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I. OPIS TECHNICZNY  

1. SIE� GAZOWA DLA PPN-T S-2 ROGO�NICA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest  projekt wykonawczy zamienny sieci 

gazowej �redniopr��nej dla Strefy S-2 Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego w Rogo�nicy.  

Z uwagi na tras� projektowanej drogi na odcinku  W-W3-W4 cz��ciowo ulega 
zmianie trasa sieci gazowej na odcinku G0-G1-G2 oraz G1-G5. Zgodnie z ustaleniami
na odcinku G1-G2 zwi�kszono �rednice sieci gazowej w stosunku do projektu pierwot-
nego z �rednicy PE160 i PE125 na PE 180. 
W cz��ci rysunkowej zał�czono sytuacj� z naniesion� korekt� trasy sieci oraz odcinki 
profili na których wyst�puj� zmiany trasy oraz �rednice przewodów w stosunku do pro-
jektu podstawowego. Dla lepszej orientacji w zakresie zmian, oznaczenie numerów ry-
sunku ( profili) przyj�to wg podstawowego projektu wykonawczego.  
Aneks stanowi integraln� cz��� projektu wykonawczego sieci z 2007 roku.  
Zmiany obj�te niniejszym aneksem obejmuj�: 
- zmiana trasy sieci gazowej oraz zamiana �rednicy z PE160x14,6 na PE180 x16.4  
  (433,5 m.) 
- zmiana trasy gazoci�gu PE 125x11.4 na długo�ci 148m na odcinku G1-G5  
- zmiana trasy oraz zmiana �rednicy gazoci�gu z PE 125x11,4 na 180x16,4 na odcinku 
G1-G2 ( 230m) 
- zmiana �rednicy z PE 110x10 na PE 180x16,4 na długo�ci 46m na odcinku G2-G9  
- zamiana układu zaporowo- upustowego z dn 100 na dn 150. 
Materiały do wykonania gazoci�gu, sposób wykonania, roboty ziemne, próby, kolizje 
nale�y wykona� zgodnie z projektem podstawowym. W zwi�zku ze zmian� �rednic ga-
zoci�gu na tych odcinkach zmieniono �rednice rur ochronnych i osłonowych.  
�rednice rur ochronnych zostały opisane w cz��ci rysunkowej projektu. 
Uwaga! 

Cało�� rozpatrywa� ł�cznie z projektem wykonawczym sieci gazowej �redniopr��-
nej dla PPN-T Strefa S-2 Rogo�nica. 

2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ	CEGO GAZOCI	GU PE 130 POD  

    PROJEKTOWAN	 DROG	
W zwi�zku z projektowan� now� drog� dojazdow� do PPN-T projektuje si�

przebudow� i zabezpieczenie istniej�cego gazoci�gu �/c ozn. PE 130 na odcinku A-B.  
Na gazoci�gu projektuje si� rur� ochronn� z PE SDR17,6 315x17,9 o długo�ci 15 m. 
Odległo�� ko	ca rury ochronnej gazoci�gu winna wynosi� min.1,0m od zewn�trznej 
kraw�dzi jezdni z obu stron. W zwi�zku z tym zachodzi konieczno�� przeci�cie istnie-
j�cego gazoci�gu na odcinku „A”-„B” i wmontowanie odcinka gazoci�gu z rur� osło-
now�.  
Odcinek projektowanego gazoci�gu nale�y wykona� z rur PE 80 ( SDR-11) 140x12,7 
Poł�czenie z istniej�cym gazoci�giem z rur PE wykona� za pomoc�
zgrzewania czołowego jak opisano ni�ej.  
Uszczelnienie ko	cówek rury osłonowej nale�y wykona� zgodnie  
z zał�czonym rysunkiem. Gazoci�g nale�y podda� próbie na ci�nienie jak ni�ej. Rz�dne 
gazoci�gu pod drog� pokazano na przekroju podłu�nym. 
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Zgrzewanie czołowe

Zgrzewane mog� by� tylko materiały tego samego rodzaju (ł�czy� mo�na tylko 
cz��ci z tej samej klasy ci�nienia). 
Przed rozpocz�ciem zgrzewania czołowego ko	cówki rur winny by� doprowadzone do 
kształtu kołowego poprzez ostro�ne ogrzewanie (od 50-100oC) lub umieszczone  
w specjalnych uchwytach przywracaj�cych rurom przekrój kołowy.  
Zgrzewanie czołowe nie mo�e by� wykonywane w temperaturze otoczenia poni�ej 0oC, 
jak równie� podczas mgły niezale�nie od temperatury otoczenia. 
Optymalne warunki wykonywania zgrzewania doczołowego : 
- temperatura w miejscu zgrzewania zawiera si� mi�dzy 5 a 30oC 
- jest sucho 
- jest bezwietrznie 
W celu unikni�cia nadmiernego schładzania zgrzewu przez wiatr i ci�g powietrza, nale-
�y przeciwległe ko	ce rur zamkn��.  
Prace przygotowawcze elementów do zgrzewania obejmuj�:  

• ko	cówki przeznaczone do zgrzewania winny by� obci�te lub zeskrobane dla   
usuni�cia warstwy utlenionej, bezpo�rednio przed przyst�pieniem do zgrzewania  

• oczy�ci� ko	ce rur z piasku i innych zanieczyszcze	
• zamocowa� w uchwytach zgrzewarki zgrzewane ko	ce tak aby napisy na rurze 

były widoczne po monta�u gazoci�gu. 
• nastawi� czas nagrzewania : w temperaturze 20OC 10 sekund na ka�dy milimetr 

grubo�ci �ciany rury. W przypadku innej temperatury skorygowa� czas nagrze-
wania  

 ~1% czasu podstawowego na ka�dy stopie	 ró�nicy od 20oC. 
• je�eli jest taka potrzeba ustawi� ci�nienie strugania 
• ko	cówki rur nale�y dosun�� do siebie i zestruga� strugiem do momentu uzy-

skania   ci�głego wióra na całym obwodzie rury 
• sprawdzi� przyleganie powierzchni zgrzewanych- szczelina winna by� mniejsza 

ni� 0,5 mm a przemieszczenie �cianki nie mo�e przekracza� 10% jej grubo�ci. 
• przed ka�d� operacj� zgrzewania płyta grzewcza winna by� oczyszczona papie-

rem zwil�onym alkoholem metylowym 
• sprawdzi� temperatur� płyty grzejnej 

Temperatura elementu grzewczego winna wynosi� 2100C. Temperatura zgrzewania 
winna utrzymywa� si� w przedziale 200-2200C. Po wł�czeniu płyty nale�y odczeka�  
5 min aby nast�piła stabilizacja temperatury na całej powierzchni płyty. 
Czasy faz procesu zgrzewania:  
-t1 – czas wyrównywania (do powstania wypływki wyrównania o wysoko�ci 5-10% 
grubo�ci �cianki e) 
-t2 – czas nagrzewania (10 s na ka�dy mm grubo�ci �cianki rury) 
-t3 - czas przestawienia (max 6 s) 
-t4 – czas narostu ci�nienia (ok. 1s na ka�dy mm grubo�ci �cianki) 
-t5 – czas studzenia (1,5 min na ka�dy mm grubo�ci �cianki) 
-t6 – czas próby ci�nienia (8 min na ka�dy mm grubo�ci �cianki. 
Ocen� jako�ci zgrzewu nale�y przeprowadzi� w oparciu o kryteria: 
- zgrubienie zgrzewowe powinno by� obustronnie okr�gło ukształtowane, 
- powierzchnia zgrubienia powinna by� gładka i nie mo�e wygl�da� na spienion� (prze-
grzanie) 
- przesuni�cie �cianek ł�czonych rur nie powinno przekracza� 10% grubo�ci �ciany rury. 
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Próby ci�nieniowe gazoci�gu mog� by� przeprowadzone po całkowitym ochłodzeniu 
zł�czy zgrzewanych. Warunek ten jest spełniony je�li od ostatniego zgrzewu upłyn�ła  
min.1 godzina. 

Roboty ziemne.     
Roboty ziemne nale�y wykona� r�cznie zgodnie z norm� BN - 83/8836 –02. 

Przy r�cznym wykonywaniu robót ziemnych szeroko�� dna wykopu powinna by� na 
prostych odcinkach wi�ksza o co najmniej 0,40 m od zewn�trznej �rednicy rury i nie 
mo�e by� mniejsza ni� 0,50 m. Na łukach szeroko�� dna wykopu powinna by� o 50 % 
wi�ksza od szeroko�ci dna wykopu na odcinkach prostych. W przypadku skalistych lub 
kamienistych gruntów nale�y zabezpieczy� warstw� wyrównawcz� o grubo�ci 0,10 - 
0,20 m , wykonan� z piasku lub ziemi nie zawieraj�cej �adnych grud. Podobne warunki 
nale�y spełni� podczas zasypywania gazoci�gu.  

