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l.   WSTĘP 
1.1.   PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących budowy przyłącza ciepłowniczego w technologii rur 
preizolowanych w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Przyłącze ciepłownicze do budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Pelczara 3 w Rzeszowie”. 

1.2.   ZAKRES STOSOWANIA SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót w ramach przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zadania. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem oraz 
kontrolą jakości i odbiorem robót. 

1.3.   ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy SST, obejmuje czynności mające na celu budowę przyłącza 
ciepłowniczego wysokoparametrowego w technologii rur preizolowanych do przesyłania 
czynnika grzewczego o parametrach obliczeniowych T=135/700C, PN16. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

- Roboty przygotowawcze; 
- Roboty ziemne; 
- Roboty montażowe; 
- Badania i odbiór robót. 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami.  

Sieć ciepłownicza  (przyłącze ciepłownicze) 
Układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinająca  
i regulacyjna, urządzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, 
kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne sieci nadziemnych, itp.). 

Preizolowana sieć ciepłownicza (przyłącze ciepłownicze) 
Układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (jw.) zbudowana z rur, 
kształtek i elementów preizolowanych. 

Preizolowana, podziemna sieć ciepłownicza (przyłącze ciepłownicze) 
Układ rurociągów z rur, kształtek i elementów preizolowanych ułożonych bezpośrednio  
w gruncie - bez kanałów i jakichkolwiek obudów. 

Rura preizolowana - preizolowany zespół rurowy 
Prefabrykat składający się z rury przewodowej (jednej lub więcej niż jednej), materiału 
izolacyjnego i rury osłonowej, z niezaizolowanymi końcówkami rurowymi przystosowanymi 
do połączenia z innymi rurami, kształtkami i elementami preizolowanymi. 

Rura preizolowana o konstrukcji zespolonej - związanej 
Rura preizolowana z rurą przewodową związaną materiałem izolacyjnym z rurą osłonową 
(materiał izolacyjny zespolony jest z rurami przewodową i osłonową). 
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 Kompensator 
Urządzenie lub element, który można stosować do kompensacji wydłużeń sieci 
preizolowanych, np. kompensatory typu mieszkowego, element L-, Z- i U-kształtowy. 

Poduszka kompensacyjna 
Płyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki polietylenowej (PE), wełny szklanej, 
wełny skalnej lub innych materiałów spełniających wymagania w tym zakresie (np. warstwa 
piasku). 

System alarmowy 
Instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia izolacji cieplnej rur  
i elementów preizolowanych. 

Ciśnienie robocze wodnej sieci ciepłowniczej (przyłącza ciepłowniczego) 
Maksymalne ciśnienie ruchu w rurociągu zasilającym. 

Ciśnienie próbne sieci ciepłowniczej (przyłącza ciepłowniczego) 
Ciśnienie, któremu poddaje się rurociągi ciepłownicze, w czasie badania szczelności. 

Odbiór techniczny częściowy sieci ciepłowniczej (przyłącza ciepłowniczego) 
Odbiór elementów i robót, które mają być zakryte przed całkowitym zakończeniem montażu 
lub odbiór całkowicie wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej. 

Odbiór techniczny końcowy sieci ciepłowniczej (przyłącza ciepłowniczego) 
Odbiór sieci ciepłowniczej po wykonaniu odbiorów technicznych częściowych oraz po ruchu 
próbnym. 

2.0.  MATERIAŁY 

2.1.  Elementy sieci preizolowanej  

 Rura przewodowa (stalowa) 

Rura stalowa stosowana do produkcji rur musi spełniać wymagania normy PN-EN 253 oraz musi 
być atestowaną rurą stalową ze stali St37 lub w gatunku P235GH ze szwem wzdłużnym 
posiadającą 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, 
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  
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 norm 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 normie PN-EN 
253:2009. 
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 Płaszcz osłonowy 

Płaszcz osłonowy może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie 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 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 norm 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. Producent rur preizolowanych winien 
posiadać badania przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 253 wykazujące, że wymogi 
określone w w/w normie są spełnione. 
 

 Złącza mufowe 

Połączenia odcinków i elementów rur zostaną wykonane za pomocą muf z termokurczliwego 
usieciowanego polietylenu PEX, które po zmontowaniu zostaną wypełnione izolacją piankową 
spełniającą wymogi normy PN EN 253:2009. 
Na mufy termokurczliwe oraz gotowe złącza mufowe producent winien posiadać świadectwa  
i protokoły z badań wykonane w zakresie i zgodnie z normą PN-EN 489:2009 i PN-EN 
253:2009. 

 Kształtki prefabrykowane 

Kształtki prefabrykowane muszą spełniać wymagania norm 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) 

2.2.  Materiał zasypowy 

Jakość zasypki i materiału wypełniającego wykop oraz zagęszczenia wszystkich warstw 
powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta rur 
preizolowanych. 
Materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w strefie 
zagęszczania - powyżej strefy rurociągu (tarcia). 
W odniesieniu do zasypki w strefie rurociągu (tarcia) powinny być spełnione 
następujące wymagania: 

- wielkość ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkości < 0,02 mm, 
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- czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, 
grudek mułu oraz resztek roślin, 

- kształt ziaren:  należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby 
uszkodzić rurociąg lub złącza, 

- tarcie: zaleca się stosować takie materiały zasypki, które pozwolą na uzyskanie 
wymaganego w projekcie współczynnika tarcia i które można zagęścić  
w wymaganym  stopniu, przy minimalnym zużyciu energii, 

- zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki 
pod drogami, ulicami, parkingami, w sąsiedztwie budowli, itp. powinien być 
zagęszczony do poziomu podbudowy nawierzchni lub, w którym będzie miał taką 
samą nośność jaką ma grunt poza wykopem. 

