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OPIS  TECHNICZNY 

do Projektu Wykonawczego budowy instalacji doziemnej gazu niskiego ciśnienia na odcinku A ÷ B  

w związku z rozbudową Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT - Hala 1  

w m. Tajęcina dz. 425/12, oraz w m. Jasionce dz. 1867/168. 
 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 

1.1.  Nazwa inwestycji i adres. 

Budowa instalacji doziemnej gazu  niskiego ciśnienia na odcinku A ÷ B w związku z rozbudową Inkubatora 

Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT - Hala 1 w m. Tajęcina dz. 425/12, oraz w m. Jasionce 

dz. 1867/168. 
 

1.2.  Inwestor. 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  Rzeszów ul. Szopena 51.  
 

1.3.  Jednostka projektowa. 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum projektowe ,,MIASTOPROJEKT’’ Rzeszów.  
 

1.4.  UŜytkownik. 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  Rzeszów ul. Szopena 51.  
 

1.5.  Cel i  zakres opracowania. 

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie instalacji doziemnej gazu 

niskiego ciśnienia na odcinku A ÷ B w związku z rozbudową Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum 

Obsługi PPNT - Hala 1 w m. Tajęcina dz. 425/12, oraz w m. Jasionce dz. 1867/168. 
 

1.6.  Podstawa  opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią 

• mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 500 

• warunki techniczne przebudowy sieci gazowej nr 301/O/WP2/104/12 z dnia 30.04.2012 r. 

• obowiązujące normy, przepisy prawne w zakresie projektowania  

• wizja  lokalna w terenie. 
 

2.  CHARAKRERYSTYKA INWESTYCJI. 
 

2.1.  Cel inwestycji. 

Realizacja inwestycji ma na celu budowę instalacji doziemnej gazu  niskiego ciśnienia na odcinku A ÷ B  

w związku z rozbudową Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT - Hala 1 w m. 

Tajęcina dz. 425/12, oraz w m. Jasionce dz. 1867/168. 

 

2.2.  Charakterystyka techniczna inwestycji. 
 

2.2.1.  Parametry  pracy  instalacji doziemnej gazu. 
 
 

- średnica gazociągu PE 90x8,2 

Maksymalne  ciśnienie  robocze  MOP = 0,5 MPa, 

Ciśnienie  robocze  OP  w  zakresie  od  0,07  do  0,5  MPa. 

Maksymalne  dopuszczalne  ciśnienie  pracy  MAOP = 0,5 MPa, 

Maksymalne  ciśnienie  przypadkowe  MIP = 0,70 MPa   

 

OBLICZENIA  napręŜeń  obwodowych  dla  MOP = 0,5 MPa,  gazociąg  w  pierwszej  klasie  lokalizacji. 

Gazociąg zasilający  wykonać  z  rur  PE 90x8,2. 
 
 



  

σ  ≤  MRS x 0,5  dla  rur  wykonanych  z  PE 80 – MRS  =  8 MPa 

σ ≈  2,49 MPa  <  4,0 MPa  warunek  został  spełniony 

 

Dla  projektowanej instalacji doziemnej gazu w  klasie  lokalizacji  pierwszej  lub  drugiej  została  

wyznaczona  strefa  kontrolowana  o  szerokości  1  m.  W  strefie  tej  nie  naleŜy  wznosić  budynków,  

urządzać  stałych  składów i magazynów,  sadzić  drzew  oraz  nie  powinna  być  podejmowana  Ŝadna  

działalność  mogąca  zagrozić  trwałości  gazociągu  podczas  jego  eksploatacji.  Dopuszcza  się  za  

zgodą  operatora  sieci  gazowej,  urządzanie  parkingów  nad  gazociągiem. 
Odległość  pomiędzy  powierzchnią  zewnętrzną  gazociągu  i  skrajnymi  elementami  uzbrojenia  powinna  
wynosić  nie  mniej  niŜ  40 cm,  a  przy  skrzyŜowaniach  i  zbliŜeniach  -  nie  mniej  niŜ  20 cm  dla  
gazociągu  układanego  w  pierwszej  klasie  lokalizacji  równolegle  do  podziemnego  uzbrojenia. 
Dopuszcza  się  zmniejszenie  w/w  odległości,  po  zastosowaniu  płyt  izolujących  lub  innych  środków  
zabezpieczających. 
 

