być wykonany bezpośrednio poprzez wtłaczanie na izolację. Płaszcz osłonowy 
stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych musi być wykonany  
z polietylenu wysokiej gęstości  i musi spełniać aktualne wymagania najnowszej normy  
PN-EN 253:2009. Właściwości określone w normie PN-EN 253:2009 winny być potwierdzone 
przez producenta stosownymi protokołami z badań. 
W przypadku zastosowania do produkcji rur preizolowanych gotowych rur polietylenowych 
powierzchnia wewnętrzna tych rur musi być poddana obróbce koronowania, pozwalającej na 
uzyskanie przyczepności minimum 50 mN/m  na minimum 75% obwodu rury, a producent rur 
polietylenowych winien dostarczyć certyfikat 3.1.B wg PN-EN 10204+A1. 

- Zespół rurowy 

Gotowe rury preizolowane muszą spełniać wymogi normy PN-EN 253:2009 zwłaszcza  
w zakresie tolerancji średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości, wytrzymałości na 
ścinanie w kierunku osiowym i stycznym, wartości współczynnika przewodzenia ciepła 
określone w punktach 4.5.2, 4.5.3. i 4.5.4., 4.5.5., PN-EN 253+A1:2007. Producent rur 
preizolowanych winien posiadać badania przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 253:2005 
wykazujące, że wymogi określone w  w/w normie są spełnione. 

- Kształtki prefabrykowane 

Zmiany kierunków trasy w płaszczyźnie poziomej i pionowej projektuje się na kolanach 
prefabrykowanych. 
Kształtki prefabrykowane muszą spełniać wymagania normy PN-EN 448:2009                          
oraz posiadać właściwości określone dla zespołu rurowego wg. PN-EN 253:2009. 
 
- Badania i znakowanie elementów 

Producent musi posiadać badania surowców, materiałów, komponentów gotowych wyrobów 
wykonane zgodnie z normami: 
 PN-EN 253 (punkt 5.2; 5.3; 5.4; 6) 
 PN-EN 448 (punkt 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6) 
 PN-EN 488 (punkt 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6) 
 PN-EN 489 (punkt 5.1; 5.2). 

- Połączenia mufowe 

Połączenia odcinków i elementów preizolowanych zostaną wykonane za pomocą muf 
termokurczliwych SXWP z korkami wgrzewanymi i dodatkowym uszczelnieniem przy użyciu 
opasek termokurczliwych typu TPSM/138T prod. Cega. Mufy po zmontowaniu zostaną 
wypełnione izolacją piankową spełniającą wymogi normy PN EN 253:2009. 
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- Zakończenie rurociągów 

Przejście rurociągów preizolowanych przez przegrody budowlane należy wykonać  
w gumowych pierścieniach uszczelniających (rys. nr 7). Końce rur preizolowanych należy 
zabezpieczyć przeciw zawilgoceniu pianki końcówkami termokurczliwymi.  

- Odpowietrzenia 

Przyłącze ciepłownicze odpowietrzane będzie w zasilanym budynku.  

- Odwodnienie 

Nie przewiduje się wykonywania odwodnienia na projektowanym przyłączu ciepłowniczym. 

- Odcięcia 

Pozostawia się istniejące przepustnice odcinające kołnierzowe DN150 na odgałęzieniu  
w komorze początkowej K-9a. W zasilanym budynku istniejąca armatura odcinająca na 
przyłączu (w węźle ciepłowniczym) bez zmian. 

- Kompensacja wydłużeń 

Przyłącze ciepłownicze zaprojektowano w układzie samokompensacji, zgodnie  
z zasadami podanymi w wytycznych systemu Logstor FlowSystems. Wydłużenia termiczne 
kompensowane będą na naturalnych załamaniach trasy typu „L” oraz „U”. W strefach 
kompensacji należy wykonać poszerzenia wykopów i poduszki piaskowe. 
Zagęszczenie piasku w strefach kompensacji nie powinno przekraczać 94 %. 