 

3.0. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Dla zapewnienia, że preizolowane rury i elementy nie zostaną uszkodzone, przy każdej 
dostawie, transporcie i składowaniu należy uwzględniać szczególne właściwości materiałów 
tych rur i elementów oraz warunki zewnętrzne. 
Rury preizolowane powinny być składowane w taki sposób, aby nie ulegały deformacjom                       
i  odkształceniom  miejscowym.  Rury  należy  układać  na podkładach.  Podkłady będące 
podparciami powinny mieć dostateczną szerokość i powinny być rozmieszczone                                  
w odpowiednich odstępach, maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia, przenoszenia rur należy 
używać odpowiednich taśm o szerokości minimum 10 cm. Nie dopuszcza się używania 
łańcuchów, stalowych lin, drutów itp. 
Kształtki preizolowane należy składować wg asortymentu i wymiarów, na równych 
powierzchniach, np. na drewnianych paletach i układać tak, aby stykały się ze sobą jak 
największą powierzchnią. 
Izolacja cieplna na końcach preizolowanych rur i elementów powinna być zabezpieczona 
przed zawilgoceniem. 
Końce rur przewodowych elementów preizolowanych powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem ich wnętrza. 
W wypadku dłuższego składowania rur (powyżej pół roku) elementy preizolowanych rur 
i kształtek wykonane z tworzyw sztucznych powinny być chronione przed bezpośrednim 
promieniowaniem słonecznym. 
Nie należy wykonywać żadnych prac typu przenoszenie, układanie rur preizolowanych 
w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego - polietylenu PE przy temperaturze otoczenia 
poniżej - 10 °C. 
Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami: przewodową lub osłonową z tworzywa 
sztucznego np. z polietylenu, w temperaturze poniżej 0°C, wymaga się przedsięwzięcia 
odpowiednich środków zaradczych i zachowania szczególnej ostrożności. 
Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespołu złącza należy 
przechowywać    ze    szczególną   starannością,    zabezpieczając   je    przed    zabrudzeniem 
 i uszkodzeniami. 
Komponenty pianki PUR do wykonania izolacji cieplnej złącza należy przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze pokojowej  i  zgodnie z wymaganiami 
dostawcy komponentów. Inne materiały i elementy do wykonania izolacji cieplnej złącza jak 
otuliny, maty, kształtki należy przechowywać tak, aby nie uległy zawilgoceniu, zabrudzeniu 
i uszkodzeniom. 
 
4.0. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu dostosowanego do technologii i warunków 
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wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. Stosowany sprzęt nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, 
środowisko i bezpieczeństwo użytkowania. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przedstawionymi w harmonogramie robót. Sprzęt należy 
utrzymywać w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz zgodnie z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami BHP.  

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca powinien zapewnić możliwość 
skorzystania z następującego sprzętu: 
 Koparka gąsienicowa; 
 Spycharka gąsienicowa; 
 Ubijak spalinowy 200 kg; 
 Samochód dostawczy do 0,9t; 
 Samochód skrzyniowy do 5t; 
 Samochód samowyładowawczy 5-10 t; 
 Wibromłot elektryczny; 
 Spawarka elektryczna; 
 Sprężarka powietrzna elektryczna; 
 Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu; 
 Walec samojezdny; 
 Żuraw budowlany 4t; 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Projektowana oś przyłącza ciepłowniczego powinna być wytyczona w terenie przez 
uprawnionego geodetę w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. 
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbijać po dwu 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

5.2. ROBOTY ZIEMNE 
Wykonawca wykopów odpowiedzialny jest za organizację robót i wszelkie uzgodnienia                          
z  właścicielami  nieruchomości  prywatnych   i  zarządcami nieruchomości publicznych. 
Wykopy mają być wykonane w taki sposób aby nie miały szkodliwych oddziaływań na 
konstrukcje oraz sieci uzbrojenia podziemnego. W trakcie całego procesu montażu rurociągu 
wykonawca powinien zapewnić właściwe oznakowanie wykopów i zabezpieczenie przed 
dostępem osób niepowołanych, utrzymywać wykop w stanie suchym i czystym oraz 
zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej. 
Wykopy otwarte dla przewodów sieci ciepłowniczej należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
podanymi w dokumentacji technicznej. Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych ręcznie 
lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, rozpoczynając od 
najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału co zapewnia 
możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia 
wykopów nawodnionych. Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń 
spawanych (niecki spawalniczej), w miejscach odgałęzień, w miejscach montowania 
kompensatorów jednorazowego działania i w miejscach stref kompensacyjnych.    
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W  miejscach   stref kompensacyjnych powiększenie wymiarów wykopów powinno odpowiadać 
wymiarom stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy ciepłociągu, 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie 
większej niż l m w gruntach zwartych w przypadku nie obciążenia terenu przy wykopie  
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.  
Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinny być zastosowane umocnienia 
wykopu. Warunek taki powinien być również spełniony jeśli w obrębie klina odłamu ścian 
wykopu określonego wg PN-EN 1610, znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej 
dna wykopu. 
Rozluźnienie gruntu wykonywać ręcznie za pomocą łopat lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt należy wydobywać się na powierzchnię terenu na odkład i składować wzdłuż 
krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 
przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce 
wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Podczas montażu rurociągów, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 
zalewaniem przez wody opadowe. Roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem należy wykonywać ręcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 

