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I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 

Zał. nr 1 Oświadczenie projektanta  

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 
Oświadczamy, że zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333, tekst jednolity z dn. 07.07.2020r. z późn. zm.) projekt 
wykonawczy 

"Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku biurowego NETRIX przy 
ul. Technologicznej w Rzeszowie" 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

BRANŻA SANITARNA 

 

 

  
 
 
 PROJEKTOWAŁ:   mgr inż. Beata Kupczakiewicz 
         S-115/02 
  

 
 
 
 
 

SPRAWDZIŁ:    mgr inż. Barbara Gaik 
       PDK/0031/PWOS/09 
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Zał. nr 2 Protokół Nr GE-Z.6630.896.2019 z narady koordynacyjnej z dnia 
09.09.2019r. w celu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu  



 

7 
 

 
 

 
 



 

8 
 

 

Zał. nr 3 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  Nr PDK/0031/PWOS/09 – 
Barbara Gaik 
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Zał. nr 4  Zaświadczenie Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 
Barbara Gaik 
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Zał. nr 5 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  Nr S-115/02 - Beata 
Kupczakiewicz 
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Zał. nr 6 Zaświadczenie Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 
Beata Kupczakiewicz  
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

II.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1 Podstawa opracowania  

- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowania w skali 1 : 500, 
- obowiązujące normy, przepisy prawne w zakresie projektowania, 
- poradniki techniczne producentów rur preizolowanych, 
- zasady projektowania sieci ciepłowniczych w systemie rur preizolowanych, 

2 Nazwa inwestycji i adres 

"Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku biurowego NETRIX 
przy ul. Technologicznej w Rzeszowie" 

3 Stadium 

Projekt wykonawczy 

4 Inwestor 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

5 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn. "Budowa przyłącza cieplnego 
wysokich parametrów do budynku biurowego NETRIX przy ul. Technologicznej 
w Rzeszowie". 

Inwestycja ma na celu dostawę ciepła na cele  c.o., i c.w.u. do budynku biurowego 
centrum innowacyjnych technologii tomograficznych i inteligentnych systemów 
rozproszonych NETRIX przy ul. Technologicznej w Rzeszowie.  

W ramach inwestycji ze względów wytrzymałościowych oraz eksploatacyjnych należy 
przebudować odcinek istniejącego rurociągu głównego 2x88,9/200mm wzdłuż 
ul. Technologicznej oraz zamontować zawory odcinające. 

6 Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

Budowę przyłącza cieplnego preizolowanego wysokich parametrów w izolacji 
pogrubionej: 

 2x88,9/200mm   L = 14,7 mb, 

 2x48,3/125mm    L = 50,0 mb. 

Przebieg projektowanego przyłącza cieplnego przedstawiono na Rys.1A, Rys. 1B: 

Rys. 1A – Projekt Zagospodarowania Terenu z trasą przyłącza cieplnego 
zaprojektowaną na zlecenie Inwestora budynku i uzgodnioną na naradzie 
koordynacyjnej protokołem GE-Z.6630.896/2019 z dnia 09.09.2019r.  

Rys. 1B – Projekt Zagospodarowania Terenu z naniesioną ostateczną trasą przyłącza 
cieplnego dla zasilania budynku NETRIX oraz dodatkową wydłużką i zaworami na 
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istniejącym rurociągu głównym 2x88,9/200mm.  

Uwaga:  

W ramach niniejszego opracowania należy wykonać przyłącze cieplne wraz 
z dodatkową wydłużką i zaworem odcinającym na rurociągu głównym zgodnie z ich 
przebiegiem przedstawionym na Projekcie Zagospodarowania Terenu – Rys. 1B. 

Szczegółowy zakres opracowania obejmuje: 

- Roboty przygotowawcze placu budowy i terenu inwestycyjnego, 
- Demontaż istniejącego ogrodzenia zlokalizowanego w linii przebudowywanej sieci 2x 

ø88,9/200mm, 
- Przesadzenie tui rosnących w linii przebudowywanej sieci 2x ø88,9/200mm, 
- Roboty ziemne i odkrywkowe, 
- Montaż rurociągów ciepłowniczych preizolowanych 48,3/125mm, 88,9/200mm 

w gruncie w obsypce piaskowej, 
- Montaż kolan w pionie przed budynkiem w obudowie z blachy, 
- Zasypanie rurociągów preizolowanych,  
- Odtworzenie trawnika w pasie drogowym, 
- Nasadzenie tui w pierwotne miejsce, 
- Odtworzenie zdemontowanego ogrodzenia, 
- Doprowadzenie terenu do stanu, jaki był przed wykonaniem robót na całej długości 

i szerokości prac, 

7 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja znajduje się w północno – zachodniej 
części Rzeszowa przy ul. Technologicznej na działkach nr.: 356/56, 356/57  obr.226.  

 Dla przedmiotowego terenu miasto ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego nr.: 286/9/2016 Uchwała LXVII/1584/2018 z dnia  
13/11/2018. 

 Projektowane przyłącze cieplne preizolowane wysokich parametrów będzie zasilać 
budynek biurowy centrum innowacyjnych technologii tomograficznych i inteligentnych 
systemów rozproszonych NETRIX i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymaga 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Przyłącze cieplne zaprojektowano na terenie realizowanego budynku i zlokalizowane 
będzie głównie w terenie zielonym oraz w rejonie pomieszczenia węzła cieplnego w 
terenie utwardzonym tj. chodniku z kostki betonowej.  

Zakres ten przedstawiono na mapie sytuacyjno – wysokościowej (Rys. 1A, Rys. 1B). 

Na trasie ww. przyłącza cieplnego występują skrzyżowania z istniejącym 
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym: 

- kanalizacją teletechniczną, 
- kablami niskiego napięcia. 

7.1 Zieleń 

Projektowane przyłącze cieplne oraz dodatkowa wydłużka zostały  poprowadzone 
w taki sposób, aby nie było konieczności wycinki istniejących drzew i krzewów.  
Konieczne będzie tymczasowe przesadzenie tui rosnących w linii przebudowywanego 
odcinka rurociągu głównego 2x88,9/200mm na czas wykonywanych robót. Po 
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zakończeniu robót przesadzone tuje należy ponownie nasadzić w pierwotne miejsce. 
Wykonawca zobowiązany będzie do objęcia utrzymaniem przesadzonych tui przez 
okres wskazany przez właściciela działki 356/57 obr. 226 i zapisany w protokole 
odbioru, sporządzonym podczas odbioru terenów po zakończeniu prac. 

7.2 Istniejąca infrastruktura 

Technologia wykonawstwa w rurach preizolowanych pozwala na stosunkowo płytkie 
układanie rurociągów w ziemi. W związku z tym kolizje z uzbrojeniem podziemnym 
nie występują. 

Wystąpią natomiast skrzyżowania wodociągiem, kanalizacją teletechniczną, kablami 
niskiego i średniego napięcia. 

Skrzyżowania z kablami  

W miejscach skrzyżowań przyłącza cieplnego z kablami energetycznymi, kable należy 
zabezpieczyć rurami dwudzielnymi AROTA typu: 

- A 110PS o długości 3,0m, koloru niebieskiego przy skrzyżowaniach z kablami 
oświetleniowymi i niskiego napięcia; 

- A 160 PS o długości 3,0m, koloru niebieskiego przy skrzyżowaniach z kablami 
teletechnicznymi 

- A 160PS o długości 3,0m, koloru czerwonego przy skrzyżowaniach z kablami 
średniego i wysokiego napięcia.  

Zabezpieczenie wykonać zgodnie z N SEP-E 004 z 2003r. Prace wykopowe 
w miejscach skrzyżowań wykonywać bezwzględnie metodą ręcznego odkrycia, co 
zwiększa bezpośrednią kontrolę nad wykopem. Prace w pobliżu kabli prowadzić 
w miarę możliwości odcinkowo, a po wykonaniu niezbędnych prac wykop należy jak 
najszybciej zasypywać. 

W przypadku prowadzenia głębokich wykopów w pobliżu czynnych kabli 
elektroenergetycznych, urządzenia należy zabezpieczyć przed oberwaniem się krawędzi 
wykopu, w którym mogą znajdować się kable. Należy zachować odległość pionową na 
skrzyżowaniach oraz poziomą na zbliżeniach pomiędzy urządzeniami nie mniejszą niż 
25cm + średnica rurociągu ( zgodnie z normą N SEP-E-004) Należy bezwzględnie 
zabezpieczyć teren budowy przed wtargnięciem osób postronnych. 

Przepusty wykonywane z rur osłonowych dzielonych powinny być uszczelniane 
zarówno poprzecznie jak również wzdłużnie. W przypadku wykonywania przepustów 
kablowych o długości większej od długości fabrycznej rur stosowanych na przepusty, 
rury te należy połączyć ze sobą w sposób szczelny. 

Prace ziemne należy wykonywać ręcznie, przez osoby do tego upoważnione, 
z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

Typ i długość rur osłonowych podano na planie sytuacyjno – wysokościowym (Rys. 1) 

UWAGA: 

Prace ziemne w obrębie skrzyżowań wykonywać należy ręcznie pod nadzorem 
właścicieli uzbrojenia i tak: 

PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszów – urządzenia energetyczne, 

Orange Polska S.A. - Rzeszów – teletechnika, 
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Jeżeli w trakcie wykonawstwa okaże się, że rzędne posadowienia uzbrojenia różnią się 
od założonych w projekcie, ewentualne zmiany posadowienia ciepłociągu lub 
przekładki uzbrojenia należy uzgodnić z projektantem. 