Gł�boko�� uło�enia przebudowywanego odcinka gazoci�gu w wykopie wynosi 
1,0 m. Pod projektowan� drog� odległo�� pionowa mierzona od górnej tworz�cej rury 
ochronnej do powierzchni jezdni winna wynosi� min 1,0m Wzdłu� projektowanego 
gazoci�gu, w odległo�ci 0,30 – 0,40m nad rur� nale�y uło�y�  ta�m� ostrzegawcz� kolo-
ru �ółtego szeroko�ci 20,0cm (z napisem „Uwaga! Przewód gazowy); natomiast nad 

ruroci�giem ta�m� lokalizacyjn�. Ta�ma lokalizacyjna musi mie� metalizowan� wst�g�
umo�liwiaj�c� elektroniczne wykrywanie przebiegu trasy gazoci�gu. Wszystkie prace 

zwi�zane z monta�em i układaniem gazoci�gu w wykopie powinny by� prowadzone w 

taki sposób aby nie powodowały zanieczyszczenia wn�trza rur, uszkodzenia powłok 

izolacyjnych oraz wyst�powania nadmiernych napr��e	 w odcinkach przewodów rur-

wych . 

Próba szczelno�ci i wytrzymało�ci sieci gazowej 

Po wykonaniu kontroli jako�ci poł�cze	 i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza 

si� wst�pne badanie szczelno�ci przed opuszczeniem gazoci�gu do wykopu bez zamon-

towanej armatury. 

Badanie wst�pne nale�y przeprowadzi� przy u�yciu powietrza lub gazu oboj�tnego o 

ci�nieniu 0,1 MPa. Czas trwania badania powinien wynosi� min. 1 godzin� od chwili 

osi�gni�cia ci�nienia próby i ustabilizowania si� ci�nienia. W przypadku  wyst�pienia 

jakichkolwiek podejrze	 o nieszczelno�ciach , ka�de poł�czenie powinno podlega� ba-

daniu za pomoc� �rodka pianotwórczego. Ujawnione nieszczelno�ci nale�y usun�� , a 

poł�czenie ponownie zbada�. 
Po pozytywnym wyniku wst�pnej próby szczelno�ci i zasypaniu gazoci�gu nale�y prze-

prowadzi� próby wytrzymało�ci i szczelno�ci. Miejsca monta�u armatury i zamkni��
ko	ców odcinków próbnych, powinny by� odkryte podczas wykonywania próby.  

Zgodnie z wymogami Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki Dz.U. Nr 97  

gazoci�g  nale�y podda� próbie wytrzymało�ci i szczelno�ci ci�nieniem nie mniejszym 

ni� iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego ci�nienia roboczego.  

Maksymalne ci�nienie robocze gazoci�gu �r/c pr= 0,5MPa 

St�d ci�nienie próbne p Pr=1,5x0,5=0,75MPa

Przed wykonaniem próby szczelno�ci przył�cz musi by� oczyszczony od wewn�trz po-

przez przedmuchanie.

Czas trwania próby - min 24 godziny od czasu ustabilizowania si� ci�nienia próbnego. 

Czynnikiem próbnym mo�e by� powietrze lub gaz oboj�tny wolny od zwi�zków two-

rz�cych osady. 
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BHP przy wykonywaniu robót. 

Cało�� robót wykona� zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych", oraz zachowuj�c obowi�zuj�ce przepisy 

BHP. 
      

Opracowała  

      in�. Maria Kluzek 
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci gazowej �redniego 

ci�nienia od miejsca wł�czenia  punktu „G0” realizowanej w ramach uzbrojenia Pod-

karpackiego Parku Naukowo-Technologicznego strefa S2– Rogo�nica.  

3. OPIS TECHNICZNY

Roboty ziemne . 

Roboty ziemne pod projektowany gazoci�g nale�y wykona� zgodnie z norm�
BN - 83/8836 –02 oraz Rozporz�dzeniem Ministra Budownictwa Przemysłu Materiałów 

Budowlanych- w sprawie bezpiecze	stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót  

budowlano - monta�owych.  

Wykopy pod projektowany gazoci�g nale�y wykonywa� mechanicznie a w pobli�u 

skrzy�owa	 z istniej�cym uzbrojeniem r�cznie. Wykopy nale�y rozpocz�� od najni�sze-

go punktu, aby zapewni� grawitacyjny odpływ wody z dna wykopu. 

Minimalna szeroko�� wykopu winna wynosi� 0,2 m + dn. 

Wykopy nale�y wykonywa� bez naruszania naturalnej struktury gruntu. 

W przypadku wykonywania wykopów r�cznie lub konieczno�ci wykonywania prac 

monta�owych w wykopie, szeroko�� dna wykopu na prostych odcinkach powinna by�
wi�ksza o co najmniej 0,40 m od zewn�trznej �rednicy rury. Na łukach szeroko�� dna 

wykopu powinna by� o 50 % wi�ksza od szeroko�ci dna wykopu na odcinkach prostych.  

Wydobyty grunt powinien by� składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 

wolnego pasa terenu o szeroko�ci min 0,5 m od kraw�dzi wykopu.  

Dno wykopu, po dokładnym oczyszczeniu z kamieni i podobnych cz��ci stałych, nale�y 

zniwelowa�.  
W zwi�zku z tym �e teren przeznaczony pod uzbrojenie w sie� gazow� posiada wysoki 

poziom wód gruntowych przewiduje si� mo�liwo�� pojawienia si� wód gruntowych w 

wykopie. W miejscach wyst�powania wód gruntowych odwodnienie wykopów b�dzie 

wykonywane lokalnie. Zakłada si� pompowanie wody bezpo�rednio z wykopu, poprzez 

specjalne studnie wykonane z kr�gów betonowych 
 600 o gł�boko�ci 1,0m poni�ej dna 

wykopu umieszczone w odległo�ci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoc� igłofiltrów .  

Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzgl�dni� mo�liwo�� podniesio-

nego poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg bada	 geologicznych wy-

konanych w lipcu 2007 r. Wykonawca w zale�no�ci od rzeczywistych warunków mo�e 

przyj�� inn� technologi� odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wy-

kopów w całym okresie trwania robót ziemnych. 

W przypadku skalistych lub kamienistych gruntów nale�y zabezpieczy� warstw� wy-

równawcz� o grubo�ci 0,10 - 0,20 m , wykonan� z piasku lub ziemi nie zawieraj�cej 

�adnych grud. Podobne warunki nale�y spełni� podczas zasypywania gazoci�gu.  

Gł�boko�� uło�enia gazoci�gów w wykopie wynosi 1,0 m a gazoci�g nale�y układa� na 

wyrównanym podło�u i podsypce z piasku gr 10 cm. 

Nad ruroci�giem nale�y wykona� 20 cm obsypk� z piasku lub przesianego gruntu ro-

dzimego. Obsypka powinna zapewnia� rurze podparcie z ka�dej strony i zabezpiecza�
przed obci��eniami zewn�trznymi.  

Wzdłu� projektowanego gazoci�gu oraz przył�cza do budynku, w odległo�ci 

0,30 – 0,40m nad rur� nale�y uło�y� ta�m� ostrzegawcz� koloru �ółtego szeroko�ci 

20,0cm (z napisem „Uwaga! Przewód gazowy); natomiast nad ruroci�giem ta�m� loka-

lizacyjn�. Ta�ma lokalizacyjna musi mie� metalizowan� wst�g� umo�liwiaj�c� elektro-

niczne wykrywanie przebiegu trasy gazoci�gu. 
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Roboty monta�owe . 

 Zgodnie z otrzymanym w/w “Warunkami …..” wydanymi przez Zakład Gazow-

niczy Rzeszów HK-1-4094-356-2006 wł�czenie projektowanej sieci gazowej nale�y 

wykona� do gazoci�gu przebiegaj�cego wzdłu� drogi Wola Cicha-Lipie.  

Wyliczone wska�nikowo docelowe zapotrzebowanie na gaz ziemny dla  tego terenu 

przeznaczonego pod potrzeby magazynowo-usługowe wynosi ca 1500 Nm
3
/h. Zgodnie 

z otrzymanymi warunkami  z istniej�cej sieci gazowej mo�liwa jest dostawa ca 100 

Nm
3
/h. W zwi�zku z tym konieczna b�dzie przebudowa sieci gazowej na odcinku ok. 

2,5 km ( od stacji kolejowej Głogów Młp.).  

W niniejszym projekcie dobrano �rednice gazoci�gu na terenie PPN-T pod docelowe 

potrzeby ilo�ci gazu na terenie  przeznaczonym pod uzbrojenie. 

 Miejsce wł�czenia projektowanej sieci oraz dokładny przebieg projektowanej sieci 

przedstawiono na zał�czonym podkładzie sytuacyjno wysoko�ciowym w skali 1:1000. 