 Wykonywanie zasypki rurociągów 

Przestrzeń zasypanych rurociągów stanowią tzw. strefa rurociągu (tarcia), strefa zagęszczenia                  
i strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypkę powinny stanowić materiały zasypki (piasek, 
żwir) dokładnie zdefiniowane ze względu na konieczność określenia parametrów tarcia.                        
W strefie zagęszczenia wypełnienie wykopu stanowić powinien grunt rodzimy - bez kamieni, 
skał i znaczących zanieczyszczeń, o strukturze jak w sąsiedztwie wykopu. 
Wykopy należy zasypywać warstwami, każda warstwa powinna być zagęszczona przed 
położeniem następnej. Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość zagęszczanej warstwy nie 
może być większa niż 30 cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa niż15 cm. 
Materiał zasypki - piasek i żwir powinny być zsypywane małymi porcjami do wykopu.  Nie  
dopuszcza  się zsypywania  do  wykopu jednorazowo  żwiru  i  piasku np. z samochodu-
wywrotki. 
Materiał zasypki umieszczony pod i wokół rurociągów, w tzw. „strefie tarcia" powinien mieć 
skład oraz być zagęszczony  zgodnie z wymaganiami  projektu. 
Podsypką w tzw. strefie tarcia należy wypełnić pod rurociągami przestrzeń o grubości podanej               
w projekcie sieci lecz nie mniejszej niż 15 cm. Podsypka ta powinna 
tworzyć równe i odpowiednio zagęszczone podłoże rurociągów. 
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Przestrzeń  wokół  rurociągów,  w  tzw. strefie tarcia, powinna być  wypełniona 
specjalną zasypką na wysokość co najmniej 15 cm nad rurociągi. Zasypywanie należy 
wykonywać warstwami, warstwy te należy zagęszczać ręcznie. Zasypkę należy rozmieszczać 
wokół rurociągów tak aby zapewnić, że rurociągi będą w pełni podparte, na całej ich długości 
i wokół  ich  całego   obwodu.   Dla  usprawnienia  zagęszczania  zasypki   można  stosować 
podlewanie wodą. 
Mechaniczne urządzenia zagęszczające mogą być użyte dopiero po wykonaniu strefy 
tarcia, przy wykonywaniu tzw. strefy zagęszczania. 
Nad rurociągami, w odległości 20 - 50 cm nad nimi powinny być ułożone - jedna lub 
dwie taśmy ostrzegawcze oznaczające trasę przebiegu sieci. Taśmy powinny być odporne na 
degradacyjne oddziaływanie gruntu, kolor taśmy wg wymagań przedsiębiorstw geodezyjnych. 
Ostatnia  warstwa  -  strefa  nawierzchniowa  powinna  być  wykonana  w  sposób odpowiedni 
do przewidywanej nawierzchni. 
Przed zasypaniem rurociągu w obszarze kształtek (łuków, trójników) należy sprawdzić, czy 
rozmiar wykopu i położenie rurociągu pozwalają na projektowane przemieszczanie się rurociągu 
oraz sprawdzić zgodność z projektem: położenia rurociągu, wymiaru poduszek 
kompensacyjnych - piankowych, z piasku lub innych. Przed zasypaniem rurociągu w obszarze 
armatury należy sprawdzić jej prawidłowe działanie. 
Pod placami utwardzonymi, chodnikami i drogami wykopy należy uzupełnić piaskiem  
do podbudowy i dobrze zagęścić.  
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów zgodnie  
z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
 

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE 

  Montaż rur i elementów preizolowanych 
Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane  
ogólnej   kontroli  zewnętrznej,  która  powinna  wykazać,   że  elementy  te  mają wymaganą 
jakość techniczną. 
Przy montażu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurą osłonową 
 z tworzyw sztucznych, przy temperaturach niższych od 0°C, należy zwracać uwagę na 
następujące czynniki: 
 

- materiały z tworzyw sztucznych stają się sztywniejsze i bardziej wrażliwe na 
niewłaściwe obchodzenie się z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach 
materiały te nie mogą być narażane na oddziaływania ekstremalne jak uderzenia, 
wstrząsy i znaczące naprężenia   cieplne.   W   trakcie   prowadzenia   prac   przy   
rurociągach   przy   niskiej temperaturze zewnętrznej wymagana jest szczególna 
ostrożność (nawet wtedy gdy świeci słońce), 

- przed przystąpieniem do cięcia płaszcza osłonowego z polietylenu, w otoczeniu  
o niskiej temperaturze, rurę tę należy podgrzać do temperatury co najmniej 20-30°C. 
Przy podgrzewaniu  nie można dopuścić do przegrzania tworzywa, szczególnie  
w miejscach ewentualnego późniejszego zgrzewania. 

