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                                 OPIS   TECHNICZNY 
do projektu budowlano-wykonawczego  przebudowy istniejącej sieci gazowej średniego 
ciśnienia o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w związku  z projektowaną budową ulicy 
Dębowej w Gorlicach . 

1.0. Podstawa  opracowania .
- umowa  z   Inwestorem  
- projekt zagospodarowania terenu z  istniejącym i projektowanym  uzbrojeniem  terenu  
- warunki techniczne przebudowy  gazociągów znak KSGVI/OTE/68a/358w/09 z  
  dn. 26.10.2009 wydane przez KSG Sp z o.o. w Tarnowie - OZG w Jaśle  
- ,,Warunki techniczne projektowania , budowy , nadzoru i odbioru gazociągów wykonanych  
      z  polietylenu ,, - opracowanie KOZD w Tarnowie - wrzesień 2007 r  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 r w sprawie warunków technicznych    
   jakim powinny odpowiadać sieci gazowe  
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 31.08.1993 r w sprawie bezpieczeństwa i  
   higieny pracy w zakładach produkcji , przesyłania i rozprowadzania gazu ( paliw  
  gazowych) oraz  prowadzących roboty budowlano-montaŜowe sieci gazowych - DU nr 83 z  
   dn. 09.09.93 poz 392 
- opinia  ZUDP nr GN.7442-991/2009 z dn. 2009-11-17
- uzgodnienia  branŜowe  z  Rejonem Eksploatacji Sieci- Gorlice   
- obowiązujące  normy  i  przepisy   

2.0. Dane ogólne .
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt budowlany przebudowy istniejących sieci gazowej 
oraz zabezpieczenia sieci na skrzyŜowaniu z projektowaną budową ulicy Dębowej w 
Gorlicach . 
Przebudowa  sieci gazowej realizowana będzie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi 
oraz niniejszym opracowaniem. Przebudowa i zabezpieczenie sieci związana jest z zmianą
niwelety drogi ( podwyŜszenie , obniŜenie ) , zaprojektowaniem korekty lokalizacji drogi . 

Długość projektowanej przebudowy sieci gazowej wynosi : 
a ) dla rur polietylenowych przewodowych : 

- PE 40 x 3,7 mm - SDR 11  -   36,5 m  

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia ustala się następujące warunki pracy: 
Maksymalne ciśnienie robocze -MOP = 0,5 MPa
Ciśnienie robocze OP = 0,075 - 0,33 MPa 
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy MOAP = 0,33 MPa
Maksymalne ciśnienie przypadkowe MIP  = 0,7 MPa wg. ZN-G-4141 

3.0. Trasa  i  lokalizacja sieci . 
Przedmiotem  opracowania jest projekty przebudowy odcinków sieci gazowej średniego 
ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym p ≤ 0,5 MPa na skrzyŜowaniu z projektowaną
budową ulicy Dębowej w Gorlicach . 
Projekt obejmuje przebudowe sieci na skrzyŜowaniach z projektowaną przebudową drogi. 
Przebudowa sieci usytuowana  jest na głębokości min. 1,3 m od niwelety drogi.   



4   

Zakres opracowania  obejmuje :
- projekt przebudowy odcinka sieci średniego ciśnienia z rur PE 40 x 3,7 mm na    

               odcinku długości L =9m pomiędzy pkt 1- 3 - wg projektu zagospodarowania –  
         Sieć prowadzona w rurze osłonowej PE 90x5,2 mm długości L = 7,0 m  pod  drogą o  
         nawierzchni asfaltowej . 

   Połączenie przekładanego odcinka sieci nastąpi z siecią istniejącą z rur PE 40  śr/ c  
   w pkt. 1i 3 . 

- projekt przebudowy odcinka sieci średniego ciśnienia z rur PE 40 x 3,7 mm na    
               odcinku długości L =13,5 m pomiędzy pkt 4- 7 - wg projektu zagospodarowania –  

         Sieć prowadzona w rurze osłonowej PE 90x5,2 mm długości L = 6,0 m pod  drogą o 
         nawierzchni asfaltowej . 

   Połączenie przekładanego odcinka sieci nastąpi z siecią istniejącą z rur PE 40  śr/ c  
   w pkt. 4 i 7 oraz z istniejąca siecia PE 25 w pkt 6’. 

- projekt przebudowy odcinka sieci średniego ciśnienia z rur PE 40 x 3,7 mm na    
               odcinku długości L =14 m pomiędzy pkt 8- 10 - wg projektu zagospodarowania –  

         Sieć prowadzona w rurze osłonowej PE 90x5,2 mm długości L = 10,0 m pod  drogą
         o nawierzchni asfaltowej . 

   Połączenie przekładanego odcinka sieci nastąpi z siecią istniejącą z rur PE 40  śr/ c  
   w pkt. 8 i 10 . 

Sieci projektuje się w poprzek ul. Dębowe  .Przy wyborze  trasy uwzględniono następujące 
warunki : obowiązujące normy i  wytyczne do projektowania sieci gazowych ,uzgodnienia z 
właścicielami posesji przez które realizowana będzie sieć gazowa , warunki terenowe  , 
szerokość jezdni oraz istniejące uzbrojenie terenu  .  
NaleŜy  zachować  odległości  od  obiektów  terenowych  jak : budynki , inne uzbrojenia 
inŜynieryjne zgodnie z trasą zaznaczoną w projekcie  zagospodarowania .Teren lokalizacji 
sieci znajduje się w terenie o zabudowie jednorodzinnej o rozwiniętej  infrastrukturze 
podziemnej w sieci : wodociągowe , kanalizacyjne i  przewody energetyczne . Sieć
średniopręŜną  o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa  zgodnie z § 6 pkt2 DN nr 97 z 30.07.2001 r. 
zalicza się do pierwszej klasy lokalizacji .Prace budowlano-montaŜowe związane z 
wykonaniem przedmiotowego odcinka sieci gazowej nie wymagają wycinki drzew  

4.0. Strefa kontrolowana  . 
Na okres eksploatacji gazociągu wyznacza się szerokość strefy kontrolowanej wynoszącą  
1,0 m czyli po 0,5 m od osi gazociągu .W strefach kontrolowanych operator sieci winien 
kontrolować wszelkie działania , które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu a w 
szczególności nie naleŜy sadzić drzew . Przy prowadzeniu sieci gazowej w terenie zaliczonym 
do pierwszej klasy lokalizacji zachować odległość min. 0,4 m pomiędzy zewnętrzną
powierzchnią sieci gazowej i skrajnymi elementami uzbrojenia - przy równoległym 
prowadzeniu sieci . Dopuszcza się zmniejszenie w / w odległości po zastosowaniu płyt 
izolujących lub innych środków zabezpieczających .  

5.0. Opis  sieci  gazowej . 
5.1. Opis punktu zasilania 
Źródłem zasilania projektowanej przebudowy sieci średniego ciśnienia będzie istniejąca sieć
gazowa ś / c  wykonana z rur  PE  . Odcinki przebudowywanej sieci  połączone zostaną z 
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istniejąca z siecią PE 40 w pkt 1,3,4,7,8 i 10 oraz siecią PE 25 w pkt 6’. Miejsca włączenia 
projektowanej przebudowy sieci   do czynnej sieci gazowej  oraz trasa sieci zostały 
przedstawione na załączonym do niniejszego opracowania podkładzie  sytuacyjno- 
wysokościowym w sk. 1 : 500 .   

5.2. Przewody . 
Projektowaną sieć średniego ciśnienia projektuje się  z  rur  polietylenowych klasy PE 80  
szeregu  SDR 11  dla średnic od dn 25-75   
Rury osłonowe projektuje się z rur klasy PE 100 i szeregu SDR 17,6. 
Rury  polietylenowe  powinny  spełniać  wymagania  normy PN-EN-1555-2 : 2004 ,, 
Gazociągi - Rury Polietylenowe . Wymagania  i  badania  ,, Zgodnie  z  w / w  normą  
grubości  ścianek  dla  poszczególnych  średnic  rur  występujących w  projektowanej  sieci  
wynoszą : 
 dn = 40  odpowiada  gr. ścianki   en = 3,7 mm  - SDR 11 - rury  przewodowe  
 dn = 90  odpowiada  gr. ścianki   en = 5,2 mm  - SDR 17,6- rury  osłonowe 
Przy  zmianach  kierunku  trasy  i  rozgałęzieniach  stosować  łuki , trójniki  i  mufy  
atestowane . 
Sieć wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki opublikowane w DU  
nr 97 z 30.07.2001 r poz. 1055.