W miejscu wł�czenia po stronie projektowanej sieci projektuje si� podziemny układ 

zaporowo-upustowy Ø150 ci�nienie 1,6 MPa z zasuw� z klinem elastycznym np. Hawle 

typu E.  

Układ zaporowo-upustowy wykona� wg rysunku szczegółowego. Projektowane zasuwy 

winny by� montowane na płycie betonowej a korpusy zasuw mocowane do płyty. 

Do wykonania sieci nale�y stosowa�: 
• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø 250x22,7mm posiadaj�ce certyfikat „B”  

• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø 180x16,4 mm posiadaj�ce certyfikat „B”  

• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø 125x11,4 mm posiadaj�ce certyfikat „B”  

• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø 110x10,0 mm posiadaj�ce certyfikat „B”  

• nierozł�czne poł�czenie „PE/stal” z ko	cówk� kołnierzow� od strony metalowej 

(przy ł�czeniu armatury kołnierzowej ) 

• rury stalowe czarne przewodowe (dla mediów palnych zg. z PN) bez szwu wg. 

normy PN - 80 /H - 74219 typ B2. Ønom159x4,5mm.  

• rury stalowe czarne przewodowe (dla mediów palnych zg. z PN) bez szwu wg. 

normy PN - 80 /H - 74219 typ B2. Ønom108x4,0 mm.  

Rury stalowe powinny by� zabezpieczone antykorozyjnie i izolowane z zewn�trz nawi-

ni�tymi ta�mami polietylenowymi.  

Rury stalowe nale�y ł�czy� poprzez spawanie elektryczne a przygotowanie rur do spa-

wania polega na oczyszczeniu i obróbce brzegów.  

Rury PE nale�y ł�czy� za pomoc� zgrzewania doczołowego jak opisano ni�ej.  

Wszystkie prace zwi�zane z monta�em i układaniem gazoci�gu w wykopie powinny by�
prowadzone w taki sposób aby nie powodowały zanieczyszczenia wn�trza rur, uszko-

dzenia powłok izolacyjnych oraz wyst�powania nadmiernych napr��e	 w odcinkach 

przewodów rurowych. Gazoci�g nale�y układa� na wyrównanym podło�u i podsypce gr 

10 cm z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Nad gazoci�giem nale�y wykona�
nadsypk� wysoko�ci 0,2m i j� zag��ci�. Po uło�eniu gazoci�gu w wykopie nale�y prze-

prowadzi� pomiary geodezyjno-inwentaryzacyjne. 

W celu likwidacji napr��e	 termicznych układanie gazoci�gu układanie gazoci�gu nale-

�y wykonywa� w nast�puj�cych etapach: 

- wyrównanie dna wykopu, 

- wykonanie podsypki, 

- uło�enie (lu�no) gazoci�gu w wykopie, 
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- wykonanie obsypki rury piaskiem lub przesianym gruntem rodzimym do wysoko�ci 

górnej tworz�cej rury, 

- po upływie 1-2 godzin potrzebnych na stabilizacj� termiczn� wykona� nadsypk� i za-

sypk� gruntem rodzimym  

- uło�enie ta�my lokalizacyjnej i ostrzegawczej w trakcie wykonywania nadsypki i za-

sypki w odległo�ciach jak ni�ej. 

Układanie gazoci�gu nale�y wykonywa� z zachowaniem zasad: 

- za�lepi� znajduj�ce si� poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki sieci 

- zabrania si� ci�gni�cie rur PE po gruncie lub trawie 

- zmian� kierunku trasy gazoci�gu nale�y wykonywa� przez zamontowanie kolan, łu-

ków, trójników lub z wykorzystaniem elastyczno�ci rur PE stosuj�c dopuszczalne pro-

mienie gi�cia dla rur PE. 

Przy układaniu gazoci�gu nale�y zachowa� minimalne odległo�ci od urz�dze	 pod-

ziemnych i naziemnych które winny wynosi�: 
       - od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych           1,00 m 

          ( w miejscach skrzy�owa	 na kabel nało�y� rur� ochronn�) 
       - od przewodów kanalizacyjnych (mi�dzy zewn�trznymi �cianami  

          rur lub studni)         1,50 m                              

       - od skrajni pnia drzewa                                                                        1,50 m        

       - od słupów o�wietleniowych, telekomunikacyjnych                 2,00 m 

       - od podziemnych i naziemnych znaków geodezyjnych             2,00 m 

       - od wodoci�gów (mi�dzy zewn�trznymi �cianami rur)   1,50 m 

       - od ogrodze	                                                                            1,00 m 

       - od budynków                                                                          1,50 m            

Przy przekraczaniu projektowanym gazoci�giem projektowanych dróg na gazoci�gu 

nale�y montowa� rur� osłonow� PE SDR 17,6 jak na. zał�czonym rysunku.  

Przy skrzy�owaniu z kanalizacj� sanitarn� i deszczow� projektuje si� rury ochronne z 

rur PE na gazoci�gu a przy skrzy�owaniu z kanalizacj� sanitarn� rury ochronne z rur PE 

na kanalizacji.  

Tras� sieci gazowej nale�y oznakowa� zgodnie z ZN-G-3001-3003 za pomoc�
słupków oznacznikowych zlokalizowanych w odległo�ci nie wi�kszej ni� 500. Górne 

ko	ce słupków powinny si� znajdowa� na wysoko�ci 0,7 m nad powierzchni� terenu. 

Słupkami nale�y oznakowa� równie� wszystkie miejsca przej�� pod drogami i ciekami 

wodnymi 

Ponadto wzdłu� projektowanego gazoci�gu ,w odległo�ci 0,30 – 0,40m nad rur� nale�y 

uło�y� ta�m� ostrzegawcz� koloru �ółtego szeroko�ci 20,0cm (z napisem „Uwaga! 

Przewód gazowy); natomiast nad ruroci�giem ta�m� lokalizacyjn� (odległo�� czynnika 

lokalizacyjnego od �cianki rury winna wynosi� 5 cm ).  

Ta�ma lokalizacyjna musi mie� metalizowan� wst�g� umo�liwiaj�c� elektroniczne wy-

krywanie przebiegu trasy gazoci�gu. 

Kolizje . 

K�t skrzy�owania gazoci�gu z drogami , ciekami wodnymi oraz uzbrojeniem podziem-

nym winien by� zbli�ony do 90
0
 i nie mniejszy ni� 60

o
. 

Drogi

Na trasie projektowanej sieci gazowej wyst�puj� kolizje z projektowanym uzbrojeniem 

podziemnym oraz skrzy�owanie z istniej�c� i projektowanymi drogami lokalnymi. 
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Przy przekraczaniu projektowanym gazoci�giem istniej�cej i projektowanych dróg, na 

gazoci�gu nale�y montowa� rur� osłonow� z rur PE SDR 17,6 o długo�ci 0,5 m poza  

skarp� rowu . Długo�ci rur zostały okre�lona w cz��ci rysunkowej. Przy kolizji z dro-

gami gazoci�g winien przebiega� tak aby odległo�� pionowa mierzona od dna rowu do 

górnej �cianki rury osłonowej oraz odległo�� skarpy rowu do górnej �cianki gazoci�gu 

nie była mniejsza ni� 1,0m.  

Kanalizacja sanitarna

Przy skrzy�owaniach projektowanego gazoci�gu z projektowan� kanalizacj� sanitarn�
(grawitacyjn� i tłoczn�) projektuje si� rury ochronne na kanalizacji wg rysunku szczegó-

łowego. 

Kanalizacja deszczowa

Przy skrzy�owaniu gazoci�gu z  projektowan� kanalizacj� deszczow� projektuje si� rury 

ochronne na gazoci�gu. Do projektu doł�czono rysunek szczegółowy rury ochronnej na 

gazoci�gu. 

Kable energetyczne i telekomunikacyjne

Przy skrzy�owaniach projektowanego gazoci�gu z istniej�cymi i projektowanymi ka-

blami energetycznymi i telekomunikacyjnymi projektuje si� rury ochronne typu Arot    

na kablach o długo�ciach jak opisano na sytuacji. 

Przekraczanie cieków wodnych

Na trasie projektowanego gazoci�gu wyst�puj� kolizje z istniej�cym rowem melioracyj-

nymi oraz rowem odwadniaj�cym S-3. Zgodnie z warunkami przekraczania rowów od-

wadniaj�cych wydanymi przez Podkarpacki Zarz�d Melioracji i Urz�dze	 Wodnych w 

Rzeszowie IRz-505/370/07 przej�cie gazoci�giem pod tymi ciekami wykona� nale�y 

aby odległo�� pionowa mierzona od dna cieku do górnej �cianki rury  do górnej �cianki 

gazoci�gu nie była mniejsza ni� 1,5m. 

Obliczenie napr��e� obwodowych w gazoci�gu . 