 

Przewody preizolowanej sieci ciepłowniczej powinny być ułożone ze spadkiem zgodnym  
z projektem technicznym sieci umożliwiającym odwodnienie sieci. Spadek nie powinien być 
mniejszy niż 0,3 %. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie rurociągów bez 
spadków, pod warunkiem zapewnienia odwodnienia sieci. 
Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać 
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ściśle według instrukcji producenta rur. Przy cięciu należy przedsięwziąć odpowiednie środki 
ostrożności   aby   nie   dopuścić   do   uszkodzenia   izolacji   cieplnej,   rury   osłonowej   oraz 
przewodów systemu alarmowego. Długość odsłoniętego, nieizolowanego końca rury 
przewodowej powinna wynosić 220 mm. 
Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na 
tymczasowych podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny mieć 
przekrój o minimalnym wymiarze 10x10 cm, być ułożone w odstępach nie większych niż co 
2-3 m i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. Przy układaniu rur w wykopie 
bezpośrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna być wcześniej zniwelowana 
i mieć grubość co najmniej 15 cm. Materiał podsypki piaskowej powinien odpowiadać 
wymaganiom materiału zasypki wg 2.2. 
Jeśli w jednym wykopie układane są dwa rurociągi sieci (zasilający i powrotny), zaleca się 
układanie rurociągów jeden obok drugiego, rurociąg zasilający powinien 
znajdować   się  z  prawej   strony  patrząc  w  kierunku  przepływu  czynnika  w  rurociągu 
zasilającym. Odcinki rur, w zależności od uzgodnień z osobą nadzorującą, mogą być również 
łączone w dłuższe sekcje i układane wzdłuż wykopu lub powyżej wykopu. 
Dwie rury w wykopie muszą być ułożone w dostatecznych, wymaganych odstępach 
względem siebie. Odstęp ten powinien wynosić co najmniej 0,15 m.  

  Łączenie stalowych rur przewodowych 
Prace spawalnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy posiadających 
odpowiednie uprawnienia, po próbach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystąpieniem do robót 
każdy spawacz powinien być poddany próbie spawania przy uwzględnieniu przynajmniej części 
kryteriów odbiorczych dla robót ukończonych wg wymagań PN EN 25817. Stanowisko do 
spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi. 
Przed wykonywaniem spoiny właściwej należy wykonywać sczepianie rur spoinami 
punktowymi. Całkowita długość spoin punktowych powinna wynosić co najmniej 25 % obwodu,  
a ich ilość powinna być co najmniej taka, aby zapewniona była wymagana wytrzymałość 
rurociągu bez powstawania pęknięć. Miejsca spoin punktowych należy poddać starannej 
obróbce, np. przez szlifowanie, tak aby stanowiły one zadowalającą część spoiny ostatecznej. 
Pęknięta spoina punktowa powinna być całkowicie usunięta przez zeszlifowanie  
i następnie wykonana ponownie. Przed połączeniem rur spoinami szczepnymi końce rur muszą 
być dopasowane przy zastosowaniu specjalistycznych narzędzi, które jednocześnie likwidują 
efekty ewentualnej owalizacji. Niewielkie różnice w wymiarach końców rur muszą być 
rozłożone równomiernie na całym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur; większe 
różnice muszą być zmniejszone przez odpowiednią adaptację końców rur. 
Preizolowane rury i kształtki przewidziane do łączenia powinny mieć wymiary zgodne  
z dokumentacją sieci. Końce stalowych rur przewodowych powinny być oczyszczone do 
metalicznego połysku z rdzy, oleju antykorozyjnego, ew. resztek pianki PUR  
i innych zanieczyszczeń. Końce rur nie mogą być skorodowane, klasa stopnia korozji nie 
powinna przekroczyć klasy C wg PN ISO 8501-1. 
Końce rur powinny być przygotowane do spawania w zależności od różnic w grubości 
ścianki łączonych rur zgodnie z PN ISO 6761. 
Spawanie rur przewodowych powinny wykonywać firmy mające odpowiednie możliwości 
technologiczne, dysponując uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-69900, PN EN 287-1), 
nadzorem spawalniczym oraz możliwościami kontroli procesu spawania. Sprzęt spawalniczy 
powinien zapewnić możliwość spawania rur przewodowych zgodnie z dokumentacją, być 
bezpieczny i mieć ważne dopuszczenia do pracy. Wykonawca powinien zapewnić, że podczas 
montażu rurociągów utrzymany zostanie system zapewnienia jakości zgodnie z PN-EN 729-3. 
Do spawania rur przewodowych należy stosować metody spawania elektrycznego,  
a w szczególności metodę TIG (spawanie wolframową elektrodą nietopliwą w osłonie argonu), 
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metodę E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metodę TIG/E (spawanie gdy przetopienie 
wykonywane jest metodą TIG, a wypełnienie spoiny metodą E). Łączenie stalowych rur 
przewodowych o grubości ścianki poniżej 3 mm można wykonywać metodą spawania 
gazowego, a przy większych grubościach ścianek dla spawania gazowego należy uzyskać 
akceptację właściciela sieci. 
Materiały dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp. powinny być 
zgodne z dokumentacją i powinny być poddane kontroli przez nadzór spawalniczy w zakresie 
m.in. prawidłowego doboru gatunków, ważności atestów i świadectw jakości. Przechowywanie, 
transport i użytkowanie materiałów do spawania powinno być zgodne z wytycznymi producenta 
materiałów. Nie dopuszcza się spawania przeterminowanymi elektrodami, tj. po okresie 2 lat od 
daty produkcji. Elektrody otulone powinny być przechowywane w suchych i ogrzewanych 
pojemnikach, zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 
Prace spawalnicze należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia 
powyżej 5°C, przy prędkości wiatru nie przekraczającej 5 m/s, oraz prędkości wiatru nie 
przekraczającej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest spawanie 
elektrodami o zawilgoconej otulinie. 
W przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80%, w czasie 
występowania opadów deszczu, mżawki i śniegu stanowisko spawania należy zabezpieczyć 
namiotem, w którym musi być możliwość podgrzania powietrza do temperatury powyżej 5°C. 
Wszystkie szwy wykonane metodą spawania elektrycznego powinny być wykonane  
w dwu warstwach - ściegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnętrznej 
warstwy lica spoiny. Niezależnie od gatunku stali spoina powinna być wykonywana bez przerw 
innych niż koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza. Przy spawaniu 
gazowym zaleca się spawanie w prawo, jednowarstwowo. Wykonane spoiny powinny być 
schładzane powoli. Niedopuszczalne jest chłodzenie wymuszone. 
Sprawdzeniu należy poddać 100% spawów. Kontrola radiograficzna winna być przeprowadzona 
zgodnie z PN-EN 13480-5, a dopuszczone wady powinny posiadać 2 poziomy akceptacji. 
Izolacja cieplna oraz rura osłonowa na końcach preizolowanych rur i kształtek przewidzianych 
do połączenia powinny być na czas cięcia i spawania osłonięte i zabezpieczone przed 
ewentualnym uszkodzeniem. Osłony spawalnicze należy usunąć natychmiast po zakończeniu 
spawania. 
Dopuszcza się spawanie kilku odcinków rur preizolowanych lub kształtek nad wykopem przy 
zapewnieniu, że podczas opuszczania sekcji kilku złączonych odcinków rur do wykopu 
połączenia nie zostaną uszkodzone. 
Podczas spawania rury należy ustawiać tak, aby uzyskać maksymalną ich współosiowość. 
Maksymalne odchylenie kątowe od osi łączonych odcinków rur stalowych 
nie powinno być większe niż 3°.  

