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l.   WST�P 

1.1.   PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania  
i odbioru robót dotycz�cych budowy przył�cza ciepłowniczego wysokoparametrowego w zakresie 
inwestycji p.n.: „BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI 
RZESZOWSKIEJ realizowana w ramach PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNEGO II etap wraz z niezb�dnymi urz�dzeniami budowlanymi”. 

1.2.   ZAKRES STOSOWANIA SST 

Niniejsza specyfikacja b�dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj�
wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie zadania. Obejmuj� prace zwi�zane  
z dostaw� materiałów, wykonawstwem oraz kontrol� jako�ci i odbiorem robót. Niniejsz� specyfikacj�
nale�y stosowa� ł�cznie z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Przedmiarem Robót przy realizacji 
inwestycji. 

1.3.   ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SST 
Roboty, których dotyczy SST, obejmuje wszystkie czynno�ci maj�ce na celu budow� przył�cza 
ciepłowniczego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi�zana jest z wykonaniem nast�puj�cych robót: 

- Roboty przygotowawcze; 
- Roboty ziemne; 
- Roboty monta�owe; 
- Badania i odbiory 

1.4.   OKRE�LENIA PODSTAWOWE 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi Polskimi Normami.  

Sie� ciepłownicza 
Układ ruroci�gów ze wszystkimi urz�dzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinaj�ca  
i regulacyjna, urz�dzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, 
kompensatory, drena�e, konstrukcje no�ne sieci nadziemnych, itp.). 

Preizolowana sie� ciepłownicza 
Układ ruroci�gów ze wszystkimi urz�dzeniami na nich zamontowanymi (jw) zbudowana z rur, kształtek 
i elementów preizolowanych. 

Preizolowana, podziemna sie� ciepłownicza 
Układ ruroci�gów z rur, kształtek i elementów preizolowanych uło�onych bezpo�rednio w gruncie - bez 
kanałów i jakichkolwiek obudów. 

Preizolowana, nadziemna sie� ciepłownicza 
Układ ruroci�gów z rur, kształtek i elementów preizolowanych uło�onych nad terenem, na 
konstrukcjach no�nych (słupy, podpory, estakady). 

Rura preizołowana - preizolowany zespół rurowy 
Prefabrykat składaj�cy si� z rury przewodowej (jednej lub wi�cej ni� jednej), materiału izolacyjnego  
i rury osłonowej, z niezaizolowanymi ko�cówkami rurowymi przystosowanymi do poł�czenia z innymi 
rurami, kształtkami i elementami preizolowanymi. 

Rura preizolowana o konstrukcji zespolonej - zwi�zanej 
Rura preizolowana z mr� przewodow� zwi�zan� materiałem izolacyjnym z mr� osłonow� (materiał 
izolacyjny zespolony jest z rurami przewodow� i osłonow�). 

 Kompensator 
Urz�dzenie lub element, który mo�na stosowa� do kompensacji wydłu�e� sieci preizolowanych, np. 
kompensatory typu mieszkowego, element - L-, Z- i U-kształtowy. 
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Poduszka kompensacyjna 
Płyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki polietylenowej (PE), wełny szklanej, wełny 
skalnej lub innych materiałów spełniaj�cych wymagania w tym zakresie (np. warstwa piasku).

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

Ci�nienie robocze wodnej sieci ciepłowniczej 
Maksymalne ci�nienie ruchu w ruroci�gu zasilaj�cym. 

Ci�nienie próbne sieci ciepłowniczej 
Ci�nienie, któremu poddaje si� ruroci�gi ciepłownicze, w czasie badania szczelno�ci. 

Odbiór techniczny cz��ciowy sieci ciepłowniczej 
Odbiór elementów i robót, które maj� by� zakryte przed całkowitym zako�czeniem monta�u lub odbiór 
całkowicie wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej. 

Odbiór techniczny ko�cowy sieci ciepłowniczej 
Odbiór sieci ciepłowniczej po wykonaniu odbiorów technicznych cz��ciowych oraz po ruchu próbnym. 

Uzbrojenie przewodu 
Urz�dzenia zainstalowane na przewodzie nie b�d�ce poł�czeniami, kształtkami słu��ce do celów 
regulacyjnych, zabezpieczaj�cych, pomiarowych, czerpalnych, steruj�cych itp. 

W�zeł monta�owy  
Miejsce, w którym nast�puje rozgał�zienie odcinków przewodów lub instalowanie elementów 
uzbrojenia. W skład w�zła wchodz� mi�dzy innymi kształtki, zł�cza, elementy uzbrojenia, itp. 

1.5  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz ich zgodno�� z umow�, projektem 
wykonawczym i poleceniami zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.  

Odst�pstwa od projektu mog� dotyczy� jedynie dostosowania do nieprzewidzianych zmian wynikłych  
w trakcie realizacji inwestycji lub zast�pienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemo�liwo�ci ich uzyskania, przez inne materiały lub elementy o takich samych charakterystykach  
i trwało�ci.  

Wszelkie zmiany i odst�pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog� powodowa�
obni�enia warto�ci funkcjonalnych i u�ytkowych, a je�eli dotycz� zamiany materiałów i elementów 
okre�lonych w dokumentacji technicznej na inne nie mog� powodowa� zmniejszenia trwało�ci 
eksploatacyjnej. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odst�pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarz�dzaj�cego 
realizacj� umowy. 
Roboty monta�owe nale�y realizowa� zgodnie z Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi 
COBRTI INSTAL: „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci�gowych". Zeszyt 3 oraz ze 
sztuk� budowlana i kultur� wykonania. 

2.0. MATERIAŁY 

Mog� by� stosowane materiały producentów krajowych i zagranicznych spełniaj�ce Polskie Normy oraz 
posiadaj�ce Aprobaty Techniczne i Atesty Higieniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  

Przed ich zastosowaniem Wykonawca winien uzyska� akceptacj� zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.  

2.1 Ruroci�gi  preizolowane  
• Rura przewodowa (stalowa) 

Rura stalowa stosowana do produkcji rur musi spełnia� wymagania normy PN-EN 253 oraz musi by�
atestowan� rur� stalow� ze stali St37 lub w gatunku P235GH ze szwem wzdłu�nym posiadaj�c�
certyfikat 3.1.B zgodnie z norm� PN-EN 10204 + A1. 
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Powierzchnia zewn�trzna rury stalowej u�ytej do produkcji rur preizolowanych musi by� �rutowana. 
Rury stalowe musz� posiada� oznakowanie okre�laj�ce gatunek stali i producenta, znak kontroli jako�ci. 
Ko�ce rur stalowych musz� by� ukosowane zgodnie z norm� PN-ISO6761:1996 „Rury stalowe 
przygotowanie ko�ców rur i kształtek do spawania” 
�rednica zewn�trzna rury stalowej, minimalne grubo�ci �cianki rury stalowej, tolerancja �rednic  
i tolerancja grubo�ci �cianki rury stalowej, gatunek stali, skład chemiczny i wła�ciwo�ci mechaniczne 
musz� spełnia� wymagania okre�lone w normie PN-EN 253:2005 

• Izolacja termiczna 
Pianka izolacyjna u�yta do produkcji rur preizolowanych musi by� sztywn� piank� poliuretanow�
spełniaj�c� wymagania norm PN-EN 253:2005 oraz musi by� spieniana cyklopentanem, a nie freonami 
twardymi, freonami mi�kkimi lub CO2, co producent rur winien udokumentowa� poprzez przedło�enie 
odpowiednich bada� okre�lonych w normie PN-EN 253:2005 