2.2.2.  Trasa sieci i sposób układania rurociągów. 
 

Trasę sieci zaprojektowano mając na uwadze istniejące i projektowane zagospodarowanie i uzbrojenie 

terenu. 

Przebieg projektowanej instalacji doziemnej gazu przedstawiono na mapie sytuacyjno – wysokościowej  

w skali 1 : 500. 

Trasa instalacji doziemnej gazu zaczynać się będzie od pkt. ,,A’’ na istniejącym budynku Inkubatora 

Technologicznego o średnicy PE ø 90 x 821 mm do punktu ,,B’’ na projektowanym budynku. 
 

Instalacja doziemna gazu realizowana będzie w technologii rur polietylenowych. 

Długość instalacji wynosić będzie: 
PE 90 x 8,2 mm - L= 78,00 m 
 

Projektowana instalacja doziemna gazu wykonać  naleŜy  z  rur  polietylenowych  z  PE  typ  100  SDR11.   

PowyŜsza instalacja  gazowa  średniego  ciśnienia    ø  90 (PE)  od pkt. ,,A – B’’ przebiega  przez działkę 

1867/168.  

Gazociąg  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30-07-2001  

w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  sieci  gazowe.  (Dz.U.  nr  97/01  

poz.1055). 

Projektowany  gazociąg  moŜe  znajdować  się  w  pierwszej  lub  drugiej  klasie  lokalizacji  gazociągów. 

Operator  sieci  gazowej  dokona  ustalenia  klasy  lokalizacji  gazociągu  na  podstawie  miejscowego  

planu  zagospodarowania  przestrzennego. 
 

Rurę osłonową przy skrzyŜowaniu gazociągu z drogami, rurę osłonową zaprojektowano na przewodzie 

gazowym.  

 
 

3. ELEMENTY TECHNOLOGICZNE SIECI GAZOWEJ.   

3.1. Rurociągi. 

Projektowana instalacja doziemna gazu naleŜy  wykonać z  rur  polietylenowych  PE  typ  100  SDR11  

ø 90 x 8,2 mm posiadające certyfikat ,,B’’ L = 78,00 mb.   
 

3.2.  Wytyczne wykonawstwa i montaŜu.   

Gazociąg naleŜy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30-07-2001 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97/01 poz. 1055). 

Projektowany gazociąg moŜe znajdować się w pierwszej lub drugiej klasie lokalizacji gazociągu na 

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przed lub w trakcie układania w wykopie rur naleŜy przeprowadzić kontrolę zewnętrznych powierzchni rur 

polietylenowych oraz innych elementów z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny 



  

występować uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazociągów z rur 

polietylenowych dopuszcza się występowanie rys i zadrapań, których głębokość nie przekracza 10% 

grubości ścianki, lecz nie więcej niŜ 0,5 mm. Odcinki rur mające na powierzchniach zewnętrznych 

niedopuszczalne rysy i zadrapania naleŜy wyciąć. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnętrznej rur 

naleŜy sprawdzić oznakowanie zgrzewów. Zgrzewy powinny być opisane na rurze przy uŜyciu pisaka 

wodoodpornego. Opis powinien być zgodny z protokołem zgrzewania. 

Z przeprowadzonej kontroli naleŜy sporządzić protokół podpisany przez kierownika robót i inspektora 

nadzoru. 

Gazociąg naleŜy układać na wyrównanym podłoŜu i podsypce o grubości warstwy 0,1 m z piasku lub 

przesianego gruntu rodzimego. Nad gazociągiem wykonać nadsypkę o grubości warstwy 0,1 m. Nadsypkę 

naleŜy zagęścić.  

Po ułoŜeniu gazociągu w wykopie naleŜy przeprowadzić pomiary geodezyjno – inwentaryzacyjne. 

Dla osiągnięcia stabilizacji temperatury i likwidacji napręŜeń termicznych układanie gazociągu naleŜy 

wykonywać w następujących etapach: 

1. Wyrównać dno wykopu. 

2. Wykonać podsypkę. 

3. UłoŜyć (luźno) gazociąg w wykopie. 

4. Wykonać obsypkę rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysokości górnej tworzącej 

rury. 