-  Instalacja alarmowa 

Celem stwierdzenia ewentualnych nieszczelności wewnętrznych i zewnętrznych 
rurociągów preizolowanych projektuje się system instalacji alarmowej impulsowej                        
z doraźną kontrolą. Rury preizolowane wyposażone są w parę przewodów alarmowych 
(miedziany czysty i miedziany ocynkowany) zatopionych w piance poliuretanowej                          
i usytuowanych  w pozycji „1000 i 1400”.   
Pomiar instalacji alarmowej będzie się odbywał z komory K-9a (rys. nr 4). 
Instalacja alarmowa powinna spełniać następujące warunki: 
- instalacja alarmowa powinna być łączona w pętle, 
- wymagane przy odbiorze sieci minimalne parametry rezystancji izolacji 10 Mna 1000 m 
sieci, przy napięciu pomiarowym 500 V. 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów instalacji alarmowej winno obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości montażu drutów (ciągłość instalacji alarmowej) 
- sprawdzenie minimalnych parametrów rezystancji izolacji. 
Test należy przeprowadzić na każdym następnym złączu, po połączeniu drutów w poprzedniej 
mufie. Przewody w mufach należy łączyć za pomocą tulejek zaciskowych, a następnie lutować. 
Przy spawaniu rur zwrócić szczególną uwagę na takie usytuowanie rur, aby druty  
o tych samych kolorach znajdowały się naprzeciwko siebie. Przewodów alarmowych nie 
powinno się łączyć podczas wilgotnej pogody. Połączenia mufowe muszą być zamontowane  
i zainstalowane natychmiast po połączeniu przewodów alarmowych. 
Przewody alarmowe należy wyprowadzić na zewnątrz wszystkich końcówek 
termokurczliwych, zabezpieczyć przewody przez nałożenie koszulek izolacyjnych  
i wprowadzić do puszki hermetycznej P1 (IP41) zamontowanej na przyspawanym do rurociągu 
płaskowniku stalowym. 
Długości instalacyjne należy zaktualizować powykonawczo.  
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7. Skrzyżowanie projektowanego przyłącza ciepłowniczego z istniejącym uzbrojeniem  

 
Na trasie projektowanego przyłącza ciepłowniczego występują skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym: 
 

 Skrzyżowania z kablami energetycznymi  

Przy skrzyżowaniu projektowanego przyłącza ciepłowniczego z kablami energetycznymi, 
krzyżujące się kable należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi AROTA o długości 
min. 3,0 m typu 110PS dla kabli niskiego napięcia. Całość prac należy wykonać zgodnie z 
normą N SEP-E-004. 

 
 Skrzyżowanie z gazociągiem 

Skrzyżowanie projektowanego przyłącza ciepłowniczego z istniejącymi gazociągiem  
należy wykonać  zachowując bezpieczną odległość pomiędzy ścianami zewnętrznymi 
przewodów  0,2 m. 
 
 Skrzyżowania z siecią kanalizacyjną 

Skrzyżowanie projektowanego przyłącza ciepłowniczego z kanalizacją nie wymaga 
zabezpieczenia. Między ściankami przewodów zostanie zachowana bezpieczna odległość min. 
0,2 m. Przy prowadzeniu równoległym zostanie zachowana odległość min. 
 1,0 m od studzienek kanalizacyjnych i między ściankami przewodów. 
Prace ziemne w obrębie kolizji i skrzyżowań będą wykonywane ręcznie, pod nadzorem 
właścicieli uzbrojenia.  
 
 Skrzyżowanie z placami utwardzonymi i chodnikami   

Skrzyżowanie projektowanego przyłącza ciepłowniczego z placami utwardzonymi  
i chodnikami należy wykonać rozkopem. Po ułożeniu rurociągów wykopy należy uzupełnić 
zagęszczonym piaskiem do górnego poziomu podbudowy nawierzchni. Nawierzchnie należy 
odtworzyć do stanu pierwotnego. 

 
 
UWAGA: Jeżeli w trakcie wykonawstwa okaże się, że rzędne ułożenia uzbrojenia różnią się od 
założonych w projekcie ewentualne zmiany zagłębienia ciepłociągu należy uzgodnić  
z projektantem. 

 
8. Wytyczne wykonawstwa i montażu rur preizolowanych 

8.1. Roboty ziemne 

Rurociągi należy układać w wykopie zachowując min. odległości pomiędzy płaszczami 
zewnętrznymi rur  0,15 m i od ścian wykopu (kanału) min. 0,1 m. 
Dno wykopu należy wyrównać, wyprofilować do rzędnych określonych  na profilu podłużnym 
(rys. nr 2),  wykonując podsypkę z piasku grubości min. 0,15 m.  
Podsypka piaskowa nie powinna zawierać gliny, ostrych kamieni i innych przedmiotów 
mogących uszkodzić zewnętrzną powłokę rury. Granulacja piasku powinna wynosić                 
0-8 mm  (dopuszczalna jest zawartość 15% kamieni o wymiarze 8-20 mm). 
W strefach kompensacji oraz w miejscach wykonywania połączeń wykopy należy odpowiednio 
poszerzyć i pogłębić.  
Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu szczelności połączeń i wykonaniu inwentaryzacji 
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geodezyjnej  rurociągi należy zasypać min. 0,15 m warstwą piasku. Na piasku  nad rurami  
należy ułożyć taśmę ostrzegawczą, a następnie zasypać ziemią do poziomu istniejącego terenu.  
Pod chodnikami i nawierzchniami utwardzonymi wykop należy uzupełnić piaskiem do poziomu 
podbudowy nawierzchni. 
Roboty ziemne na trasie projektowanego przyłącza w miejscach skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym  należy wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. 
 
