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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie budowy przyłącza cieplnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. 1 Maja 42 w Nidzicy. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie budowy przyłącza cieplnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. 1 Maja 42 w Nidzicy. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- roboty rozbiórkowe nawierzchni 

- wykonanie wykopów 

- zabezpieczenie mijanych kabli i przewodów 

- wykonanie podsypki pod rurociągi 

- wykonanie obsypek wokół rurociągów z zagęszczeniem 

- dostawa i montaż rur preizolowanych 

- montaż rurociągów i armatury w pomieszczeniu węzła cieplnego 

- płukanie rurociągów, próby ciśnieniowe 

- izolacja połączeń 

- usunięcie ewentualnych usterek 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- zasypanie sieci 

- odtworzenie nawierzchni. 

Do zakresu robót włączone są wszystkie niezbędne prace towarzyszące, jak również wszystkie roboty, które 

w myśl ustawy konieczne są do wykonania kompletnego, poprawnie funkcjonującego przyłącza cieplnyego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Plac budowy – tereny zajęte pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostępnione przez 

Zamawiającego dla wykonania robót. 

Inspektor Nadzoru - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 

robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również w 

odbiorze gotowego obiektu. 

Wykonawca– firma wybrana w drodze postępowania przetargowego, zakontraktowana umową, wykonująca 
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roboty budowlane w ramach kontraktu. 

Rurociąg – rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami przyłączeniowymi, 

uszczelnieniami. 

Sieć cieplna – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi. 

Preizolowana sieć cieplna – układ rurociągów z rur, kształtek i elementów preizolowanych. 

Przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo 

odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te 

instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach, 

Zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło 

ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy 

węzeł cieplny lub źródło ciepła, 

Rura w płaszczu stalowym – system rurowy typu „stal w stali” 

Rura przewodowa – rura wewnętrzna rury i kształtki preizolowanej, przez którą ma przepływać czynnik 

grzejny. 

Rura osłonowa – rura zewnętrzna rury preizolowanej, chroniąca izolację cieplną i rurę przewodową przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią lub wpływem czynników atmosferycznych. 

Zespół złącza – kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów preizolowanych. 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 

urodzajnej. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według 

wzoru: 

Is = ρd/ρds 

gdzie: 

ρd- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 

ρds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z 

dokumentacją projektową, ST, obowiązującymi przepisami prawnymi jak też poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 

1.6. Informacje o terenie budowy 

 Przyłącze cieplne będące przedmiotem opracowania zlokalizowane będzie na terenie gminnym w 

Nidzicy. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie kompletnej budowy przyłącza cieplnego wraz z 

pracami wykończeniowymi wg załączonej dokumentacji projektowej. 
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1.7. Dokumentacja robót monta żowych przył ącza cieplnego 

 Dokumentację robót montażowych stanowią: 

- Projekt budowy przyłącza cieplnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. 1 Maja 42 w Nidzicy. 

- niniejsza Specyfikacja Techniczna; 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z dn. 16.04.2004r. o wyrobach 

budowlanych; 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami badań 

kontrolnych; 

- dokumentacja powykonawcza, obejmująca wcześniej wymienione elementy składowe dokumentacji robót 

wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy 

Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010r. Dz. U. Nr 243, poz 1623 z 

późniejszymi zmianami. 

 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 

 Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadać warunkom pracy danej sieci i kontaktu z 

czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez wykonawcę materiały muszą być 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadać: 

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są wyroby 

nie podlegające obowiązkowi oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, oraz  gwarancję producenta i instrukcje 

montażu obsługi. 

 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiały do wykonania robót zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej. 

 

2.2.1. Ruroci ągi i armatura 

Przyłącze sieci cieplnej należy wykonać w technologii rur preizolowanych, wyposażonych w instalację 

alarmową. 