 Wykonywanie zespołu złącza 
Jakość wykonania zespołu złącza, tj. połączenia preizolowanych odcinków rur i kształtek ma 
decydujące znaczenie dla trwałości użytkowej całej sieci ciepłowniczej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie odpowiednich materiałów, narzędzi do 
wykonywania robót montażowych oraz odpowiednie przeszkolenie monterów w zakresie 
wykonywania zespołu złącza stosowanego systemu. 
Przy wykonywaniu każdego zespołu złącza, kolejność czynność powinna być zgodna 
z instrukcjami producenta systemu tego zespołu złącza zapewniając uzyskanie złącza 
spełniającego wymagania tej normy PN EN 489. 
Montaż zespołu złącza powinien być przeprowadzany przy bezdeszczowej pogodzie,  
a w sytuacji wystąpienia opadów deszczu miejsca robót powinny być osłonięte namiotem. 
Po wykonaniu próby szczelności połączeń odcinków rur i kształtek oraz po sprawdzeniu 
poprawności montażu przewodów systemu alarmowego, można przystąpić do izolacji zespołu 
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złącza. 
W przypadku wystąpienia zawilgocenia izolacji cieplnej łączonych rur  
i elementów preizolowanych, mokrą lub zawilgoconą izolację należy precyzyjnie wyciąć, 
zwracając uwagę na to, aby nie uszkodzić przewodów alarmowych, rury przewodowej i rury 
osłonowej. 
Z płaszcza osłonowego łączonych rur i elementów preizolowanych, na odcinku conajmniej 220 
mm od zakończenia mufy zespołu złącza, należy usunąć wszelkie etykiety i nalepki. 
W trakcie montażu zespołu złącza, zarówno rura osłonowa łączonych odcinków jak i inne 
elementy złącza powinny być czyste i suche oraz odtłuszczone. Elementy zespołu 
złącza należy utrzymywać w stanie opakowanym aż do ostatniej chwili przed montażem. 

 Montaż osłony izolacji przeciwwilgociowej zespołu złącza – mufy termokurczliwe 
Do izolowania połączeń należy stosować mufy „termokurczliwe", wykonane z polietylenu 
termokurczliwego usieciowanego. 
Montaż osłony zespołu złącza należy wykonywać precyzyjnie według instrukcji producenta 
preizolowanych rur i kształtek bezwzględnie przestrzegając wytycznych producenta w zakresie 
warunków pogodowych i czystości prac montażowych. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 
przeciwwilgociowej zespołu złącza przy ujemnych wartościach temperatury. 
W celu zapewnienia trwałego uszczelnienia zespołu złącza, przy zastosowaniu opasek i taśm 
termokurczliwych należy przestrzegać następujących warunków: 
 

- obkurczanie opasek i taśm termokurczliwych należy przeprowadzać po 
wykonaniu izolacji cieplnej złącza, a przy izolacji z pianki PUR i komponentach 
spienianych w przestrzeni złącza, po ustaniu reakcji spieniania komponentów 
pianki PUR, 

- wymiary materiałów - opasek i taśm termokurczliwych powinny odpowiadać 
wymiarom rury osłonowej i osłony złącza, 

- w trakcie procesu obkurczania materiałów termokurczliwych należy 
przestrzegać  wymaganej przez producenta temperatury obkurczania (nadmierne 
przegrzanie uniemożliwia wykonanie właściwego obkurczenia i uzyskanie 
szczelnego połączenia), 

- mufy wraz z opaskami termokurczliwymi należy umieścić na rurociągu przed 
jego zespawaniem; 

- mufę należy umieszczać otworami wlewowymi do góry. 
 

