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Załącznik nr B do „Opisu przedmiotu zamówienia” 
                     

 

Wytyczne techniczne dla wymiany izolacji termicznej na rurociągach sieci 
ciepłowniczej napowietrznej 

 

1. Wytyczne techniczne wymiany izolacji termicznej na rurociągach sieci ciepłowniczej 
napowietrznej 2 x DN 700 w rejonie ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie. 

Izolacja cieplna sieci magistralnej 2 x DN 700 wykonana jest z wełny mineralnej w płaszczu z 
blachy stalowej. 
Długość rurociągu zasilającego: 80 m +/- 10%; 
Długość rurociągu powrotnego: 80 m +/- 10% 
 
2. Dokumentacja projektowa ma uwzględniać zakres prac: 

2.1. Przygotowanie terenu wykonywania prac: zabezpieczenie budowy pod względem BHP, 
zabezpieczenie terenu na czas budowy, tymczasowe gromadzenie odpadów wytworzonych 
w trakcie prowadzenia prac, w tym elementów powstałych na skutek demontażu izolacji 
rurociągu oraz płaszcza ochronnego z blachy. 

2.2. Demontaż płaszcza z blachy i jego złomowanie oraz demontaż izolacji z wełny mineralnej i  
jej utylizacja, 

2.3. Czyszczenie w miejscach korozji oraz zamalowanie tych miejsc farbą podkładową, 
odtłuszczenie i malowanie całości rurociągów farbą nawierzchniową. Remont wszystkich 
stalowych elementów podtrzymujących takich jak punkty przesuwne     i innych elementów 
konstrukcyjnych podtrzymujących rurociągi w zakresie: czyszczenia wymaganego przez 
zastosowany system zabezpieczenia antykorozyjnego, zabezpieczenie antykorozyjne.  

2.4. Montaż izolacji w płaszczu z blachy ocynowanej gr min. 0,7 mm  wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

2.5. Wykonanie prac porządkowych po zakończeniu ww. prac. 
 

3. Zabezpieczenie antykorozyjne  

Przewiduje się zabezpieczenie 100 % powierzchni na całej długości rurociągów. Powierzchnia 
rurociągu musi podlegać zabezpieczeniu o grubości powłoki malarskiej min. 10ɥm . Powłoka 
malarska musi posiadać odporność na długotrwałe działanie temperatury w suchej atmosferze 
min. 1350C. Zastosowany system antykorozyjny musi umożliwiać nakładanie warstwy 
antykorozyjnej na powierzchnię pracujących rurociągów o temperaturze Tz/Tp=70/550C. 
Wymaga się położenie 1 warstwy farby nawierzchniowej na całości rurociągu. Powierzchnie 
rurociągów musza być suche, czyste, odpylone, pozbawione zanieczyszczeń oleju tłuszczu itp.  

Miejsca korozji należy oczyścić z rdzy i zamalować farbą podkładową farbą odporną na temp. 
min. 1350C. Zakres czyszczenia rurociągów i stopień czystości należy dostosować do wymagań 
zastosowanego systemu antykorozyjnego.       
Czyszczenie podpór przesuwnych należy wykonać metodą strumieniowo-ścierną do stopnia 
czystości min S.2 z elementami St.2 (wg PN-EN ISO 8501-1:2008 lub normy równoważnej). 
Wymaga się położenia minimum 1 warstwy antykorozyjnej na elementy konstrukcyjne 
ciepłociągu.                                                                                                                              
Powłoki malarskie powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń i prześwitów (miejsc 
niepokrytych farbą), marszczeń, pęcherzyków, zacieków i ciał obcych w powłoce. Powłoki 
antykorozyjne rurociągów przed nałożeniem izolacji musza być suche, posiadające pełna 
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sprawność użytkową. Pozostałe własności materiałów powłok malarskich musza być zgodne z 
kartami technicznymi produktów sporządzonymi przez producentów. Karty te muszą zostać 
przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego przy uzyskiwaniu jego akceptacji dla dobranego 
zestawu malarskiego, ze wskazaniem producenta proponowanych farb. 
 