 Rurociągi sieci cieplnej z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN 253:2005 oraz PN-EN 

253:2003/A2:2010, łączonych przez spawanie. Rury dostarczane są z atestem hutniczym wg PN-EN 

10204/3.1. Rura osłonowa wykonana jest z twardego polietylenu PE-HD o właściwościach wg wymagań 

normy EN 253. Do izolacji połączeń spawanych rur preizolowanych zaprojektowano mufy termokurczliwe 

radiacyjnie sieciowane (na całej długości) z klejem i mastyką uszczelniającą. Mufy termokurczliwe powinny 
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posiadać dwa korki wgrzewane. Zmiany kierunku przyłącza sieci preizolowanej zaprojektowano poprzez 

prefabrykowane kształtki preizolowane. Odgałęzienia przyłącza od istniejącej sieci cieplnej wykonać należy 

za pomocą trójników preizolowanych prostopadłych z odgałęzieniem górnym. 

 

2.2.2. Inne 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur. 

Taśma identyfikacyjna. 

Poduszki kompensacyjne. 

Manszety uszczelniające. 

 

2.3 Składowanie materiałów 

 Rury preizolowane należy przechowywać w położeniu poziomym, na specjalnych podkładach, w 

sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

wymagań BHP. Wysokość stosu rur nie może przekraczać wysokości określonych przez producenta 

elementów. 

 Kształtki preizolowane należy przechowywać w sposób uporządkowany, na płaskiej powierzchni, np. 

na drewnianych paletach. Izolacja cieplna na końcówkach preizolowanych rur i kształtek powinna być 

zabezpieczona przed zawilgoceniem. Końce rur przewodowych należy zabezpieczyć przed wewnętrznym 

zanieczyszczeniem (korki zamykające). Nie należy wykonywać żadnych prac przeładowczych elementów 

preizolowanych przy temp. -10oC. 

 Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespołu złącza należy 

przechowywać ze szczególną starannością, zabezpieczyć przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. 

Komponenty pianki poliuretanowej do wykonania izolacji cieplnej złącza, jak też wszystkie urządzenia 

instalacji alarmowej i pomiarowej należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze 

pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy komponentów. 

 

3. Sprzęt 

 Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z Ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie 

organizacji robót. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 

spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

 W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 

wykończeniowych: 

- piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
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- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec  

wibracyjny, 

- specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 

 

 W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

- samochód dostawczy do 0,9t, 

- samochód skrzyniowy do 5 t, 

- samochód skrzyniowy od 5 do 10t, 

- samochód samowyładowczy do 5 t, 

- samochód dłużycowy, 

- przyczepę skrzyniową 3,5t, 

- żuraw samochodowy do 6t, 

- żurawie boczne gąsienicowe do 15t, 35t, 

- ciągnik gąsienicowy od 37 do 40 kN, 

- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

- spawarkę spalinową 300 A, 

- sprężarkę spalinową o wydajności od 4 do 5 m /min., 

- suszarkę elektrod, 

- betoniarkę wolnospadową spalinową 250 dm3, 

- instalację rurową do hydraulicznej próby wytrzymałości i szczelności, 

- zespół prądotwórczy 2,5 kVA, 

- barakowóz pomiarowy z AKP i UKP, 

- pompę wirnikowa spalinową 225 m3/h, 

- pompę wysokociśnieniową 30 l/min. 

 Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4. Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST. Przy ruchu drogowym wszelaki sprzęt użyty do procesu budowlanego będzie spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. 

 Zastosowane środki transportu muszą gwarantować bezpieczeństwo pracowników, osób trzecich 

oraz nie powodować pogorszenia jakości przewożonych i dowożonych wyrobów budowlanych. Sposób 

transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta. 

Przestrzegać należy szczegółowych wytycznych transportowania, rozładowywania i składowania elementów 
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preizolowanych określonych przez producenta rur preizolowanych. 