  Wykonywanie izolacji cieplnej zespołu złącza 
Wykonywanie izolacji cieplnej zespołu złącza należy przeprowadzać ściśle według instrukcji 
montażu i warunków pogodowych producenta preizolowanych rur i elementów. 
Izolację cieplną zespołu złącza należy wykonywać przy dobrej pogodzie i dodatniej 
temperaturze otoczenia. Podczas opadów atmosferycznych miejsce robót należy osłonić np. 
namiotem. Przed wykonaniem izolacji cieplnej zespołu złącza powinny być przeprowadzone 
próby szczelności osłony złącza oraz kontrola połączeń przewodów systemu alarmowego. 
Izolację cieplną zespołu złącza należy wykonywać tego samego dnia co zamontowanie osłony 
przeciwwilgociowej zespołu złącza. 
Do izolacji cieplnej zespołu złącza należy stosować taki sam materiał izolacyjny jak w łączonych 
odcinkach rur i elementów preizolowanych. Wszystkie połączenia na rurociągach należy 
izolować płynną pianką poliuretanową. Jedno opakowanie pianki zawiera dwa płynne składniki 
pianki (płyn A-izocjanin. płyn B-poliol), które po wymieszaniu utworzą izolację o własnościach 
takich jak pianka w rurach preizolowanych. Numer pianki izolacyjnej, którą należy zastosować 
w danym połączeniu, podany jest na etykiecie każdego złącza, któremu odpowiada numer na 
opakowaniu pianki.  
Izolacja cieplna zespołu złączy preizolowanych rur i elementów z izolacją z pianki PUR oraz 
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izolacja zespołu złącza łączącego rury, mają spełniać wymagania PN-EN 253 i PN EN 489. 
 
Przy wykonywaniu izolacji zespołu złącza przez spienianie komponentów w przestrzeni złącza 
należy spełnić następujące warunki: 
 

- należy przestrzegać instrukcji producenta w zakresie: ilości komponentów, 
intensywności ich mieszania, temperatury spieniania komponentów, temperatury 
otoczenia przy spienianiu, czasu reakcji, utwardzania i in., 

- komponenty pianki, do momentu użycia, powinny być przechowywane  
w zamkniętych styropianowych pojemnikach termoizolacyjnych, w temperaturze 
16-22oC, 

- dla zapewnienia właściwego wymieszania składników i właściwą strukturę 
pianki po jej spienieniu jej temperatura w momencie zalewania złącza powinna 
wynosić ok. 20oC, a temperatura otoczenia nie może być niższa od +10oC,  
w przeciwnym razie elementy połączenia należy podgrzać łagodnym 
płomieniem gazowym do temp. ok. 30oC ; 

- otwory wlewowe powinny znajdować się zawsze w najwyższym położeniu 
(godz.12), piankę należy wlewać przez najniżej położony otwór złącza pozostałe 
otwory złącza muszą być zamknięte zatyczką odpowietrzającą korka 
podwójnego;   

- w zespole złącza nie może zostać zamknięte powietrze, a wszystkie otwory 
odpowietrzające należy, po spienieniu pianki, skutecznie i trwale uszczelnić. 

 

  Montaż instalacji alarmowej 
Zastosowane rurociągi preizolowane winny być dostarczone z zatopionymi w izolacji 
poliuretanowej drutami alarmowymi, które umożliwiają zbudowanie systemu alarmowego 
ciągłego nadzoru. Rury w wykopie należy układać tak, aby etykiety na rurach znajdowały się od 
strony źródła ciepła w wyniku czego drut ocynkowany – alarmowy, znajduje się z prawej strony. 
Rury należy układać przewodami alarmowymi do góry, tak aby znajdowały się za”10min. godz. 
14”. Przewody alarmowe należy wyprostować i skrócić tak, aby po połączeniu nie zwisały 
luźno. Oczyszczone końcówki posmarować pastą lutowniczą. Na jeden z drutów należy założyć 
łącznik oraz zacisnąć go za pomocą szczypiec, następnie w łącznik wsunąć drugi drut i zacisnąć 
go w łączniku. Następnie podgrzać łącznik lutownicą, w momencie osiągnięcia właściwej 
temperatury należy podać lut, który jest samoczynnie wsysany przez łącznik do wewnątrz. Po 
lutowaniu obu drutów, na drut ocynowany należy założyć filcową podkładkę higroskopijną, tak 
aby otulała drut ocynowany, drut miedziany należy umieścić na podtrzymkach dystansowych. 
Podkładkę filcową mocować do rury taśmą papierową dostarczaną przed producenta systemu 
preizolowanego.  
 

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. 
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. 
 

5.4. PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Próbę szczelności wykonanego rurociągu preizolowanego należy wykonać zgodnie z normą PN-
91/M-34031 na ciśnienie 2,0 MPa. z uwzględnieniem następujących warunków: 
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- badanie szczelności w stanie zimnym odcinka rurociągu preizolowanego powinno być 
przeprowadzone po wykonaniu połączeń rury przewodowej, a w miarę możliwości, przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej złączy; 

- dla odcinków sieci preizolowanych z rurą przewodową odpowiadających wymaganiom 
PN-M-34031 (wysokoparametrowych), badanie szczelności w stanie zimnym powinno 
być przeprowadzone według metod i wartości ciśnienia próby szczelności jak w PN-M-
34031 i PN-B-10405; 

- jeżeli w sieci ciepłowniczej zamontowano elementy czy urządzenia, których ciśnienie 
robocze odpowiada ciśnieniu roboczemu sieci, natomiast obliczeniowe ciśnienie próbne 
tych elementów czy urządzeń jest niższe niż dla sieci, na czas badania szczelności sieci, 
elementy te powinny być odcięte od badanego odcinka sieci. Jeżeli nie ma możliwości ich 
odcięcia na czas badania szczelności w stanie zimnym, dopuszcza się przeprowadzenie 
tego badania dla wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego najsłabszemu elementowi 
w układzie, lecz nie niższego niż 1,25 ciśnienia roboczego sieci ciepłowniczej. 