5.3. Przekładana sieć rozdzielcza średniego ciśnienia   .
Sieć o długości łącznej 36,5 m wykonać z rur PE zgodnie z załączonym do opracowania  
projektem zagospodarowania i profilem sieci . Sieci układać na głębokościach i ze spadkami 
zgodnymi z profilem sieci załączonym do opracowania . 
Sieci na skrzyŜowaniach  z projektowaną przebudową drogi powiatowej  ułoŜone zostaną w 
rurze osłonowej  PE SDR 17,6  .MontaŜ  rur osłonowych wykonać  wg. rysunku  
szczegółowego  załączonego  do opracowania . Przed  przystąpieniem  do  robót związanych 
przebudowa sieci w rejonie drogi powiatowej  powiadomić Urząd Miasta w Gorlicach 
 ( administratora drogi ) .  
 Materiały  i  armatura  u Ŝyta  do  budowy  gazociągu  winny  posiadać  certyfikaty  na  
znak  bezpieczeństwa  albo  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  
Normą  lub  aprobatą  techniczną . 

5.4. Oznakowanie rur polietylenowych uŜytych do budowy gazociągów . 
Rury polietylenowe do budowy gazociągów winny być oznakowane zgodnie z  
PN-EN 1555-2: 2004.
Rury powinny być oznakowane w sposób trwały i czytelny , w kolorach kontrastujących z 
tłem , w odstępach nie większych niŜ 1,0 m .W przypadku tłoczenia napisów na rurach , 
głębokość tłoczenia nie powinna przekraczać 0,1 mm dla rur o średnicach nie większych niŜ
110 mm i  0,2 mm dla średnic większych .  
Oznaczenie rur przy zamawianiu winno zawierać co najmniej osiem następujących informacje 
w kolejności :  
a ) nazwę lub symbol producenta  
b ) numer normy ( PN-EN 1555-2: 2004 ) 
c ) wyraz ,,GAZ ,,  
d ) klasę polietylenu  
e ) nominalną średnicę zewnętrzną i grubość ścianki  
f ) oznaczenie szeregu wymiarowego ( dla dn nie mniejszych niz 40 mm )  
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g ) datę produkcji  
h ) kod wyrobu ( numer wytłaczarki i oznaczenie partii )  
i ) znak bezpieczeństwa ,,B,,  

Rury polietylenowe uŜyte do budowy gazociągów winny być oznaczone w następujący 
sposób: 

a )  rura polietylenowa śr.40 x 3,7 mm  
- ( nazwa i symbol producenta ) ; PN-EN 1555-2: 2004; GAZ ; PE 80 ; 40 x 3,7 ;  
   SDR 11; ( datę produkcji  ) ; ( kod wyrobu ) , B  

b )  rura polietylenowa śr.90 x 5,2 mm  
- ( nazwa i symbol producenta ) ; PN-EN 1555-2: 2004; GAZ ; PE 100 ; 90 x 5,2 ;  
   SDR 17,6; ( datę produkcji  ) ; ( kod wyrobu ) , B 

5.5. Oznaczenie kształtek do budowy gazociągu .
Kształtki elektrooporowe i doczołowe do budowy gazociągów winny mieć oznaczenia zgodne 
z z pkt 4.2. warunkami technicznymi projektowania , budowy , nadzoru i odbioru gazociągów 
wykonanych z polietylenu - opr KOSG - Tarnów - wrzesień 2007 r oraz wg PN -EN 1555-3 i 
PN -EN 12007-2 . 

Oznaczenia skrótowe nazw kształtek przyjmuje się na podstawie angielskich odpowiedników 
nazw: 
E - elbow - kolano           B - bend - łuk 
M - muff - mufa              T - tee - trójnik 
R - reducer - redukcj a     C - cap - zaślepka /nasadka końcowa/ 
S - saddle - siodło           TS - tapping saddle - siodło z nawiertką
F - flange - kołnierz         A - adaptor - kształtka adaptacyjna 
SL - sleeve - tuleja           Rp - repair - naprawa 

Oznaczenia kształtek PE do budowy sieci  przedstawia poniŜsza tabela

Symbol Nazwa
M-el dn 40 mufa dn 40 – 16 szt  
E 90° dn 40 kolano 90° dn 40 – 9 szt  

5.6. Roboty  ziemne  i  montaŜowe . 
Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowę jest 
wytyczenie w terenie projektowanej sieci gazowej przez uprawnionego geodetę . Wykonawca 
robót w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest do zabezpieczenia punktów osnowy 
geodezyjnej znajdujących się w pobliŜu projektowanej trasy sieci gazowej . 
Roboty  ziemne  przy  budowie  sieci  gazowych  z  polietylenu  winny  być  wykonane  w  
oparciu  o wymogi PN-B-06050 z 1999r. Roboty  ziemne  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  
gazociągu  mogą  być  wykonywane  w  sposób  podany w § 144 i § 145 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. nr. 47/2003 - poz 401) 
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 .Roboty  montaŜowe  prowadzić  z  zachowaniem  odległości  podstawowych  zgodnie  z  
Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki nr. 1055 z  dn. 30.07.01 r ( Dz.U. nr.97 ). 
Odległości 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 jeŜeli gazociąg układany jest w pierwszej klasie lokalizacji . Minimalna  głębokość
ułoŜenia  gazociągów  z  PE  od  powierzchni  jezdni  winna  wynosić  1,0 m  licząc  od  
górnej  tworzącej  rury a w pozostałych terenach min 0,8 m . W miejscach połączeń
projektowanego gazociągu z czynną siecią gazową wykonać doły montaŜowe o wymiarach 
1,5 x 1,5 m i głębokości min. 0,5 m poniŜej czynnego gazociągu zapewniając swobodne 
wykonanie połączenia .W  gruntach  skalistych  lub  kamiennych , na  dnie  wykopu  powinna  
być  ułoŜona  warstwa  wyrównawcza  piasku  grubości  minimum  10 cm . Gazociągi  PE 
ułoŜone  w  wykopie  powinny  być  zasypane  warstwą  ochronną  piasku  lub  ziemi nie  
zawierającej  gród , kamieni  itp.  do  wysokości  co  najmniej  20 cm  w  kaŜdym  miejscu  
ponad  najwyŜszy  punkt  zewnętrznej  powierzchni  rury . Wskazane jest luźne ułoŜenie sieci 
gazowej w wykopie , aby zapewnić kompensację odkształceń termicznych .Roboty  ziemne  
wykonywać mechanicznie a  w  pobliŜu  istniejących  sieci  ręcznie  pod  nadzorem  
przedstawicieli  uŜytkowników  sieci .Odbioru ułoŜenia sieci gazowej dokonuje przedstawiciel 
Rejonu Eksploatacji Sieci w obecności inwestora i wykonawcy.  