5. Po około 1-2 godzinach niezbędnych na stabilizację termiczną, wykonać nadsypkę i zasypkę gruntem 

rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, złomu, desek itp. elementów. 

Przed wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazociągu, bezpośrednio nad gazociągiem naleŜy  

ułoŜyć taśmę lokalizacyjną lub przewód lokalizacyjny, a na wysokości 0,4 m nad gazociągiem naleŜy 

ułoŜyć taśmę ostrzegawczą. 

Układanie gazociągu naleŜy wykonywać z zachowaniem następujących zasad : 

- zaślepić znajdujące się poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociągu, 

- zabrania się wleczenia lub przeciągania rur i odcinków rurociągów PE po gruncie lub trawie, 

- zmianę kierunku trasy gazociągu naleŜy wykonywać przez zamontowanie kolana, łuku, 

z wykorzystaniem elastyczności rur PE stosując promienie gięcia. 

Po wykonaniu prac montaŜowych, ułoŜeniu gazociągu w wykopie naleŜy dokonać odbiorów skrzyŜowań 

gazociągu z ewentualnie istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Na okoliczność dokonanych odbiorów 

skrzyŜowań wykonawca robót spisuje z właścicielem istniejącego uzbrojenia stosowny protokół. 
 
3.2.1.  Roboty  ziemne.   

Roboty ziemne pod projektowany gazociąg naleŜy wykonać zgodnie z normą BN - 83/8836 –02 

oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych- w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót  budowlano – montaŜowych Dz.U. 47 Poz. 401  

z 2003 r. oraz PN-B 06050.  

Wykopy pod projektowany gazociąg naleŜy wykonywać mechanicznie a w pobliŜu skrzyŜowań  

z istniejącym uzbrojeniem ręcznie. Wykopy naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić 

grawitacyjny odpływ wody z dna wykopu. 

Minimalna szerokość wykopu winna wynosić 0,2 m + dn. 

Wykopy naleŜy wykonywać bez naruszania naturalnej struktury gruntu. 

W przypadku wykonywania wykopów ręcznie lub konieczności wykonywania prac montaŜowych  

w wykopie, szerokość dna wykopu na prostych odcinkach powinna być większa o co najmniej 0,40 m od 

zewnętrznej średnicy rury. Na łukach szerokość dna wykopu powinna być o 50 % większa od szerokości 

dna wykopu na odcinkach prostych.  

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu 

o szerokości min 0,5 m od krawędzi wykopu.  

Dno wykopu, po dokładnym oczyszczeniu z kamieni i podobnych części stałych, naleŜy zniwelować.  

W związku z tym Ŝe teren przeznaczony pod uzbrojenie w sieć gazową posiada niski poziom wód 

gruntowych. W przypadku pojawienia się wód gruntowych w wykopie w miejscach występowania wód 



  

gruntowych odwodnienie wykopów będzie wykonywane lokalnie. Zakłada się pompowanie wody 

bezpośrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kręgów betonowych ǿ 600 o głębokości 

1,0m poniŜej dna wykopu umieszczone w odległości ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocą igłofiltrów .  

Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzględnić moŜliwość podniesionego poziomu wód 

gruntowych w stosunku do podanego wg badań geologicznych wykonanych w lipcu 2007 r. Wykonawca  

w zaleŜności od rzeczywistych warunków moŜe przyjąć inną technologię odwadniania, o ile zapewni ona 

prawidłowe i skuteczne odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych. 

W przypadku skalistych lub kamienistych gruntów naleŜy zabezpieczyć warstwą wyrównawczą o grubości 

0,10 - 0,20 m , wykonaną z piasku lub ziemi nie zawierającej Ŝadnych grud. Podobne warunki naleŜy 

spełnić podczas zasypywania gazociągu.  

Głębokość ułoŜenia gazociągów w wykopie średnio wynosi 1,0 m, a gazociąg naleŜy układać na 

wyrównanym podłoŜu i podsypce z piasku gr 10 cm. 