 
Każda mufa przed wypełnieniem pianką zostanie poddana próbie szczelności. Próbę wykonuje 
się przy pomocy: 

- powietrza o ciśnieniu 0,2 bara (2 m sł.w.) wtłaczanego do wnętrza 
- wody mydlanej, którą rozpyla się na zamontowaną mufę. 

Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym sieć należy przepłukać co najmniej 
dwukrotnie do otrzymania wody popłucznej o zawartości zawiesiny nie większej niż 5 mg/dm3.  
Pobór wody do płukania sieci ciepłowniczej przewidziano z miejskiej sieci wodociągowej po 
wcześniejszym zamontowaniu wodomierza i uzyskania pozwolenia od właściciela sieci. 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania w zakresie wykonawstwa wykopów, ułożenia i łączenia odcinków rurociągów 
Badanie przez oględziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopów 
przed dostępem osób niepowołanych. 
Badania w zakresie wykonawstwa wykopów należy prowadzić zgodnie z PN-B-06050 
z uwzględnieniem: 

- sprawdzenia przy użyciu taśmy mierniczej głębokości i szerokości wykopów, właściwego 
rozmieszczenia i wymiarów poszerzeń wykopów dla wykonania złączy elementów 
rurowych, 

- sprawdzenia przez oględziny podłoża (podsypki) i jego zagęszczenia, zgodności  
z dokumentacją materiałów użytych do wykonania podłoża, sprawdzenia grubości 
podłoża, jeśli jest ono wykonywane przed ułożeniem rurociągów, 

- sprawdzenie zgodności kierunków i wielkości spadków dna wykopów przygotowanych 
do ułożenia rurociągów, 

 

Badania w zakresie układania rurociągów (elementów preizolowanych) powinny obejmować: 
- kontrolę ciągłości systemu alarmowego każdego elementu preizolowanego przed 

ułożeniem w wykopie, 
- kontrolę czystości wewnętrznej układanych elementów rurowych sieci preizolowanej, 
- kontrolę przygotowania elementów preizolowanych do połączenia ze sobą, w tym: 

ustalenie właściwych rzędnych rurociągów i elementów, odpowiednie usytuowanie 
przewodów sygnalizacyjnych w elementach sąsiadujących, pomiar odległości między 
rurociągami oraz minimalnych odstępów dla prowadzenia prac montażowych, 

- kontrolę kompletności akcesoriów do wykonania połączeń elementów, które muszą zostać 
nasunięte na elementy preizolowane przed połączeniem poszczególnych rurociągów, 

- kontrolę odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziaływaniem procesu 
łączenia elementów rurowych (głównie spawania i lutowania) na inne elementy systemu 
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preizolowanego (izolację cieplną, rurę osłonową, przewody sygnalizacyjne itp.). 
 
Badania wykonania połączeń rurociągów przez spawanie powinny obejmować: 

- kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek rurociągów przygotowanych 
do wykonania ich połączeń z wymaganiami technologii połączeń spawanych, 

- sprawdzenie dopasowania końcówek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich 
wymiarów, 

- kontrolę przygotowania stanowiska do wykonania połączeń spawanych z uwzględnieniem 
minimalnych wymiarów miejsca dla wykonującego złącze oraz warunków 
atmosferycznych i zabezpieczeń przed niedopuszczalnym wpływem tych warunków na 
proces łączenia rurociągów, 

- sprawdzenie kompletności wszystkich podstawowych i dodatkowych materiałów, które 
mają być użyte do spawania w zakresie zgodności gatunków, atestów i świadectw jakości, 
jak też w zakresie ich stanu użytkowego (czystość,  właściwa wilgotność itp.), 

- sprawdzenie uprawnień osób, które będą wykonywały połączenia spawane i zgodności 
zakresu uprawnień z faktycznie wykonywanymi pracami, 

- bieżącą kontrolę procesu łączenia rurociągów przez spawanie w zakresie zgodności jego 
przebiegu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami, 

- w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentów należy kontrolować zgodność sposobu 
technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie, 

- badania gotowych spoin powinny obejmować wszystkie spoiny i być wykonywane przez 
oględziny zewnętrzne wg PN-EN 970. Na ich podstawie i zgodnie z PN-M-69775 należy 
określić klasę wadliwości każdej spoiny (dopuszczalna klasa W3 lub klasa średnia wg 
PN-EN 25817) ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnych odchyłek plusowych 
wymiarów spoin i niedopuszczalności odchyłek minusowych, 

- badania radiograficzne połączeń spawanych powinny być prowadzone zgodnie z PN-M-
69770, a klasa wadliwości spoin powinna być określana w oparciu o PN-M-69772 
(dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie średnim wg PN-EN 25817),  

- zakres badań radiograficznych spoin rur i elementów powinien obejmować min. 10% 
połączeń spawanych rurociągów;  