5.7. Oznakowanie  trasy  gazociągu . 
Oznakowanie trasy gazociągu wykonać zgodnie z ZN-G-3001 : 2001 . Znakowanie trasy 
gazociągów naleŜy stosować dla informacji uŜytkownika o przebiegu w terenie oraz połoŜeniu 
elementów uzbrojenia gazociągów .  Oznakowanie naleŜy wykonać za pomocą słupków 
wykonanych wg. normy ZN-G-3003:2001,,Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe,, 
oraz za pomocą tablic orientacyjnych wg. ZN-G-3004:2001 ,, Tablice orientacyjne ,, .  
Słupki betonowe ustawiać na kaŜdym załamaniu trasy gazociągu  .W terenie zabudowanym 
tabliczki naleŜy mocować do stałych obiektów jak budynki , ogrodzenia . Po opuszczeniu rury 
przewodowej do wykopu i przysypaniu jej ziemią o grubości ok. 40 cm nad gazociągiem z rur 
stalowych i polietylenowych naleŜy ułoŜyć taśmę ostrzegawczą  z tworzywa sztucznego 
koloru Ŝółtego wg. ZN-G -3002:2001 .Taśma ta słuŜyć będzie do oznakowania gazociągów 
pod ziemią i chronić go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie 
prowadzenia jakichkolwiek robót ziemnych prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
gazociągu .Głębokość ułoŜenia taśmy pod terenem zabudowanym winna wynosić min 0,3 m . 
 Bezpośrednio nad lub obok  gazociągu z rur polietylenowych w taki sposób aby odległość
czynnika lokalizacyjnego od ścianki gazociągu wynosiła ok 5 cm  naleŜy ułoŜyć taśmę
lokalizacyjną  wg. ZN-G-3004:2001 koloru Ŝółtego z wtopioną taśmą metalową . Taśma 
metalowa umoŜliwi przyszłą lokalizację sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych .  

5.8. Kwalifikacje  osób  uprawnionych  do  montaŜu  sieci  gazowych  PE . 
Prace  związane  z  łączeniem  rur  PE  mogą  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające  
świadectwo  ukończenia  kursu  specjalistycznego  obejmującego  zagadnienia  teoretyczne  i  
praktyczne montaŜu  rurociągów  z  polietylenu . Ukończenie  kursu  winno  być  
potwierdzone egzaminem  oraz  świadectwem  wydanym  przez  Instytut  Górnictwa  
Naftowego  i  Gazownictwa  lub  przez  jednostkę  organizacyjną  uznaną  przez  Polskie  
Górnictwo  Naftowe i Gazownictwo .  
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5.9. Warunki  BHP  przy  budowie  i  uŜytkowaniu  sieci  gazowych  z  PE .
W  trakcie  budowy  i  uŜytkowania  sieci  gazowych  z  polietylenu  występują  następujące  
główne zagroŜenia  wpływające  na  warunki  BHP :  
 - moŜliwość  poraŜenia  prądem  przy  wykonywaniu  zgrzewania , 
 - moŜliwość  poparzenia  przy  manipulowaniu  płytą  grzewczą , 

- moŜliwość  zapłonu  lub  wybuch  gazu  przy  pracach  na  czynnych  gazociągach PE 
lub przy zagazowywaniu  sieci , 

W  związku  z  tym  naleŜy  przestrzegać  następujących  zaleceń :  
a) przy  pracach  ze  zgrzewarkami do rur  PE  naleŜy  przestrzegać  zasad  zawartych  w  
 instrukcjach  obsługi  urządzeń  dostarczonych  przez  producentów , 

b) przewód  zasilający  płytę  grzewczą  lub piłę elektryczną  zgrzewarki o napięciu  
220 V  musi mieć  przewód  uziemiający . Zabrania się podłączania płyty  grzewczej  
do gniazda wtykowego,  nie  wyposaŜonego  w  przewód  i  bolec  uziemiający , 
  
c) przewody kablowe  łączące  zgrzewarkę  ze  źródłem  energii  elektrycznej  muszą  
być typu OW  lub  OP  i  odpowiadać  wymaganiom  norm ,  

d) agregat prądotwórczy musi być starannie uziemiony , oraz  obsługiwany  i 
uŜytkowany zgodnie  z  instrukcją  obsługi ,  

e) elektryczna  płyta  grzewcza  wraz  z  termoregulatorem  musi  być  zerowana  i 
starannie chroniona przed deszczem i wilgocią .Zabrania się pozostawiania  płyty  bez  
obsługi gdy  jest ona  podłączona do  źródła  prądu , 

f) stanowisko zgrzewania nie moŜe  być  zlokalizowane  pod  przewodami napowietrznej  
linii elektroenergetycznej , jak  równieŜ  przy  słupie  linii  wysokiego  napięcia . 
Minimalna odległość  stanowiska  zgrzewania  od  w / w  obiektów  powinna  wynosić  
w  linii  prostej 50 m , 

g) przed  przystąpieniem  do  jakichkolwiek  prac  na  zagazowanych  gazociągach  z  PE  
naleŜy po  odkopaniu  gazociągu , odprowadzić  z  jego  powierzchni  ładunek  elektro- 
statyczny  przez  zwilŜenie  powierzchni  rury  szmatą  nasyconą  wodą  z  detergentem i 
uziemienie  rury. Szmata  powinna  łączyć  rurę  z  wilgotną  ziemią  przez  okres  
wykonywania  pracy ,  

h) przy zagazowaniu  gazociągu  względnie  wypuszczeniu  gazu  z  gazociągu 
eksploatowanego , zabrania  się  uŜywania  jako  końcówki  wyprowadzającej  gaz  w  
powietrze rury  PE  z  uwagi  na  moŜliwość  zapłonu  gazu  przez  powstającą  w  tej  
sytuacji  elektryczność  statyczną  .Jako końcówki  wyprowadzające , względnie  
pochodnie naleŜy uŜywać  wyłącznie  rur  stalowych  z uziemieniem ,  

i) po zagazowaniu gazociągu PE wszelkie dalsze  prace  traktować  naleŜy  jako 
gazoniebezpieczne . 
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6.0. Łączenie  rur  i  kształtek  z  PE .
W  zakresie  średnic  Dz  25 -  Dz 50 mm  włącznie  stosować  do  łączenia  rur  PE  technolo- 
gię  zgrzewania  elektrooporowego  przy  zastosowaniu  kształtek  mufowych .  W  zakresie   
średnic  Dz  63 mm  i  powyŜej  stosować  technologię  zgrzewania  czołowego . 

6.1. Zgrzewanie  elektrooporowe .
Zgrzewanie  elektrooporowe  jest  procesem  który , usprawnia  łączenie  rurociągów  PE  
ograniczając  do  minimum  wpływ  czynnika  ludzkiego  na  jakość  uzyskanych  połączeń .  
Kształtki  do  zgrzewania  elektrooporowego  róŜnią  się  od  tradycyjnych  kształtek  tym ,  Ŝe   
zawierają  cewkę  z  drutu  oporowego  umieszczoną  w  pobliŜu  powierzchni  zgrzewanej . 
Zgrzewanie  realizuje  się  przez  wsunięcie  końców  rur  do  łącznika  i  połączenie  
końcówek drutu  oporowego  ze  źródłem  prądu . Prąd  płynący  w  obwodzie  powoduje  
wydzielanie  się ciepła  w  cewce  z  drutu  oporowego , które  z  kolei  doprowadza  do  
uplastycznienia  łączonych  powierzchni  (  wewnętrznej  powierzchni  kształtki  i  
zewnętrznej  powierzchni  rury ) . 
Urządzenie  do  zgrzewania  elektrooporowego  musi  zapewniać  wymagane  napięcie  dla   
określonego  typu  kształtki , oraz  automatyczne  odcięcie  dopływu  prądu  po  uzyskaniu  w   
kształtce  określonej  temperatury  fuzji . Dla  uzyskania  złącza  odpowiedniej  jakości  naleŜy   
pamiętać , aby  powierzchnie  łączonych  elementów  były  absolutnie  czyste . Końcówki  rur   
muszą  być  obcięte  prostopadle . Wewnętrzne  krawędzie  winny  być  pozbawione  
zadziorów a  krawędzie  zewnętrzne  zaokrąglone  ( promień  krzywizny  =  1 / 2 grubości  
ścianek  rury ) . 
Końcówki  rur  muszą  być  oczyszczone  specjalnym  skrobakiem  na  długości , która  się   
znajduje  wewnątrz  kształtki . Wewnętrzna  powierzchnia  kształtki  elektrooporowej  powin- 
na  być  przed  zgrzewaniem  oczyszczona , np. papierem  nasyconym  alkoholem  
metylowym. 