4. Wymiana izolacji. 

4.1. Demontaż powłok izolacyjnych wraz z robotom towarzyszącymi.   

4.2. Gospodarka odpadami (utylizacja, punkt skup złomu)  

4.3. Roboty przygotowawcze 

4.4.Montaż nowej izolację termiczną rurociągów uwzględniając charakter izolowanych 
elementów tj: 

- Dla odcinków prostych rurociągu należy wykonać izolację przy użyciu prefabrykowanych łupin 
izolacyjnych wykonanych z pianki PUR, zespolonych trwale z płaszczem z blachy stalowej 
ocynkowanej stanowiących prefabrykowany system izolacji.                                                                              

- Dla kształtek rurociągów takich jak kolana i łuki rurowe należy zastosować izolację z elementów 
prefabrykowanych z pianki PUR z osłoną z blachy stalowej ocynkowanej. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się wykonanie izolacji jako konstrukcji segmentowych, przy czym styki 
muszą być spojone pianką PUR.                                                                                                           

4.5. Konstrukcja elementów prefabrykowanych powinna zapewniać przestrzeń dylatacyjną 
pomiędzy rurociągiem a pianką (bez styku pianki PUR bezpośrednio z całą powierzchnią 
rurociągu stalowego). Przerwę dylatacyjną należy ustabilizować wkładkami drewnianymi lub z 
materiału zamiennego odpornego na temperaturę 135°C. Wymiar przerwy dylatacyjnej powinien 
zawierać się w zakresie 8 do 25 mm. Elementy dystansowe, tworzące poduszkę powietrzną 
mocowane do pianki poliuretanowej, winny posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające zmianę 
grubości poduszki i wnikanie w głąb pianki. 
Montaż musi zapewniać szczelność przestrzeni powietrznej. W celu zabezpieczenia przed 
konwekcją pomiędzy rurociągiem, a płaszczem izolacyjnym należy przewidzieć na każdym łubku 
przegrody ograniczające przemieszczanie się powietrza wzdłuż rurociągu wykonane z wełny 
mineralnej. Dopuszcza się miejscowy styk materiału w miejscach przegród antykonwekcyjnych.                                                                            

4.6. Do izolacji rurociągów należy zastosować łupiny z twardego spienionego poliuretanu (typu 
PUR) zespolone trwale z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej w postaci gotowych 
elementów posiadających stosowne aprobaty techniczne, o parametrach: Nie dopuszcza się 
stosowania pianki spienionej za pomocą substancji niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie. Środek spieniający (porotwórczy) powinien być substancją bezpieczną 
ekologicznie. 

4.7. Łupiny elementów liniowych i kształtek muszą posiadać na krawędziach wzdłużnych                        
i czołowych fazowanie umożliwiające łączenie elementów na zakładkę (tzw. zamek) eliminującą 
powstawanie mostków termicznych. Łupiny systemowe nie mogą być krótsze niż 1,2 m.                              
4.8. Technologia systemu izolacji musi uwzględniać wydłużalność termiczną rurociągu, tak by 
w czasie pracy nie występowało jej rozszczelnianie .   

4.9. Płaszcz osłonowy rurociągu należy wykonać z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, wg PN-EN 
10346:2011 (lub normy równoważnej) pokrytej obustronnie powłoką cynku. Płaszcz osłonowy 
musi być zespolony na trwale całopowierzchniowo z otuliną z pianki PUR, a na krawędziach 
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wzdłużnych i czołowych powinien posiadać zakładki zapewniające uszczelnienie złączy. Do 
łączenia używać nitów o grubości 5 mm ze stali nierdzewnej.                                                                                        

4.9. Należy przewidzieć również izolacje podpór ślizgowych.    

4.10. Całość konstrukcji powinna zabezpieczać przed kradzieżą elementów płaszcza oraz 
zapewniać estetyczny wygląd.                                                                                                                                  

4.11. Grubość izolacji właściwej (pianki PUR) dla współczynnika λ ≤ 0,027 W/mK, mierzonego 
w temperaturze +50°C powinna wynosić min. 120 mm wg tabeli 1. 