Zgodnie z wymogami Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki Dz.U. Nr 97 napr��enia 

obwodowe gazoci�gu z tworzyw sztucznych wywołane maksymalnym ci�nieniem robo-

czym nie powinny przekracza� iloczynu minimalnej ��danej wytrzymało�ci i współ-

czynnika projektowego 0.5 dla pierwszej i drugiej klasy lokalizacji. 

Minimalna ��dana wytrzymało�� MRS dla rur szeregu SDR 11 klasy PE 80 wynosi  

8 Mpa. 

Warto�� napr��e	 w gazoci�gu nie powinna przekracza� wyliczonej wielko�ci 


 =  8,0 x 0.5 = 4,0 MPa 

Maksymalne ci�nienie robocze prm [MPa] jest to najwy�sze ci�nienie gazu , które mo�e 

by� utrzymywane w rurach polietylenowych w sposób ci�gły wyliczane jest ze wzoru: 

prm =2MRS: c(SDR-1)Df 

MRS – minimalna wymagana wytrzymało�� po 50,0 latach dla rur jw. wynosi 8,0 MPa 

(dane producenta np. „GAMRAT” Jasło, „Mabo Turlen”)

C – współczynnik bezpiecze	stwa, dla rur polietylenowych ma by�  >2 – przyj�to c=3 

SDR- szereg wymiarowy dla przyj�tych rur wynosi – 11 

Df- współczynnik wpływu temperatury dla 20
o
C = 1 

  prm =[2x 8]: 3(11-1) =0,53 MPa 
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Przy powy�szych zało�eniach napr��enia obwodowe w gazoci�gu wynios�: 


 = prm[(demin-eymin ):2x eymin ] MPa 

gdzie: 

prm  - maksymalne ci�nienie robocze [MPa] 

demin - minimalna �rednica zewn�trzna /mm/ 

eymin-minimalna grubo�� �cianki  


 = 0,53[(160-14,6):2x 14.6] =2,64MPa 

Wyliczone napr��enie w �ciankach rur PE80 SDR11 160x16,6 = 2,64  MPa <4,0 MPa  

Poł�czenia zgrzewane 
Zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewane mog� by� tylko materiały tego samego rodzaju (ł�czy� mo�na tylko 

cz��ci z tej samej klasy ci�nienia). 

Przed rozpocz�ciem zgrzewania czołowego ko	cówki rur winny by� doprowadzone do 

kształtu kołowego poprzez ostro�ne ogrzewanie (od 50-100
o
C) lub umieszczone w spe-

cjalnych uchwytach przywracaj�cych rurom przekrój kołowy.  

Zgrzewanie czołowe nie mo�e by� wykonywane w temperaturze otoczenia poni�ej 0
o
C, 

jak równie� podczas mgły niezale�nie od temperatury otoczenia. 

Optymalne warunki wykonywania zgrzewania doczołowego : 

- temperatura w miejscu zgrzewania zawiera si� mi�dzy 5 a 30
o
C 

- jest sucho 

- jest bezwietrznie 

W celu unikni�cia nadmiernego schładzania zgrzewu przez wiatr i ci�g powietrza, nale-

�y przeciwległe ko	ce rur zamkn��.  
Prace przygotowawcze elementów do zgrzewania obejmuj�:  

• ko	cówki przeznaczone do zgrzewania winny by� obci�te lub zeskrobane dla 

usuni�cia warstwy utlenionej, bezpo�rednio przed przyst�pieniem do zgrzewania  

• oczy�ci� ko	ce rur z piasku i innych zanieczyszcze	
• zamocowa� w uchwytach zgrzewarki zgrzewane ko	ce tak aby napisy na rurze 

były widoczne po monta�u gazoci�gu. 

• nastawi� czas nagrzewania : w temperaturze 20
O
C 10 sekund na ka�dy milimetr 

grubo�ci �ciany rury. W przypadku innej temperatury skorygowa� czas nagrze-

wania o ~1% czasu podstawowego na ka�dy stopie	 ró�nicy od 20
o
C. 

• je�eli jest taka potrzeba ustawi� ci�nienie strugania 

• ko	cówki rur nale�y dosun�� do siebie i zestruga� strugiem do momentu uzy-

skania ci�głego wióra na całym obwodzie rury 

• sprawdzi� przyleganie powierzchni zgrzewanych- szczelina winna by� mniejsza 

ni� 0,5 mm a przemieszczenie �cianki nie mo�e przekracza� 10% jej grubo�ci. 

• przed ka�d� operacj� zgrzewania płyta grzewcza winna by� oczyszczona papie-

rem zwil�onym alkoholem metylowym 

• sprawdzi� temperatur� płyty grzejnej 
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Temperatura elementu grzewczego winna wynosi� 210
0
C. Temperatura zgrzewania 

winna utrzymywa� si� w przedziale 200-220
0
C. Po wł�czeniu płyty nale�y odczeka�  

5 min aby nast�piła stabilizacja temperatury na całej powierzchni płyty. 

Czasy faz procesu zgrzewania:  

-t1 – czas wyrównywania (do powstania wypływki wyrównania o wysoko�ci 5-10% 

grubo�ci �cianki e) 

-t2 – czas nagrzewania (10 s na ka�dy mm grubo�ci �cianki rury) 

-t3 - czas przestawienia (max 6 s) 

-t4 – czas narostu ci�nienia (ok. 1s na ka�dy mm grubo�ci �cianki) 

-t5 – czas studzenia (1,5 min na ka�dy mm grubo�ci �cianki) 

-t6 – czas próby ci�nienia (8 min na ka�dy mm grubo�ci �cianki. 

Ocen� jako�ci zgrzewu nale�y przeprowadzi� w oparciu o kryteria: 

- zgrubienie zgrzewowe powinno by� obustronnie okr�gło ukształtowane, 

- powierzchnia zgrubienia powinna by� gładka i nie mo�e wygl�da� na spienion� (prze-

grzanie) 

- przesuni�cie �cianek ł�czonych rur nie powinno przekracza� 10% grubo�ci �ciany rury. 

Próby ci�nieniowe gazoci�gu mog� by� przeprowadzone po całkowitym ochłodzeniu 

zł�czy zgrzewanych. Warunek ten jest spełniony je�li od ostatniego zgrzewu upłyn�ła 

min. 1 godzina. 

Izolacja rur 
Do izolacji ł�cze	 rur stalowych nale�y stosowa� ta�my polietylenowe posiadaj�ce po-

zytywn� opini� Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.  

Izolacja wykonana ta�mami PE musi by� izolacj� wykonan� w klasie dokładno�ci B . 

Przykładowo mog� to by� ta�my: 

lp Firma oznaczenie skład powłok 

1. ”PLYKEN” 989 - 20 / 956 - 20 • Primer 1027 

• 1 x 50 % 

• 2 x 50 % 

 gdzie: 989 - 20 - ta�ma wewn�trzna czarna , gr. 0,51 mm 

956 - 20 - ta�ma zewn�trzna �ółta, gr. 0,51 mm 

primer 1027 - klej pod warstw� wewn�trzn�
2. ”ALTENE” N 109.20/N 206.20 • Primer P – 27 

• 1 x 50 % 

• 2 x 50 % 

 gdzie:109.20 20 - ta�ma wewn�trzna czarna , gr. 0,5 mm 

206.20 - ta�ma zewn�trzna biał�, gr. 0,5 mm 

primer P - 27 - klej pod warstw� wewn�trzn�  

Próba szczelno�ci i wytrzymało�ci sieci gazowej 
Po wykonaniu kontroli jako�ci poł�cze	 i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza 

si� wst�pne badanie szczelno�ci przed opuszczeniem gazoci�gu do wykopu bez zamon-

towanej armatury. 
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Badanie wst�pne nale�y przeprowadzi� przy u�yciu powietrza lub gazu oboj�tnego o 

ci�nieniu 0,1 MPa. Czas trwania badania powinien wynosi� min. 1 godzin� od chwili 

osi�gni�cia ci�nienia próby i ustabilizowania si� ci�nienia. W przypadku  wyst�pienia 

jakichkolwiek podejrze	 o nieszczelno�ciach , ka�de poł�czenie powinno podlega� ba-

daniu za pomoc� �rodka pianotwórczego. Ujawnione nieszczelno�ci nale�y usun�� , a 

poł�czenie ponownie zbada�. 
Po pozytywnym wyniku wst�pnej próby szczelno�ci i zasypaniu gazoci�gu nale�y prze-

prowadzi� próby wytrzymało�ci i szczelno�ci. Miejsca monta�u armatury i zamkni��
ko	ców odcinków próbnych, powinny by� odkryte podczas wykonywania próby.  

Zgodnie z wymogami Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki Dz.U. Nr 97  

gazoci�g  nale�y podda� próbie wytrzymało�ci i szczelno�ci ci�nieniem nie mniejszym 

ni� iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego ci�nienia roboczego.  