• Płaszcz osłonowy 
Płaszcz osłonowy mo�e by� rur� wyprodukowan� w odr�bnym procesie albo mo�e by� wykonany 
bezpo�rednio poprzez wtłaczanie na izolacj�. Płaszcz osłonowy stosowany w procesie produkcji rur  
i elementów preizolowanych musi by� wykonany z polietylenu wysokiej g�sto�ci  i musi spełnia�
aktualne wymagania normy PN-EN 253. Wła�ciwo�ci okre�lone w aktualnej normie PN-EN 253 winny 
by� potwierdzone przez producenta stosownymi protokołami z bada�. 
W przypadku zastosowania do produkcji rur preizolowanych gotowych rur polietylenowych 
powierzchnia wewn�trzna tych rur musi by� poddana obróbce koronowania, pozwalaj�cej na uzyskanie 
przyczepno�ci minimum 50 mN/m, na minimum 75% obwodu rury, a producent rur polietylenowych 
winien dostarczy� certyfikat 3.1.B wg PN-EN 10204+A1 

• Zespół rurowy 
Gotowe rury preizolowane musz� spełnia� wymagania aktualnej norm PN-EN 253 właszcza w zakresie 
tolerancji �rednicy zewn�trznej, odchylenia od współosiowo�ci, wytrzymało�ci na �cinanie w kierunku 
osiowym i stycznym, warto�ci współczynnika przewodzenia ciepła okre�lone w punktach 4.5.2, 4.5.3.  
i 4.5.4., 4.5.5., PN-EN 253. Producent rur preizolowanych winien posiada� badania przeprowadzone 
zgodnie z norm� PN-EN 253 wykazuj�ce, �e wymogi okre�lone w w/w normie s� spełnione. 

• Zł�cza mufowe 
Poł�czenia odcinków i elementów winny by� wykonane za pomoc� muf obkurczanych palnikim 
gazowym, podwójnie uszczelnionych które po zmontowaniu zostan� wypełnione izolacj� piankow�
spełniaj�c� wymagania aktualnej normy PN EN 253. Na mufy oraz gotowe zł�cza mufowe producent 
winien posiada� �wiadectwa i protokoły z bada� wykonane w zakresie i zgodnie z norm� PN-EN 
489:2005 i PN-EN 253:. 

• Kształtki prefabrykowane 
Kształtki prefabrykowane musz� spełnia� wymagania norm PN-EN 448:2005 oraz posiada� wła�ciwo�ci 
okre�lone dla zespołu rurowego wg. PN-EN 253. 

• Badania i znakowanie elementów 
Producent musi posiada� badania surowców, materiałów, komponentów gotowych wyrobów wykonane 
zgodnie z normami: 

− PN-EN 253 (punkt 5.2; 5.3; 5.4; 6) 
− PN-EN 448 (punkt 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6) 
− PN-EN 488 (punkt 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6) 
− PN-EN 489 (punkt 5.1; 5.2) 

2.2 Materiał zasypowy 
Jako�� zasypki i materiału wypełniaj�cego wykop oraz zag�szczenia wszystkich warstw powinny by�
wykonane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi przez producenta rur preizolowanych. 
Materiał rodzimy z wykopu zaleca si�   wykorzysta� do zasypywania wykopu w strefie zag�szczania - 
powy�ej strefy ruroci�gu (tarcia). 
W odniesieniu do zasypki w strefie ruroci�gu (tarcia) powinny by� spełnione 
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nast�puj�ce wymagania: 
- wielko�� ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielko�ci < 0,02 mm, 
- czysto��: materiał nie mo�e zawiera� szkodliwych ilo�ci ziemi próchniczej, gliny, grudek 

mułu oraz resztek ro�lin, 
- kształt ziaren:  nale�y unika� wielkich ziaren z ostrymi kraw�dziami, które mogłyby 

uszkodzi� ruroci�g lub zł�cza, 
- tarcie:   zaleca   si�   stosowa�   takie   materiały   zasypki,   które   pozwol�  na   uzyskanie 

wymaganego w projekcie współczynnika tarcia i które mo�na zag��ci� w wymaganym 
stopniu, przy minimalnym zu�yciu energii, 

- zag�szczenie: wymagane jest staranne i równomierne zag�szczenie. Materiał zasypki pod 
drogami, ulicami, parkingami, w s�siedztwie budowli, itp. powinien by� zag�szczony do 
poziomu podbudwy nawierzchni lub, w którym b�dzie miał tak� sam� no�no�� jak� ma grunt 
poza wykopem. 

Podsypka i obsypka piaskowa-kruszywo mineralne naturalne– piasek wg PN-B-11113:1996 2 

Lp. Wyszczególnienie  wła�ciwo�ci 
Gatunki 

1 2 3 
1 2 3 4 5 
1. Skład  ziarnowy 

a) zawarto�� ziarn mniejszych  ni� 0,075 mm, nie wi�cej  ni�
b) zawarto��  nadziarna  powy�ej  2 mm, nie wi�cej ni�
c) wska�nik  piaskowy, wi�kszy ni�

1 
151) 

75 

5 
151) 

65 

10 
151) 

40 

2. Zawarto��  zanieczyszcze�  obcych, nie  wi�cej  ni� 0,1 0,1 0,2 
3. Zawarto��  zanieczyszcze�  organicznych barwa  nie  ciemniejsza  ni�

wzorowa 
4. Zawarto��  zwi�zków  siarki w  przeliczeniu na  SO3, nie 

wi�cej ni�
0,22) 1,02) - 

5. Wska�nik wodoprzepuszczalno�ci,  nie  mniejszy  ni� 8,03) 8,03) - 
1)  Nie  dopuszcza  si�  ziaren wi�kszych od 4 mm. 
2)  Wymaganie  dotyczy  piasku do  betonów  cementowych. 
3)  Wymaganie  dotyczy  piasku  do  warstw  i  urz�dze�  filtracyjnych. 

3.0. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Dla zapewnienia, �e preizolowane rury i elementy nie zostan� uszkodzone, przy ka�dej 
dostawie, transporcie i składowaniu nale�y uwzgl�dnia� szczególne wła�ciwo�ci materiałów 
tych rur i elementów oraz warunki zewn�trzne. 
Rury preizolowane powinny by� składowane w taki sposób, aby nie ulegały deformacjom  
i  odkształceniom  miejscowym.  Rury  nale�y  układa�  na podkładach.  Podkłady b�d�ce podparciami 
powinny mie� dostateczn� szeroko�� i powinny by� rozmieszczone w odpowiednich odst�pach, 
maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia, przenoszenia rur nale�y u�ywa� odpowiednich ta�m o szeroko�ci 
minimum 10 cm. Nie dopuszcza si� u�ywania ła�cuchów, stalowych lin, drutów itp. 
Kształtki preizolowane nale�y składowa� wg asortymentu i wymiarów, na równych 
powierzchniach, np. na drewnianych paletach i układa� tak, aby stykały si� ze sob� jak 
najwi�ksz� powierzchni�. 
Izolacja cieplna na ko�cach preizolowanych rur i elementów powinna by� zabezpieczona 
przed zawilgoceniem. 
Ko�ce rur przewodowych elementów preizolowanych powinny by� zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem ich wn�trza. 
W wypadku dłu�szego składowania rur (powy�ej pół roku) elementy preizolowanych rur 
i kształtek wykonane z tworzyw sztucznych powinny by� chronione przed bezpo�rednim 
promieniowaniem słonecznym. 
Nie nale�y wykonywa� �adnych prac typu przenoszenie, układanie rur preizolowanych 
w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego - polietylenu PE przy temperaturze otoczenia 
poni�ej - 10 °C. 
Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami: przewodow� lub osłonow� z tworzywa 
sztucznego np. z polietylenu, w temperaturze poni�ej 0°C, wymaga si� przedsi�wzi�cia 