6.1.1.Przebieg procesu zgrzewania winien przebiegać w nastepujący sposób : 
1.   Przygotować aparat i miejsce do zgrzewania (ewentualnie rozpiąć namiot lub osłony). 
2.    Oczyścić końce rur z piasku, gliny itp. 
3.    Zaznaczyć obszar cyklinowania pisakiem. 
4.    Zestrugać cykliną końce rur na długości większej niŜ połowa długości kształtki lub na     
       powierzchni styku siodełka z rurą. Podczas strugania powinien powstawać wiór o  
       grubości co najmniej 0.1 mm. 
5.    Przetrzeć wewnętrzną powierzchnię kształtki i jeŜeli zachodzi konieczność oba końce rur              
       papierem niewlóknistym zwilŜonym odpowiednim zmywaczem (zawartość wody poniŜej             
      0.1%). 
6.    Zaznaczyć głębokość wsunięcia rury do mufki. 
7.    W zaleŜności od systemu zamocować rury z kształtką lub siodełko w uchwycie. 
8.    Połączyć przewody z aparatu do złączki. 
9.    Włączyć aparat. 
10. W zaleŜności od systemu ustawić i sprawdzić napięcie zasilania kształtki i czas    
      nagrzewania oraz wpisać te dane do protokołu zgrzewania. 
11.  Włączyć nagrzewanie kształtki i kontrolować przebieg nagrzewania. 
12.  Po zgrzaniu wyłączyć aparat. 
13.   Zdjąć przewody. 
14.  Na rurze oznaczyć numer uprawnień, numer zgrzeiny, datę i czas nagrzewania tak, aby  
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      były widoczne po montaŜu rurociągu. 
15.  Wypełnić protokół zgrzewania. 
16.  Pozostawić kształtkę w uchwytach przez czas 1.5 min na mm grubości ścianki rury. 
17.  Próbę  szczelności  lub nawiercenie  siodła moŜna przeprowadzać  po  czasie  nie  
      krótszym niŜ 8min na kaŜdy mm grubości ścianki rury 

6.1.2. Procedura  zgrzewania  elektrooporowego . 
Parametry  zgrzewania  ustalone  są  w  sposób  uzaleŜniony  od  rodzaju  sprzętu  do  
zgrzewania . Istnieją  w  tym  zakresie  następujące  moŜliwości :  
  - parametry  zgrzewania  są  ustalane  automatycznie , na  podstawie  pomiaru  oporności   
    uzwojenia  kształtki ,  
  - parametry  zgrzewania  są  wprowadzane  do  urządzenia  poprzez  ich  odczytanie  z  kodu  
    kreskowego  na  kształtce , za  pomocą  elektronicznego  pióra ,  
  - parametry  zgrzewania  są  nastawiane  ręcznie  pokrętłem , na  skali  obejmującej  średnice   
    nominalne  i  grubości  ścianek  rur . 
Niektóre  kształtki  posiadają  wskaźniki  przebiegu  zgrzewania .  Są  to  np . słupki  z  PE ,  
wysuwające  się  ze  ścianek  w  trakcie  zgrzewania . Po  zakończeniu  zgrzewania  złącze   
winno  być  pozostawione  w  uchwytach  aŜ  do  ostygnięcia .  Chłodzenie  złącza  trwa :  
               10 minut  dla  średnic  od  20 - 32 mm  
               15 minut  dla  średnic  od  40  - 50 mm  
Na poszczególnych etapach budowy winna być prowadzona kontrola procesów połączeń
zgrzewanych a połączenia oznakowane.  
Oznakowanie naleŜy nanieść niezmywalnym, kontrastującym z tłem pisakiem, aby napisy 
były widoczne po ułoŜeniu rurociągu w wykopie. Oznakowanie musi zawierać co najmniej: 
•   Numer uprawnień zgrzewacza, 
•   Numer zgrzeiny zgodny z kartą zgrzein, 
•   Datę wykonania zgrzeiny. 
Po wykonaniu procesu zgrzewania winny być sporządzone protokoły zgrzein i stanowią one 
integralną część dokumentacji powykonawczej.

6.2. Zgrzewanie  czołowe . 
Zgrzewanie  czołowe  polega  na  ogrzewaniu  i  uplastycznieniu  czołowych  powierzchni  
łączonych elementów , w  styku  z  płytą  grzewczą  ogrzana  do  wymaganej  temperatury , a  
następnie  po  oderwaniu  ich  od  płyty , wzajemnym  połączeniu  z  sobą  z  odpowiednią  
siłą docisku . Ciśnienie stosowane  przy  łączeniu  elementów  musi  być  równieŜ  utrzymane  
podczas  chłodzenia  złącza . Zgrzewarki  do  zgrzewania  czołowego  winny  posiadać  
mierniki ciśnienia  lub  siły  docisku  łączonych  elementów  oraz  regulatory  temperatury  
płyty  grzewczej .  

6.2.1. Przygotowanie  elementów  do  łączenia . 
Końcówki  rur  przeznaczonych  do  zgrzewania  winny  być  doprowadzone  do  kształtu  
kołowego poprzez  ostroŜne  ogrzewanie  lub  umieszczenie  w  specjalnych  uchwytach , 
powinny  być  pozbawione  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  winny  być  umocowane  w  
zgrzewarce  współosiowo . Końcówki  przeznaczone  do  łączenia  powinny  być  obcięte  lub  
zeskrobane  bezpośrednio  przed  zgrzewaniem  a  wielkość  szczeliny  pomiędzy  elementami  
po  ich  dociśnięciu  do  siebie  nie  moŜe przekraczać  0,5 mm . Przesunięcie  zewnętrznych  
powierzchni łączonych  elementów  nie  moŜe  przewyŜszać  0,1  grubości  ścianki . Przed  
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kaŜdą  operacją   zgrzewania  płyta  grzewcza  winna  być oczyszczona  papierem  zwilŜonym  
alkoholem  metylowym  

6.2.2. Procedura  zgrzewania  czołowego . 
Zgrzewanie  czołowe  podzielić  moŜna  na  etapy : 
1.  Przygotowanie miejsca do zgrzewania. 
2.  Przygotowanie elementów do zgrzewania. 
3.  Obróbka zgrzewanych końcówek i kontrola ich przylegania. 
4.  Wyrównanie powierzchni do nagrzewania. 
5.  Nagrzewanie. 
6.  Usunięcie płyty grzejnej. 
7.  Narost ciśnienia i studzenie pod ciśnieniem. 
8.  Zapis parametrów zgrzewania. 
9.  DemontaŜ zgrzanych elementów.  
l0.Oznakowanie zgrzeiny i pomiary jej geometrii 

Czasy  wykonywania  poszczególnych  czynności  podczas  zgrzewania  oraz  stosowanie  siły  
docisku  ( ciśnienia ) winy  być  określone  w  karcie  technologicznej  zgrzewania , 
opracowanej  przez  wykonawcę  robót  montaŜowych  i  zatwierdzonej  przez  przyszłego  
uŜytkownika  sieci Chłodzenie  zgrzewu  naleŜy  prowadzić  w  sposób  naturalny ,  
utrzymując  cały  czas  wymaganą  siłę  docisku . Zgrzewanie  czołowe  nie  moŜe  być  

wykonywane  w  temperaturze  otoczenia mniejszej niŜ 5 o  lub  w  czasie  niekorzystnych  
warunków  atmosferycznych : jak  wiatr mgły , opady . Winno byc wykonane w temperaturze 

otoczenia 5- 30 o C . 