Maksymalne ci�nienie robocze gazoci�gu �r/c pr= 0,5MPa 

St�d ci�nienie próbne p Pr=1,5x0,5=0,75MPa

Przed wykonaniem próby szczelno�ci przył�cz musi by� oczyszczony od wewn�trz po-

przez przedmuchanie.

Czas trwania próby - min 24 godziny od czasu ustabilizowania si� ci�nienia próbnego. 

Czynnikiem próbnym mo�e by� powietrze lub gaz oboj�tny wolny od zwi�zków two-

rz�cych osady. 

Układ zaporowo-upustowy 

Na  projektowanej sieci gazowej w miejscu podł�czenia projektuje si� podziemny układ 

zaporowo upustowy Ø 150 CN 1,6 MPa z zasuw� kołnierzow� z klinem elastycznym 

np. Hawle typu E. jak pokazano w cz��ci rysunkowej. 

Projektowane zasuwy winny by� montowane na płycie betonowej z betonu B150 a kor-

pusy zasuw mocowane do płyty. 

Jako kurki nale�y stosowa� zawory kulowe typu “ZAWGAZ” Dn = 40 mm.  

Rysunek układu zaporowo-upustowego zał�czono do projektu. 

Obliczenia sieci gazowej 

Docelowe zapotrzebowanie gazu dla PPN-T Strefa S-1 Rogo�nica do celów grzewczych 

wynosi ca 1500 m
3
/h: 

Minimalne �rednica wewn�trzna rury dla tej ilo�ci gazu ( na odcinku G0-G1) 

dw= 18,8 (q/v)
-1.2

 [mm] 

dw= 18,8(1500/20)
-1/2

 = 157,2 mm 

Dla tego przepływu dobrano gazoci�g z rur PE80 SDR11 160x14,6 

          Opracowała  

      in�. Maria Kluzek 

UWAGA!. 

1. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów ( marka, 

znak towarowy, producent, dostawca urz�dze�) Zamawiaj�cy dopuszcza oferowanie urz�dze� i 

materiałów równowa�nych o takich samych parametrach techniczno- funkcjonalnych, które za-
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gwarantuj� realizacj� robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budow� oraz zapewni� uzyska-

nie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zało�onych w wy�ej wymienio-

nych dokumentach okre�laj�cych zakres dokumentacji projektowej. 

2.  W trakcie realizacji nale�y zachowa� minimaln� odległo�� 1,5m od skrajni rury gazowej do �cia-

nek rur i studzienek kanalizacji  sanitarnej, od wodoci�gu i kanalizacji deszczowej. 

3.  Cało�� robót wykona� zgodnie z projektem, „Wytycznymi projektowania, budowy i u�ytkowa-

nia sieci gazowych z polietylenu oraz przepisami w zakresie BHP. 



















Kosztorys opracowali:
inŜ. Maria Kluzek,  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Kosztorys

Data: 2005-10-19
Budowa: Uzrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Rogoźnica Strefa S-1 I etap

Obiekt: Sieć gazowa średniego ciśnienia- odcinek G0-G1, G1-C,G1-D- aneks do projektu
Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  Rzeszów ul. Szopena 51

Jednostka opracowująca kosztorys: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Projektowe "Miastoprojekt", 
Rzeszów ul. Szopena 51

Narzuty: Koszty pośrednie 64,60%R+ 64,60%S
Zysk 12.30%(R+Kp(R))+12.30%(S+Kp(S))



RogoŜnica aneks gaz Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11458)
strona nr: 2

ZAŁOśENIA DO KOSZTORYSU

Podstawa opracowania:        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r
w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego - metoda szczegółowa

Stawka r-g: 8.08 zł

Koszty pośrednie do R i S 64,60%

Zysk do R, S 12,30%

Cennik materiałów: Sekocenbud IV kwartał 2006 - ceny średnie z kosztami zakupu,

Cennik sprzętu: Sekocenbud IV kwartał 2006 - ceny średnie najmu lub pracy sprzętu
z kosztami jednorazowymi
Ceny rynkowe uzyskane od wykonawców robót.
Ceny materiałów ceny detaliczne z kosztami zakupów
8%

Do kosztorysu przyjęto 80% robót ziemnych wykonanych mechanicznie oraz 20% wykonanych ręcznie.
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Nr STWiOR: SST 2.6
Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne

1.1 Nr STWiOR: SST 2.6
KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku, 
głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV
20% wykopy ręczne 138 = 138,0

138,0 ~138,000 m3
1.2 Nr STWiOR: SST 2.6

KNNR 4/1411/1
PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm

782*0,8*0,1 = 62,56
62,56 ~62,560 m3

1.3 Nr STWiOR: SST 2.6
KNNR 1/608/2 (2)
analogia- Obsypka rurociągu w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek na wys. 0.3m 
ponad wierzch rury

782*0,8*0,3 = 187,68
187,68 ~187,680 m3

1.4 Nr STWiOR: SST 2.6
KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, 
kategoria gruntu III-IV

150,4 = 150,4
150,4 ~150,400 m3

1.5 Nr STWiOR: SST 2.6
KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV
80% całości wykopu - wykopy 
mechaniczne

 
552 = 552,0

552,0 ~552,000 m3
1.6 Nr STWiOR: SST 2.6

KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III,
spycharka 55·kW (75·KM)
80% całości wykopów 
mechanicznych - obsypka i 
podsypka z piasku

 
 
552-187,68-62,56 = 301,76

301,76 ~301,760 m3
1.7 Nr STWiOR: SST 2.6

KNR 201/229/2 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III, 
spycharka 55·kW (75·KM)

187,68+62,56 = 250,24
250,24 ~250,2 m3

1.8 Nr STWiOR: SST 2.6
KNR 201/120/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie równinnym 0,8 km

2 Nr STWiOR: SST 2.6
Kody CPV: 45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociągów
Roboty montaŜowe

2.1 Nr STWiOR: SST 2.6
KNRW 219/301/10
MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn·125 mm- PE SDR 11 157 m

2.2 Nr STWiOR: SST 2.6
KNRW 219/301/13
MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn·180 mm 710 m

2.3 Nr STWiOR: SST 2.6
KNRW 219/302/6
Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·125 mm 4 szt

2.4 KNRW 219/302/9
Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·180 mm 81 szt

2.5 KNRW 219/301/11
MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn·140 mm 22 m
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2.6 Nr STWiOR: SST 2.6
KNRW 219/207/6
Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, Dn·150 mm dwustronny 1 kpl

2.7 Nr STWiOR: SST 2.6
KNRW 219/204/7 (4)
Kształtki stalowe, Dn·100 mm- połączenie PE/stal 4 szt

2.8 Nr STWiOR: SST 2.6
KNRW 219/204/8 (1)
Kształtki stalowe, Dn·150 mm- połączenie PE/stal 3 szt

2.9 Nr STWiOR: SST 2.6
KNRW 219/214/1
Sączki węchowe nad rurą ochronną, 2 szt

2.10 Nr STWiOR: SST 2.6
KNRW 219/306/12 (1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·315 mm, PE SDR 17- przejście pod drogą 15 m

2.11 KNRW 219/306/12 (1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·355 mm, PE 42 m

2.12 Nr STWiOR: SST 2.6
KNRW 219/122/2
Uszczelnianie końców rury ochronnej pianką poliuretanową- rury ochronne dn 315 i 355 8 szt

2.13 Nr STWiOR: SST 2.6
KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy gazociągu ułoŜonego w ziemi - taśma lokalizacyjna 782 m

2.14 Nr STWiOR: SST 2.6
KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy gazociągu ułoŜonego w ziemi - taśma ostrzegawcza 782 m

2.15 Nr STWiOR: SST 2.6
KNRW 219/134/3
Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku betonowym 8 kpl

2.16 Nr STWiOR: SST 2.6
KNR 219/220/2
Próby szczelności i wytrzymałości gazowych sieci gazowych, próba szczelności i 
wytrzymałości
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 782 m

2.17 Nr STWiOR: SST 2.6
Inwentaryzacja powykonawcza sieci gazowej 782 mb
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                              
SIE� GAZOWA  

1.        WST�P 

1.1. PRZEDMIOT  SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s�
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót dotycz�cych wykonania sieci gazowej 
�redniego ci�nienia  dla Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego strefa S-2 
w Rogo	nicy   

1.2.   ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo
liwiaj�ce 

 i maj�ce na celu wykonanie sieci gazowej �redniego ci�nienia  zgodnie z p. 1.1.i 
obejmuj� nast�puj�cy zakres robót: 
� monta
 gazoci�gu z rur PE 80 SDR11 Ø180 x16,4 mm    mb 710 
� monta
 gazoci�gu z rur PE 80 SDR11 Ø125 x11,4 mm   mb 157 
� oznakowanie trasy  gazoci�gu ta�m� lokalizacyjn�    mb 867 
� oznakowanie trasy  gazoci�gu ta�m� ostrzegawcz�    mb 867 
� monta
 zespołu zaporowo- upustowego dwustronnego dn 150  kpl 1 
� rury osłonowe na gazoci�gu 
� rury ochronne na gazoci�gu z s�czkiem w�chowym 