5

odpowiednich �rodków zaradczych i zachowania szczególnej ostro�no�ci. 
Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespołu zł�cza nale�y 
przechowywa�    ze    szczególn�   staranno�ci�,    zabezpieczaj�c   je    przed    zabrudzeniem 
 i uszkodzeniami. Komponenty pianki PUR do wykonania izolacji cieplnej zł�cza nale�y przechowywa�
w pomieszczeniach zamkni�tych, w temperaturze pokojowej  i  zgodnie z wymaganiami dostawcy 
komponentów. Inne materiały i elementy do wykonania izolacji cieplnej zł�cza jak 
otuliny, maty, kształtki nale�y przechowywa� tak, aby nie uległy zawilgoceniu, zabrudzeniu 
i uszkodzeniom. 
Wyroby z tworzyw sztucznych s� podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwi�zku z czym nale�y je 
odpowiednio chroni�. Tworzywa sztuczne maj� ograniczon� odporno�� na podwy�szon� temperatur�  
i promieniowanie UV, w zwi�zku z czym nale�y chroni� je przed: 
-  długotrwał� ekspozycj� słoneczn�. 
-   nadmiernym nagrzewaniem od �ródeł ciepła. 
Szczególnie nale�y zwraca� uwag� na zako�czenia rur i zabezpiecza� je ochronnymi kapturkami, 
wkładki, itp. 

Materiały na budow� powinny by� przewo�one odpowiednimi �rodkami transportu w taki sposób aby 
unikn�� uszkodze� oraz zgodnie z przepisami BHP. 
Transport powinien by� wykonywany pojazdami o odpowiedniej długo�ci, tak by wolne ko�ce wystaj�ce 
poza skrzyni� ładunkow� nie były dłu�sze ni� l metr. Natomiast rury w kr�gach powinny w cało�ci le�e�
na płasko na powierzchni ładunkowej na podkładach i klinach uniemo�liwiaj�cych przesuwanie rur i 
kontakt z burtami. Przy transporcie rury nie mog� si� styka� z ostrymi przedmiotami (�ruby, gwo�dzie, 
wystaj�ce cz��ci metalowe) by nie zostały w wyniku tego uszkodzone. Podczas prac przeładunkowych 
rur nie nale�y rzuca�. 

4.0. SPRZ�T 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania sprz�tu dostosowanego do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj�cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
Stosowany sprz�t nie wpłynie niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót, �rodowisko  
i bezpiecze�stwo u�ytkowania. Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przedstawionymi w harmonogramie robót. Sprz�t nale�y utrzymywa�  
w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy oraz zgodnie z wymaganiami ochrony �rodowiska  
i przepisami BHP.  

Do wykonania robót obj�tych niniejsz� specyfikacj� Wykonawca powinien zapewni� mo�liwo��
skorzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− Koparka kołowa jedno naczyn. o poj. 0,6m3; 
− Spycharka g�sienicowa; 
− Ubijak spalinowy 200 kg; 
− Samochód dostawczy do 0,9t; 
− Samochód skrzyniowy do 5t; 
− Samochód samowyładowawczy 5-10 t; 
− Spawarka elektryczna; 
− Spr��arka powietrzna elektryczna; 
− 	uraw samochodowy 4t; 
− Agregat pr�dotwórczy; 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Projektowana o� kanału powinna by� oznaczona w terenie przez geodet� z uprawnieniami. O� przewodu 
wyznaczy� w sposób trwały i widoczny, z zało�eniem ci�gów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy nale�y oznaczy� za pomoc� drewnianych palików, tzw. kołków osiowych  
z gwo�dziami. Kołki osiowe nale�y wbi� na ka�dym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-
50 m. Na ka�dym prostym odcinku nale�y utrwali� co najmniej 3 punkty. Kołki �wiadki wbija si� po dwu 
stronach wykopu, tak aby istniała mo�liwo�� odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze nale�y osadzi� w �cianach budynków w postaci haków lub bolców. Ci�g 
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reperów roboczych nale�y nawi�za� do reperów sieci pa�stwowej. 
Przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale�y wykona� urz�dzenia odwadniaj�ce, zabezpieczaj�ce 
wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urz�dzenie nale�y kontrolowa� i konserwowa�
przez cały czas trwania robót. 
Przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale�y zdemontowa� nawierzchnie utwardzone. 