Nad rurociągiem naleŜy wykonać 20 cm obsypkę z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Obsypka 

powinna zapewniać rurze podparcie z kaŜdej strony i zabezpieczać przed obciąŜeniami zewnętrznymi.  

WzdłuŜ projektowanego gazociągu w odległości 0,30 – 0,40m nad rurą naleŜy ułoŜyć taśmę 

ostrzegawczą koloru Ŝółtego szerokości 20,0cm (z napisem „Uwaga! Przewód gazowy); natomiast nad 

rurociągiem taśmę lokalizacyjną. Taśma lokalizacyjna musi mieć metalizowaną wstęgę umoŜliwiającą 

elektroniczne wykrywanie przebiegu trasy gazociągu. 
 
 

3.2.2. Wytyczne montaŜu rur polietylenowych. 
 

Gazociąg naleŜy wykonać z rur polietylenowych z PE-HD typ 100 SDR 11 ø 90x8,2 mm przez zgrzewanie 

doczołowe. 

Zgrzewanie moŜe być realizowane wyłącznie za pomocą przeznaczonych do tego celu zgrzewarek 

posiadających atest IGNiG w Krakowie i waŜną kalibrację. 

 
3.2.3. Połączenia zgrzewane. 
 
Zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju (łączyć moŜna tylko części z tej samej 

klasy ciśnienia). 

Przed rozpoczęciem zgrzewania czołowego końcówki rur winny być doprowadzone do kształtu kołowego 

poprzez ostroŜne ogrzewanie (od 50-100oC) lub umieszczone w specjalnych uchwytach przywracających 

rurom przekrój kołowy.  

Zgrzewanie doczołowe nie moŜe być wykonywane w temperaturze otoczenia poniŜej 0oC, jak równieŜ 

podczas mgły niezaleŜnie od temperatury otoczenia. 

Optymalne warunki wykonywania zgrzewania doczołowego : 

- temperatura w miejscu zgrzewania zawiera się między 5 a 30oC 

- jest sucho 

- jest bezwietrznie 

W celu uniknięcia nadmiernego schładzania zgrzewu przez wiatr i ciąg powietrza, naleŜy przeciwległe 

końce rur zamknąć.  

Prace przygotowawcze elementów do zgrzewania obejmują:  
 

• końcówki przeznaczone do zgrzewania winny być obcięte lub zeskrobane dla usunięcia warstwy 

utlenionej, bezpośrednio przed przystąpieniem do zgrzewania  

• oczyścić końce rur z piasku i innych zanieczyszczeń 

• zamocować w uchwytach zgrzewarki zgrzewane końce tak aby napisy na rurze były widoczne po 

montaŜu gazociągu. 

• nastawić czas nagrzewania : w temperaturze 20OC 10 sekund na kaŜdy milimetr grubości ściany 

rury. W przypadku innej temperatury skorygować czas nagrzewania o ~1% czasu podstawowego 

na kaŜdy stopień róŜnicy od 20oC. 



  

• jeŜeli jest taka potrzeba ustawić ciśnienie strugania 

• końcówki rur naleŜy dosunąć do siebie i zestrugać strugiem do momentu uzyskania ciągłego wióra 

na całym obwodzie rury 

• sprawdzić przyleganie powierzchni zgrzewanych- szczelina winna być mniejsza niŜ 0,5 mm a 

przemieszczenie ścianki nie moŜe przekraczać 10% jej grubości. 

• przed kaŜdą operacją zgrzewania płyta grzewcza winna być oczyszczona papierem zwilŜonym 

alkoholem metylowym 

• sprawdzić temperaturę płyty grzejnej 

Temperatura elementu grzewczego winna wynosić 2100C. Temperatura zgrzewania winna utrzymywać się 

w przedziale 200-2200C. Po włączeniu płyty naleŜy odczekać 5 min aby nastąpiła stabilizacja temperatury 

na całej powierzchni płyty. 

Czasy faz procesu zgrzewania:  

-t1 – czas wyrównywania (do powstania wypływki wyrównania o wysokości 5-10% grubości ścianki e) 

-t2 – czas nagrzewania (10 s na kaŜdy mm grubości ścianki rury) 

-t3 - czas przestawienia (max 6 s) 

-t4 – czas narostu ciśnienia (ok. 1s na kaŜdy mm grubości ścianki) 

-t5 – czas studzenia (1,5 min na kaŜdy mm grubości ścianki) 

-t6 – czas próby ciśnienia (8 min na kaŜdy mm grubości ścianki. 