1.4.      OKRE�LENIA PODSTAWOWE 

Sie	 gazowa – sie� poł�czonych gazoci�gów wraz z uzbrojeniem słu
�cych do 
przesyłania i rozprowadzania paliw gazowych wraz ze stacjami gazowymi 
i tłoczniami gazu. 
Sie	 rozdzielcza  -sie� gazowa słu
�ca do przesyłania i rozprowadzania paliw 
gazowych o ci�nieniu do 0,4 MPa. 
Uzbrojenie gazoci
gów – wszystkie urz�dzenia wmontowane do przewodów 
słu
�ce do sprawnej i bezpiecznej jej eksploatacji (kurki, zasuwy zespoły 
zaporowo upustowe, rury ochronne i osłonowe, s�czki w�chowe) 
Dziennik budowy – opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, słu
�cy do notowania wydarze zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania polece i innej korespondencji technicznej 
pomi�dzy In
ynierem, Wykonawc� i Projektantem. 
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Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa
niona do 
kierowania Robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 
Ksi�ga Obmiaru – akceptowany przez In
yniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami słu
�cy do wpisywania przez wykonawc� obmiaru wykonanych robót w 
formie wylicze, szkiców i ewentualnych dodatkowych zał�czników, wpisy w 
ksi�dze obmiaru podlegaj� potwierdzeniu przez In
yniera. 
Przykrycie – osłona uło
ona nad gazoci�giem w celu ochrony przed 
mechanicznym uszkodzeniem od góry, 
Rysunki – cz��� Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 
charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem Robót. 
Skrzy�owanie – takie miejsce na trasie gazoci�gu, w którym jakakolwiek cz��ci 
rzutu poziomego gazoci�gu przecina lub pokrywa jak�kolwiek cz��� rzutu 
poziomego innej innego urz�dzenia podziemnego albo naziemnego,  p. 
ruroci�gu, toru kolejowego, drogi, wody 
eglownej lub spławnej, kabli, 
gazoci�gów itp., 
Trasa gazoci
gu – pas terenu lub przestrzeni, którego osi� symetrii jest linia 
prosta, łamana lub falista, ł�cz�ca dwa lub wi�cej urz�dze gazowych, w którym 
uło
one s� jeden lub wi�cej ruroci�gów, 
Rura ochronna – rura o �rednicy wi�kszej od rury przewodowej, słu
�c� do 
przenoszenia obci�
e  zewn�trznych i do zabezpieczenia kanału przy przej�ciu 
pod przeszkod� terenow� wyposa
ona w s�czek w�chowy. 
Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego chroni�cy przed 
działaniem czynników zewn�trznych, wewn�trz którego umieszczony jest 
przewód gazowy. 

1.5.      OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj� robót zgodnie z dokumentacj�
projektow�, specyfikacj� techniczn�, poleceniami nadzoru autorskiego  
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 I 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami  technicznymi wykonania, budowy, nadzoru i odbioru gazoci�gów 
wykonanych z polietylenu” obowi�zuj�cymi normami.

 - Odst�pstwa od projektu mog� dotyczy� jedynie dostosowania sieci do 
wprowadzonych zmian, lub zast�pienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemo
liwo�ci ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
zbli
onych charakterystykach i trwało�ci.  
Tam gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie 
(marka,znak towarowy,producent,dostawca urz�dze i materiałów) 
Zamawiaj�cy dopuszcza oferowanie urz�dze i materiałów równowa
nych o 
takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, które zagwarantuj�
realizacj� robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budow� oraz zapewni�
uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od 
zało
onych w dokumentacji projektowej. 

2.        MATERIAŁY 
2.1. STOSOWANE MATERIAŁY

Wszystkie materiały u
yte do budowy gazoci�gu powinny spełnia� warunki okre�lone  
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w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiada� warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu gazoci�gu wg zasad niniejszej SST s�:  
• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø180 x16,4 mm posiadaj�ce certyfikat „B”   
• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø125 x11,4 mm posiadaj�ce certyfikat „B”   
• zespół zaporowo-upustowy podziemny dwustronny dn 150 
• skrzynki uliczne hydrantowe– (zespół zaporowo-upustowy) 
• skrzynki uliczne do zasuw– (zespół zaporowo-upustowy) 
• ta�my polietylenowe w klasie dokładno�ci B posiadaj�ce pozytywn� opini� Instytutu 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. 
• rury ochronne i osłonowe PE80 SDR 17,6  Ø 315 , Ø 280, Ø 250. 
• Płozy FP z PE-HD 
• Pianka poliuretanowa do uszczelnienia kocówek rur ochronnych. 
• pier�cienie samouszczelniaj�ce do uszczelniania koców rur ochronnych. 
• piasek na podsypk� i obsypk� rur,  
• ta�ma ostrzegawcza koloru 
ółtego szeroko�ci 20,0cm (z napisem „Uwaga! Przewód 

gazowy);  

• ta�ma lokalizacyjna. Ta�ma lokalizacyjna musi mie� metalizowan� wst�g�
umo
liwiaj�c� elektroniczne wykrywanie przebiegu trasy gazoci�g 

Przewody nale
y ł�czy� poprzez czołowe. 

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Gospodark� materiałami nale
y prowadzi� zgodnie z wytycznymi dla przedsi�biorstw 

wykonuj�cych roboty instalacyjno – monta
owe dla gazoci�gów. W przypadku braku 

takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy powinny by�
opracowane przez generalnego wykonawc� robót lub przedsi�biorstwo wykonuj�ce dany 

rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposób składowania materiałów w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny 

by� dostosowane do rodzaju składowanego materiału.

Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny by� uło
one w miejscu, 

gdzie nie b�d� nara
one na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji.

Magazynowane rury powinny by� zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych, temperatura nie wy
sza ni
 40 °C i opadami atmosferycznymi. 

Dłu
sze składowanie rur powinno odbywa� si� w pomieszczeniach zamkni�tych lub 

zadaszonych.  

Rury powinny by� składowane na równym podło
u na podkładach i przekładkach 

drewnianych, a wysoko�� stosu nie powinna przekracza� 1.5 m.  

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si� dolnej warstwy rur mo
na dokona� za pomoc�
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu  

i magazynowania nale
y cz��ci uszkodzone odci��, a koce rur sfazowa�. 
Kształtki, zł�czki i inne materiały (uszczelki, �rodki do czyszczenia, itp.) powinny by�
składowane w sposób uporz�dkowany, z zachowaniem wy
ej omówionych �rodków 

ostro
no�ci. Składowisko kruszywa powinno by� zlokalizowane jak najbli
ej 

wykonywanego odcinka kanalizacji. 

Podło
e składowiska powinno by� równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczaj�ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
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3.   SPRZ�T

Sprz�t powinien odpowiada� ogólnie przyj�tym wymaganiom, co do ich jako�ci jak  

i wytrzymało�ci. Sprz�t powinien mie� ustalone parametry techniczne i powinien by�
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

Maszyny mo
na uruchomi� dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego  

i działania, ponadto nale
y je zabezpieczy� przed mo
liwo�ci� uruchomienia przez osoby 

niepowołane. 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania przebudowy i budowy gazoci�gu  

winien wykaza� si� mo
liwo�ci� korzystania z maszyn i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw�
jako�� robót. Sprz�t stosowany przy wykonywaniu w/w robót to: samochód dostawczy, 

samochód skrzyniowy, 
uraw samochodowy, spawarka transformatorowa, zgrzewarka 

r�czna lub półautomatyczna, elektrozgrzewarka oraz wiertnica do przewiertu 

kontrolowanego . 

4.  TRANSPORT

�rodki i urz�dzenia transportowe powinny by� odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. Niezb�dnych do wykonania danego rodzaju 

robót. 

W czasie transportu nale
y zabezpieczy� przewo
one przedmioty i materiały w sposób 

uniemo
liwiaj�cy ich uszkodzenie. 

�rodki transportowe stosowane przy wykonywaniu przebudowy sieci wodoci�gowej 

 i przył�czy to: samochód dostawczy, samochód skrzyniowy. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji o du
ej masie lub znacznym gabarycie nale
y 

przeprowadzi� za pomoc� d	wignic lub 
urawia samochodowego. 

Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewo
enia 

materiałów. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów  

i osprz�tu nale
y przestrzega� zalece wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów 

i osprz�tu na stanowisko monta
u bezpo�rednio przed ich zabudowaniem. 

Wyładunek rur w wi�zkach wymaga u
ycia podno�nika widłowego z płaskimi widełkami 

lub d	wigni� z belk� umo
liwiaj�c� zaciskanie si� zawiesin na wi�zce. Nie wolno 

stosowa� zawiesin z lin metalowych lub łacuchów.  