6.2.3. Kryteria  oceny  jakości  zgrzewów . 
PoniewaŜ  parametry  geometryczne  połączenia  zgrzewanego  a  w  szczególności  wielkość  
i forma  wypływki , zaleŜą  od  dokładności  zachowania  technologii  zgrzewania  i  
centrowania elementów , ocena  jakości  połączeń  zgrzewanych  moŜe  być  dokonana  za  
pomocą  zwykłych przyrządów  pomiarowych  zaokrąglone  do  0,5 mm .  
Ocenę  jakości  złącza  winno  się  przeprowadzić  w  oparciu  o :  

a) rowek ,, A ,, pomiędzy  wałeczkami  wypływek  nie  powinien  być  zagłębiony  
poniŜej zewnętrznej  powierzchni  łączonych  elementów  
b) przesunięcie  ścianek  łączonych  rur  ,, V ,,  nie  powinno  przekraczać  10 %    
grubości ścianek  rury ,, e ,,  

                                         V ≤  0,1 x e  
 c) szerokość  wypływki  ,, B ,, nie  powinna  przekraczać  następujących  wartości : 

     średnica  zewnętrzna  rury 
                    do [ mm ]  

     ,, B ,,  
    [ mm ]  

                     do 50           5 
                   50  -   90       5 -  7 

 d) minimalna  i  maksymalna  szerokość  wypływki  winna  wynosić :  
                                               Bmin =  0,9 x B  
                                               Bmax = 1,1 x B  
 e) róŜnica  szerokości  wałeczków  wypływki  ( S max -  S min ) nie  powinna  prze - 
                kraczać  5 % szerokości  wypływki  ,, B ,,  
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Na poszczególnych etapach budowy winna być prowadzona kontrola procesów połączeń
zgrzewanych a połączenia oznakowane.  
Oznakowanie naleŜy nanieść niezmywalnym, kontrastującym z tłem pisakiem, aby napisy 
były widoczne po ułoŜeniu rurociągu w wykopie. Oznakowanie musi zawierać co najmniej: 
•   Numer uprawnień zgrzewacza, 
•   Numer zgrzeiny zgodny z kartą zgrzein, 
•   Datę wykonania zgrzeiny. 
Po wykonaniu procesu zgrzewania winny być sporządzone protokoły zgrzein i stanowią one 
integralna część dokumentacji powykonawczej  

8.0. SkrzyŜowania  gazociągów  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym .
Projektowana  sieć  gazowa  krzyŜuje  się  z  następującym  uzbrojeniem  podziemnym : 

a) istniejącymi  kablami energetycznymi  niskiego napięcia  
 b) istniejąca kanalizacja teletechniczną  
 c ) projektowaną  przebudową ulicy  
SkrzyŜowania  projektowanej  sieci  gazowej  z  sieciami  zabezpieczono  zgodnie  z   
wymogiem DU nr. 97 z dn. 30.07.2001 r poz. 1055  oraz  zaleceniami  uŜytkowników  sieci  
zawartymi  w  protokole  ZUDP.  

8.1.SkrzyŜowanie sieci gazowej z istniejącymi  kablami energetycznymi  niskiego 
napięcia .
SkrzyŜowanie projektowanego gazociągu z podziemnymi kablami n / n  naleŜy wykonać
stosując rury osłonowe na kablach .Odległość  pionowa  między  zewnętrzną  ścianką  
gazociągu a kablami winna wynosić co najmniej 20 cm a kąt skrzyŜowania winien wynosić

min 15 o  .Przy  układaniu  gazociągu  pod  kablem , kabel  naleŜy  zabezpieczyć  rurą  z  
tworzywa  sztucznego  na  odległość  co  najmniej  1,5 m  od  osi  skrzyŜowania  mierząc  
prostopadle  do  osi  gazociągu . Przy  skrzyŜowaniu  z istniejącymi kablami n / n  stosować  
osłony rurowe  dzielone  firmy  Arot  typ  A 110  Ps - średnicy  110 mm  . W  przypadku  
układania  gazociągu  nad  kablami , miejsce  to  naleŜy  oznakować  zgodnie z PN-93/E -
90400 .Stosować  długości  rur  zgodnie  z  zaznaczonymi  w  projekcie zagospodarowania 
.Roboty ziemne realizowane w pobliŜu kabli wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika  
ENION SA oddział Kraków ZE -Kraków  MontaŜ rur osłonowych na sieciach kablowych 
podlega odbiorowi przez ENION SA oddział Kraków ZE w Gorlicach . Całość robót 
związanych z skrzyŜowaniem wykonać zgodnie z PN-93/E -90400 oraz N SEP - E 004 : 2004  
Dla zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci gazowej , jeŜeli istnieją techniczne 
moŜliwości , naleŜy unikać połączeń rur przewodowych PE w rejonie skrzyŜowań  z innym 
uzbrojeniem w odległości mniejszej niŜ 1,5 m mierząc prostopadle do osi skrzyŜowania .  

8.2. SkrzyŜowanie sieci gazowej z istniejącą kanalizacją teletechniczną  .
Odległość  pionowa  między  zewnętrzną  ścianką  gazociągu a kanalizacją  winna wynosić co 

najmniej 20 cm a kąt skrzyŜowania winien wynosić min 60 o  . Końce rury osłonowej winny 
być wyprowadzone min.1,5 m od obrysu zewnętrznego rur . Przy skrzyŜowaniu sieci gazowej 
z kanalizacją teletechniczną stosować na sieci gazowej PE 40 rury osłonowe PE 90 mm o 
długościach zgodnych z projektem zagospodarowania  .Roboty ziemne realizowane w pobliŜu 
kabli wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika  Telekomunikacji Polskiej SA Obszaru 
Pionu Sieci w Tarnowie -Działu Utrzymania Systemów i Urządzeń Dostępowych - Gorlice  
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Dla zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci gazowej , jeŜeli istnieją techniczne 
moŜliwości , naleŜy unikać połączeń rur przewodowych PE w rejonie skrzyŜowań  z innym 
uzbrojeniem w odległości mniejszej niŜ 1,5 m mierząc prostopadle do osi skrzyŜowania .  

8.3. SkrzyŜowania  gazociągów  z projektowana przebudową drogi. .
Projektowane przełoŜenia sieci  gazowej  krzyŜują  się  z  przebudowywaną drogą  .
Przy skrzyŜowaniu projektowanego gazociągu z ulicą Dębową  projektuje się montaŜ rur 
osłonowych na sieci gazowej o średnicach i długościach zgodnie z projektem 
zagospodarowania . NaleŜy  zachować  odległość  pionową  między  zewnętrznymi  ściankami  
rury osłonowej sieci gazowej a wierzchnią warstwą drogi min 1.0 m .Końce rur osłonowych 
winny być wyprowadzone min. 0,5 m od krawędzi chodnika .Dla zwiększenia bezpieczeństwa 
funkcjonowania sieci gazowej , jeŜeli istnieją techniczne moŜliwości , naleŜy unikać połączeń
rur przewodowych PE w rejonie skrzyŜowań  z innym uzbrojeniem w odległości mniejszej niŜ
1,5 m mierząc prostopadle do osi skrzyŜowania .  
Przejście  dróg siecią gazową wykonać metodą przewiertu w rurze stalowej . Przed  
przystąpieniem  do  robót  powiadomić  wszystkich  uŜytkowników drogi  i  uzyskać  
zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego. Na czas prowadzenia robót w pasach drogowych 
naleŜy opracować projekt organizacji ruchu który winien być zaopiniowany przez KP Policji .  

9.0. Obliczanie napręŜeń obwodowych przewodów stosowanych do budowy gazociągu .
przewody polietylenowe .
NapręŜenia obwodowe gazociągu z tworzyw sztucznych w warunkach statycznych wywołane 
maksymalnym ciśnieniem roboczym P≤ 0,5MPa ( sieć średniego ciśnienia ) nie powinny 
przekraczać wg DU nr 97 § 7 pkt 3-iloczynu minimalnej wartości granicznej plastyczności R t 

0, 5 i współczynnika wynoszącego dla pierwszej klasy lokalizacji 0,5 : σ ≤  MRS x 0,5  

NapręŜenia obwodowe wynosić powinny : 
- dla rur PE gatunku PE 80 - MRS = 8,0 MPa  
  σ ≤ 8,0 MPa x 0,5  
  σ≤ 4 MPa   
NapręŜenia obwodowe dla rur PE wynoszą : 
- dla rur szeregu SDR 11  

σ = p x 
2

1−SDR
 [ MPa ]  