Nie wyklucza się istnienia innych podziemnych sieci, których obecność i przebieg 
nie jest znany. 

Pasy montażowe oraz pasy zajętości terenu 

Wzdłuż trasy przyłącza cieplnego na czas realizacji przewiduje się „pasy montażowe”, 
w którym przeprowadzane będą wszelkie prace związane z budową, jak: 

- wykonanie wykopów, 

- składowanie ziemi, 

- transport materiałów, 

- praca maszyn i urządzeń. 

Szerokość pasa montażowego przyjęto w wielkości ok. 5m. W niektórych miejscach 
ulegnie on zwężeniu. Szerokość pasa ograniczona jest liniami pasa zajętości terenu. 

UWAGA: 

 Do realizacji przyłącza cieplnego można przystąpić wyłącznie po dostosowaniu przez 
Inwestora rzędnych terenu istniejącego do rzędnych projektowanych terenu.  
W związku z faktem, że teren, na którym planowane jest wykonanie przyłącza 
cieplnego, przeznaczony został pod budowę budynku, wjazdu i dróg wewnętrznych, 
toteż w przypadku zamiaru wykonania ww.  uzbrojenia w czasie trwania robót 
budowlanych, jak również po ich zakończeniu, wszystkie czynności należy uzgodnić 
z wykonawcą robót drogowych i budowlanych. 
W przypadku istotnych zmian w terenie wynikających z prowadzonych równolegle 
robót budowlanych przez właścicieli działek, należy w uzgodnieniu z projektantem 
przyłącza cieplnego skorygować trasę lub zagłębienie przyłącza. 
Jeżeli w trakcie wykonawstwa okaże się, że rzędne istniejącego bądź projektowanego 
terenu lub rządne posadowienia istniejącego bądź projektowanego uzbrojenia różnią się 
od założonych w projekcie, ewentualne zmiany posadowienia ciepłociągu lub 
przekładki uzbrojenia należy uzgodnić z projektantem. 

7.3 Lokalizacja przyłącza cieplnego w terenie utwardzonym na działce  Inwestora  

Proj. przyłącze cieplne 2xø48,3/125mm zasilające węzeł cieplny w budynku NETRIX 
będzie przebiegać głównie w terenie zielonym, natomiast bezpośrednio przed 
budynkiem od strony wejścia przyłącza do pomieszczenia węzła cieplnego będzie 
zlokalizowane w chodniku z kostki brukowej. Natomiast dodatkowa wydłużka wraz 
z zaworem odcinającym 2xø88,9/200mm zostanie zlokalizowana głównie w terenie 
zielonym, natomiast połączenie z istn. siecią cieplną w pkt. A będzie wiązało się z  
koniecznością demontażu fragmentu istniejącego wjazdu z kostki betonowej wraz 
krawężnikiem i podbudową. Należy bezwzględnie zachować minimalne przykrycie 
przyłącza cieplnego tj. 40cm od powierzchni rurociągu preizolowanego przyłącza w 
terenie zielonym lub 40cm licząc od powierzchni rurociągu do dolnej krawędzi 
podbudowy w przypadku terenu utwardzonego (drogi, place manewrowe, parkingi) W 
przypadku przykrycia mniejszego niż 90cm licząc od powierzchni płaszcza rury 
preizolowanej przyłącza do niwelety terenu utwardzonego przeznaczonego dla ruchu 
kołowego pojazdów typu ciężkiego stosować nad przyłączem płyty odciążające o 
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szerokości 1,5m wzdłuż jej osi oraz w taki sposób aby była zachowana odległość 
pomiędzy spodem płyt a wierzchem rurociągów min. 40cm. 
Ponadto w celu prowadzenia robót budowlanych i montażowych związanych z 
wykonaniem projektowanej wydłużki wraz z zaworem 2xø88,9/200mm konieczne 
będzie demontaż przęsła ogrodzenia znajdującego się pomiędzy działkami nr 356/56 i 
356/57 obr. 226 będącego własnością firmy Ziaja: 

 Przed rozpoczęciem prac zdemontować przęsła oraz słupy ogrodzeniowe, 
 Po zakończeniu prac słupy zamontować w podłożu za pomocą stóp 

fundamentowych, zamontować przęsła za pomocą obejmy montażowej, 
 W przypadku uszkodzenia elementów ogrodzenia należy wymienić je na nowe 

zgodnie ze specyfikacją oraz parametrami istniejących elementów ogrodzenia. 

8 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektuje się przyłącze cieplne dla przesyłu wody gorącej o parametrach: 

- temperatura obliczeniowa 135º/70°C z regulacją jakościową w źródle ciepła, 
- max ciśnienie robocze 1,6 [MPa], 
- średnica projektowanych przyłączy cieplnych 

 2x88,9/200mm 

 2x48,3/125mm 

Zgodnie z wydanymi Warunkami nr 46/6/14/19 przyłączenia węzła cieplnego do sieci 
ciepłowniczej, przedmiotowe przyłącze cieplne należy włączyć do istniejącej  podziemnej 

preizolowanej sieci ciepłowniczej 2x88,9/200mm biegnącej wzdłuż ul. Technologicznej 
m.in. na działce Inwestora.  Włączenie należy wykonać poprzez trójniki preizolowane 
wznośne. 

Trasa przyłącza cieplnego została zdeterminowana: 

- koniecznością uwzględnienia istniejącego zagospodarowania terenu, 
- uzgodnieniami z właścicielami działek na których zlokalizowano projektowane 

przyłącza cieplne,  
- względami wytrzymałościowymi rurociągów ciepłowniczych. 

9 Warunki ochrony środowiska 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 
z 2019r. poz. 1839 o  treści: 

 „32) instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych 
sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków;) 

przedmiotowa inwestycja tj. "Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do 
budynku biurowego NETRIX przy ul. Technologicznej w Rzeszowie" nie jest zaliczana 
do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie 
wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. 
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10 Ochrona konserwatorska 

Działki, na których planowana jest inwestycja nie znajdują się w obszarze będącym pod 
ochroną konserwatorską. Na przedmiotowym terenie nie jest wymagany nadzór 
archeologiczny. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

11 Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych 

Teren, przez który przebiega projektowane przyłącze cieplne nie podlega wpływom 
eksploatacji górniczej. 

12 Warunki geotechniczne 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze występowania prostych 
warunków gruntowych i jest obiektem, który kwalifikuje się do obiektów I kategorii 
geotechnicznej. 

13 Informacja o obszarze oddziaływania  

Zgodnie z wymogiem zawartym w Art. 34 pkt.3 e) Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 
2020 r. poz. 1333) oraz §14ust.8) Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego z 2020r. (Dz.U. poz.1609 z 2020r.) w Projekcie 
zagospodarowania terenu należy zawrzeć informację o obszarze oddziaływania obiektu. 

Na podstawie Art. 3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333) oraz 
§18 ust.1 ) i 2) Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z 2020r. (Dz.U. poz.1609 z 2020r.) w oparciu o  dokumenty branżowe tj. 
Wytyczne techniczno-eksploatacyjne MPEC do projektowania sieci  
w systemie ciepłowniczym Rzeszowa  oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych COBRTI  INSTAL – ustalono, że 
obszar oddziaływania obiektu liniowego (przyłącze cieplne) mieści się w całości 
w granicach działek, na której został zaprojektowany.  Przedmiotowa inwestycja 
realizowana na działkach: 356/56, 356/57 obr.226 stanowi uzbrojenie podziemne terenu 
i nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza 
interesu osób trzecich. 

14 Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestycji 

Projektowane przyłącze cieplne będzie przebiegać przez tereny, dla których nie istnieje 
potrzeba wyłączenia gruntów z użytkowania rolnego. 

15 Przewidywane zagrożenia dla środowiska  

 Okres realizacji  
Na etapie budowy oddziaływanie na środowisko będzie minimalne - emisje 
i uciążliwości ograniczą się do fazy budowy i będą to: 

- pylenie podczas wykonywania wykopów, 
- emisja hałasu związanego z pracami instalacyjno - montażowymi.  

Odpady inne niż niebezpieczne (np. odpady gruzu, gleba i ziemia) powstaną podczas 
robót rozbiórkowych, przygotowania terenu do budowy oraz robót montażowych. 
Maksymalne wykorzystanie tego typu odpadów możliwe jest tylko przy odpowiednio 
zaprogramowanym systemie gromadzenia i usuwania tych odpadów z miejsc ich 
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wytwarzania do miejsc ostatecznego odzysku. Plany organizacji placu budowy winny 
przewidywać selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające 
charakter surowców wtórnych. W tym celu na terenie budowy należy ustawić 
specjalistyczne pojemniki, kontenery, zbiorniki przeznaczone do tymczasowego 
magazynowania danego rodzaju odpadu. W sposób selektywny ww. materiały będą 
wywożone do zakładu przetwórczego lub na składowisko. 

Odpady w postaci ziemi z wykopów będą usypywane w formie pryzm, 
w wyznaczonych miejscach w pobliżu prowadzonych robót ziemnych. Odpady te będą 
zagospodarowane poprzez zasypanie wykopów po zakończeniu prac budowlanych. 
Pozostałe, niewykorzystane na terenie budowy odpady, zostaną przekazane odbiorcom 
posiadającym właściwe pozwolenia na gospodarowanie danego rodzaju odpadem. 

