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3.2 Komory
Na trasie projektowanych przy czy nie przewidziano budowy komór

ciep owniczych.
Z uwagi na wymogi PKP zaprojektowano komory rewizyjne przed i za

przekroczeniem torów kolejowych. Komory realizowane b  w postaci kr gów
betonowych DN2500 opartych na bloczkach betonowych zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.
3.3 Armatura

Na projektowanym przy czu przewidziano zastosowanie armatury odcinaj cej
preizolowanej. Miejsce lokalizacji zaworów odcinaj cych pokazano na schemacie
monta owym (rys.3.1 i 3.2)
Armatura stosowana na sieci ciep owniczej musi spe nia  nast puj ce wymagania:
- armatura kulowa, wykonana ze stali w glowych, z ko cówkami do wspawania

i ko nierzowa, odporna na erozj  i kawitacj ,
- gwarantowana szczelno  zamkni cia 100%,
- ci nienie nominalne PN 1,6 MPa,
- temperatura pracy 135°C,
- materia  uszczelnienia trzpienia – PTFE,
- trzpie  zaworów przystosowany do przek adni planetarnej,
- armatura odcinaj ca powinna posiada  certyfikaty, wiadectwa dopuszczenia i atesty.

W celu umo liwienia obs ugi armatury odcinaj cej z powierzchni terenu projektuje si
trzpienie przystosowane do wspó pracy z przek adni  planetarn , które nale y obudowa
rur  PVC. Ca  zabudowana zostanie w studni betonowej DN2000 z pokryw
wyposa on  w 2 w azy ustawione centrycznie nad trzpieniami zawórów wg rys. 5.

3.4 Odwodnienia i odpowietrzenia
W najni szych punktach przy cza zaprojektowano odwodnienie (poprzez

odga zienie preizolowane skierowane „w dó ”) do bezodp ywowych betonowych studni
odwadniaj cych DN1500 i DN2000. Szczegó  odwodnienia przedstawiono na rys. 6.1
i 6.2. W studniach odwadniaj cych S.odw1 i S.odw.2 przewidziano podwójne
odwodnienie po obu stronach zaworu odcinaj cego zgodnie ze schematem
monta owym.

W najwy szych punktach przy cza zaprojektowano odpowietrzenie w studni
betonowej DN1500 (poprzez odga zienie preizolowane skierowane „w gór ” w postaci
indywidualnego prefabrykatu do odpowietrzania). Szczegó  odpowietrzenia
przedstawiono na rys. 7. W studni S.odp1 przewidziano podwójne odpowietrzenie po
obu stronach zaworu odcinaj cego zgodnie ze schematem monta owym.

Odpowietrzenie w studni S.odp3 stanowi  b dzie stalowy zawór kulowy
odpowietrzaj cy wspawany w z cze obiegowe zgodnie z rys. nr.8.

Studnie do odwodnie  i odpowietrze  nale y wykona  jako szczelne. Na
po czeniach kr gów bezwzgl dnie stosowa  uszczelki NBR.

3.5 Kompensacja wyd
Zgodnie z wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi MPEC Rzeszów Sp. z o.o.

przy cze cieplne zaprojektowano z wykorzystaniem techniki instalacyjnej
„samokompensacji” typu „Z” i „L i U”.




