σ = 0,5 MPa x 
2

111−
  = 2,50 MPa < 4 MPa - warunek spełniony dla rur SDR11  

        i gatunku PE 80  
10.0. Próby  gazociągów. 
10.1. Przygotowanie  do  prób . 
Do  badań  naleŜy  przystąpić  po  uzyskaniu  pozytywnych  wyników  kontroli  jakości  
złączy i odbiorze prac spawalniczych w przypadku rurociągu stalowego  i odbioru  prac  
zgrzewalniczych w przypadku rur polietylenowych  . Badania  przeprowadzić  przed  
opuszczeniem  rurociągu  do wykopu bez armatury .Końce  odcinka  powinny  być  zamknięte  
dnami , oraz  wyposaŜone  w  króćce słuŜące do doprowadzenia  czynnika  próbnego  i  
umieszczenia  manometrów  kontrolnych. KaŜde złącze  powinno  podlegać  badaniu  za  
pomocą  roztworów  charakteryzujących  się duŜymi napięciami  powierzchniowymi  np.  
wodny  roztwór  mydła . Badanie  wstępne  złączy  naleŜy  przeprowadzić  przy  uŜyciu  
powietrza  lub  gazu  obojętnego  o  ciśnieniu ps = 0,1 MPa dla rurociągów polietylenowych i 
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o ciśnieniu ps = 0,4 MPa dla rurociągów stalowych .Czas  trwania  próby powinien  wynosić  
co  najmniej  1 h  od  chwili  osiągnięcia  ciśnienia  próby. Ujawnione  nieszczelności  
powinny  być  usunięte , a  złącza  ponownie  zbadane .  

10.2. Oczyszczenie  wnętrza  ruroci ągu . 
Przed  rozpoczęciem  prób  rurociąg  naleŜy  od  wewnątrz  oczyścić  z  zanieczyszczeń  przez  
przedmuchanie  strumieniem  powietrza  o  ciśnieniu  1,2 MPa dla rurociągów stalowych i  
o ciśnieniu 0,4 MPa dla rurociągów polietylenowych . Próbę  szczelności  rurociągu  naleŜy 
wykonać  w  wykopie  i  zasypaniu  go  z  wyjątkiem  miejsc  złączy  zgrzewanych  i  połączeń
spawanych . Rurociągi  na  których  jest  wykonana  próba  szczelności  powinny  być  w  
sposób  wyraźny  oznakowane  w  terenie  za  pomocą  znaków  i  tablic  ostrzegawczych . Do  
przeprowadzenia  prób  szczelności  winna  być powołana  komisja , która  pełni  nadzór  nad  
przebiegiem  prób  i  sporządza  protokół  z  jej przebiegu .  

10.3. Pneumatyczna  próba  szczelności i wytrzymałości gazociągu . 
Próbę  szczelności  naleŜy  wykonać  zgodnie z  DU nr. 97 z 2001.07.30 oraz  normą  PN - 92 
/ M - 34503 ,  wg.  normy  próbie  podlegają  gazociągi ,  dla  których  obliczeniowe  
napręŜenie  obwodowe  w  ściankach  rur  wywołane  maksymalnym  ciśnieniem  roboczym  

nie  przekraczają  30 %  wartości  granicy plastyczności materiału  rur w temperaturze  20 oC . 
Warunek  ten  spełnia  gazociąg  średniopręŜny . Czynnikiem  próbnym  i  sprawdzającym  
będzie  powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących osady. . Tłoczenie  
czynnika  roboczego powinno odbywać się  płynnie i bez przerw aŜ do uzyskania  ciśnienia  
badania szczelności P = MOP x 1,5 zgodnie z  §19 pkt 8 DU nr. 97 z 2001.07.30  lecz nie 
mniej niŜ Pps = 0,75 MPa zgodnie z  PN - 92 / M - 34503 przed wcześniejszym 
odpowietrzeniem przewodów Badanie  szczelności  przeprowadza  się  po  uprzednim  
ustabilizowaniu  temperatury  czynnika  próbnego . Czas  stabilizacji  wynosi :  
      - W ( h )  -  10 Pps - dla  próby  z  uŜyciem  spręŜarki  
      - 5 Pps  -  dla  próby  bez  uŜycia  spręŜarki   
Czas  trwania  próby  szczelności  wynosi  24  godziny  od  chwili  zakończenia  przeglądu . 
Gazociąg  naleŜy  uznać  za  szczelny ,  jeŜeli  w  czasie  próby  nie  zostaną  stwierdzone  
nieszczelności  pęknięcia  lub  odkształcenia  a  dopuszczalny  względny  spadek  ciśnienia  Pd  
będzie spełniał  warunek :  
                                                 δ p <   [ δ  p ]  
                     gdzie :    [ δ p ] = 0,1 x tps x W 1 x W2  

                                  tps - czas  badania  szczelności  rurociągu  w  [ h ]  
                                  W1 - 1,0  dla  średnic  do  250 mm  
                                  W2 - 1,0  dla  rurociągów  bez  kompensatorów  dławicowych  
Obliczenie  rzeczywistego  względnego  spadku  ciśnienia  wykonać  wg.  wzoru  

                               δ p =  [ 1 -   
)2732()1,01(

)2731()1,02(

++
++

VcxPps

VcxPps
 ] 100 

                               δ  p - rzeczywisty  względny  spadek  ciśnienia   
                                Pps1,2 -  ciśnienie  zmierzone  na  początku  i  końcu  badania  szczelno- 
                                                ści  rurociągu  [ MPa ]  
                               Vc1,2 -  temperatury  gruntu  przy  rurociągu  na  głębokości  jego  osi  
                                                na  początku  i  końcu  badania  szczelności  [ c ]  
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Gazociąg nieprzekazany do eksploatacji w okresie 6 -ciu miesięcy od zakończenia prób 
ciśnieniowych powinien być ponownie poddany próbom szczelności przed oddaniem do 
uŜytkowania . 

11.0. Obliczenia  hydrauliczne  sieci . 
W  projekcie pominięto obliczenia hydrauliczne sieci gazowej gdyŜ zaprojektowano je 
zgodnie z warunkami określonymi  przez KSG Sp z o.o. OZG w Jaśle 

12.0. Dokumentacja odbiorowa
Przy  odbiorze  gazociągu  z polietylenu  wymagane  są do  przedłoŜenia komisji odbiorowej 
następujące dokumenty: 
- prawomocne pozwolenie na budowę, 
- dziennik budowy, 
- wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na zabudowane rury,                
armaturę, kształtki i inne urządzenia, 
-  wykaz właścicieli gruntów, przez które przebiega gazociąg wraz z pasem tymczasowo 
zajętym     na budowę oraz ich zgody na budowę, 
-  dokumenty   ewentualnego   wykupu   terenów,   na . których   wybudowano   urządzenia           
technologiczne gazociągu i drogi dojazdowe do nich, 
- uprawnienia personelu merytorycznego budowy: 
 * kierownika budowy,  
 * inspektora nadzoru, 
 * projektanta sprawującego nadzór autorski, 
 * geodetów, 
 * wykonawcy kontrolnych badań nieniszczących, 
 * nadzoru spawalniczego, 
 * spawaczy i/lub zgrzewaczy, 
- oświadczenie kierownika budowy: 
 * o  zgodności  wykonania  gazociągu  z  projektem  budowlanym,  pozwoleniem  na 
             budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
 * o  zgodności uŜytych materiałów i urządzeń dobudowy gazociągu z  
             dokumentacją i deklaracjami, ewentualnie certyfikatami oraz załączonymi atestami, 
 * o kontroli robót spawalniczych, 
 * o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, 
- karta technologiczna (zatwierdzona przez Oddział KSG Sp. z o.o. przed rozpoczęciem 
robót), 
- dziennik spawania lub zgrzewania, 
- protokoły zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek, 
- szkic montaŜowy z naniesionymi zgrzewami o numeracji odpowiadającej protokołom                  
zgrzewania, 
- świadectwo powłoki antykorozyjnej (dla rur stalowych), 
- dla rur stalowych wyniki badań nieniszczących i protokoły badań nieniszczących, a w 
przypadku    badań radiograficznych dodatkowo radiogramy, zaś dla rur z tworzyw sztucznych 
wyniki badań     nieniszczących i niszczących, jeśli te drugie były wykonywane, 
- protokoły odbioru izolacji i badań szczelności antykorozyjnych powłok izolacyjnych (dla rur          
stalowych bądź armatury stalowej), 
-  protokół ze sprawdzenia wykonania wykopu i ułoŜenia gazociągu, 
-  protokoły odbioru przejść gazociągu przez przeszkody terenowe, 
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-  protokół z oczyszczenia gazociągu, 
- protokoły prób szczelności, 
- protokół z wykonania zasypki gazociągu, 
- protokół z wykonania znakowania gazociągu taśmami, 
- protokoły ze sprawdzenia prawidłowości działania zamontowanej armatury, 
- zestaw  zmian  dokonanych  w  trakcie  budowy  naniesionych  na  pierwotny   projekt                  
wykonawczy gazociągu, 
- geodezyjna dokumentacja inwentaryzacyjna gazociągu wg Rozporządzenia  
- protokół z wykonania prac odtworzeniowych pasa terenu zajętego czasowo pod budowę             
gazociągu, 
- protokoły z wykonania prac archeologicznych, 
- inne   protokoły   i   dokumenty  wynikające   z  umowy   zawartej   między   inwestorem i            
wykonawcą robót budowlano-montaŜowych, 
- protokoły odcięć bądź likwidacji istniejącej (starej) sieci, w przypadku gazociągów                       
remontowanych. 