 Okres eksploatacji 

Na etapie eksploatacji przyłącza cieplne nie będą stanowić źródła emisji substancji do 
powietrza, czy hałasu. 
Zastosowana technologia ograniczy straty ciepła na przesyle a tym samym zmniejsza 
emisję zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza ze spalania w źródle ciepła.  

16 Projektowane rozwiązania techniczne w aspekcie środowiska 

a) Zastosowana technologia wykonania przyłącza cieplnego 
Zaprojektowane przyłącze będzie wykonane z rur preizolowanych, układanych 
bezpośrednio  w ziemi. Przyjęta do realizacji technologia rur preizolowanych posiada: 

- aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania wydaną przez COBRTI 
Instal, 

- dopuszczenie do ciągłej pracy w temperaturze min. 135° C i projektowanym ciśnieniu 
1,6 MPa. 

- wbudowany w rury i elementy prefabrykowane system alarmowy impulsowy. 

System rur preizolowanych spełnia wymagania norm: PN EN-253, PN EN-448, PN EN-
488, PN EN-489, norm ISO 9001 i 14001 i norm SS-EN ISO 14001 dla systemów 
zarządzania środowiskiem. 

Rura preizolowana składa się z: 

- rury właściwej stalowej atestowanej 

- polietylenowej rury osłonowej 

- pianki izolacyjnej poliuretanowej spienianej cyklopentanem wypełniającej przestrzeń 

między rurą osłonową i właściwą 

- druty miedziane instalacji alarmowej prowadzone w piance izolacyjnej 

Rury stalowe atestowane łączone będą za pomocą spawania (z kontrolą jakości 
połączeń spawanych). Rury osłonowe wykonane z twardego polietylenu obojętnego dla 
środowiska gruntowo-wodnego stosowane powszechnie do budowy rurociągów 
układanych w ziemi. Rury te posiadają atesty oraz sprawdzane są pod względem 
szczelności. Izolacja z pianki poliuretanowej nie zawierająca freonu 11 wypełniająca 
przestrzeń między rurą stalową a osłonową tworząca z nimi tzw. konstrukcję zespoloną 
jest obojętna dla środowiska gruntowo-wodnego, a także nieszkodliwa dla powietrza 
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atmosferycznego. Druty miedziane znajdujące się w piance podlegają sprawdzeniu ich 
ciągłości w procesie produkcji rury preizolowanej jak również na placu budowy 
podczas ich montażu. 

b) Medium przepływające w projektowanych rurociągach 

Woda o maksymalnej temperaturze 135° C spełniająca wymagania PN-85/C-04601 
„Woda do celów energetycznych – wymagania i badania jakości wody dla kotłów 
wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych”.  Ww. woda jest zdemineralizowana, 
odgazowana, nie zawiera innych związków chemicznych. Z tego punktu widzenia jest 
obojętna dla środowiska. 

c) Wykonawstwo projektowanych przyłączy cieplnych 

Wykopy ziemne wykonywane będą z zachowaniem następujących warunków: 

- mechanicznie w terenie nieuzbrojonym i nie zadrzewionym lub ręcznie w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia i drzew 

- zdjęta będzie warstwa humusu w celu późniejszego wykorzystania do rekultywacji 
terenu inwestycji 

- usunięte będą z wykopu odpadki rur, pianki i innych materiałów, stosownie 
zabezpieczone 

- podczas prac w zbliżeniu do drzew należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia 
(osłony) w celu niedopuszczenia do ich uszkodzenia. 

 Podczas układania rurociągów należy przestrzegać zasady, że przykrycie rur warstwą 
ziemi musi wynosić minimum 0,4 m od powierzchni w terenie zielonym lub od dolnej 
krawędzi podbudowy w przypadku drogi. W przypadku  przykrycia mniejszego niż 
90cm do niwelety terenu utwardzonego przeznaczonego dla ruchu kołowego pojazdów 
typu ciężkiego stosować nad przyłączem płyty odciążające. Ma to zabezpieczyć 
rurociągi przed uszkodzeniem. Przed zasypaniem na warstwie zasypki rur musi być 
ułożona taśma ostrzegawcza zabezpieczająca przed przypadkowym uszkodzeniem w 
trakcie eksploatacji przy prowadzeniu robót ziemnych. 
W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza w fazie realizacji należy unikać 
zbędnej koncentracji prac budowlanych na niewielkiej przestrzeni, ograniczać do 
minimum czas pracy maszyn na biegu jałowym, używane maszyny powinny by 
w dobrym stanie technicznym. 
Roboty ziemne i montażowe prowadzone w pobliżu drzew należy prowadzić ręcznie, ze 
szczególną starannością i z stosowaniem zabezpieczeń (osłon) w celu niedopuszczenia 
do uszkodzenia pni drzew. Prace prowadzone na terenie zieleńców będą prowadzone w 
taki sposób, aby była możliwość rekultywacji terenów (odkładanie warstwy humusu na 
oddzielne składowisko w celu późniejszego użycia do rekultywacji). 
Wykopy w pobliżu drzew należy w miarę możliwości niezwłocznie zasypywać, 
podczas upałów prace prowadzić odcinkami, aby skrócić do minimum okres narażenia 
korzeni na utratę wilgoci. 
Powstające w trakcie realizacji inwestycji odpady należy segregować i gromadzić 
w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy. 
W obrębie korzeni i koron drzew nie wolno składować żadnych materiałów 
budowlanych. 

d) Instalacja alarmowa 
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Projektowane rurociągi zostaną wyposażone w impulsową instalację alarmową. Podczas 
układania rur na bieżąco będzie sprawdzana jakość połączeń przewodów instalacji 
alarmowej. Zastosowana instalacja pozwala na wykrycie nieszczelności na etapie 
wstępnym nie zagrażającym powstaniu awarii i na lokalizację miejsca nieszczelności 
z dokładnością do 0,5m. 

e) Eksploatacja przyłącza cieplnego 

Dla zachowania bezpiecznej i niezawodnej pracy przyłącza cieplnego należy 
przestrzegać między innymi: 

- woda systemie musi spełniać wymagania norm 
- temperatura ciągła nie może przekraczać 145ºC (okresowo dopuszcza się temperaturę 

150ºC) 
- należy przestrzegać zasad i terminów dokonywania czynności kontrolnych 

i konserwujących elementów systemu (armatura, system alarmowy) 
- opróżnianie rurociągów musi się odbywać z zachowaniem wymogów norm (jeśli 

temperatura odprowadzanej wody nie przekracza 40ºC to może być odprowadzana 
bezpośrednio do kanalizacji,  a w przeciwnym wypadku należy mieszać z wodą zimną 
dla schłodzenia do wymaganej temperatury. 

Projektowane przyłącze cieplne w trakcie eksploatacji nie będzie stanowić zagrożenia 
dla środowiska naturalnego i otoczenia. 

 
 

Projektant: 

mgr inż. Beata Kupczakiewicz 

S – 115/02 



Proj.  przebieg przyłącza cieplnego dla zasilania
budynku Centrum Badawczo Rozwojowego
NETRIX uzgodniony na zlecenie
INWESTORA na naradzie koordynacyjnej
Urzędu Miasta Rzeszowa protokołem nr
GE-Z.6630.896.2019 z dnia 09.09.2019r.
UWAGA:
Przyłącze cieplne wraz z dodatkową wydłużką
na istniejącej sieci 2xDn80mm należy wykonać
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu
- Rys. 1B i schematem montażowym Rys. 3

ELEMENTY OBJETE ZAKRESEM
NINIEJSZEGO PW
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mgr inż. B. Kupczakiewicz

Projekt Zagospodarowania Terenu - Zmiana trasy

Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku biurowego

NETRIX realizowanego przy ul. Technologicznej w Rzeszowie

mgr inż. B. Gaik

mgr inż. J. Mikłasz

Proj.  przebudowa istniejącej sieci preizolowanej 2xØ88,9/200mm na odcinku od pkt.
A do pkt. B przebiegającej wzdłuż ul. Technologicznej

Proj.  budowa przyłącza cieplnego dla zasilania budynku NETRIX przy
ul. Technologicznej w Rzeszowie

Proj. zawór odcinający preizolowany z przedłużeniem trzpienia do powierzchni terenu

Proj. kolana w pionie dla wejścia przyłącza cieplnego do pomieszczenia węzła
cieplnego w budynku NETRIX

UWAGA:
1. Istn. sieć cieplna 2xØ88,9/200mm przebiegająca wzdłuż ul. Technologicznej wymaga przebudowy

w związku z przekroczeniem maksymalnych długości instalacyjnych w stosunku do głębokości

posadowienia sieci (ok 2,0m). W związku z powyższym należy wprowadzić dodatkową "U" wydłużkę.

Dodatkowo ze względów eksploatacyjnych na istniejącej sieci zaprojektowano zawory odcinające Zaw1.

2. Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie przebudowy sieci 2xDn80mm oraz wykonanie

przyłącza cieplnego 2xDn40mm zgodnie z przebiegiem wskazanym na Projekcie Zagospodarowania

Terenu stanowiącym Rys. 1B niniejszego PW.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500

Pierwotna trasa przyłącza uzgodniona na naradzie koordynacyjnej protokołem
GE-Z.6630.896.2019 z dnia 09.09.2019r.