Ocenę jakości zgrzewu naleŜy przeprowadzić w oparciu o kryteria: 

- zgrubienie zgrzewowe powinno być obustronnie okrągło ukształtowane, 

- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka i nie moŜe wyglądać na spienioną (przegrzanie) 

- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ściany rury. 

Próby ciśnieniowe gazociągu mogą być przeprowadzone po całkowitym ochłodzeniu złączy zgrzewanych. 

Warunek ten jest spełniony jeśli od ostatniego zgrzewu upłynęła min. 1 godzina. 

 

Po wykonaniu zgrzewania rur PE naleŜy sporządzić protokół zgrzewania powyŜszych rur oraz sporządzić 

kartę zgrzewów. 

 
3.3. Karta zgrzewania. 
 

Monter ma obowiązek wypełniania na bieŜąco karty zgrzein, tak, aby w kaŜdej chwili moŜliwe było 

skonfrontowanie wpisów do karty z warunkami wykonania zgrzeiny. Jest to szczególnie waŜne, gdyŜ  

w przypadku jakichkolwiek zastrzeŜeń do wykonanych zgrzein kontrolowany jest protokół zgrzewania. 

Zapisy w karcie zgrzein lub ich brak stanowią podstawę do odpowiednich wpisów w dzienniku budowy. 

Poza tym karta stanowi integralną część dokumentacji powykonawczej budowy. 
 
3.4. Protokół zgrzewania. 
 
Celem kontroli parametrów zgrzewania przez samego zgrzewacza jak równieŜ przez słuŜby kontrolne, 

zgrzewacz ma obowiązek zapisywania wszystkich najwaŜniejszych parametrów wpływających na jakość 

zgrzeiny. Wartości te wpisywane są do protokołu zgrzein. 

Za wpisy do protokołu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowiązany do wypełniania jej na bieŜąco, gdyŜ 

protokół jest integralną częścią dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane są na 

podstawie dokonanych w nim wpisów. UmoŜliwia to bieŜącą kontrolę prac montaŜowych przez 

konfrontacją oznaczeń zgrzeiny na rurze. 

Inspektor nadzoru lub osoba upowaŜniona przez inwestora winna na bieŜąco kontrolować aktualizacją 

protokołów zgrzein. 

Wpisy do protokołu zgrzewania muszą być zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze. 
 
3.5. Kontrola prawidłowości zgrzewania. 
 
W ramach oceny wizualnej dokonuje się oględzin wypływki i pomiarów geometrii zgrzeiny. 



  

1. Do oceny będą naleŜały: 

� kształt wałeczków (równomierność na obwodzie), 

� gładkość i jednorodność wypływki (brak widocznych gołym okiem rys, pęcherzy, pęknięć i smug), 

� brak szczelin, szczególnie w rowku między wałeczkami. 

� dopuszczalna odchyłka załamania osi w miejscu zgrzewania nie moŜe być większa niŜ 1mm na długości 

300mm od połączenia. 

Zgrzeiną uznaje się za prawidłową gdy: k>0 
2. Oszacowanie wartości średniej Bśr. 
Bśr=(Bmax+Bmin)/2 
Zgrzeiną uznaje się za prawidłową gdy: 

Bmax ≤ 1.1 Bśr oraz Bmin  ≥0.9 Bśr 

lub inaczej: Bmax- Bmin≤0.2 Bśr 

gdzie: Bmax- maksymalna szerokość zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na całym obwodzie rury, 

Bmin- minimalna szerokość zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na całym obwodzie rury, 
3. Szerokość zgrzeiny Bśr 

Bśr = (0.7do 1.0) *e 
gdzie ‘e’ jest nominalną grubością ścianki rury. 
4. Szerokość wałeczków: 

b1 ≤0.7*b2 

 
3.6. Usytuowanie słupków 
Słupki oznaczeniowe umieszczone zostaną bezpośrednio nad gazociągiem na głębokości zapewniającej 

ich stabilność w terenie. 