Z uwagi na specyficzne wła�ciwo�ci rur PE nale
y przy transporcie zachowywa�
nast�puj�ce dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur mo
e by� wykonywany wył�cznie samochodami skrzyniowymi, 

- przewóz powinno si� wykona� przy temperaturze powietrza – 5°C do + 30°C, przy 

czym powinna by� zachowana szczególna ostro
no�� przy temperaturach ujemnych, z 

uwagi na zwi�kszon� krucho�� tworzywa, 

- wysoko�� ładunku na samochodzie nie powinna przekracza� 1 m, 

- rury powinny by� zabezpieczone przed zarysowaniem przez podło
enie tektury falistej  

i desek pod łacuchy spinaj�ce boczne �ciany skrzy samochodu, 

- przy załadowaniu rur nie mo
na ich rzuca� ani przetacza� po pochylni, 

- przy długo�ciach wi�kszych ni
 długo�� pojazdu, wielko�� zwisu rur nie mo
e 

przekracza� 1 m. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne nale
y wykona� mechanicznie i r�cznie zgodnie z norm� BN – 83/8836 

–02. W przedmiarze zało
ono 
e 10% wykopów b�dzie wykonywanych r�cznie.  

Roboty r�czne nale
y wykonywa� w miejscu kolizji z istniej�cym uzbrojeniem. 

Przy r�cznym wykonywaniu robót ziemnych szeroko�� dna wykopu powinna by� na 

prostych odcinkach wi�ksza o co najmniej 0,40 m od zewn�trznej �rednicy rury i nie 

mo
e by� mniejsza ni
 0,50 m. Na łukach szeroko�� dna wykopu powinna by� o 50 % 

wi�ksza od szeroko�ci dna wykopu na odcinkach prostych.  

Dno wykopu nale
y zabezpieczy� warstw� wyrównawcz� o grubo�ci 0,10 – 0,20 m , 

wykonan� z piasku lub ziemi nie zawieraj�cej 
adnych grud. Podobne warunki nale
y 

spełni� podczas zasypywania gazoci�gu. Nad ruroci�giem nale
y wykona� 20 cm 

obsypk� z piasku lub przesianego gruntu rodzimego.  

Obsypka powinna zapewnia� rurze podparcie z ka
dej strony i zabezpiecza� przed 

obci�
eniami zewn�trznymi.  

Wzdłu
 projektowanego gazoci�gu , w odległo�ci 0,30 – 0,40m nad rur� nale
y uło
y�
ta�m� ostrzegawcz� koloru 
ółtego szeroko�ci 20,0cm  

(z napisem „Uwaga! Przewód gazowy); natomiast nad ruroci�giem ta�m� lokalizacyjn�. 
Ta�ma lokalizacyjna musi mie� metalizowan� wst�g� umo
liwiaj�c� elektroniczne 

wykrywanie przebiegu trasy gazoci�gu. 

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO – MONTA�OWE 

Układanie przewodów gazoci�gu w pobli
u czynnych linii kablowych i innego 

uzbrojenia podziemnego nale
y wykona� po uprzednim uzgodnieniu robót z 

u
ytkownikami tych urz�dze. 
Wykonawca powinien zgłosi� ZG w Rzeszowie wniosek umo
liwiaj�cy uzgodnienie  

z odbiorcami przerw w dostawie gazu. Prace zwi�zane z budow� sieci gazowych mog�
by� wykonywane przez osoby posiadaj�ce aktualne uprawnienia i za�wiadczenia 

kwalifikacyjne. 

W miejscu wł�czenia po stronie projektowanej sieci projektuje si� podziemny układ 

zaporowo-upustowy Ø150 ci�nienie 1,6 MPa z zasuw� z klinem elastycznym np. Hawle 

typu E.  

Do wykonania sieci nale
y stosowa�: 
• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø180 x16,4 mm posiadaj�ce certyfikat „B”  

• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø 125x11,4 mm posiadaj�ce certyfikat „B”  

• nierozł�czne poł�czenie „PE/stal” z kocówk� kołnierzow� od strony metalowej 

(przy ł�czeniu armatury kołnierzowej ) 

• rury stalowe czarne przewodowe (dla mediów palnych zg. Z PN) bez szwu wg. 

Normy PN – 80 /H – 74219 typ B2. Ønom159x4,5mm.  

• rury stalowe czarne przewodowe (dla mediów palnych zg. Z PN) bez szwu wg. 

Normy PN – 80 /H – 74219 typ B2. Ønom108x4,0 mm.  

• rury stalowe czarne przewodowe (dla mediów palnych zg. Z PN) bez szwu wg. 

Normy PN – 80 /H – 74219 typ B2. Ønom88,9x3,6 mm.  

Rury stalowe powinny by� zabezpieczone antykorozyjnie i izolowane z zewn�trz 

nawini�tymi ta�mami polietylenowymi.  

Rury stalowe nale
y ł�czy� poprzez spawanie elektryczne a przygotowanie rur do 

spawania polega na oczyszczeniu i obróbce brzegów. 
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Rury PE nale
y ł�czy� za pomoc� zgrzewania doczołowego.  

Wszystkie prace zwi�zane z monta
em i układaniem gazoci�gu w wykopie powinny by�
prowadzone w taki sposób aby nie powodowały zanieczyszczenia wn�trza rur, 

uszkodzenia powłok izolacyjnych oraz wyst�powania nadmiernych napr�
e  
w odcinkach przewodów rurowych.  

Przy skrzy
owaniu gazoci�gu z drogami na projektowanym gazoci�gu projektuje si�
rury osłonowe PE (SDR 17). W miejscach skrzy
owa gazoci�gu z projektowan�
kanalizacj� sanitarn� nale
y wykona� rury ochronne na kanalizacji.  

Uszczelnienie kocówek rur ochronnych nale
y wykona� za pomoc� pianki 

poliuretanowej oraz pier�cieni samouszczelniaj�cych. 

Przy skrzy
owaniu z istniej�cymi i projektowanym kablami elektrycznymi  

i telekomunikacyjnymi, na kablach nale
y zamontowa� rury dwudzielne AROT.  

Po uło
eniu gazoci�gu w wykopie nale
y przeprowadzi� pomiary geodezyjno-

inwentaryzacyjne. 

Tras� sieci gazowej nale
y oznakowa� zgodnie z ZN-G-3001-3003 za pomoc� słupków 

oznacznikowych zlokalizowanych w odległo�ci nie wi�kszej ni
 500. Górne koce 

słupków powinny si� znajdowa� na wysoko�ci 0,7 m nad powierzchni� terenu. 

Słupkami nale
y oznakowa� równie
 wszystkie miejsca przej�� pod drogami i ciekami 

wodnymi 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT   
                                                                                                      

Celem kontroli jest stwierdzenie osi�gni�cia zało
onej jako�ci wykonanych robót.  

Kontrola jako�ci robót powinna obejmowa� nast�puj�ce badania: zgodno�ci  

z Dokumentacj� Projektow�: wykopów otwartych, podło
a naturalnego, zasypu 

przewodu, podło
a wzmocnionego, materiałów, uło
enia przewodów na podło
u, 

szczelno�ci przewodów.  

Sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� polega na porównaniu 

wykonywanych b�d	 wykonanych robót z Dokumentacj� Projektow� oraz na 

stwierdzeniu wzajemnej zgodno�ci na podstawie ogl�dzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmuj� badania zabezpieczenia wykopów przed 

zalaniem wod� z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 

bezpieczestwa pracy.  

• Badania podło
a naturalnego  przeprowadza si� dla  stwierdzenia  czy  grunt  

podło
a  stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaln� wilgotno��, 
nie został podebrany, jest zgodny z  okre�lonymi   warunkami   w  Dokumentacji   

Projektowej   i   odpowiada  wymaganiom   normy PN-86/B-02480.  

• Badania zasypu przewodu sprowadza si� do badania warstwy ochronnej zasypu, 

zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

• Badania   nasypu   stałego   sprawdza   si�   do   badania   zag�szczenia   gruntu   

nasypowego   wg BN-77/8931-12, wilgotno�ci zag�szczonego gruntu. 

• Badanie  materiałów  u
ytych  do  budowy  gazoci�gu  nast�puje   przez  

porównanie   ich  cech z wymaganiami okre�lonymi w Dokumentacji 

Projektowej w tym : na podstawie dokumentów okre�laj�cych jako��
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 

atestami producentów lub warunkami okre�lonymi w SST oraz bezpo�rednio 

na.budowie przez ogl�dziny zewn�trzne lub przez odpowiednie badania 

specjalistyczne. 
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• Wst�pne badanie szczelno�ci gazoci�gu obejmuje: napełnienie przewodu 

powietrzem lub gazem oboj�tnym o ci�nieniu 0,1 MPa. Czas trwania próby min. 