Pierwotna trasa przyłącza uzgodniona na naradzie koordynacyjnej protokołem
GE-Z.6630.896.2019 z dnia 09.09.2019r., która nie pokrywa się z przebiegiem
ostatecznym przbiegiem przylącza cieplnego

Rzędne terenu projektowanego
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

IV.1. OPIS TECHNICZY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO 

1 Charakterystyka i opis rozwiązania projektowego 

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy pn. "Budowa przyłącza 
cieplnego wysokich parametrów do budynku biurowego NETRIX przy 
ul. Technologicznej w Rzeszowie".  
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr.: 356/56, 356/57 obr.226 przy 
ul. Technologicznej w Rzeszowie.  

Inwestycja ma na celu dostawę ciepła na cele  c.o., i c.w.u. do budynku biurowego 
centrum innowacyjnych technologii i inteligentnych systemów rozproszonych NETRIX 
przy ul. Technologicznej w Rzeszowie.  

W ramach inwestycji ze względów wytrzymałościowych oraz eksploatacyjnych należy 
przebudować odcinek istniejącego rurociągu głównego 2x88,9/200mm wzdłuż 
ul. Technologicznej oraz zamontować zawory odcinające. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę przyłącza  cieplnego preizolowanego 
wysokich parametrów w izolacji pogrubionej do budynku NETRIX: 

 2x88,9/200mm   L = 14,7 mb 

 2x48,3/125mm    L = 50,0 mb 

Przebieg projektowanego przyłącza cieplnego przedstawiono na Rys.1A i Rys. B. 

Rys. 1A – Projekt Zagospodarowania Terenu z trasą przyłącza cieplnego 
zaprojektowaną na zlecenie Inwestora budynku i uzgodnioną na naradzie 
koordynacyjnej protokołem GE-Z.6630.896/2019 z dnia 09.09.2019r.  

Rys. 1B – Projekt Zagospodarowania Terenu z naniesioną ostateczną trasą przyłącza 
cieplnego dla zasilania budynku NETRIX oraz dodatkową wydłużką i zaworami na 
istniejącym rurociągu głównym 2x88,9/200mm. 

Trasa przyłącza cieplnego została zdeterminowana: 

- koniecznością uwzględnienia istniejącego zagospodarowania terenu, 
- uzgodnieniami z właścicielami działki, na której zlokalizowano przyłącza cieplne,  
- względami wytrzymałościowymi rurociągów ciepłowniczych. 

2 Warunki geotechniczne  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze występowania prostych 
warunków gruntowych i jest obiektem, który kwalifikuje się do obiektów I kategorii 
geotechnicznej. 

3 Elementy technologiczne przyłącza cieplnego  

3.1 Rurociągi preizolowane 

Parametry projektowanych rurociągów: 
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- średnica zewnętrzna rury stalowej przewodowej x grubość nominalna ścianki/ średnica 
płaszcza: 

 48,3x2,6/125mm, 

 88,9x3,2/200mm. 
- nadciśnienie obliczeniowe - 16 bar (1,6MPa) 
- temperatura obliczeniowa - 135 ºC 

Wykonanie przyłącza cieplnego projektuje się w technologii rur preizolowanych 
z płaszczem z PEHD. 

Rura preizolowana składa się z trzech integralnych części, tj.: 

- rury stalowej wykonanej ze stali St37,0 wg. DIN 1629, 
- otaczającej rurę okładziny izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej, uzyskanej 

przez zmieszanie ze sobą kilku komponentów dających po spienieniu bardzo 
jednorodną warstwę izolacyjną, o dobrych właściwościach mechanicznych i niskiej 
przewodności cieplnej, 

- rury zewnętrznej wykonanej z twardego HDPE. 
Połączenia rur preizolowanych oraz kształtek preizolowanych dla przyłącza 
podziemnego zaprojektowano za pomocą muf termokurczliwych z polietylenu 
usieciowanego radiacyjnie, podwójnie uszczelnianych, z korkami wgrzewanymi, które 
po zmontowaniu należy wypełnić konfekcjonowaną izolacją piankową. 
Każde złącze rur (mufa), musi zawierać 2 podtrzymki na każdy przewód instalacji 
alarmowej.  
W miejscach gdzie nie ma możliwości zamontowania muf termokurczliwych 
sieciowanych radiacyjnie należy zastosować mufy otwarte na obwodzie tzn. mufy 
zgrzewane elektrooporowo z zapewnieniem nieniszczącej kontroli poprawności 
zgrzewania, umożliwiającej zapis i archiwizację procesu zgrzewania. Izolowanie złączy 
musi odbywać się poprzez mechaniczne wtryśnięcie pianki PUR, z wykorzystaniem 
agregatu spieniającego, w ilości niezbędnej do wypełnienia przestrzeni pomiędzy osłoną 
i stalową rurą osłonową. 
Rury należy łączyć przez spawanie elektryczne lub gazowe. Łączenie rur od Dn65 
wyłącznie poprzez spawanie elektryczne. 
Kontrolę spoin zaleca się metodą radiologiczną, przy czym ilość kontrolowanych złączy 
winna wynosić 100% dla wszystkich średnic. 
Poziom akceptacji spoin – drugi wg. PN-EN 13480-5:2005.  

Spawanie rur  należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 489. Prace spawalnicze należy 
wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia powyżej 5°C 
i prędkości wiatru nieprzekraczającej 5 m/s lub 10 m/s dla spawania elektrodami 
otulonymi. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza 
powyżej 80% w czasie występowania opadów, stanowisko spawania należy osłonić 
namiotem, w którym musi być możliwość podgrzania powietrza do temperatury 
powyżej 5°C. Przed rozpoczęciem spawania sprawdzić czy elementy rurociągu jak: 
mufy, opaski, tuleje, rękawy, pierścienie itp. zostały nasunięte na rurociągi. W czasie 
spawania izolację rur i kształtek osłonić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Osłony 
spawalnicze usunąć natychmiast po zakończeniu spawania. Obszar spawania powinien 
być oczyszczony z pianki, farb, olejów i rdzy. Rury o grubości ścianki >3,2 mm należy 
ukosować zgodnie z normą PN-ISO 676. Rury przed spawaniem powinny być 
ustawione osiowo i odsunięte na odległość równą 1,5-2mm. 
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Przed głównym spawaniem należy wykonać spoiny szczepne punktowe na długości do 
25% obwodu. Zaleca się spawanie metodą TIG elektrodą nietopliwą wolframową 
w atmosferze argonu. Przy grubości ścianki rury do 5mm spawanie wykonać należy 
w całości metodą TIG, dwu- lub trzywarstwowo drutem o grubości od 2mm. Przy 
większych grubościach ścianek zaleca się wykonanie warstwy przetopowej metodą 
TIG, natomiast wypełnianie rowka za pomocą spawania elektrodą otuloną  

Jako materiał spawalniczy należy stosować: 

- elektrody:   ESAB – 4800,  
PHILIPS36  
jako zastępcze dopuszcza się elektrody krajowe ER346, 

- drut spawalniczy:  Bohler DMO (Niemcy) 
AGA H44 (Szwecja), 
SPG1 (Polska). 

Przyłącze cieplne należy wykonać stosując się ściśle do technologii wybranej przez 
Inwestora i pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonawstwa. 

Rura stalowa stosowana do produkcji rur preizolowanych musi spełniać wymagania 
normy PN-EN 253 oraz musi być atestowaną rurą stalową bez szwu posiadającą 
certyfikat 3.1 zgodnie z normą PN-EN 10204+A1. Dopuszcza się rury ze szwem 
wzdłużnym. Materiał rury przewodowej – stal w gatunku P235GH, St 37 lub R-35. 

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-ISO 6761:1996 „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. 

Gotowe rury preizolowane muszą spełniać wymogi normy PN-EN 253, zwłaszcza 
w zakresie tolerancji średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości, 
wytrzymałości na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym. 

3.2 Włączenie przyłączy do istniejącej sieci ciepłowniczej  

Włączenie przyłącza cieplnego do istniejącej podziemnej preizolowanej sieci 
ciepłowniczej 2x88,9/200mm należy wykonać poprzez trójniki wznośne prostopadłe 
preizolowane 88,9/200//48,3/125//88,9/200mm. 

3.3 Czynnik grzewczy 

Czynnikiem grzewczym jest woda gorąca o temperaturze obliczeniowej 135ºC 
i ciśnieniu 1,6MPa, spełniająca wymagania PN-85/C-04601 "Woda do celów 
energetycznych - wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych 
i zamkniętych obiegów ciepłowniczych". 

Woda ta jest zdemineralizowana, odgazowana i nie zawiera związków chemicznych. 
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3.4 Kompensacja wydłużeń 

Przyłącza cieplne zaprojektowano z wykorzystaniem samokompensacji naturalnej typu 
„U” i „Z”. Celem umożliwienia swobodnego wydłużania się rurociągów, należy 
wykonać strefy kompensacyjne z zastosowaniem mat piankowych zgodnie 
z zaleceniami wybranego dostawcy elementów preizolowanych. Maty piankowe należy 
umieścić  po obu stronach rurociągu. Poduszki należy zamocować do płaszcza rur za 
pomocą poliestrowych taśm spinających w celu uniemożliwienia wsypywania się 
piasku pomiędzy płaszcz rury a poduszkę. Poduszki piankowe należy układać na 
kolanach, odgałęzieniach (rurociąg główny i odgałęźny), zaworach oraz redukcjach. 