5.2. ROBOTY ZIEMNE 
Wykopy otwarty dla nale�y wykona� zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 
1610. Wykopy nale�y wykona� o �cianach pionowych r�cznie lub mechanicznie.  Wykopy nale�y 
rozpocz�� od najni�szego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi� w gór� w kierunku przeciwnym 
do spadku kanału. Zapewnia to mo�liwo�� grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych. Wykopy liniowe nale�y wykona� o szeroko�ci 0,6 m  
z zachowaniem min. 0,25 m przestrzeni roboczej w wykopie, wykopy obiektowe o wymiarach 1,5x1,5 m 
Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej W 
dnie wykopu powinny by� wykonane zagł�bienia pod kielichy rur a gł�boko�� wykopów powinna 
uwzgl�dnia� warstw� podsypki piaskowej i płyt� fundamentow� studzienek. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji In�ynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniaj�cy bezpiecze�stwo pracy  
i ochron� wykonywanych robót. 
Wykopy o �cianach pionowych mo�na wykonywa� bez oszalowania o gł�boko�ci wi�kszej ni�  
l m, lecz nie wi�kszej od 2 m, je�li tak okre�la dokumentacja geologiczno-in�ynierska. Dopuszcza si�
niestosowanie oszalowania wykopów o �cianach pionowych o gł�boko�ci nie wi�kszej ni� l m w gruntach 
zwartych w przypadku nie obci��enia terenu przy wykopie w pasie o szeroko�ci równej gł�boko�ci 
wykopu.  
Je�li wzdłu� wykopu odbywa si� komunikacja, to powinny by� zastosowane umocnienia wykopu. 
Warunek taki powinien by� równie� spełniony je�li w obr�bie klina odłamu �cian wykopu okre�lonego 
wg PN-EN 1610, znajduj� si� fundamenty budowli posadowionej powy�ej dna wykopu. 
Rozlu�nienie gruntu wykonywa� r�cznie za pomoc� łopat lub mechanicznie koparkami. Rozlu�niony 
grunt nale�y wydobywa� si� na powierzchni� terenu na odkład i składowa� wzdłu� kraw�dzi wykopu  
w odległo�ci 1,0 m od jego kraw�dzi, aby utworzy� przej�cie wzdłu� wykopu. przez przerzucanie nad 
kraw�dzi� wykopu. Transport nadmiaru urobku nale�y zło�y� w miejsce wybrane przez Wykonawc�  
i zaakceptowane przez In�yniera. 
Podczas monta�u przewodu, wykop powinien by� odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez 
wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powy�ej dna wykopu nale�y zapewni� odwodnienie 
wykopu na czas robót, natomiast przewód nale�y zabezpieczy� przed ewentualnym wypłyni�ciem. 
Roboty ziemne w pobli�u skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem nale�y wykonywa� r�cznie. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzy�uj�ce si� lub biegn�ce 
równolegle z wykopem, powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniaj�cy ich eksploatacj�. 
Wyj�cie (zej�cie) po drabinie z wykopu powinno by� wykonane z chwil� osi�gni�cia gł�boko�ci wi�kszej 
ni� 1 m od poziomu terenu, w odległo�ci nie przekraczaj�cej co 20 m. 
Rury kanalizacyjne nale�y układa� na min. 15 cm podsypce piaskowej, tak wyprofilowanej, aby rura 
spoczywała na niej jedn� czwart� swojej powierzchni, pod plyt� fundamentow� studzienek stosowa�
podsypk� piaskow�. 
Szeroko�� obsypki przewodu powinna by� równa szeroko�ci wykopu i si�ga� do wierzchu rury. Grubo��
zasypki wst�pnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi� min. 15 cm za� całkowita 
zasypka powinna si�ga� 30 cm nad wierzch rury i mie� zag�szczenie o wska�niku 0,95.
Dobór wła�ciwego gruntu oraz dokładne zag�szczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem 
stabilno�ci przewodu i nawierzchni.  
Grunt u�yty do zasypki wykopu powinien odpowiada� wymaganiom projektowym, wg  
PN-B-03020. Grunt ten mo�e by� gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn�trz. Grunt stosowany do 
zasypki nie powinien zawiera� materiałów, takich jak: grunty zbrylone (tak�e zamarzni�te), gruz, �mieci, 
itp. mog�cych uszkodzi� przewód lub spowodowa� niewła�ciwe zag�szczenie zasypki. 
Zag�szczanie zasypki wst�pnej, powinno w zasadzie odbywa� si� r�cznie Zag�szczenie zasypki głównej 
przewodu mo�e odbywa� si� mechanicznie. Ustalony stopie� zag�szczenia gruntu powinien by�
potwierdzony przez geologa.  
Badania podło�a naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-l 0735.
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Uzupełnienie wykopu nale�y wykona� gruntem rodzimym bez grud i kamieni z wyj�tkiem terenów 
utwardzonych jak place, chodniki, drogi. Pod placami utwardzonymi, chodnikami i drogami wykopy 
nale�y uzupełni� piaskiem do poziomu terenu i dobrze zag��ci�.  
Materiał zasypu powinien by� zag�szczony ubijakiem warstwami 0.1-0.2 m z jednoczesn� rozbiórk�
odeskowa�  i rozpór �cian wykopu. 
Zasypanie wykopów nale�y wykona� warstwami o grubo�ci dostosowanej do przyj�tej metody 
zag�szczania przy zachowaniu wymaga� dotycz�cych zag�szczenia gruntów zgodnie  
z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ci��kim i bardzo ci��kim. 

5.3. ROBOTY MONTA�OWE  

5.4. Monta� rur i elementów preizolowanych 
Rury i elementy preizolowane dostarczone na budow� powinny by� przed monta�em poddane  ogólnej   
kontroli  zewn�trznej,  która  powinna  wykaza�,   �e  elementy  te  maj� wymagan� jako�� techniczn�. 
Przed monta�em, ka�d� rur� preizolowan� nale�y podda� kontroli pod wzgl�dem 
poprawno�ci działania systemu alarmowego. 
Przy monta�u i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rur� osłonow�
lub przewodow� z tworzyw sztucznych, przy temperaturach ni�szych od 0 °C, nale�y zwraca�
uwag� na nast�puj�ce czynniki: 

- materiały z tworzyw sztucznych staj� si� sztywniejsze i bardziej wra�liwe na niewła�ciwe 
obchodzenie si� z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materiały te nie mog�
by� nara�ane na oddziaływania ekstremalne jak uderzenia, wstrz�sy  
i znacz�ce napr��enia   cieplne.   W   trakcie   prowadzenia   prac   przy   ruroci�gach   przy   
niskiej temperaturze zewn�trznej wymagana jest szczególna ostro�no�� (nawet wtedy gdy 
�wieci sło�ce), 

- przed przyst�pieniem do ci�cia rury z tworzywa, np. płaszcza osłonowego  
z polietylenu, w otoczeniu o niskiej temperaturze, rur� t� nale�y podgrza� do temperatury co 
najmniej 20-30°C. Przy podgrzewaniu  nie mo�na dopu�ci� do przegrzania tworzywa, 
szczególnie w miejscach ewentualnego pó�niejszego zgrzewania. 

Przewody preizolowanej powinny by� uło�one ze spadkiem zgodnym z projektem technicznym sieci 
umo�liwiaj�cym odwodnienie sieci. Spadek nie powinien by� mniejszy ni� 3%o. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza si� układanie ruroci�gów bez spadków, pod warunkiem zapewnienia 
odwodnienia sieci. 
Przy dopasowywaniu długo�ci rur, ci�cie rur preizolowanych nale�y wykonywa�
�ci�le według instrukcji producenta rur. Przy ci�ciu nale�y przedsi�wzi�� odpowiednie �rodki 
ostro�no�ci   aby   nie   dopu�ci�   do   uszkodzenia   izolacji   cieplnej,   rury   osłonowej   oraz 
przewodów systemu alarmowego. Przy ci�ciu i ewentualnej dalszej obróbce rury osłonowej 
w szczególno�ci z tworzywa sztucznego, nale�y unika� pozostawiania ostrych kraw�dzi 
ci�cia, �ladów z�bów piły i innych rodzajów rys. Długo�� odsłoni�tego, nieizolowanego 
ko�ca rury przewodowej powinna by� odpowiednia do konkretnego rodzaju zł�cza. 

Rozmieszczanie rur w wykopie
Przed przyst�pieniem do monta�u odcinków rur w wykopie, nale�y je uło�y� na 
tymczasowych podkładach lub bezpo�rednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny mie�
przekrój o minimalnym wymiarze 10x10 cm, by� uło�one w odst�pach nie wi�kszych ni� co 
2-3 m i bezwzgl�dnie usuni�te przed zasypaniem wykopu. Przy układaniu rur w wykopie 
bezpo�rednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna by� wcze�niej zniwelowana 
i mie� grubo�� co najmniej 10 cm. Materiał podsypki piaskowej powinien odpowiada�
wymaganiom materiału zasypki wg 19.2.4. 
Je�li w jednym wykopie układane s� dwa ruroci�gi sieci (zasilaj�cy i powrotny), przy 
czym zaleca si� układanie ruroci�gów jeden obok drugiego, ruroci�g zasilaj�cy powinien 
znajdowa�   si�  z  prawej   strony  patrz�c  w  kierunku  przepływu  czynnika  w  ruroci�gu 
zasilaj�cym.   Warunek  ten   nie  dotyczy  ruroci�gów   o   zmiennym   kierunku   przepływu. 
W przypadku konieczno�ci prowadzenia ruroci�gów jeden nad drugim, ruroci�g zasilaj�cy 
powinien znajdowa� si� na górze, z zachowaniem odległo�ci mi�dzy nimi jak w projekcie 
technicznym i wytycznych producenta rur preizolowanych. 
Odcinki rur, w zale�no�ci od uzgodnie� z osob� nadzoruj�c�, mog� by� równie�
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ł�czone w dłu�sze sekcje i układane wzdłu� wykopu lub powy�ej wykopu. 
Dwie rury w wykopie musz� by� uło�one w dostatecznych, wymaganych odst�pach 
wzgl�dem siebie. Odst�p ten powinien wynosi� co najmniej 0,2 m, przy bardzo du�ych 
�rednicach odst�p ten musi by� odpowiednio wi�kszy. 