Rury i elementy preizolowane można przewozić różnymi środkami transportu, zwracając uwagę na 

zabezpieczenie ich przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i przestrzegając następujących 

wymagań:            

- wysokość załadunku nie powinna przekraczać 1,5 m, 

- należy unikać przewożenia elementów preizolowanych w temperaturach ujemnych, 

- do rozładunku i układania elementów preizolowanych należy stosować różnego rodzaju zawiesia pasowe; 

nie dopuszcza się stosowania lin stalowych ani łańcuchów, 

- przy rozładunku nie wolno zrzucać elementów za środka transportu 

- szczegółowe wytyczne transportowania, rozładowywania i składowania elementów preizolowanych są 

określone przez producenta rur preizolowanych i powinny być przekazane przy zakupie rur. 

 

 Podstawowe wymagania dotyczące składowania rur i elementów preizolowanych: 

-jeżeli elementy mają być składowane przez dłuższy okres, to należy je przechowywać w miejscu osłoniętym 

przed słońcem i opadami atmosferycznymi. 

- rury preizolowane należy składować według asortymentów wymiarowych, na równych powierzchniach tak, 

aby na całej długości stykały się z podłożem; rury można składować ułożone warstwami, w stosach o 

wysokości do 1,5 m, zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. 

- kolana preizolowane należy składować na paletach według asortymentów wymiarowych; wysokość 

składowania do 1,5 m; kolana składowane w stosach należy układać tak, aby stykały się ze sobą jak 

największą powierzchnią. 

- trójniki preizolowane należy składować na paletach, podzielone według asortymentów wymiarowych; przy 

składowaniu w stosach trójniki układać tak, aby stykały się ze sobą jak największą powierzchnią; wysokość 

składowania nie powinna przekraczać 1,5 m. 

- na rury przewodowe elementów preizolowanych podczas składowania powinny być założone osłony 

(dekle) zabezpieczające ich wnętrza przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. 

- elementy prefabrykowane: kolana, odgałęzienia, redukcje, zawory i inne należy przechowywać w taki 

sposób, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zgnieceniem zewnętrznej rury polietylenowej oraz 

korozją wewnętrzną rury stalowej. 

- mufy zgrzewane należy przechowywać na paletach ustawione w pozycji pionowej zgodnie ze strzałką 

umieszczoną na poliuretanowej rurze ochronnej, w którą mufy są fabrycznie pakowane. Mufy należy 

przechowywać w taki sposób, aby były zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego i 

wysokiej temperatury mogących doprowadzić do trwałej deformacji muf. 

-  płynną piankę poliuretanową należy przechowywać w suchym zadaszonym pomieszczeniu w 

temperaturze 16-30°C 

- nasuwki zaleca się składować w pozycji pionowej, według asortymentów wymiarowych, do maksymalnej 

wysokości 1,5 m; dopuszcza się składowanie nasuwek w pakietach po 10 szt. spiętych taśmą 

opakowaniową lub folią termokurczliwą. 

- końcówki i opaski termokurczliwe należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, by zabezpieczyć je 

przed wpływem promieni słonecznych i wysokiej temperatury. Końcówki i opaski należy przechowywać wraz 

z ochronną folią zabezpieczającą warstwę mastyki.  Filc należy przechowywać w opakowaniach foliowych w 
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zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze 0-30°C o wilgotności 30-70%. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

 Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, ST, 

obowiązującymi przepisami prawnymi i normami, WTWO COBRTI Instal, poleceniami Inspektora Nadzoru i 

zasadami wiedzy budowlanej. Przy montażu przestrzegać wytycznych producentów wyrobów budowlanych 

– rur, urządzeń i armatury oraz wymagań bhp i ppoż. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 

dokumentacją projektową oraz zapoznać się z występującymi na terenie budowy urządzeniami podziemnymi 

i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 

dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w 

celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z kontraktem oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad wykonanych robót. 