3.5 Kolana i zmiany kierunków 

Na przyłączu cieplnym prowadzonym podziemnie projektuje się kolana preizolowane 
montowane w poziomie i w pionie o kącie 90º, i promieniu gięcia R=2,5D. Niewielkie 
odchylenia kątowe od osi łączonych rur wykonać poprzez ukosowanie na mufach 
(złączach). 

3.6 Armatura odcinająca 

3.7.1. Zawory preizolowane 

Ze względów eksploatacyjnych na istniejącym rurociągu głównym 2x88,9/200mm 
należy zamontować zawory odcinające „ sekcyjne” Zaw1, natomiast odcięcie przyłącza 
cieplnego będzie możliwe poprzez projektowane zawory odcinające preizolowane 
o średnicy ø48,3/125mm – 2szt ( Zaw2) zamontowane w rejonie trójnika O1 .  

Armatura odcinająca preizolowana musi spełniać wymagania normy  PN-EN 488 oraz 
powinna być przystosowana do pracy przy osiowych naprężeniach ściskających do 300 
MPa. Armatura powinna mieć końcówki do spawania wykonane ze stali 
niskostopowych niskowęglowych, jak dla rur przewodowych. 
Zawory kulowe odcinające zastosowane do preizolacji muszą być o pełnym przelocie. 
Element odcinający (kula) oraz trzpień napędowy wykonane z materiału jednorodnego i 
odpornego na korozję. Szczelność zaworów przy ciśnieniu roboczym 1,6MPa i 
temperaturze 135º C -100%.  
Dla średnic do DN 150 mm – zawory z zakończeniem trzpieniowym do obsługi przy 
użyciu klucza. Dla średnic DN > 150 mm – zawory z zakończeniem trzpieniowym do 
obsługi przy użyciu przekładni planetarnej i klucza. 
Celem obsługi zaworów preizolowanych projektuje się przedłużenie trzpieni zaworów, 
aż do powierzchni terenu. Przedłużony trzpień zaworu obudować rurą PVC 
i wyprowadzić do skrzynki ulicznej wodociągowej umieszczonej na powierzchni terenu. 
Skrzynkę należy posadowić na cokoliku betonowym i zlicować z powierzchnią terenu. 
Maty piankowe owinąć na trzpieniu zaworu odcinającego preizolowanego, na rurze 
ochronnej PVC 200mm oraz na korpusie zaworu odcinającego (rurociąg główny).  

3.7.2. Zawory odcinające kulowe 

W pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku należy zamontować zawory odcinające 
kulowe z końcówkami do wspawania Dn40-2szt.  

Armatura stosowana na sieciach ciepłowniczych w  komorach i w budynkach - 
wymagania:  
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dla zakresu średnic do Dn 150 mm:  

- armatura kulowa, wykonana ze stali węglowych, z końcówkami do wspawania 
i kołnierzowa, odporna na erozję i kawitację,  

- gwarantowana szczelność zamknięcia 100%,  
- ciśnienie nominalne PN 1,6 MPa,  
- temperatura pracy 135°C,  
- materiał uszczelnienia trzpienia – PTFE,  
- armatura odcinająca powinna posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia i atesty.  

dla zakresu średnic powyżej Dn 150 mm:  
- przepustnice, z korpusem wykonanym ze staliwa na zasilaniu i żeliwa sferoidalnego na 

powrocie, dysk (tarcza) z stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego chromowanego, 
staliwa do montażu pomiędzy kołnierze. 

- gwarantowana szczelność zamknięcia 100%,  
- uszczelnienie dysku lamelowe na zasilaniu, kołnierz z elastomeru na powrocie,  
- konstrukcja gwarantująca nie zakleszczanie armatury, w momencie wychłodzenia,  
- kierunek przepływu w obie strony, 
- ciśnienie nominalne 1,6 MPa lub 2,5 MPa,  
- temperatura pracy 135°C,  
- armatura odcinająca powinna posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia i atesty. 

3.7 Armatura pomiarowa 

Na projektowanym odcinku nie przewiduje się armatury pomiarowej. 

3.8 Odpowietrzenie i odwodnienie 

 Odpowietrzenie projektowanego przyłącza odbywać się będzie poprzez zawory 
odpowietrzające Dn25mm zabudowane w pomieszczeniu węzła w budynku  biurowym 
innowacyjnych technologii tomograficznych i inteligentnych systemów rozproszonych 
NETRIX.  

 Odwodnienie projektowanego przyłącza realizowane będzie poprzez istniejące 
odwodnienia zlokalizowane na istniejącej sieci ciepłowniczej 2x219,1/355mm 
zasilającej budynki w  strefie Rzeszów - Dworzysko.  

3.9 Przejścia przez ściany i zakończenia rurociągów 

Pomieszczenie węzła cieplnego dla planowanego budynku zaprojektowano na poziomie 
parteru. Realizowany budynek nie jest podpiwniczony. Przed budynkiem należy 
wykonać kolana w pionie preizolowane 90°, wolny koniec kolan preizolowanych ponad 
poziomem projektowanego terenu należy zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi. 
Następnie dospawać kolana hamburskie 90° i odcinek prosty rury preizolowanej 
i wprowadzić bezpośrednio do pomieszczenia węzła cieplnego w budynku NETRIX 
ponad poziomem terenu. Przy przejściu przez ścianę zastosować pierścienie 
uszczelniające gumowe. Połączyć przewody instalacji alarmowej umieszczone w 
izolacji kolana preizolowanego i odcinka rury preizolowanej poprzez przewód YDYżo 
3x1,5mm2. Doprowadzić sygnał do pomiaru do puszki hermetycznej o stopniu 
szczelności IP56 zamontowanej w pomieszczeniu węzła w budynku. Odcinek 
napowietrzny zaizolować, a następnie umieścić w obudowie, która zostanie wykonana 
na zlecenie Inwestora. Inwestora budynku Netrix wykona obudowę pod nadzorem 
MPEC własnym staraniem i kosztem. Całość wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.  
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W pomieszczeniu węzła cieplnego zamontować zawór odcinający kulowy z 
końcówkami do wspawania o średnicy Dn40mm. W pomieszczeniu węzła cieplnego w 
najwyższym punkcie przyłącza ( pomiędzy ścianą zewnętrzną a zaworem odcinającym 
Dn40mm) wykonać odpowietrzenie Dn25mm, następnie rurociągi odpowietrzenia 
sprowadzić nad posadzkę w węźle i zamontować zawór odcinający kulowy z 
końcówkami do wspawania o średnicy Dn25mm dla odpowietrzenia. 
Końce rur preizolowanych należy zabezpieczyć przeciw zawilgoceniu pianki, 
końcówkami termokurczliwymi. 

3.10 Komory ciepłownicze 

Na trasie projektowanych przyłączy cieplnych nie projektuje się komór ciepłowniczych. 

3.11 Odwodnienie wykopów 

W trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów może 
zajść konieczność czasowego ich odwodnienia. 

Stosowane będą następujące sposoby odwadniania wykopów: 

- pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu /odwadnianie powierzchniowe/, 
- obniżenie poziomu wody za pomocą studni depresyjnych lub igłofiltrów lub drenażu. 

Metodę odwodnienia wykopu należy wybrać w zależności od ilości wody w wykopie 
oraz panujących warunków. Ilość godzin pompowania należy ustalić w trakcie 
wykonywania robót. Poziom wody gruntowej może zmieniać się okresowo w okresie 
intensywnych opadów. Zaleca się przeprowadzenie robót w okresie suchym. Woda z 
odwodnienia wykopów odprowadzana będzie rurociągiem tymczasowym do istniejącej 
kanalizacji. 

3.12 Instalacja alarmowa 

Celem stwierdzenia ewentualnych nieszczelności wewnętrznych i zewnętrznych 
rurociągów preizolowanych projektuje się system instalacji alarmowej impulsowej, 
łączonej w pętle, przewidzianej do doraźnej kontroli usterek za pomocą induktorowego 
miernika izolacji oraz przenośnego reflektometru impulsów. Rury preizolowane 
fabrycznie mają być wyposażone w przewody alarmowe (miedziany czysty i miedziany 
ocynkowany) zatopione w piance poliuretanowej.  

Preizolowane rury i kształtki mają być wyposażone w instalację do sygnalizowania                  
zawilgocenia izolacji typu impulsowego. Dla zakresu średnic rury przewodowej od DN 
20 mm do DN 150 mm należy zastosować jedną parę przewodów do sygnalizowania 
zawilgocenia ustawionych w pozycji 10:00 i 14:00 na tarczy zegara. Dla średnic DN 
200 mm i powyżej stosować dwie pary przewodów w ustawieniu 10:00 i 14:00 oraz 
11:00 i 13:00 (dla odgałęzień należy wykorzystać parę przewodów w ustawieniu 10:00 
i 14:00). Wymagana minimalna wartość oporności izolacji mierzona na placu budowy 
winna wynosić 10MΩ  przy pomiarze prądem o napięciu 500 V. 