13.Odbiór końcowy i przekazanie sieci gazowej (gazociągu) z PE do eksploatacji
13.1. Zakończenie budowy i odbiór końcowy.
Zgodnie z Prawem Budowlanym wykonawca (kierownik budowy) powiadamia pisemnie 
inwestora o zakończeniu budowy sieci gazowej (gazociągu) gotowej do odbioru końcowego. 
Odbiór ten odbywa się komisyjnie. W skład komisji odbioru wchodzą: przedstawiciel 
przyszłego uŜytkownika gazociągu, przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru w przypadku 
jego powołania) oraz kierownik budowy, który powinien przedstawić komisji kompletną
dokumentację budowy wraz z oświadczeniem (deklaracją zgodności) o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, a takŜe o doprowadzeniu do naleŜytego 
stanu i porządku terenu budowy. 
O zakończeniu budowy sieci gazowej (gazociągu) inwestor jest zobowiązany zawiadomić
organ nadzoru budowlanego. 
Inwestor, w stosunku do którego nałoŜono obowiązek uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie 
obiektu budowlanego (wynikający z wymagań podanych w pozwoleniu na budowę), powinien 
zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy: 
Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, 
•    Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
•    Państwowej Inspekcji Pracy, 
•     Państwowej StraŜy PoŜarnej. 
Nie zajęcie stanowiska przez ww. organy, w ciągu  14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, 
traktuje się jako nie zgłaszanie sprzeciwu lub uwag. 
Do   zawiadomienia   o   zakończeniu   budowy   obiektu   budowlanego   lub   wniosku o 
udzielenie pozwolenia na uŜytkowanie, Inwestor jest zobowiązany dołączyć : 
 * oryginał dziennika budowy,   
 * oświadczenie kierownika budowy: 
  - zgodności   wykonania   obiektu   budowlanego   z   projektem     
   budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
  - doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe  
   w razie korzystania-ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
 * oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
 * protokoły badań i sprawdzeń, 
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 * inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
 * dodatkowo   w  przypadku -występowania o-pozwolenie na uŜytkowanie    
   -oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów : 
   - Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, 
   - Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
   - Państwowej Inspekcji Pracy, 
   - Państwowej StraŜy PoŜarnej. 
W wypadku zmian dokonanych w toku wykonywania robót w stosunku do projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę, załączone oświadczenie kierownika budowy powinno być
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

13.2. Przekazanie sieci gazowej (gazociągu) do eksploatacji.
Po upływie, co najmniej ustawowych 21 dni od doręczenia zawiadomienia o zakończeniu 
budowy obiektu lub po uzyskaniu pozwolenia na uŜytkowanie obiektu budowlanego oraz 
prowadzenie jego rozruchu, inwestor przekazuje obiekt wraz z dokumentacją budowy (z 
ewentualnymi zmianami) do eksploatacji przyszłemu uŜytkownikowi. Przekazaniu podlegają
równieŜ inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a takŜe instrukcje obsługi i eksploatacji 
obiektu, instalacji oraz urządzeń związanych z danym obiektem. 
Przyjęcie sieci gazowych do eksploatacji powinno być potwierdzone protokołem podpisanym 
przez upowaŜnioną osobę z jednostki organizacyjnej przyjmującej gazociąg do eksploatacji. 
Uruchomienia nowego odcinka gazociągu (włączenia do czynnej sieci gazowej) dokonują
uprawnieni pracownicy jednostki eksploatującej istniejącą sieć gazową. 
Dopuszcza się by powyŜsze prace były wykonywane przez inne osoby uprawnione (niebędące 
pracownikami jednostki eksploatacyjnej) jednak pod nadzorem uprawnionych pracowników 
tej jednostki. 
Prace włączeniowe naleŜy wykonywać na podstawie pisemnego polecenia wykonania robót 
gazoniebezpiecznych i instrukcji robót gazoniebezpiecznych zatwierdzonych przez przez KSG 
Sp z o.o. OZG w Jaśle . 

14.0 Zestawienie podstawowych materiałów instalacyjnych  
1. Rury polietylenowe uŜyte do budowy sieci gazowej -wg PN -EN 1555-2: 2004
a )  rura polietylenowa śr.40 x 3,7 mm – 36,5 m  
- ( nazwa i symbol producenta ) ; PN-EN 1555-2: 2004; GAZ ; PE 80 ; 40 x 3,7 ;  
   SDR 11; ( datę produkcji  ) ; ( kod wyrobu ) , B  
  
3. Kształtki PE uŜyte do budowy sieci gazowej  

Symbol Nazwa
M-el dn 40 mufa dn 40 – 16 szt  
E 90° dn 40 kolano 90° dn 40 – 9 szt  

4. Taśma lokalizacyjna koloru Ŝółtego z wkładką metalową – 36,5 m -
 wg ZNG-G 3002 : 2001 
5. Taśma ostrzegawcza koloru Ŝółtego  - 36,5 m wg ZNG-G 3002 : 2001  
6 . Piasek średni  - 6,6 m 3    
8. Słupki oznacznikowe – szt 3 wg. normy ZN-G-3003:2001 

       Opracował : M. Huk .............................
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 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
1.0. Zakres robót do realizacji  
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt budowlany przebudowy istniejących sieci gazowej 
oraz zabezpieczenia sieci na skrzyŜowaniu z projektowaną przebudową ul. Dębowej w 
Gorlicach . 
Przebudowa  sieci gazowej realizowana będzie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi 
oraz niniejszym opracowaniem. Przebudowa i zabezpieczenie sieci związana jest z zmianą 
niwelety drogi ( podwyŜszenie , obniŜenie ) . 
 