8.2. Roboty montażowe 

Montaż rur i zespołu złączy preizolowanych należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
projektowanego systemu rur preizolowanych. 
Rury łączyć przez spawanie elektryczne w osłonie argonu spoinami klasy nie gorszej jak  III. 
Do spawania elektrycznego zalecane jest stosowanie elektrod ER-346, ESAB 5300 lub Philips 
36S. Po wykonaniu robót spawalniczych, jakość połączeń należy sprawdzić przez wykonanie 
próby radiograficznej (lub ultradźwiękowej).  
Sprawdzeniu należy poddać 100% spawów. Kontrola radiograficzna winna być 
przeprowadzona zgodnie z PN-EN 13480-5, a dopuszczone wady powinny posiadać 2 
poziomy akceptacji. 
Prace spawalnicze należy wykonywać przy dobrej pogodzie, w temperaturze powietrza 
powyżej 0°C. Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadów miejsce spawania należy 
zabezpieczyć namiotem. Spawanie rur przewodowych winni wykonywać uprawnieni spawacze, 
zgodnie z wymogami PN-87/M-69900. 
W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura osłonowa elementów preizolowanych 
muszą być zabezpieczone przed oddziaływaniem płomienia palnika. Po wykonaniu spawania 
należy przeprowadzić badanie połączeń spawanych, a wyniki badania powinny być 
potwierdzone protokołem odbioru połączeń spawanych. 
Stanowisko spawania winno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz 
przeciwpożarowymi. Brzegi rur stalowych winny być oczyszczone z rdzy, farby itp. do 
uzyskania metalicznego połysku. 
Kontrolę prac spawalniczych należy prowadzić: 
-     w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstępna), 
-     w czasie spawania (kontrola bieżąca), 
-     po zakończeniu spawania (kontrola końcowa). 
Przed przystąpieniem do izolowania złącza należy przeprowadzić czynności związane  
z łączeniem i sprawdzeniem poprawności montażu przewodów alarmowych wg instrukcji 
producenta systemu. Po sprawdzeniu szczelności połączeń spawanych i połączeniu przewodów 
alarmowych można przystąpić do montażu muf i izolacji złącza. Izolowanie połączeń 
spawanych należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych.  
 
8.3. Próby rurociągów i płukanie 

Po wykonaniu robót spawalniczych i przed zaizolowaniem połączeń  zostanie wykonana 
próba szczelności połączeń zgodnie z normą PN-91/M-34031 na ciśnienie 2,0 MPa. Po 
wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym należy dokładnie przepłukać rurociągi do 
otrzymania wody popłucznej o zawartości zawiesiny nie większej niż 5mg/l. Płukanie należy 
wykonać co najmniej dwukrotnie po 15-20 minut za każdym razem, przy zachowaniu maksymalnej 
prędkości wody w warunkach eksploatacyjnych. 
Pobór wody do płukania rurociągów przewiduje się z instalacji wodociągowej zasilanego 
budynku po uprzednim uzgodnieniu warunków odprowadzenia wody popłucznej  ze służbami 
technicznymi  właściciela kanalizacji. 
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9. Elementy związane z budową przyłącza ciepłowniczego 

- Woda  

W celu wykonania płukania rurociągów koniecznym jest doprowadzenie na teren budowy 
wody. Pobór wody możliwy będzie z instalacji wodociągowej zasilanego budynku. 
 
- Energia elektryczna 

Łączenie rur w systemie rur preizolowanych należy wykonywać elektrycznie w osłonie argonu. 
Przy spawaniu rurociągów spawarkami elektrycznymi jako źródło energii należy zastosować 
agregaty prądotwórcze. 
 
- Pasy montażowe oraz pasy zajętości 

Wzdłuż trasy przyłącza ciepłowniczego na czas ich realizacji przewiduje się „pasy montażowe” 
o szerokości zezwalającej na przeprowadzane wszelkich prac związanych  
z budową, jak: 
- wykonaniem wykopów,  
- składowanie ziemi, 
- pracami demontażowymi kanałów ciepłowniczych  
- transport materiałów preizolowanych, 
- praca maszyn i urządzeń. 
 
10. Informacje dodatkowe 

l. Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem  należy wykonać ręcznie  
i pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. 

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji innych niż w projekcie rzędnych uzbrojenia 
terenu należy wstrzymać układanie przewodów i o powyższym poinformować inspektora 
nadzoru. 

3. Do obowiązków wykonawcy robót należy doprowadzenie terenu budowy do stanu 
pierwotnego. 

4. Wszystkie prace montażowe muszą wykonywać monterzy posiadający odpowiednie 
uprawnienia i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie przeszkolenie, zgodnie                 
z wymogami producenta zastosowanego systemu rur preizolowanych. 

5. Proces budowy należy zorganizować zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994r. po zmianach - 
Prawo budowlane z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa                   
i ochrony zdrowia. 

6.  Do obowiązków wykonawcy robót należy oznakowanie oraz zabezpieczenie pasa robót. 
7. Całość robót prowadzić zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych" część II i „Warunkami technicznymi - projektowanie, 
wykonanie, odbiór i eksploatacja sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych" 
wydanymi przez COBRTI INSTAL, "Poradnikiem technicznym" systemu rur   
preizolowanych w technologii Logstor oraz przepisami  BHP. 

 
  Projektowała 
 
inż. Barbara Nowak  