Przyłącze cieplne należy wykonać stosując się ściśle do wymogów producenta 
zastosowanego systemu rur preizolowanych i pod nadzorem osoby uprawnionej do 
wykonawstwa. 

Instalację alarmową należy wykonać zgodnie ze schematem alarmowym (Rys. nr 4).  



 

29 
 

Przewody instalacji alarmowej projektowanego przyłącza cieplnego należy włączyć do 
instalacji alarmowej sieci preizolowanej 2xØ88,9/200mm. Pomiar wykonywać w węźle 
cieplnym budynku biurowego NETRIX zlokalizowanego przy ul. Technologicznej. 
 

 Przewody instalacji alarmowej w pomieszczeniu węzła wyprowadzić na 
zewnątrz końcówek termokurczliwych w koszulkach i wprowadzić do puszki 
hermetycznej o stopniu szczelności IP 56. Do rurociągów przyspawać 
płaskownik stalowy z zamontowaną w/w puszką hermetyczną  

Bez względu na producenta rur preizolowanych instalacja alarmowa powinna spełniać 
następujące warunki: 

- Instalacja alarmowa powinna być łączona w pętle, 
- Przewody instalacji alarmowej należy wyprowadzić na zewnątrz wszystkich końcówek 

termokurczliwych, do rurociągu przyspawać płaskownik stalowy, do niego zamontować 
puszkę hermetyczną o stopniu szczelności IP 56 i wyprowadzić do niej przewody 
alarmowe, 

- Wymagane przy odbiorze sieci minimalne parametry rezystancji izolacji 10MΩ na 
1000m sieci bądź przyłącza  przy pomiarze prądem o napięciu 500 V. 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów instalacji alarmowej winno 
obejmować: 

- Sprawdzenie prawidłowości montażu drutów, ciągłości instalacji alarmowej, 
- Sprawdzenie minimalnych parametrów rezystancji izolacji. 

Testy należy przeprowadzić w 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 naprzeciw 
siebie. Przewodów alarmowych nie powinno się łączyć podczas wilgotnej pogody. 
Połączenia mufowe muszą być zamontowane i zainstalowane natychmiast po 
połączeniu przewodów instalacji alarmowej. Podczas montażu notować długość 
poszczególnych rurociągów oraz lokalizację muf. 

Wykonać pomiary końcowe instalacji alarmowej, a wyniki zanotować w tabeli: 
- po zakończeniu montażu (przed zasypaniem rurociągu),   
- po uruchomieniu rurociągu. 
Obowiązkiem wykonawcy jest sporządzenie powykonawczego schematu instalacji 
alarmowej w charakterystycznych punktach. W przypadku stwierdzenia podczas 
pomiarów zawilgocenia wstrzymać roboty i o tym fakcie poinformować inwestora i 
projektanta. 

4 Płukanie rurociągów 

Przed oddaniem rurociągów do eksploatacji po zakończeniu robót spawalniczych 
z wynikiem pozytywnym przyłącze należy dokładnie przepłukać tj. do otrzymania 
wody  popłucznej o zawartości zawiesiny nie większej niż 5 mg/dm3. Dla celów 
płukania sieci oraz odprowadzenia wody popłucznej nie przewiduje się stałego 
przyłączenia do wodociągu i kanalizacji, tylko tymczasowe (rozłączne) za pomocą 
węża. Pobór wody należy uzgodnić ze służbami technicznymi właściciela wodociągu. 
Ilość płukań dobrać do stopnia czystości wody popłucznej. Końcowe płukanie należy 
wykonać wodą uzdatnioną. 
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5 Wytyczne wykonawstwa i montażu rur preizolowanych 

5.1 Roboty ziemne 

Przyłącze cieplne wykonać, jako podziemne. Dno wykopu należy wyrównać, 
wyprofilować do rzędnych określonych na profilu podłużnym, wykonując podsypkę 
z piasku grubości 10 cm nie zawierającą ostrych kamieni i innych przedmiotów 
mogących uszkodzić zewnętrzną powłokę rury. Granulacja piasku winna wynosić 0 – 8 
mm (dopuszczalna jest zawartość 15% kamieni o wymiarze 8 – 20 mm). W miejscach 
wykonywania połączeń, elementów preizolowanych wykop należy odpowiednio 
poszerzyć i pogłębić. Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu szczelności połączeń, 
należy przysypać je 10 cm warstwą piasku. 

Na piasek nad rury należy ułożyć taśmę ostrzegawczą, a następnie zasypać ziemią do 
istniejącego terenu. Przed zasypaniem rurociągów należy wykonać szczegółową 
inwentaryzację geodezyjną wszystkich rur (połączeń mufowych). 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych sprawdzeniu podlega: 

- wykonawstwo wykopu, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w wykopie. 

5.2 Wytyczne montażu rur preizolowanych 

Układanie rur 

1. Przed układaniem każdy odcinek rury preizolowanej musi być sprawdzony pod 
względem działania systemu sygnalizacji uszkodzeń. 

2. Przed przystąpieniem do montażu rury preizolowane ułożyć w wykopie na drewnianych 
podkładach w odstępach co 2 3 m lub od razu na podsypce piaskowej. 

3. Ustalenie właściwych rzędnych rurociągów powinno odbywać się przez podsypywanie 
lub podkopywanie podkładów. Po ułożeniu rurociągów w wykopie należy wykonać 
podsypkę piaskową, a następnie przed zakończeniem montażu w trakcie wykonywania 
podsypki, usunąć podkłady spod rurociągów, nie zmieniając położenia rur. 

4. W przypadku, gdy rury układa się w wykopie od razu na podsypce, przed ułożeniem rur 
w wykopie podsypkę tę należy zniwelować. 

Roboty montażowe 

Montaż rur i zespołu złącza należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. 
1. Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne elementy 

(mufy, opaski, pierścienie uszczelniające itp.) zostały nasunięte na elementy 
preizolowane. 

2. W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura osłonowa elementów 
preizolowanych muszą być zabezpieczone przed oddziaływaniem płomienia palnika. 
Dopuszcza się spawanie kilku elementów rurociągów na poziomie gruntu (nad 
wykopem), aby nie uszkodzić połączeń spawanych, ani rury osłonowej. 

3. Po wykonaniu spawania należy przeprowadzić badanie połączeń spawanych, a wynik 
badania potwierdzony protokołem odbioru połączeń spawanych. 

Rurociągi cieplne winny być wykonywana przez przeszkolonych pracowników 
i w sposób ciągły nadzorowana przez nadzór techniczny, przeszkolony przez producenta. 

Spawanie stalowych rur przewodowych 
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Prace spawalnicze należy wykonywać przy w temperaturze powietrza powyżej 5°C. 
Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadów miejsce spawania należy 
zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci. Spawanie rur przewodowych winni 
wykonywać uprawnieni spawacze zgodnie z wymogami norm. Po wykonaniu spawania 
należy przeprowadzić badanie połączeń spawanych, a wynik badania powinny być 
potwierdzony 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). 

Izolowanie połączeń spawanych (wykonywanie zespołów złączy) 

- Do izolowania połączeń spawanych nie wolno przystąpić przed sprawdzeniem ich 
szczelności. 

- Izolowanie połączeń spawanych należy przeprowadzić zgodnie z wymogami 
producenta systemu preizolowanego. 

- Przed przystąpieniem do izolowania złącza  należy przeprowadzić czynności związane 
z łączeniem i sprawdzeniem poprawności montażu przewodów alarmowych wg 
instrukcji producenta systemu. 

- Sprawdzić czy pianka PUR na końcach łączonych ze sobą rur  preizolowanych jest 
sucha (zawilgoconą piankę należy usunąć). 

- Powierzchnie rur przewodowych bez izolacji należy oczyścić z ewentualnych 
zanieczyszczeń. 

- Powierzchnie z tworzywa sztucznego powinny być aktywowane płomieniem gazowym 
tak, by usunąć z nich utleniona warstwę (by stały się suche), a następnie je odtłuścić. 

- Połączeń spawanych nie należy izolować w dni deszczowe, o ile rury nie są pod 
przykryciem. 

- Przed przystąpieniem do izolowania następnego złącza należy sprawdzić, czy na 
wykonanym odcinku nie występuje przerwa w obwodzie systemu sygnalizacji 
alarmowej. 

- Na bieżąco należy wykonywać dokumentację powykonawczą systemu alarmowego. 
- Montaż muf należy wykonywać zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta 

systemu rur preizolowanych. 
- Zamknięcie otworów wlewowych należy przewidzieć korkami wtapianymi przy 

pomocy specjalnej zgrzewarki do korków. 

Zasypywanie rurociągów 

a) Przed przystąpieniem do zasypywania rurociągów należy: 
- dokonać odbioru zespołów złączy pod względem: 

 hermetyczności 
 odbioru dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji alarmowej 

- wykonać strefy kompensacyjne, sprawdzić prawidłowość przejść przez przeszkody 
budowlane 

- potwierdzić wpisem do dziennika budowy wykonanie w/w czynności. 
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- wypełnić piaskiem (o odpowiednim uziarnieniu) przestrzeni pomiędzy rurociągami, 
a wykopem. (piasek należy zagęścić ręcznie). 

- wykonać zasypkę właściwą grubości min. 10 cm stabilizując ją ręcznie lub przy użyciu 
lekkich zagęszczaczy. 

b) Na każdym z rurociągów ułożyć taśmę ostrzegawczą. 
c) Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym, zagęszczając go mechanicznie.  