Dopuszcza się ustawianie słupków oznaczeniowych poza osią gazociągu pod warunkiem umieszczenia na 

słupku tablicy orientacyjnej z podanymi odległościami od gazociągu. 

Usytuowanie słupka powinno zapewniać widoczność kolejnego słupka w obu kierunkach. Odległość 

między słupkami nie powinna być większa niŜ 500 m. Górne końce słupków powinny znajdować się nad 

powierzchnią terenu na wysokości, co najmniej 0,7 m. 

_ 0,3 m na terenie zabudowanym, 

_ 0,7 m na terenie niezabudowanym 

- 0,4 m poziom terenu taśma ostrzegawcza taśma lokalizacyjna gazociąg z tworzywa 
 

Nie naleŜy ustawiać słupka w miejscach, w których byłby naraŜony na zniszczenie lub uszkodzenie oraz  

w miejscach, w których utrudniałby ruch pieszy i kołowy oraz uprawę pól. 

Słupki naleŜy na załamaniach gazociągu i pomalować na kolor Ŝółty. 

 

3.7. Mocowanie tablic orientacyjnych 
Tablice orientacyjne powinny być umocowane w połoŜeniu pionowym tak, aby płaszczyzna tablicy była 

równoległa do osi gazociągu. Tablice orientacyjne powinny być mocowane do  słupów i tym podobnych 

trwałych obiektów. 

Zaleca się, aby wysokość mocowania tablic wynosiła od 1,2 m do 2,8 m licząc od powierzchni terenu. 
 
3.8. Próba  szczelności. 
 

Po wykonaniu kontroli jakości połączeń i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza się wstępne 

badanie szczelności przed opuszczeniem gazociągu do wykopu bez zamontowanej armatury. 

Badanie wstępne naleŜy przeprowadzić przy uŜyciu powietrza lub gazu obojętnego o ciśnieniu 0,1 MPa. 

Czas trwania badania powinien wynosić min. 1 godzinę od chwili osiągnięcia ciśnienia próby  

i ustabilizowania się ciśnienia. W przypadku  wystąpienia jakichkolwiek podejrzeń o nieszczelnościach , 

kaŜde połączenie powinno podlegać badaniu za pomocą środka pianotwórczego. Ujawnione 

nieszczelności naleŜy usunąć , a połączenie ponownie zbadać. 



  

Po pozytywnym wyniku wstępnej próby szczelności i zasypaniu gazociągu naleŜy przeprowadzić próby 

wytrzymałości i szczelności. Miejsca połączeń końców odcinków próbnych, powinny być odkryte podczas 

wykonywania próby.  

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Dz.U. Nr 97 oraz PN-92-M-34503 

gazociąg  naleŜy poddać próbie wytrzymałości i szczelności ciśnieniem nie mniejszym niŜ iloczyn 

współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego.  

Maksymalne ciśnienie robocze gazociągu śr/c pr= 0,5MPa 

Stąd ciśnienie próbne p Pr=1,5x0,5=0,75MPa 

Przed wykonaniem próby szczelności przyłącz musi być oczyszczony od wewnątrz poprzez 

przedmuchanie.  

Czas trwania próby - min 24 godziny od czasu ustabilizowania się ciśnienia próbnego. 

Czynnikiem próbnym moŜe być powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących osady. 
 

4. ELEMENTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI GAZOWEJ. 
 
 

� SkrzyŜowanie z wodociągiem. 

Instalacja doziemna gazu nie krzyŜuje się z kablami elektroenergetycznymi. 
 

� SkrzyŜowania z istniejącymi i rurociągami kanalizacji deszczowej. 

 

SkrzyŜowania gazociągu z projektowanymi rurociągami kanalizacji deszczowej powinny być wykonywane  

w ten sposób, by odległość pionowa między zewnętrznymi ściankami krzyŜującego się rurociągu 

kanalizacyjnego, a zewnętrzną ścianką gazociągu wynosiła nie mniej niŜ 0,2 m. powyŜsze skrzyŜowanie 

nie wymaga rury ochronnej. 
 

� SkrzyŜowania z kablowymi elektroenergetycznymi. 
 