1 godzina od chwili osi�gni�cia ci�nienia próby. W przypadku wyst�pienia 

jakichkolwiek podejrze o ewentualnych nieszczelno�ciach wyst�puj�cych na 

badanym odcinku, ka
de poł�czenie  powinno podlega� badaniu za pomoc�
�rodka pianotwórczego.  

Po wykonaniu  kontroli jako�ci poł�cze i odbiorze prac zgrzewalniczych, przed 

opuszczeniem gazoci�gu do wykopu nale
y przeprowadzi� wst�pne badanie 

szczelno�ci. 

Prób� szczelno�ci nale
y wykona� oddzielnie dla odcinka przeło
enia gazu i 

oddzielnie dla odcinka przej�cia pod drog� dojazdow�. 
Warunkiem dopuszczaj�cym przeprowadzenie próby szczelno�ci jest pozytywny 

wynik bada jako�ci i szczelno�ci poł�cze, okre�lony jako próba wst�pna. Prób� t�
wykona� nale
y przed opuszczeniem gazoci�gu do wykopu – przy nie izolowanych 

poł�cze spawanych. Ka
de poł�czenie spawane i zgrzewane powinno by�
sprawdzone roztworem mydlanym.  

W przypadku stwierdzenia spawek o nieodpowiedniej jako�ci i nieszczelno�ci, usterki 

nale
y usun�� a badanie powtórzy�. 
Prób� główn� nale
y przeprowadzi� komisyjnie w obecno�ci przedstawicieli 

wykonawcy, inwestora i dostawcy gazu. Ci�nienie próbne p Pr=0,75 MPa 

Przed wykonaniem próby szczelno�ci przył�cz musi by� oczyszczony od wewn�trz 

poprzez przedmuchanie. Czas trwania próby – min 1 godzina. 

Spadek ci�nienia w czasie próby nie mo
e by� wi�kszy ni
 0.1% na godzin� trwania 

próby. Wyniki z przeprowadzonych bada powinny by� uj�te w formie protokołów i 

wpisane do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Dla zakresu rzeczowego robót obj�tych dokumentacj� projektow� w niniejszym 

kontrakcie ryczałtowym obmiar robót nie wyst�puje.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR CZ��CIOWY

Przy odbiorze cz��ciowym powinny by� przedło
one komisji odbiorczej nast�puj�ce 

dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  

 w trakcie wykonywania robót, wyniki  bada  gruntów,   ich  uwarstwie,    

• Dziennik Budowy; 

• Prawomocne pozwolenie na budow�, 
• dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów; 

• wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno�ci na 

zabudowane rury, armatur�, kształtki, i inne urz�dzenia, 

• uprawnienia personelu merytorycznego budowy: kierownika budowy, 

inspektora nadzoru, projektanta sprawuj�cego nadzór autorski, spawaczy, 

wykonawcy kontrolnych bada, 
• o�wiadczenie kierownika budowy o zgodno�ci wykonania gazoci�gu z 

projektem budowlanym, pozwoleniem na budow�, przepisami i 
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obowi�zuj�cymi Polskimi Normami, o kontroli robót spawalniczych, 

• protokoły zgrzewania lub wydruki zgrzewarek, 

• �wiadectwo powłoki antykorozyjnej dla rur stalowych,

• protokoły odbioru izolacji i bada szczelno�ci antykorozyjnych dla rur 

stalowych, 

• protokoły ze sprawdzenia wykonania wykopu i uło
enia gazoci�gu, 

• protokoły odbioru przej�� gazoci�gu przez przeszkody terenowe, 

• protokoły prób szczelno�ci, 

• protokół z wykonania zasypki gazoci�gu, 

• protokół z wykonania znakowania gazoci�gu ta�mami, 

• zestaw zmian dokonanych w trakcie budowy naniesionych na pierwotny 

projekt wykonawczy gazoci�gu, 

• geodezyjna dokumentacja inwentaryzacyjna gazoci�gu, 

• protokoły odci�� b�d	 likwidacji istniej�cej starej sieci,   

8.2. ODBIÓR KO�COWY

Przy dokonywaniu odbioru kocowego nale
y:

sprawdzi� zgodno�� robót z umow�, Dokumentacj� Projektow�, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami, sprawdzi�
udokumentowanie wła�ciwej jako�ci wykonania robót odpowiednimi protokołami 

prób monta
owych, sprawdzi� czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady 

prawidłowej eksploatacji, sporz�dzi� protokół z odbioru technicznego robót z 

podaniem wniosków  

i ustale. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płatno�� zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczałtowej 

Kwoty Kontraktowej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. POLSKIE NORMY 

PN-91-M-34501: 1991  Gazoci�gi i instalacje gazownicze. Skrzy
owani, 

gazoci�gów z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 

PN-90-M34502 : 1990  Gazoci�gi i instalacje gazownicze.  

Obliczenia; wytrzymało�ciowe.

PN-92-M-34503   Gazoci�gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci�gów.

PrPN-M-34503  Gazoci�gi i instalacje gazownicze. Próby; 

ci�nieniowe ruroci�gów

Pr   PN-EN 2007-2    Systemy   dostawy  gazu.   Gazoci�g o maksymalnym 

ci�nieniu ci�nieniu roboczym do 16 barów. Szczególne 

zalecenia funkcjonalni dotycz�ce polietylenu. 
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10.2. NORMY BRAN�OWE 

ZN-G-3150 :1996   Gazoci�gi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania. 

ZN-G-3001 : 2001   Gazoci�gi. Oznakowanie trasy gazoci�gu  

Wymagania ogólne. 

ZN-G-3002    Gazoci�gi. Ta�my ostrzegawcze i lokalizacyjne 

Wymagania i badania. 

ZN-G-3003   Gazoci�gi.Słupki oznaczeniowe i  

oznaczeniowo- pomiarowe. Wymagania i badania 

ZN-G-3004    Gazoci�gi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania  

i badania przy odbiorze.  

10.3.     INNE DOKUMENTY 

� Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity  

 ( Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pó	niejszymi zmianami). 

� Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. - w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� sieci gazowe-  

 (Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z 2001 r.) 

� Zarz�dzenia Ministra Ł�czno�ci z dn. 2 wrze�nia 1997 r. - w sprawie  

warunków, jakim powinny odpowiada� linie i urz�dzenia telekomunikacyjne 

oraz urz�dzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzy
owania si�
lub zbli
enia - (M.P Nr 59 poz. 567 z 1997 r.) 

� Rozporz�dzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 31 sierpnia 1993 r -w  

sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i 

rozprowadzania gazu oraz prowadz�cych roboty budowlano-monta
owe sieci 

gazowych - (Dz.U. Nr 83 poz. 392 z 1993 r.) 

� Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  

 z dn. 21 lutego 1995 r. - w sprawie rodzaju i zakresu opracowa
geodezyjno - kartograficznych oraz czynno�ci geodezyjnych obowi�zuj�cych  

 w budownictwie - ( Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.) 

� Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r.  

 ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pó	niejszymi zmianami ) 

� Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dn. 31 lipca  

1998 r. -w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci 

oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie – ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych.-  

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -

Warszawa 1994 r. 

� Zarz�dzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bada i Certyfikacji z dn. 28 marca  

1997 r. -zmieniaj�ce zarz�dzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 

podlegaj�cych obowi�zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczestwa 

i oznaczania tyir znakiem - ( M.P. Nr 22 poz. 216 z 97 r.) 
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� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.  

1321 z 200C r.) 

� Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 31.12.1988r. - w sprawie dozoru  

technicznego (Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1989 r z pó	niejszymi zmianami) oraz  

z dnia 22.12. 1998 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie dozoru    

technicznego (Dz.U. Nr 162 poz. 113" z 1998 r. z pó	niejszymi zmianami) 

� Wytyczne Urz�du Dozoru Technicznego. Spawacze i zgrzewacze  

termoplastycznych tworzyw sztucznych. WDT-ST-1/00 

� Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemy�lu Materiałów Budowlanych  

z dn. 28maja1972 r. -w sprawie bezpieczestwa i     higieny     

pracy     przy     wykonywaniu     robót     budowlano-     monta
owych i 

rozbiórkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93 z 1972 r.) 

� Praca zbiorowa zespołu PGNiG S.A. w Warszawie - Poradnik stosowania  

przepisów i zasad bezpieczestwa w gazownictwie. Warszawa 1998r. 

11.    UWAGI KO�COWE

� Roboty prowadzi� zgodnie z projektem i podanymi w nim normami i przepisami. 

� Gazoci�g po wykonaniu musi zosta� zinwentaryzowany geodezyjnie,  

 a z roboty tej musi zosta� wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobów 

archiwalnych. 

� Roboty ziemne w rejonie istniej�cego uzbrojenia wykonywa� bezwzgl�dnie 

sposobem r�cznym pod nadzorem przedstawiciela administratora uzbrojenia. 

� Wszystkie materiały u
yte do monta
u musz� posiada� atesty i dopuszczenia do 

stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itd. 

        Opracowała: 
        in
. Maria Kluzek 