Odbiory wykonanego przyłącza cieplnego 

W ramach nadzoru technicznego należy dokonać odbiorów następujących prac: 
- Wejścia w teren 
- Odbioru materiałów 
- Sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki 
- Sprawdzenia jakości połączeń spawanych rur przewodowych  
- Dopuszczenia połączeń spawanych do izolowania 
- Wykonania zespołu złączy i ich hermetyzacji 
- Wykonania stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane 
- Płukania sieci i pobór próbek 
- Wykonania zasypki końcowej 
- Odbioru końcowego potwierdzone spisaniem „Protokołu odbioru końcowego” 

i „Protokołu przekazania do eksploatacji”. 
- Ww. odbiory częściowe winny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

6 Elementy związane z budową sieci cieplnej 

6.1 Zaopatrzenie budowy w media 

a) woda 
Celem wykonania płukania przyłącza cieplnego, koniecznym będzie doprowadzenie 
wody. Pobór wody na w/w cele możliwy jest z hydrantów po wcześniejszym 
zamontowaniu wodomierza hydrantowego i uzgodnieniu z dostawcą wody lub 
istniejącej instalacji wodociągowej obiektów.  

b) energia elektryczna 

Zakłada się, że źródłem energii elektrycznej na budowie będą agregaty prądotwórcze. 

6.2 Pasy montażowe oraz pasy zajętości terenu 

Wzdłuż trasy sieci cieplnej na czas jej realizacji przewiduje się „pasy montażowe”, 
w którym przeprowadzane będą wszelkie prace związane z budową, jak: 

- wykonanie wykopów, 
- składanie ziemi, 
- transport materiałów, 
- praca maszyn i urządzeń. 

7 INFORMACJE DODATKOWE 

1. Przed rozpoczęciem realizacji do obowiązku wykonawcy należy sprawdzenie 
posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie kontrolowanych 
przekopów pod nadzorem właścicieli uzbrojenia z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. 

2. Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie 
i pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. 
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3. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji innych niż w projekcie rzędnych 
uzbrojenia terenu, należy wstrzymać układanie przewodów i o powyższym 
poinformować inspektora nadzoru. 

4. Podczas układania rurociągów należy przestrzegać zasady, że przykrycie rur warstwą 
ziemi musi wynosić minimum 0,4 m od powierzchni w terenie zielonym lub od dolnej 
krawędzi podbudowy w przypadku drogi. Ma to zabezpieczyć rurociągi przed 
uszkodzeniem. 

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

6. Do obowiązków wykonawcy robót należy oznakowanie oraz zabezpieczenie pasa robót 
montażowych. 

7. Dział Techniczny MPEC winien z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać uzgodnień 
dotyczących wejścia w teren (odnośnie przekroczenia dróg).  

8. Dział Techniczny MPEC winien uzgodnić warunki poboru wody do celów prób 
i płukania sieci cieplnej. 

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

10. Proces budowy należy zorganizować zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994r.- Prawo 
budowlane z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

11. Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, część II oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 
projektowanie, wykonanie, odbiór i eksploatacja sieci ciepłowniczych z rur i elementów 
preizolowanych”, wydanych przez COBRTI INSTAL. 

 

Projektant: 

mgr inż. Beata Kupczakiewicz 

         S – 115/02 
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8 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

8.1 Zestawienie materiałów preizolowanych 

 

Poz. Wyszczególnienie Jedn. Ilość UWAGI 
1 Rura preizolowana  ø48,3/125mm L=12,0mb szt. 7   
2 Rura preizolowana  ø88,9/200mm L=12,0mb szt. 1   

3 Mufa połączeniowa termokurczliwa sieciowana 
radiacyjnie ø 48,3/125mm 

kpl. 22 
  

4 Mufa połączeniowa termokurczliwa sieciowana 
radiacyjnie ø 88,9/200mm 

kpl. 14 
  

5 Mufa zgrzewana owijana ø 88,9/200mm kpl. 6   

6 
Łuk ( kolano) preizolowane 90°, R=2,5D, 
1,0x1,0m, ø88,9/200mm 

szt. 7 
  

7 
Łuk ( kolano) preizolowane 90°, R=2,5D, 
1,6x1,0m, ø88,9/200mm 

szt. 1 
  

8 
Łuk ( kolano) preizolowane 90°, R=2,5D, 
1,0x1,0m, ø48,3/125mm 

szt. 8 
  

9 
Łuk ( kolano) preizolowane 90°, R=2,5D W 
PIONIE, 2,0x2,0m, ø48,3/125mm 

szt. 2 
  

10 

Trójnik ( odgałęzienie boczne) preizolowany 
wznośny prostopadły 
ø88,9/200//48,3/125//88,9/200mm, L=1,5m, 
A=1,0m 

szt. 2   

11 Zawór preizolowany odcinający 88,9/200mm, 
L=1,5m 

szt. 2   

12 Zawór preizolowany odcinający 48,3/125mm, 
L=1,5m 

szt. 2   

13 
Końcówka termokurczliwa sieciowana radiacyjnie 
ø48,3/125mm szt. 4   

14 Pierścień gumowy ø48,3/125mm  szt. 8   
15 Mata piankowa 120x1000x40mm TYP A szt 96   
16 Mata piankowa 240x1000x40mm TYP B szt 64   
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8.2 Zestawienie materiałów niepreizolowanych 

Poz. Wyszczególnienie Jedn. Ilość UWAGI 

1 
Kolano hamburskie stalowe 90, ɸ48,3x2,6mm, 
R=2,5D, St37, wg. DIN2605  

szt. 2 

Wejście 
przyłącza 

cieplnego do 
budynku 
NETRIX - 

kolana w pionie 
w obudowie             

Rys. 5 

2 
Kolanko hamburskie stalowe 90°, ɸ33,7x2,6mm 

R=2,5D, St37, wg. DIN2605 
szt. 4 

3 
Rura stalowa bez szwu DN65mm - 48,3x2,6mm 
L=0,3m 

szt. 2 

4 
Rura stalowa bez szwu DN25mm - 33,7x2,6mm 
L=1,0m 

szt. 2 

5 
Zawór kulowy z końcówkami do wspawania, 
Dn40, PN16, T=150°C 

szt. 2 

6 
Zawór kulowy z końcówkami do wspawania, 
Dn25, PN16, T=150°C - ODPOWIETRZENIE 

szt. 2 

7 

Obudowa kolan w pionie wykonana własnym 
staraniem i kosztem przez INWESTORA 

kpl. 1 

8 Rura ochronna PVC Dn160mm L=0,5m szt.  2 

9 Manszeta typ "N" 100x150 szt.  2 

10 Przewód 3-żyłowy YDY 1,5mm2, L=2,0mb szt. 2 

11 

Izolacja ze sztywnej pianki PUR - łupki z 
twardego poliretanu w plaszczu PVC 

    

Dn40mm, dla Tmax=135°C, mb 2 
Dn40mm, dla Tmax=70°C, mb 2 

12 

Izolacja ze sztywnej pianki PUR - łupki z 
twardego poliretanu w plaszczu PVC 

    

Dn25mm, dla Tmax=135°C, mb 1,5 
Dn25mm, dla Tmax=70°C, mb 1,5 

13 Skrzynka uliczna wraz z obudową do zasuw  szt. 4   

14 
Rura PVC 200 ( osłona trzpienia zaworu 
preizolowanego) 

mb 7 
  

15 Taśma ostrzegawcza mb.  130   
16 Rura dwudzielna AROTA A 160PS, L=3,0m szt. 1,00   
17 Rura dwudzielna AROTA A 110PS, L=3,0m szt. 1,00   
18 Puszki hermetyczne IP56 szt. 2   



 

36 
 

 
IV.2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO 



Istn. sieć 2xØ88,9/200 Istn. sieć 2xØ88,9/200

Funkcja Imię i nazwisko Podpis

Opracowujący

Sprawdzający

Projektant

mgr inż. R. Pruc

-

Branża:

Stadium:

Nr rysunkuNazwa rysunku:

Obiekt:

PW

2

Przyłącza cieplne wysokich parametrów

Data:

Temat:

Skala:

1:100/250

mgr inż. B. Kupczakiewicz
S-115/02

Profil podłużny przyłącza cieplnego

Nr upraw.

Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku biurowego

NETRIX realizowanego przy ul. Technologicznej w Rzeszowie

mgr inż. B. Gaik
PDK/0031/PWOS/09

Opracowujący mgr inż. J. Mikłasz

-

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH

Skala:  1:100/250

1. Profil podłużny opracowano dla rurociągu zasilającego.

2. DO REALIZACJI PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO MOŻNA PRZYSTĄPIĆ

WYŁĄCZNIE  PO DOSTOSOWANIU PRZEZ INWESTORA RZĘDNYCH

ISTNIEJCEGO TERENU DO RZĘDNYCH PROJEKTOWANYCH TERENU

3. Projektant przyłącza cieplnego nie posiadał inwentaryzacji powykonawczej

infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie inwestycji. Uzbrojenie

podziemne wrysowano miejscami  orientacyjnie z uwagi na brak rzędnych ich

posadowienia w miejscu skrzyżowań z projektownymi rurociągami cieplnymi

4. Położenie uzbrojenia, ustalić po wykonaniu odkrywek. W przypadku różnicy

z przyjętym posadowieniem należy skorygować spadki projektowanych

rurociągów.