W przypadku układania gazociągów pod kablowymi liniami elektroenergetycznymi ułoŜonymi w ziemi 

naleŜy wykonać zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem na całej szerokości wykopu 

pod gazociąg. 

Odległość pionowa pomiędzy zewnętrznymi ściankami gazociągu i kabla powinna wynosić nie mniej niŜ 

0,15 m. 

Istniejące kable eNN naleŜy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT ø A110 PS  

o dł. 3,0 m. 

� SkrzyŜowania z drogami. 
 

Projektowana instalacja doziemna gazu krzyŜuje się z istniejącą drogą dojazdową asfaltową. 

Na powyŜszej instalacji doziemnej gazu przy skrzyŜowaniu z powyŜszymi drogami projektuje się rury 

osłonowe PE80 SDR 17,6 ø 160 x 9,1 mm. 

- RO1 – rura osłonowa PE ø 160x9,1 mm L = 11,50 m  

- RO2 – rura osłonowa PE ø 160x9,1 mm L = 11,00 m  
 

� SkrzyŜowania z liniami telekomunikacyjnymi. 

Instalacja doziemna gazu nie krzyŜuje się z kablami telekomunikacyjnymi. 

  

� Kolizje z istniejącymi drzewami. 
 

Trasa projektowanej instalacji doziemnej gazu nie przewiduje potrzeby wycinki istniejących drzew. 
 

� Pasy montaŜowe oraz pasy zajęcia terenu. 
 

WzdłuŜ trasy przekładanego gazociągu na czas jego realizacji przewiduje się ,,pasy montaŜowe’’, 

w których przeprowadzane będą wszelkie prace związane z budową jak: 



  

- wykonanie wykopów 

- składanie ziemi 

- transport materiałów 

- prace maszyn i urządzeń 

 
 

5. MATERIAŁY  DO  BUDOWY  PRZEBUDOWYWANEJ (PRZEKŁADANEJ) SIECI GAZOWEJ.   
 

Instalację doziemną gazu  naleŜy  wykonać  z: 

-  rur  polietylenowych  z  PE-HD  typ  100 SDR11  o  średnicach  ø 90 x 8,2 mm   -  łączonych  przez  

zgrzewanie  doczołowe. 

Zgrzewanie  moŜe  być  realizowane  wyłącznie  za  pomocą  przeznaczonych  do  tego  celu  zgrzewarek  

posiadających  atest  IGNiG  w  Krakowie  i  waŜną  kalibrację. 
 

6.  INFORMACJE DODATKOWE. 

6.1. Informacje techniczne 

− Po  wykonaniu  instalacji doziemnej  gazu sporządzić  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą,  której  

dwa  egzemplarze  dołączyć  do  dokumentów  odbiorowych. 
 

6.2. Informacje formalne 

− Instalację doziemną gazociągu wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami. 

− Projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

− W strefie wpływu inwestycji na otoczenie nie znajdują się obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej 

lub zaliczane do dóbr kultury współczesnej. 

− Projektowana inwestycja zabezpiecza interes osób trzecich. 

 
6.3. Zestawienie materiałów podstawowych 

− Rury polietylenowe PE typ 100 SDR 11 ø 90x8,2 mm L = 78,00m wg. PN-EN 1555-2:2004. 

− Taśma lokalizacyjna L = 78,00 m wg. ZN-G-3002:2001 

− Taśma ostrzegawcza L = 78,00 m wg. ZN-G-3002:2001 

− Słupki oznacznikowe – szt 3 wg. ZN-G-3003 

− Tablice orientacyjne – szt 3 wg. ZN-G-3004:2001   

 

 

Opracował: 

techn.  Mieczysław Bober 

        S-164/93

 

 

 

UWAGA:  
 
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie materiałów (marka , znak towarowy, 
producent, dostawca urządzeń i materiałów), Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń  
i materiałów równowaŜnych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, które zagwarantują 
realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od załoŜonych w wyŜej wymienionych dokumentach 
określających zakres dokumentacji projektowej. 
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej słuŜą określeniu 
właściwości i wymogów technicznych, oraz spełnieniu poŜądanych przez projektanta wymagań estetycznych 
załoŜonych w dokumentacji projektowej.  
 






