Ł�czenie stalowych rur przewodowych

Prace spawalnicze mog� by� wykonywane wył�cznie przez spawaczy posiadaj�cych odpowiednie 
uprawnienia, po próbach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przyst�pieniem do robót ka�dy spawacz 
powinien by� poddany próbie spawania przy uwzgl�dnieniu przynajmniej cz��ci kryteriów odbiorczych 
dla robót uko�czonych wg wymaga� PN EN 25817. Wszystkie szwy wykonane metod� spawania 
elektrycznego powinny by� wykonane w dwu warstwach - �ciegach, tj. warstwy przetopowej oraz co 
najmniej jednej zewn�trznej warstwy lica spoiny. Niezale�nie od gatunku stali spoina powinna by�
wykonywana bez przerw innych ni� koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza. 
Przed wykonywaniem spoiny wła�ciwej nale�y wykonywa� sczepianie rur spoinami 
punktowymi. Całkowita długo�� spoin punktowych powinna wynosi� co najmniej 25 % obwodu,  a ich 
ilo�� powinna by� co najmniej taka,  aby  zapewniona była wymagana wytrzymało�� ruroci�gu bez 
powstawania p�kni��. Miejsca spoin punktowych nale�y podda� starannej obróbce, np. przez szlifowanie, 
tak aby stanowiły one zadowalaj�c� cz��� spoiny ostatecznej. P�kni�ta spoina punktowa powinna by�
całkowicie usuni�ta przez zeszlifowanie i nast�pnie wykonana ponownie.  
Minimalna długo�� spoin punktowych dla rur o �rednicy DN < 150 powinna wynosi� 5-krotno�� grubo�ci 
�cianki rury, a dla rur o DN > 150 powinna wynosi� 15-krotno�� grubo�ci �cianki rury. Nie dopuszcza si�
wspawywania mostków do podtrzymywania ko�ców rur. 
Podczas   spawania,   wszelkie   ewentualne   uszkodzenia   powierzchni   rury   łukiem spawalniczym 
powinny by� naprawione i nast�pnie oszlifowane. 
Natychmiast po zako�czeniu spawania spawacz powinien w sposób trwały oznakowa� spoin� swoimi 
znakami; oznakowanie powinno wyst�powa� obok spoiny. Wykonane spoiny powinny by� schładzane 
powoli. Niedopuszczalne jest chłodzenie wymuszone. 
Spoiny powinny by� pokryte powłokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. Przy spawaniu gazowym zaleca si� spawanie w prawo, jednowarstwowo. Kontrola 
radiograficzna winna by� przeprowadzona zgodnie z PN-EN 10246:2004, dopuszczone wady 
wyznaczone zgodnie z PN-EN 13480-5 w drugim poziomie akceptacji.     
Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny nie stanowi�ce bezpo�rednio cz��ci układu 
ci�nieniowego rury mog� wyst�powa� dopiero w odległo�ci co najmniej 40 mm od spoiny głównej.
Izolacja cieplna oraz rura osłonowa na ko�cach preizolowanych rur i kształtek przewidzianych do   
poł�czenia   powinny   by�   na   czas   ci�cia   i   spawania   osłoni�te  zabezpieczone  przed ewentualnym  
uszkodzeniem.   Osłony  spawalnicze  nale�y  usun�� natychmiast po zako�czeniu spawania. 
Dopuszcza si�  spawanie   kilku   odcinków  rur  preizolowanych lub  kształtek  nad wykopem przy 
zapewnieniu, �e podczas opuszczania sekcji kilku zł�czonych odcinków rur do wykopu poł�czenia nie 
zostan� uszkodzone. 
Podczas    spawania   rury   nale�y   ustawia�   tak   aby   uzyska�    maksymaln�   ich współosiowo��. 
Maksymalne odchylenie k�towe od osi ł�czonych odcinków rur stalowych nie powinno by� wi�ksze ni�
3°.  
Przed poł�czeniem rur spoinami szczepnymi ko�ce rur musz� by� dopasowane przy 
zastosowaniu specjalistycznych narz�dzi, które jednocze�nie likwiduj� efekty ewentualnej owalizacji. 
Niewielkie ró�nice w wymiarach ko�ców rur musz� by� rozło�one równomiernie na całym obwodzie 
poprzez maksymalne wycentrowanie rur; wi�ksze ró�nice musz� by� zmniejszone przez odpowiedni�
adaptacj� ko�ców rur. 
Preizolowane rury i kształtki przewidziane do ł�czenia powinny mie� wymiary zgodne  
z dokumentacj� sieci. Ko�ce stalowych rur przewodowych powinny by� oczyszczone do metalicznego   
połysku   z   rdzy,   farby,   tłuszczu,   ew.   resztek   pianki   PUR   i   innych zanieczyszcze�. Ko�ce rur 
nie mog� by� skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczy� klasy C wg PN ISO 8501-1. 
Ko�ce rur powinny by� przygotowane do spawania w zale�no�ci od ró�nic w grubo�ci 
�cianki ł�czonych rur zgodnie z PN ISO 6761. 
Spawanie   rur   przewodowych   powinny   wykonywa�   firmy   maj�ce   odpowiednie mo�liwo�ci      
technologiczne, dysponuj�ce  uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-69900, PN EN 287-1), 
nadzorem   spawalniczym   oraz   mo�liwo�ciami   kontroli procesu   spawania.   Sprz�t   spawalniczy   
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powinien   zapewni�   mo�liwo��   spawania   rur przewodowych zgodnie z dokumentacj�, by�
bezpieczny i mie� wa�ne dopuszczenia do pracy. Wykonawca powinien zapewni�, �e podczas monta�u 
ruroci�gów utrzymany zostanie system zapewnienia jako�ci zgodnie z PN-EN 729-3. 
Spawanie  stalowych rur przewodowych  nale�y  wykonywa�  zgodnie  z  instrukcj� technologiczn�
spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowan� przez wła�ciciela sieci. 
Do spawania rur przewodowych nale�y stosowa� metody spawania elektrycznego,  
a w szczególno�ci  metod�  TIG  (spawanie  wolframow� elektrod� nietopliw� w  osłonie argonu), 
metod� E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metod� TIG/E (spawanie gdy przetopienie 
wykonywane jest metod� TIG, a wypełnienie spoiny metod� E). Ł�czenie stalowych rur przewodowych o 
grubo�ci �cianki poni�ej 3 mm mo�na wykonywa� metod� spawania gazowego, a przy wi�kszych 
grubo�ciach �cianek dla spawania gazowego nale�y uzyska� akceptacj� wła�ciciela sieci. 
Materiały dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp. powinny 
by� zgodne z dokumentacj� i powinny by� poddane kontroli przez nadzór spawalniczy 
w zakresie m.in. prawidłowego doboru gatunków, wa�no�ci atestów i �wiadectw jako�ci. 
Przechowywanie, transport i u�ytkowanie materiałów do spawania powinno by� zgodne  
z wytycznymi   producenta   materiałów.   Nie   dopuszcza   si�   spawania   przeterminowanymi 
elektrodami, tj.   po  okresie  2 lat  od  daty  produkcji.   Elektrody  otulone  powinny  by�
przechowywane   w suchych i ogrzewanych  pojemnikach,   zabezpieczaj�cych  je   przed zawilgoceniem. 
Prace spawalnicze nale�y wykonywa� przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia powy�ej 
5°C, bezwietzrnej. Niedopuszczalne jest spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie. 
W przypadku prowadzenia prac przy wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza powy�ej 80%, w czasie 
wyst�powania opadów deszczu, m�awki i �niegu stanowisko spawania nale�y zabezpieczy� namiotem,  
w którym musi by� mo�liwo�� podgrzania powietrza do temperatury powy�ej 5 °C. 
Stanowisko do spawania powinno by� urz�dzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpo�arowymi. 