 
Badania w zakresie izolacji połączeń elementów preizolowanych powinny obejmować: 

- sprawdzenie przez oględziny przygotowania powierzchni połączeń spawanych i ich okolic 
do położenia powłok zabezpieczających (antykorozyjnych); 

- sprawdzenie przez oględziny jakości powłok antykorozyjnych na powierzchni spoin  
i w ich okolicy, a w przypadkach wątpliwych - pomiar grubości powłoki antykorozyjnej, 

- kontrola warunków wykonania izolacji połączeń elementów preizolowanych  
w zakresie zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych na 
jakość wykonania tych elementów; 

- sprawdzenie atestów i terminów przydatności do stosowania komponentów  
o ograniczonym okresie trwałości; 

- kontrola zgodności wykonania izolacji połączeń elementów preizolowanych z instrukcją 
technologiczną wykonania połączenia określonego typu; 

- kontrola ciągłości systemu alarmowego po wykonaniu kompletnej izolacji każdego 
połączenia elementów preizolowanych oraz po wykonaniu kompletnego odcinka sieci.  

 
Badanie w zakresie zasypywania rurociągów sieci podziemnych powinno obejmować: 

- sprawdzenie protokołu odbioru końcowego odcinka sieci oraz kompletności protokołów 
odbiorów częściowych, ich wyników i decyzji o zakończeniu wszystkich prac 
montażowych na danym odcinku sieci; 

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym stref kompensacyjnych, 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane, pod 
jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi; 

- sprawdzenie oczyszczenia wykopów przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju 
pozostałości po wykonywanych robotach montażowych i innych zanieczyszczeń 
mogących powodować zagrożenie awaryjne sieci preizolowanej; 

- sprawdzeniu przez oględziny zgodności sposobu zasypywania gotowych rurociągów, 
grubości warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zagęszczenia. 

 

 
Badanie w czasie ruchu próbnego sieci prowadzonego wg PN-M-34031 polega na ocenie 
działania poszczególnych elementów rurociągu, wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej oraz 
instalacji alarmowej. 
 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą dokonywania obmiaru robót, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót 
Jednostką obmiarową sieci ciepłowniczej jest l metr bieżący sieci. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Należy uzyskać n/w protokoły z odbiorów częściowych robót zanikających: 
 Odbiór materiałów; 
 Obsypki piaskowo-żwirowej; 
 Układania rur w wykopie; 
 Dopuszczenia połączeń do izolowania; 
 Odbioru połączeń spawanych; 
 Sprawozdanie z badań nieniszczących; 
 Odbioru zespołu złącza; 
 Poprawności wykonania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym; 
 Płukania sieci; 

8.2. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 
Do odbioru końcowego należy przedłożyć następujące dokumenty: 
 Dziennik Budowy; 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
 dokumentację powykonawczą systemu alarmowego;  
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez       

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 Protokół końcowy sieci ciepłowniczej preizolowanej; 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania jednego metra preizolowanej sieci ciepłowniczej obejmuje: 
 roboty przygotowawcze: pomiarowe, wytyczenie trasy itp.; 
 roboty demontażowe nawierzchni, istniejących kanałów ciepłowniczych i przeszkód 

terenowych; 
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 roboty ziemne: wykopy wąsko-przestrzenne, zasypka piaskowa; 
 roboty montażowe sieci ciepłowniczej preizolowanej; 
 badania i próby szczelności; 
 roboty wykończeniowe: odtworzenia nawierzchni, wywóz urobku itp.; 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z /2006r.  poz. 
1118, z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844) 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/1999r., poz. 912) 

4. Ustawa Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54/1997r., poz.348 z późniejszymi zmianami) 
5. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 

marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93) 

6. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 
poz. 259) 

7. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli  
z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 
115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 

 
 
PN-EN 253:2009  System   preizolowanych   rur   do   podziemnych   wodnych   sieci 

 ciepłowniczych. Zespół  rurowy  ze  stalowej   rury  przewodowej, 
izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

PN-EN 287-1+A1:1998      Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale. 
PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy 

ogólne dotyczące łączenia spawaniem. 
PN-EN 288-2:1999 Wymagania   i   badania  dla  procedur   spawalniczych.   

Instrukcja technologiczna spawania łukowego. 
PN-EN 288-3:1999 Wymagania   i   badania   dla   procedur   spawalniczych.   

Badania technologii spawania łukowego stali. 
PN-EN 288-5:1999  Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie 

przy zastosowaniu zatwierdzonych materiałów dodatkowych do 
spawania łukowego. 

PN-EN 288-6:1999 Wymagania  i  badania dla procedur  spawalniczych.   
Uznawanie na podstawie uzyskanej praktyki. 

PN-EN 448  System   preizolowanych   rur   do   podziemnych wodnych   
sieci ciepłowniczych. Kształtki - zespoły z rury stalowej 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu. 
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PN-EN 488 System   preizolowanych   rur   do   podziemnych wodnych  sieci 
ciepłowniczych. Zespół armatury do stalowych rur 
przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu 

PN-EN 489 System   preizolowanych   rur   do   podziemnych   wodnych   sieci 
ciepłowniczych.   Zespół   złącza   stalowych   rur   przewodowych 
z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym  
z polietylenu 

PN-EN 970:1999  Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych.  Badania 
wizualne 

PN-EN 25817:1997  Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania 
poziomów jakości według niezgodności spawalniczych 

PN ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary 
i masy na jednostką długości 

PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
 