 

5.2 Roboty przygotowawcze. Wykonanie wykopów 

 W ramach robót przygotowawczych do montażu sieci należy: 

- wytyczyć trasy przebiegu rurociągów; 

 Wykopy wykonywać mechanicznie lub ręcznie. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

roboty ziemne należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Prace nie mogą naruszyć stateczności obiektów 

istniejących tj. budynków, elementów dróg i instalacji podziemnych. Roboty należy przeprowadzać z dużą 

ostrożnością ze względu na bogatą infrastrukturę podziemną występującą na tym terenie. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 

wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 

zapewniający ich eksploatację. Na przewodach sieci energetycznych i telekomunikacyjnych zastosować 

dwudzielne rury osłonowe np. typ AROT. Wykopy o głębokości powyżej 1,4 m należy umocnić palami 

szalunkowymi. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią 

wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście 

/zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej ni 1 m od 

poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na 

własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. W trakcie realizacji robót 

ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie 

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad 
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wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny 

mieć wyraźne i trwałe oznakowanie  projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy 

ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić 

codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i 

oznakowana. 

 

5.3 Roboty monta żowe przył ącza cieplnego 

 Rury należy montować w wykopie na podkładach (worki z piaskiem), które należy usunąć przed 

wypełnieniem wykopu piaskiem. Ułożenie rurociągów z wykorzystaniem naturalnej kompensacji. 

Zabezpieczenie kolan kompensacyjnych warstwami poduszek. Zmiany kierunków za pomocą kolan 

preizolowanych. Łączenie płaszcza zewnętrznego i wypełnienie izolacją za pomocą systemowych zespołów 

złącza. Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy każdym złączu; zwykłym i  termokurczliwym 

należy na rurę preizolowaną wsunąć nasuwkę, która stanowić będzie osłonę izolacji cieplnej złącza. Cięcie 

rur preizolowanych wykonywać ściśle z zaleceniami producenta. Montaż przewodów powinien być 

wykonywany w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montaż u producenta rur. Przejścia przez 

przegrody budowlane wykonać jako szczelne, przy zastosowaniu specjalnych pierścieni uszczelniających. 

Końcówki sieci preizolowanych zakończyć za pomocą systemowych rękawów termokurczliwych. Po 

zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu prób szczelności, należy wykonać izolację cieplną i 

hermetyzację złącz. Wykonaną sieć z rur  preizolowanych poddaje się technicznemu odbiorowi. Wszystkie 

połączenia powinny być szczelne przy ciśnieniu próbnym i roboczym, zarówno w stanie zimnym jak i 

gorącym. 

W trakcie wykonywania obsypki na wysokości 20 cm nad rurociągiem ułożyć taśmę identyfikacyjną. 

 

 Przed przystąpieniem do zasypywania rurociągów sieci należy: 

- dokonać sprawdzenia spawów, 

- dokonać odbioru zespołów złączy, 

- posprzątać i oczyścić wykopy z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić płaszcz 

rurociągu, 

- wykonać strefy kompensacyjne, 

- sprawdzić prawidłowość wykonania przejść przez przegrody budowlane, 

- wykonać obsypkę rurociągów piaskiem o granulacji 2-10 mm z ręcznym wykonaniem jej zagęszczenia, 

- potwierdzić powyższe czynności wpisem do dziennika budowy. 

Na ustabilizowanej obsypce rurociągów wykonać zasypkę właściwą grub. ok. 20 cm, stabilizując ją ręcznie 

lub przy użyciu lekkich zagęszczarek. Na ustabilizowanej zasypce ułożyć taśmę ostrzegawczą oznaczającą 

trasą przebiegu sieci. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając go mechanicznie 

warstwami usuwając duże kamienie, ostre gruzy i inne zanieczyszczenia. Pamiętać przy tym należy, iż w 

wykopach pod jezdniami, chodnikami, parkingami i wjazdami na poszczególne posesje należy dokonać 

całkowitej wymiany gruntu i badanie stopnia jego zagęszczenia. Przy wykonywaniu obsypki i zasypki 

rurociągów należy stosować się do wymagań i wytycznych producenta rur preizolowanych. 
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5.4 Odpowietrzenie i odwodnienie  

Odwodnienia projektowanego przyłącza zaprojektowano w najniższych, zaś odpowietrzenia w 

najwyższych punktach przewodu. Odwodnienie przyłącza przewidziano za pomocą preizolowanych 

systemowych zaworów odwadniających usytuowanych w  studni , według rysunku szczegółowego. 