Kontrola spawania, odbiory poł�cze� spawanych 
Kontrola prac spawalniczych powinna by� prowadzona w czasie przygotowywania do spawania, w czasie 
spawania oraz po spawaniu. Odbiór poł�cze� spawanych stanowi zwykle odbiór cz��ciowy sieci, do 
odbioru przedstawia si� poł�czenia spawane niemalowane i nie izolowane. 

Wykonywanie zespołu zł�cza
Jako�� wykonania zespołu zł�cza, tj.  poł�czenia preizolowanych odcinków rur i kształtek ma decyduj�ce 
znaczenie dla trwało�ci u�ytkowej całej sieci. Procedury wykonania zespołu zł�cza powinny zapewni�, �e 
trwało�� i wodoszczelno�� tego zł�cza nie b�dzie gorsza ni� innych elementów u�ytych do wykonania 
sieci. Niezale�nie od stosowanego rodzaju zespołu zł�cza, wykonawca jest odpowiedzialny 
za spełnienie kompletu wymaga� przy jego wykonywaniu, w tym za stosowanie odpowiednich 
materiałów, narz�dzi do wykonywania robót monta�owych oraz odpowiednie przeszkolenie monterów          
w zakresie wykonywania zespołu zł�cza danego systemu. 
Przy wykonywaniu ka�dego zespołu zł�cza, kolejno�� czynno�� powinna by� zgodna z instrukcjami 
producenta systemu tego zespołu zł�cza. 
Konstrukcja zespołu zł�cz preizolowanych rur i kształtek powinna zapewnia� spełnienie wymaga� PN 
EN 489. Przy wykonywaniu ka�dego zespołu zł�cza, kolejno�� czynno�ci powinna by� zgodna  
z instrukcjami producenta systemu tego zespołu zł�cza, zapewniaj�c uzyskanie zł�cza spełniaj�cego 
wymagania tej normy. 
Roboty monta�owe zespołu zł�cza powinny by� wykonywane przez specjalnie przeszkolony personel. 
Proces monta�u zespołu zł�cza powinien by� zgodny z instrukcjami producenta 
elementów zespołu zł�cza. Monta� powinien by� wykonywany przez ekipy specjalistyczne 
producenta lub osoby przeszkolone przez producenta.
Monta� zespołu zł�cza powinien by� przeprowadzany przy bezdeszczowej pogodzie, 
a w sytuacji wyst�pienia opadów deszczu miejsca robót powinny by� osłoni�te namiotem. 
Po  wykonaniu  próby  szczelno�ci  poł�cze�  odcinków rur  i  kształtek  oraz  po sprawdzeniu 
poprawno�ci monta�u przewodów systemu alarmowego, mo�na przyst�pi� do dalszego monta�u zespołu 
zł�cza. 
Podstawowym warunkiem zapewnienia wła�ciwej jako�ci robót jest zapewnienie odpowiednich 
warunków pracy w tym dostatecznej przestrzeni roboczej w wykopie. 
W przypadku wyst�pienia zawilgocenia izolacji cieplnej ł�czonych rur i elementów preizolowanych,  
mokr� lub  zawilgocon� izolacj� nale�y precyzyjnie  wyci��,  zwracaj�c uwag� na to, aby nie uszkodzi�
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przewodów alarmowych (je�li wyst�puj�), rury przewodowej i rury osłonowej. 
Z płaszcza osłonowego ł�czonych rur i elementów preizolowanych, na odcinku co najmniej 200 mm od 
zako�czenia mufy zespołu zł�cza, nale�y usun�� wszelkie etykiety i nalepki. 
Dla identyfikacji, przy dalszej kontroli, monter powinien oznakowa� zmontowan� przez siebie muf�, np. 
za pomoc� swoich inicjałów - mo�na zastosowa� podobny system kontroli jak przy spawaniu. 
Zaleca si� tak zorganizowa� wykonanie zespołu zł�cza, aby tego samego dnia zamontowa� muf� a tak�e 
wykona� prób� jej szczelno�ci i izolacj� ciepln� zespołu zł�cza (w kolejno�ci wynikaj�cej z zastosowanej 
technologii wykonania). 
Osłony zespołu zł�cza, które nie s� wykonywane z podwójnym uszczelnieniem, powinny by� poddawane 
próbie szczelno�ci (przez podwójne uszczelnienie nale�y rozumie� takie uszczelnienie, w zakresie 
którego zastosowano dwie niezale�ne i wykonywane osobno metody uszczelnienia). 
Tam gdzie ruroci�gi poddawane s� stałemu zewn�trznemu ci�nieniu wody, nale�y przedsi�wzi��
specjalne �rodki w celu zapewnienia szczelno�ci zespołu zł�cza np. przez wybór specjalnych muf, 
podwójne uszczelnienie, poszerzony zakres kontroli wykonania, zastosowanie systemu alarmowego. 
Ko�ce rur osłonowych z tworzyw sztucznych i inne elementy zespołu zł�cza z tworzyw sztucznych 
powinny by� odpowiednio przygotowane w celu uzyskania szczelno�ci zł�cza (usuni�ta warstwa 
utleniona, osuszone, odtłuszczone). 
W trakcie monta�u zespołu zł�cza, zarówno rura osłonowa ł�czonych odcinków jak i inne elementy 
zł�cza powinny by� czyste i suche oraz odtłuszczone. Elementy zespołu zł�cza nale�y utrzymywa�  
w stanie opakowanym a� do ostatniej chwili przed monta�em. 
Prace monta�owe osłon zespołu zł�cza korzystnie jest wykonywa� przy temperaturze 
powy�ej 10°C. Przy ni�szych temperaturach elementy zespołu zł�cza wykonane z tworzyw 
sztucznych zaleca si� przed monta�em odpowiednio podgrza�.