5. Należy bezwzględnie zachować minimalne przykrycie przyłącza cieplnego, tj.

40cm. od  powierzchni w terenie zielonym lub od dolnej krawędzi podbudowy w

przypadku drogi , chodnika. W przypadku  przykrycia mniejszego niż 90cm licząc

od powierzchni płaszcza rury preizolowanej przyłącza do niwelety terenu

utwardzonego    przeznaczonego dla ruchu kołowego pojazdów typu ciężkiego

stosować nad przyłączem płyty odciążające.

6. W przypadku istotnych zmian w terenie wynikających z prowadzonych

równolegle robót budowlanych przez właścicieli działek, należy w uzgodnieniu z

projektantem przyłącza cieplnego skorygować trasę lub zagłębienie przyłącza

cieplnego. Jeżeli w trakcie wykonawstwa okaże się, że rzędne istniejącego bądź

projektowanego terenu lub rządne posadowienia istniejącego bądź

projektowanego uzbrojenia różnią się od założonych w projekcie, ewentualne

zmiany posadowienia ciepłociągu lub przekładki uzbrojenia należy uzgodnić z

projektantem.

UWAGA:



MATY KOMPENSACYJNE TYP "A"(Ø48,3/125) - 120x1000x40mm

UWAGA:

1. Maty piankowe należy umieścić po obu stronach rurociągu.

2. Poduszki kompensacyjne układać wzdłuż rurociągu na długości  i o grubości zgodnie z

projektem.

3. Poduszki należy zamocować do płaszcza rur za pomocą poliestrowych taśm spinających.

Dopuszcza się możliwość ograniczenia ilości zastosowanych mat na rurociągu powrotnym

MATY KOMPENSACYJNE TYP "B"(Ø88,9/200) - 240x1000x40mm

MATY PIANKOWE
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90 - 400

PŁYTA WYKOPOWA
NASADOWA

PŁYTA WYKOPOWA

PODSTAWOWA Z NOŻEM

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU

GRUNTU

GRUNTY NIE URTZYMUJĄCE CHWILOWEJ

STATECZNOŚCI PO WYKONANIU WYKOPU

GRUNTY  URTZYMUJĄCE CHWILOWĄ

STATECZNOŚĆ

ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW

SCHEMAT MONTAŻOWY

Skala 1:500

Funkcja Imię i nazwisko Podpis

Opracowujący

Sprawdzający

Projektant

mgr inż. R. Pruc

-

Branża:

Stadium:

Nr rysunkuNazwa rysunku:

Obiekt:

PW

3

Przyłącza cieplne wysokich parametrów

Data:

Temat:

Skala:

1:250

mgr inż. B. Kupczakiewicz
S-115/02

Schemat montażowy

Nr upraw.

Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku biurowego

NETRIX realizowanego przy ul. Technologicznej w Rzeszowie

mgr inż. B. Gaik
PDK/0031/PWOS/09

Opracowujący mgr inż. J. Mikłasz

-

UWAGA:
1. Istn. sieć cieplna 2xØ88,9/200mm przebiegająca wzdłuż

ul. Technologicznej wymaga przebudowy w związku
z przekroczeniem maksymalnych długości instalacyjnych
w stosunku do głębokości posadowienia sieci ( ok 2,0m). W związku
z powyższym należy wprowadzić dodatkową "U" wydłużkę.
Dodatkowo ze względów eksploatacyjnych na istniejącej sieci
zaprojektowano zawory odcinające Zaw1.

2. Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie przebudowy
sieci 2xDn80mm oraz wykonanie przyłącza cieplnego 2xDn40mm
zgodnie z przebiegiem wskazanym na Projekcie Zagospodarowania
Terenu stanowiącym Rys. 1B niniejszego PW.



I para przewodów instalacji 
alarmowej w położeniu 10°° i 14°°

I para przewodów instalacji 
alarmowej w położeniu 10°° i 14°°

Istn. instalacja alarmowa

Sieć cieplna 2xØ219,1/355mm

Istn. instalacja alarmowa

Sieć cieplna 2xØ88,9/200mm

Istn. instalacja alarmowa

Sieć cieplna 2xØ88,9/200mm

      Przewód alarmowy - OCYNOWANY

Przewód alarmowy - MIEDZIANY

UWAGA:

1. Rury w wykopie należy układać tak, by etykiety na rurach znajdowały się od strony
źródła ciepła, a więc w wyniku tego drut ocynkowany znajdować musi się z prawej
strony patrząc od strony źródła ciepła

2. Rury i elementy preizolowane średnic Ø88,9/200 i Ø48,3/125mm ujętych
w niniejszym opracowaniu muszą być wyposażone w jedną parę przewodów instalacji
alarmowej, usytuaowanych w pozycji: I para - 10:00 i 14:00 na tarczy zegara

3. Przewody instalacji alarmowej wyprowadzić na zewnątrz końcówek
termokurczliwych w koszulkach i wprowadzić do puszki hermetycznej typ P1 ( IP56)

5. Do rurociągów przyspawać płaskownik stalowy z zamontowaną w/w puszką
hermetyczną

6. Pomiar wykonywać w węźle cieplnym budynku biurowego NETRIX zlokalizowanego
przy ul. Technologicznej.

7. Obowiązkiem wykonawcy jest sporządzenie powykonawczego schematu instalacji
alarmowej w charakterystycznych punktach  dla instalacji alarmowej nowej i instalacji
alarmowej istniejącej.

8. Przed połączeniem nowej instalacji alarmowej z instalacją alarmową istniejącej sieci,
neleży wykonać pomiary sprawdzające stan instalacji alarmowej istniejącej sieci
i nowo wybudowanej

9. W przypadku stwierdzenia podczas pomiarów zawilgocenia wstrzymać roboty
i o fakcie poinformować inwestora i projektanta

10. Po wykonaniu instalacji alarmowej, w miejscach wyprowadzenia drutów do puszek
należy opisać w trwały sposób kierunek dalszego przebiegu drutów alarmowych

Długość elektryczna

      Projektowana instalacja alarmowa

      Przewód alarmowy - OCYNOWANY

 Przewód alarmowy - MIEDZIANY
      Istniejąca instalacja alarmowa

Funkcja Imię i nazwisko Podpis

Opracowujący

Sprawdzający

Projektant

mgr inż. R. Pruc

-

Branża:

Stadium:

Nr rysunkuNazwa rysunku:

Obiekt:

PW

4

Przyłącza cieplne wysokich parametrów

Data:

Temat:

Skala:

-

mgr inż. B. Kupczakiewicz
S-115/02

Schemat instalacji alarmowej

Nr upraw.

Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku biurowego

NETRIX realizowanego przy ul. Technologicznej w Rzeszowie

mgr inż. B. Gaik
PDK/0031/PWOS/09

Opracowujący mgr inż. J. Mikłasz

-

Taśma papierowa Łącznik zaciskowy

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA

PRZEWODÓW W MUFIE

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ



Obudowa kolana w pionie zostanie
wykonana na zlecenie Inwestora
własnym staraniem i kosztem.
Rozwiązanie obudowy kolana zostanie
uzgodnione i wykonane pod nadzorem
MPEC
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Funkcja Imię i nazwisko Podpis

Opracowujący

Sprawdzający

Projektant

mgr inż. R. Pruc

-

Branża:

Stadium:

Nr rysunkuNazwa rysunku:

Obiekt:

PW

5

Przyłącza cieplne wysokich parametrów

Data:

Temat:

Skala:

-

mgr inż. B. Kupczakiewicz
S-115/02

Wejście przyłącza do budynku NETRIX

Nr upraw.

Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku biurowego

NETRIX realizowanego przy ul. Technologicznej w Rzeszowie

mgr inż. B. Gaik
PDK/0031/PWOS/09

Opracowujący mgr inż. J. Mikłasz

-

1. Należy bezwzględnie zachować minimalne przykrycie przyłącza cieplnego, tj. 40cm. od od powierzchni w terenie

zielonym lub od dolnej krawędzi podbudowy w przypadku drogi. W przypadku mniejszego przykrycia stosować nad

przyłączem płyty odciążające.

UWAGA:

3. Połączyć przewody instalacji alarmowej  umieszczone w izolacji kolana preizolowanego i odcinka rury preizolowanej

poprzez przewód YDYżo 3x1,5mm2, L=2,0m. Doprowadzić sygnał do pomiaru do puszki hermetycznej IP56

zamontowanej w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku NETRIX

1

2

3

4

5

6

ELEMENT ZP8 - WEJŚCIE PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU
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 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

NR

Wejście przyłączem do pomieszczenia

węzła w budynku NETRIX

skala 1:25



Funkcja Imię i nazwisko Podpis

Opracowujący

Sprawdzający

Projektant

mgr inż. R. Pruc

-

Branża:

Stadium:

Nr rysunkuNazwa rysunku:

Obiekt:

PW

7

Przyłącza cieplne wysokich parametrów

Data:

Temat:

Skala:

-

mgr inż. B. Kupczakiewicz S-115/02

Wymiary wykopu

Nr upraw.

Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku biurowego

NETRIX realizowanego przy ul. Technologicznej w Rzeszowie

mgr inż. B. Gaik
PDK/0031/PWOS/09

Opracowujący mgr inż. J. Mikłasz

-






