Odpowietrzenie przyłącza przewidziano w projektowanej studni poprzez preizolowane systemowe zawory 

odpowietrzające oraz poprzez projektowane przyłącza i zawory odpowietrzające w pomieszczeniu węzła 

cieplnego. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1 Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- ustalenie metod wykonywania wykopów, 

ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

6.2 Wymagania ogólne 

 Roboty podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z projektem, jakości wykonania, 

szczelności sieci i ich regulacji. Wykonawca powinien przeprowadzić badania kontrolne, a kopie ich wyników 

przedstawić Inspektorowi. 

 

6.3 Kontrola zgodno ści z dokumentacj ą i jako ści wykonania robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności 

z określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 

- badanie ewentualnego drenażu, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi 

warunkami, 
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- badanie głębokości ułożenia przewodów, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodów na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodów i spadku, 

- badanie połączeń rur (poprzez oględziny zewnętrzne) i radiograficzne, 

- badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

- badanie radiograficzne spoin czołowych w złączach doczołowych zgodnie z PN-72/M-69770, 

- badanie czystości wnętrza rurociągów, 

- badanie wytrzymałości i szczelności rurociągów, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 

6.4 Próby szczelno ści 

 Próby szczelności należy przeprowadzić na odcinku długości nie przekraczającej 500m, na ciśnienie 

próbne wynoszące 1,5 x ciśnienie robocze w sieci. Próbę szczelności należy wykonać w temperaturze 

wyższej od 0°C, napełniając sieć wodą na 24 godziny przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych sieci 

ciepłowniczej uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób tj. 45 min do 1 h, dla każdego 

odcinka, nie stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazują przecieku wody i 

pocenia się. Minimalny okres, w którym ciśnienie próbne nie powinno ulegać zmianom wynosi 15 min. Przy 

próbach szczelności wodą podgrzaną, natęży uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany zmniejszeniem 

objętości wody wskutek jej ochłodzenia w czasie próby.  

Z przeprowadzonej próby szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych 

warunków.  

Płukanie sieci wodnej należy wykonać mieszanką wodno-powietrzną wg technologii COBRTI 

„INSTAL” - 568/NS/72, Informator 2-3/76.  

 Rurociągi: zasilający i powrotny należy napełnić – jeden rurociąg wodą, a drugi sprężonym do 

ciśnienia próby wodnej powietrzem. Po napełnieniu otworzyć przewód wyrzutowy a mieszankę wodno-

powietrzną odprowadzić do rury osłonowej. Czas płukania od kilku do kilkunastu minut, procedurę należy 

powtarzać aż do uzyskania czystej wody na wypływie. 

Pobór wody do płukania z hydrantu podziemnego  p.poż . Zrzut wody po płukaniu powierzchniowo do 

najbliższej studzienki lub wpustu. 

 

7. Obiór robót 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inwestora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

7.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z budową sieci cieplnych. 

Odbiorowi podlegać będą następujące etapy prac: 
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- wprowadzenie na budowę, 

- odbiór materiałów, 

- sprawdzenie niwelacji dna wykopu z podsypką, 

- sprawdzenie jakości połączeń spawanych rur przewodowych (potwierdzone prześwietleniami  połączeń 

spawanych), 

- wykonanie zespołu złączy i ich hermetyzacji, 

- wykonanie stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane, zabezpieczenie odsłoniętych 

powierzchni czołowych pianki PUR, 

- montaż armatury zaporowej sekcyjnej i odcinającej, 

- płukanie sieci, wykonanie zasypki, 

- uruchomienie sieci, 

- odtworzenie nawierzchni zajętego terenu pod realizację robót i jej odbiór przez poszczególnych 

użytkowników, 

- odbiór końcowy. 