Zakres prac budowlanych sprowadza się do : 
- wytyczenia w terenie trasy sieci zgodnie z projektem budowlanym  
- wykonanie zabezpieczenia istniejących linii kablowych rurami osłonowymi w miejscach                  
zgodnych z projektem zagospodarowania  
- mechnicznych   wykopów liniowych dla ułoŜenia sieci gazowej  
- ręcznych wykopów w pobliŜu skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem terenu  
- ręcznego plantowania dna kanału  
- rozścieleniu warstwy podsypki z piasku  
- montaŜu sieci gazowej z przełączeniem istniejących odbiorców  
- dokonanie obsypki zmontowanych przewodów  warstwą z piasku z ułoŜeniem taśmy                   
znacznikowej  
- zasypanie wykonanych wykopów przy uŜyciu sprzętu mechanicznego oraz ręczne oprócz              
miejsc połączeń  zgrzewanych  
-  rozplanowanie ziemi uprzednio odspojonej  
- kaŜdy z odcinków sieci ulegającej zasypaniu podlega odbiorowi przez kierownika budowy a        
skrzyŜowania z uzbrojeniem terenu podlegają odbiorowi technicznemu przez administratorów    
sieci  
 
2.0.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Wskazany teren pod budowę przełoŜeń sieci gazowej wraz z przyłączami zagospodarowany 
jest budynkami jednorodzinnymi   . Częściowo teren uzbrojony jest w media uŜyteczności 
publicznej jak : 
- sieć gazowa śr/ c  
- istniejące kable energetyczne n / n  
- istniejącą sieć kanalizacji teletechnicznej  
 
3.0.Wskazanie przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 
W trakcie realizacji projektowanych robót budowlanych zwrócić uwagę na :  
- wykonywanie wykopów w pasach drogowych  i w ich pobliŜu  
- wykopy w pobliŜu skrzyŜowań z  istniejącym uzbrojeniem  prowadzić  ręcznie  pod  
nadzorem    przedstawicieli  uŜytkowników sieci  zwracając szczególną uwagę na prace w 
pobliŜu  czynnych sieci gazowych i energetycznych  
- roboty związane z wykonywaniem sieci gazowych  
- prawidłowe wykonanie zabezpieczeń wykopów  
- zabezpieczenie przejść dla pieszych i wykopów z odpowiednim ich oznakowaniem  
- prace sprzętu zmechanizowanego  (koparki , spycharki, samochody cięŜarowe)  
- zachować środki ostroŜności oraz BHP  
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W  trakcie  budowy  i  uŜytkowania  sieci  gazowych  z  polietylenu  występują  następujące  
główne zagroŜenia  wpływające  na  warunki  BHP :  
 - moŜliwość  poraŜenia  prądem  przy  wykonywaniu  zgrzewania , 
 - moŜliwość  poparzenia  przy  manipulowaniu  płytą  grzewczą , 

- moŜliwość  zapłonu  lub  wybuch  gazu  przy  pracach  na  czynnych  gazociągach      
PE lub przy zagazowywaniu  sieci , 

W  związku  z  tym  naleŜy  przestrzegać  następujących  zaleceń :  
a) przy  pracach  ze  zgrzewarkami do rur  PE  naleŜy  przestrzegać  zasad  zawartych   

w instrukcjach  obsługi  urządzeń  dostarczonych  przez  producentów , 
 b) przewód  zasilający  płytę  grzewczą  lub piłę elektryczną  zgrzewarki o napięciu  
       220 Vmusi mieć  przewód  uziemiający . Zabrania się podłączania płyty  grzewczej          
                  do gniazda wtykowego,  nie  wyposaŜonego  w  przewód  i  bolec  uziemiający ,  
 c) przewody kablowe  łączące  zgrzewarkę  ze  źródłem  energii  elektrycznej  muszą  
       być typu OW  lub  OP  i  odpowiadać  wymaganiom  norm ,  
 d) agregat prądotwórczy musi być starannie uziemiony , oraz  obsługiwany  i  
               uŜytkowany zgodnie  z  instrukcją  obsługi ,  
 e) elektryczna  płyta  grzewcza  wraz  z  termoregulatorem  musi  być  zerowana  i 
      starannie chroniona przed deszczem i wilgocią .Zabrania się pozostawiania  płyty   
                 bez  obsługi gdy  jest ona  podłączona do  źródła  prądu , 
 f) stanowisko zgrzewania nie moŜe  być  zlokalizowane  pod  przewodami  
                 napowietrznej linii elektroenergetycznej , jak  równieŜ  przy  słupie  linii   
                 wysokiego  napięcia . Minimalna odległość  stanowiska  zgrzewania  od  w / w   
                  obiektów  powinna  wynosić w  linii  prostej 50 m , 

g) przed  przystąpieniem  do  jakichkolwiek  prac  na  zagazowanych  gazociągach  z       
    PE naleŜy po  odkopaniu  gazociągu , odprowadzić  z  jego  powierzchni  ładunek     
    elektrostatyczny  przez  zwilŜenie  powierzchni  rury  szmatą  nasyconą  wodą  z  
detergentem i uziemienie  rury. Szmata  powinna  łączyć  rurę  z  wilgotną  ziemią  
przez  okres  wykonywania  pracy ,  
h) przy zagazowaniu  gazociągu  względnie  wypuszczeniu  gazu  z  gazociągu   
eksploatowanego , zabrania  się  uŜywania  jako  końcówki  wyprowadzającej  gaz  w  
powietrze  rury  PE  z  uwagi  na  moŜliwość  zapłonu  gazu  przez  powstającą  w  tej  
sytuacji elektryczność  statyczną  .Jako końcówki  wyprowadzające , względnie  
pochodnie naleŜy uŜywać  wyłącznie  rur  stalowych  z uziemieniem ,  
i) po zagazowaniu gazociągu PE wszelkie dalsze  prace  traktować  naleŜy  jako  
gazoniebezpieczne . 

 
4.0.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu przed przystąpieniem do  realizacji 
robót. 
Przed realizacją robót kierownik grupy robót winien dokonać szkolenia pracowników w 
zakresie - BHP i ochrony zdrowia w tym :  
  * przeszkolenie wstępne  
  * przeszkolenie na stanowisku pracy  
  * kaŜdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy  
 - bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego w tym : 
  * przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej  
Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki opublikowane w  
DU nr 97 z 30.07.2001 r poz. 1055 oraz odpowiednimi przepisami PGNiG S.A. w 
Warszawie .  
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5.0.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwu wynikającego z wykonywania robót budowlanych.  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych naleŜy wykonać niezbędne roboty 
zabezpieczające tj. wygrodzenie i oznakowanie strefy robót prowadzonych w pobliŜu ciągów 
komunikacyjnych , wyznaczenie i zabezpieczenie przejść dla pieszych , wykonanie 
pomostów, daszków zabezpieczających , podpór  itp . 
Bezpieczeństwo na budowie zaleŜy równieŜ od organizacji pracy na budowie .Przed przystą- 
pieniem do robót naleŜy :   
- przed wykonaniem pracy kierownik robót winien szczegółowo ją przeanalizować i ustalić z         
jakich elementów się składa i jak ją najlepiej wykonać  
- do wykonania kaŜdego zadania naleŜy wybrać pracowników o odpowiednich kfalifikacjach i         
przygotować odpowiednie warunki pracy  
- zlecenie zadania pracownikowi naleŜy łączyć z udzieleniem mu odpowiedniego instruktaŜu  
- na budowie winny obowiązywać następujące zasady :  
  * zasada ładu materiałowego  
  * zasada podziału pracy  
  * zasada normalizacji pracy  
  * zasada oszczędnego wysiłku ludzkiego  
  * zasada harmonizacji  
  * zasada równomierności i rytmiczności  
  * zasada zapobieganiu moŜliwościom występowania uszkodzeń  
  * zasada stosowania rezerw 
  * zasada elastyczności  
  * zasada kontroli  
Kierownik robót winien dopilnować :  
  * umieszczenia w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpoŜarowej  
  * zapewnić umieszczenie sprawnego sprzętu gaśniczego  
  * zapewnić odpowiednie drogi ewakuacji  
  * zapewnić moŜliwość zaalarmowania StraŜy PoŜarnej  
  * zorganizowanie punktu udzielania pierwszej pomocy  
  * zapewnić oświetlenie placu budowy oraz dróg , dojść zgodnie z przepisami  
    w tym punkty świetlne winny być tak rozmieszczone aby istniała moŜliwość 
     łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych  
Przed przystąpieniem do wykonania elementów konstrukcji naleŜy sprawdzić zgodność z 
projektem oraz sprawdzić zgodność wymiarów na budowie. 
Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym oraz BHP. 
Na okres eksploatacji gazociągu wyznacza się szerokość strefy kontrolowanej wynoszącą 1,0 
m czyli po 0,5 m od osi gazociągu .W strefach kontrolowanych operator sieci winien 
kontrolować wszelkie działania , które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu a w 
szczególności nie naleŜy sadzić drzew .  
 
UWAGI KO ŃCOWE 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych kierownik robót winien opracować tzw,, plan 
bioz,,czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót stwarzających  zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dn. 23.06.2003r  DU nr. 120 poz 1126 . 
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