Monta� osłony - izolacji przeciwwilgociowej zespołu zł�cza 
Do izolacji zespołu zł�cza nale�y u�ywa� muf polietylenowych obkurczanych palnikiem gazowym, 
podwójnie uszczelnionych.  
Monta� osłony zespołu zł�cza nale�y wykonywa� precyzyjnie według instrukcji 
producenta systemu rur preizolowanych. Przy monta�u osłony zespołu zł�cza nale�y bezwzgl�dnie 
przestrzega� wytycznych producentów w zakresie warunków pogodowych i czysto�ci prac monta�owych. 
Nie dopuszcza si� wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespołu zł�cza przy ujemnych warto�ciach 
temperatury. 
W celu zapewnienia trwałego uszczelnienia zespołu zł�cza, przy zastosowaniu opasek i ta�m 
termokurczliwych nale�y przestrzega� nast�puj�cych warunków:

- obkurczanie opasek i ta�m termokurczliwych nale�y przeprowadza� po wykonaniu 
izolacji cieplnej zł�cza, a przy izolacji z pianki PUR i komponentach spienianych w 
przestrzeni zł�cza, po ustaniu reakcji spieniania komponentów pianki PUR, 

- wymiary materiałów - opasek i ta�m termokurczliwych powinny odpowiada�
wymiarom rury osłonowej i osłony zł�cza, 

- w trakcie procesu obkurczania materiałów termokurczliwych nale�y przestrzega�
wymaganej przez producenta temperatury obkurczania (nadmierne przegrzanie 
uniemo�liwia wykonanie wła�ciwego obkurczenia i uzyskanie szczelnego poł�czenia). 

Wykonana izolacja przeciwwilgociowa zespołu zł�cza powinna by� poddana kontroli zgodnie  
z wymaganiami producentów rur i elementów preizolowanych. 
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zespołu zł�cza podlega badaniom i odbiorowi cz��ciowemu. 

Wykonywanie izolacji cieplnej zespołu zł�cza 
Wykonywanie izolacji cieplnej zespołu zł�cza nale�y przeprowadza� �ci�le według instrukcji producenta 
preizolowanych rur i elementów. 
Izolacj� ciepln� zespołu zł�cza nale�y wykonywa� przy dobrej pogodzie i dodatniej temperaturze 
otoczenia. Podczas opadów atmosferycznych miejsce robót nale�y osłoni� np. namiotem. Nale�y  �ci�le 
przestrzega� wymaganych przez producenta warunków  pogodowych. 
Przed wykonaniem izolacji cieplnej zespołu zł�cza powinny by� przeprowadzone próby szczelno�ci 
osłony zł�cza oraz kontrola poł�cze� przewodów systemu alarmowego. 
Izolacj� ciepln� zespołu zł�cza nale�y wykonywa� tego samego dnia co zamontowanie osłony 
przeciwwilgociowej zespołu zł�cza. 
Zaleca si� aby izolacj� ciepln� zespołu zł�cza stanowił taki sam materiał izolacyjny jak w ł�czonych 
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odcinkach rur i elementów preizolowanych. 
Izolacj� ciepln� zespołu zł�czy preizolowanych rur i elementów z izolacj� z pianki PUR mo�na 
wykonywa� przez wlewanie komponentów pianki PUR do przestrzeni zespołu zł�cza lub przez monta�
otulin izolacyjnych z pianki PUR. Pianka PUR izolacji zespołu zł�cza, ł�cz�cego rury spełniaj�ce 
wymagania PN-EN 253, powinna spełnia� wymagania PN EN 489. 
Przy   wykonywaniu   izolacji   zespołu   zł�cza   przez   spienianie   komponentów w przestrzeni zł�cza 
powinny by� spełnione nast�puj�ce warunki: 

- nale�y przestrzega� instrukcji producenta w zakresie: ilo�ci komponentów, 
intensywno�ci ich   mieszania,   temperatury   spieniania   komponentów,   temperatury   
otoczenia   przy spienianiu, czasu reakcji, utwardzania i in., 

- komponenty pianki, do momentu u�ycia, powinny by� przechowywane  
w firmowych pojemnikach składowanych w suchym miejscu, w podanej przez 
producenta komponentów temperaturze, 

- przed rozpocz�ciem  spieniania  (wprowadzania  komponentów  do  przestrzeni   
zespołu zł�cza), przestrze� zespołu zł�cza powinna by� sucha oraz, je�li to konieczne, 
odpowiednio podgrzana, 

- do zaizolowania zespołu zł�cza powinna by� u�yta odpowiednia - zgodna  
z dokumentacj� ilo�� komponentów pianki PUR. W zespole zł�cza nie mo�e zosta�
zamkni�te powietrze, a wszystkie otwory odpowietrzaj�ce nale�y, po spienieniu pianki, 
skutecznie i trwale uszczelni�, 

- przy du�ej ilo�ci zł�czy rur o du�ych �rednicach zaleca si� stosowanie specjalnych, 
przystosowanych do u�ytkowania na placu budowy, urz�dze� do spieniania 
komponentów pianki PUR. 

Wykonanie izolacji cieplnej zespołu zł�cza nale�y poddawa� badaniom i odbiorowi cz��ciowemu sieci. 

Przej�cia przez przegrody budowlane 
Przej�cie   ruroci�gu   przez   przegrod�   budowlan�   -   �cian�   budynku,   komory, studzienki itp. 
nale�y wykona� wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur 
preizolowanych. Rura preizolowana powinna by� wyprowadzona co najmniej 20 cm za �cian�. 
Przej�cie ruroci�gu powinno by� wykonane jako tzw.  przej�cie szczelne, przy zastosowaniu specjalnych 
pier�cieni uszczelniaj�cych. 
W przypadku grubych przegród budowlanych nale�y stosowa� dwa pier�cienie uszczelniaj�ce - zarówno 
od wewn�trznej jak i zewn�trznej strony przegrody. 
Przy poło�eniu podpory stałej ruroci�gu preizolowanego w przegrodzie budowlanej, dopuszcza si�
zabetonowanie jej w przegrodzie, po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej. 

5.5. PRÓBY SZCZELNO�CI 
Prób� szczelno�ci ruroci�gów preizolowanych nale�y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami PN-91/M-
34031 na ci�nienie 2,0 MPa.  Ka�da mufa przed wypełnieniem piank� nale�y podda� próbie szczelno�ci przy 
pomocy: 
- powietrza o ci�nieniu 0,2 bara (2 m sł.w.) wtłaczanego do wn�trza 
- wody mydlanej, któr� rozpyla si� na zamontowan� muf�. 

6.    KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Kontrola zwi�zana z wykonaniem przył�cza preizolowanego  c.o. powinna by� przeprowadzona w czasie 
wszystkich etapów robót zgodnie z wymaganiami normy PN-91/M-34031. Wyniki przeprowadzonych 
bada� nale�y uzna� za dodatnie, je�eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Je�li 
którekolwiek z wymaga� nie zostało spełnione, nale�y dan� faz� robót uzna� za niezgodn�  
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi� badania ponownie. 
Kontrola jako�ci robót powinna obejmowa� nast�puj�ce badania:  
− zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow�: wykopów otwartych, podło�a naturalnego, zasypu przewodu, 

materiałów, uło�enia przewodów na podło�u, szczelno�ci przewodu, zabezpieczenia przewodu, przed 
korozj�. 

− 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. 
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− Badania wykopów otwartych obejmuj� badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wod� z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpiecze�stwa 
pracy, a ponadto obejmuj� sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

− Badania podło�a naturalnego przeprowadza si� dla stwierdzenia czy grunt podło�a stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaln� wilgotno��, nic został podebrany, jest zgodny  
z okre�lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodno�ci z warunkami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej nale�y 
przeprowadzi� dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywno�ci �rodowiska  
i wprowadzi� Badania zasypu przewodu sprowadza si� do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 

− Badania warstwy ochronnej zasypu nale�y wykona� przez pomiar jego wysoko�ci nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypko�ci materiału u�ytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar nale�y wykona� z dokładno�ci� do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie wi�cej ni� 50m. 