Prefabrykowane elementy łupin izolacyjnych należy wykonać ze sztywnej pianki poliuretanowej 
PUR w postaci gotowych elementów o parametrach wyszczególnionych w tabeli 1. 

Tabela 1: Zestawienie wymaganych parametrów technicznych pianki PUR 
 

Parametry techniczne        Wymagane wartości parametrów Podstawa normalizacyjna  

Gęstość pianki 42kg/m3  +/- 10%  PN-EN ISO 845:2010 lub równoważna 

Współczynnik przewodzenia 
ciepła mierzony w temperaturze 
+50 st.C  

≤ 0,027 W/m*K PN-EN ISO 8497:1999 lub równoważna 

Odporność cieplna stała  od –35°C do +135°C       

Zawartość porów zamkniętych >95%  

Klasa w zakresie reakcji na ogień BL 
PN-EN ISO 13501-1 :2010 lub 
równoważna 

   
5. Płaszcz osłonowy 

Płaszcz osłonowy rurociągu należy wykonać z blachy stalowej o grub. min. 0,7 mm, wg PN-EN 
10346:2011 (lub równoważnej) pokrytej obustronnie powłoką cynku wg PN-EN 10346:2011 (lub 
równoważnej). Ilość cynku min. 275 g/m2. Płaszcz osłonowy musi być konstrukcyjnie 
i całopowierzchniowo połączony z izolacja właściwą.  

Połączenia liniowe styków doczołowych i wzdłużnych konstrukcji izolacyjnej muszą być 
zabezpieczone przed dostawaniem się wilgoci oraz stratami ciepła. Płaszcz stalowy powinien 
zapewniać szczelność połączenia wzdłużnego i doczołowego uniemożliwiając przedostawanie się 
wilgoci z zewnątrz: 
• dla styków doczołowych płaszcza wymaga się zastosowania „fartuchów” min. 50 mm/str 
z odpowiednim wyprofilowaniem brzegów w celu usztywnienia konstrukcji lub opasek z blachy 
stalowej ocynkowanej o szerokości min. 100 mm z dodatkowym uszczelnieniem stosowanym 
w technice dekarskiej w postaci maty dekarskiej o szerokości min. 50 mm, ułożonej pod opaską 
z blachy 
• dla styków wzdłużnych płaszcza wymaga się zastosowania „fartuchów” min. 50 mm/str 
z odpowiednim wyprofilowaniem brzegów w celu usztywnienia konstrukcji. 
 
Styki doczołowe należy zabezpieczyć przy użyciu opasek z blachy stalowej ocynkowanej 
o szerokości min. 100 mm i grub. min. 0,7 mm z dodatkowym uszczelnieniem stosowanym 
w technice dekarskiej w postaci maty lub taśmy dekarskiej o szerokości min. 50 mm, ułożonej pod 
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opaską z blachy. Łączenie opaski powinno znajdować się od spodu ciepłociągu między „godziną” 
5 i 7. 
Na odcinkach pionowych styki wzdłużne należy zabezpieczyć bezbarwnym silikonem dekarskim.  

6. Kolana 

Kolana izolacyjne musza być wykonane z pianki PUR, a styki ich segmentowych odcinków 
spojone pianką lub klejem. Płaszcz osłonowy stanowić maja elementy z blachy (jak dla rurociągu) 
precyzyjnie spasowanej. Kolana powinny być wykonane z dwóch dopasowanych elementów 
łączonych wzdłuż osi poziomej zgodnie wg. niniejszych wymagań.  

7. Pozostałe elementy rurociągów napowietrznych 

Przedstawiony system dociepleń ma obejmować kompletny system izolacji: rurociągów, kolan, 
podpór przesuwnych, itp. 

9. Prace na sieciach napowietrznych 

Prace będą prowadzone na czynnym rurociągu o maksymalnych parametrach pracy: lato: 70/55oC, 
zima: 133/65oC.  

 