 Odbiory częściowe i końcowe powinny być przeprowadzone w obecności Menedżera Projektu oraz 

potwierdzone odpowiednimi protokołami i wpisami do dziennika budowy. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Próby wytrzymałości lub szczelności rurociągów powinny być przeprowadzone w wykopie po ich całkowitym 

zmontowaniu i zasypaniu ziemią. Miejsca z zainstalowaną armaturą lub przeznaczone do jej zainstalowania 

oraz połączenia odcinków rurociągów ze sprawdzoną szczelnością i połączenie kołnierzowe powinny być 

pozostawione odkryte. 

 

 Próby wytrzymałości elementów prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu 

w rurociąg można nie przeprowadzać pod warunkiem, że producent tych urządzeń w pisemnym 

zaświadczeniu stwierdzi, że zostały one poddane próbom wytrzymałości pod ciśnieniem równym co najmniej 

ciśnieniu próby rurociągu. 

 

7.3 Odbiór ko ńcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

- badanie wytrzymałości lub szczelności rurociągów (przeprowadzone po ich całkowitym zmontowaniu i 

zasypaniu ziemią). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 

wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm. 

Jeżeli którekolwiek  z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
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jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

 

8 Obmiar robót 

8.1 Jednostka obmiaru 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót demontażowych sieci cieplnych w istniejącym 

kanale w zakresie każdej średnicy jest: 1 sztuka [szt.] cięcia gazowego tlenem. 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót montażowych sieci cieplnej prowadzonej w 

wykopie, w zakresie każdej średnicy (zgodnie z pkt. 9) jest: 

1 metr [m] ułożonej sieci. 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót montażowych armatury sieci cieplnej – odcinającej,  

w zakresie każdej średnicy  jest: 

1 sztuka [szt.] zamontowanego elementu 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót montażowych armatury sieci cieplnej – 

odpowietrzeń rurociągów, odwodnień rurociągów, jest: 

1 komplet [kpl.] zamontowanego elementu. 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót przygotowawczych w terenie jest: 

1 kilometr [km] długości trasy sieci cieplnej. 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót ziemnych jest: 

1 metr sześcienny [m3] wykonanych wykopów. 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót montażowych sieci cieplnej preizolowanej, w 

zakresie każdej średnicy jest: 

1 metr [m] ułożonej sieci. 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót montażowych studni jest: 

1 sztuka [szt.] wykonanej studni. 

 
9. Podstawa płatno ści 

 Rozliczenie robót montażowych może być dokonane po realizacji przedmiotu umowy i podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 

jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

•PN-EN 253:1999 – "Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych, układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji 

cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu"; 

•PN-EN 448:2009 – „Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Kształtki – zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, 

izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza z polietylenu.” 

•PN-EN 489:2009 – „Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją 
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cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.” 

•PN-EN 20217-1:2004/A1:2006 – „Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki 

techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze 

pokojowej.” 

•PN-EN 20217-2:2004/A1:2006 – „Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki 

techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi 

własnościami w temperaturze podwyższonej.” 

•PN-EN 20217-5:2004/A1:2006 – „Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki 

techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi 

własnościami w temperaturze podwyższonej.” 

•PN-EN 13941+A1:2010 - „Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur 

zespolonych”. 

•PN-EN ISO 17637:2011 - „Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy spawanych”. 

•PN ISO 4200:1998 - „Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na jednostkę 

długości.” 

•PN-ISO 8501-1:20088 - „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 

podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.” 

•PN-90/B-02421:2000 - „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze.” 

•PN-B–10405:1999 - „Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

•PN-80/H/74219 – „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 

•PN-79/H-74244 - "Rury stalowe ze szwem przewodowe"; 

•PN-72/M-69770 – „Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze 

stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania.” 

•PN-87/M-69772 – „Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych na podstawie radiogramów.” 

•PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” 

•PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 

•PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 

•BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe". 

•PN-EN 124:2000 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.” 

•„Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. nr 89 poz.414 z 2003r.) Tekst jednolity z dnia 12 listopada 

2010 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1623) z późn. zmianami. 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późn. zmianami. 

•"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych, zeszyt 4" - 

Cobrti Instal, W-wa 2002 r. 

         