− Badania nasypu stałego sprawdza si� do badania zag�szczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 
wilgotno�ci zag�szczonego gruntu. 

− Badanie zastosowanych materiałów nast�puje przez porównanie ich cech z wymaganiami okre�lonymi 
w Dokumentacji Projektowej i SST, 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. 

− Badania w zakresie ruroci�gów obejmuj� czynno�ci wst�pne sprowadzaj�ce si� do pomiaru długo�ci  
i �rednicy badanie uło�enia przewodu na podło�u w planie i w profilu, badanie poł�czenia rur  
i prefabrykatów. Uło�enie przewodu na podło�u naturalnym powinno zapewni� oparcie rur na co 
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania poł�cze� rur i prefabrykatów nale�y przeprowadzi�
przez ogl�dziny zewn�trzne. 

− Badanie  wykonania  wykopów  umocnionych - badanie  materiałów i elementów obudowy    nale�y 
wykona�  bezpo�rednio  na  budowie przez  ogl�dziny zewn�trzne;  

− Sprawdzenie  metod  wykonania i poszerzenia  wykopów – wykonuje  si�  przez  ogl�dziny  
zewn�trzne; 

− Badanie   i  pomiary  szeroko�ci,  grubo�ci  i  zag�szczenia  wykonanej  warstwy  podło�a  (ma  
naturaln�  wilgotno��,  nie  został  podebrany, jest  zgodny z  okre�lonym w  dokumentacji);  

− Badanie  osi  odchylenia  ruroci�gu; 
− Badanie  wska�ników  zag�szczenia  poszczególnych warstw  zasypu; 
− Badanie poł�czenia  rur, armatury i prefabrykatów;  
− Badanie  szczelno�ci ruroci�gów  

Dopuszczalne  tolerancje  i  wymagania 
− odchylenie  odległo�ci  kraw�dzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  wykopu  nie  powinno  

wynosi�  wi�cej  ni�  + 5 cm; 
− odchylenie  wymiarów  w  planie  nie  powinno  by�  wi�ksze  ni� 0,1 m; 
− odchylenie  grubo�ci  warstwy  podło�a  nie  powinno przekracza�  + 3 cm; 
− odchylenie  szeroko�ci  warstwy  podło�a  nie  powinno  przekracza�  + 5 cm;  

7.0. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót nale�y dokona� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz WTWIOR Sieci 
ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych wydanymi przez COBRTI Instal. .  

Odbiór cz��ciowy 
 Przy odbiorze cz��ciowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót; (dane geotechniczne obejmuj�ce: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-
86/B-02480, gł�boko�ci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podło�a gruntowego wg PN-
81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych, stan terenu okre�lony przed 
przyst�pieniem do robót przez podanie znaków wysoko�ciowych reperów, uzbrojenia podziemnego 
przebiegaj�cego wzdłu� i w poprzek trasy przewodu, a tak�e przekroje poprzeczne i przekrój podłu�ny 
terenu, zadrzewienie); 
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− Dziennik Budowy; 
Odbiór robot zanikaj�cych obejmuje sprawdzenie: 
− sposób wykonania wykopów pod wzgl�dem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wod�

gruntow� i z opadów atmosferycznych, 
− przydatno�ci podło�a naturalnego (rodzaj podło�a, stopie� agresywno�ci, wilgotno�ci), 
− warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
− jako�ci wbudowanych materiałów oraz ich zgodno�ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
− uło�enia przewodu na podło�u naturalnym; 
− długo�ci i �rednicy przewodów oraz sposobu wykonania poł�czenia rur i prefabrykatów; 
− szczelno�ci przewodów; 
− materiałów u�ytych do zasypu i stanu jego ubicia; 
Odbiór cz��ciowy polega na sprawdzeniu zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� i SST, u�ycia 
wła�ciwych materiałów, prawidłowo�ci monta�u, szczelno�ci oraz zgodno�ci z innymi wymaganiami 
okre�lonymi w pki.6.0. 
Długo�� odcinka podlegaj�cego odbiorom cz��ciowym nie powinna by� mniejsza ni� odległo�� mi�dzy 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bada� powinny by� uj�te w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 

Odbiór techniczny ko�cowy 
Po przeprowadzeniu prób z pozytywnym wynikiem nale�y dokona� ko�cowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze ko�cowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
− inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnion� jednostk� geodezyjn�
− Dziennik Budowy, 
− dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów (�wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców 

materiałów); 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych;; 
− protokoły bada� i prób pomonta�owych; 
Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi�: 
− zgodno�� wykonania z Dokumentacj� Projektow� oraz ewentualnymi zapisami  

  w  Dzienniku Budowy dotycz�cymi zmian i odst�pstw od Dokumentacji Projektowej; 
− protokoły z odbiorów cz��ciowych i realizacj� postanowie� dotycz�c� usuni�cia usterek; 
− aktualno�� Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
− protokoły bada� szczelno�ci całego przewodu. 

8.0. OBMIAR ROBÓT 
Podstaw� dokonywania obmiaru robót, okre�laj�c� zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest zał�czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
Jednostk� obmiaru wykonanych robót jest metr [m] uło�onych ruroci�gów oraz ilo�� sztuk [szt] 
zamontowanej armatury i osprz�tu. 

9.0. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Płatno�� za wykonanie danych robót nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem oraz na podstawie pomiarów 
i bada� pomonta�owych. 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje 1mb  wykonanego przył�cza preizolowanego: 
− roboty  przygotowawcze 
− dostawa materiałów; 
− wykonanie  i  umocnienie  �cian  wykopu 
− przygotowanie podło�a; 
− uło�enie  ruroci�gów; 
− wykonanie  poł�cze� i izolacji poł�cze�
− monta�  armatury 
− próba  szczelno�ci ruroci�gów ci�nieniowych 
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− oznakowanie trasy;  
− zasypanie  wykopu  wraz  z  zag�szczeniem  gruntu 
− odwóz gruntu  na  miejsce  składowania 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w Specyfikacji Technicznej; 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
PN-86-B-02480  "Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opisy gruntów". 
PN-81/B-03020  "Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie". 
PN-68/B-06050  "Roboty ziemne budowlane- Wymagania w zakresie wykonania i  badania przy 

odbiorze". 
PN-88/B-06250  "Beton zwykły". 
PN-90/B-14501  "Zaprawy budowlane zwykłe". 
PN-88/H-74080/01  "Skrzynki �eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania." 
PN-88/H-74080/04  "Skrzynki �eliwne wpustów deszczowych klasy C". 
 PN-79/H-74244  "Rury stalowe ze szwem przewodowe."
PN-72/H-83104  "Odlewy z �eliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbk� skrawania i 

odchyłki masy". 
PN-87/B-01100  „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia." 
BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne." 
BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej." 
BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne." 
BN-77/8931-12 - "Oznaczenia wska�nika zag�szczenia gruntu". 
BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze". 
BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne." 
BN-86/8971 -08  "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ci�nieniowe. Kr�gi betonowe i 
�elbetowe." 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
KB-3S.4.3/1/. 73 - Płyty pokrywowe. 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" Warszawa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z twonyw sztucznych.- Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II.  Instalacje sanitarne  
i przemysłowe". 


