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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje sieć ciepłowniczą w technologii rur preizolowanych o średnicy 2xDn100 mm od 
kotłowni biomasy (Z1) do pomieszczenia węzła cieplnego (Z10) w hali PED. Opracowanie nie obejmuje instalacji 
ciepłowniczej w ww. budynkach. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• zlecenie Inwestora, 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• obowiązujące przepisy i normy, 

• aktualna mapa do celów projektowych 

• projekt zagospodarowania działki 

• bilans ciepła hali PED 

• projekt budowlany branży architektonicznej opracowany przez Grupę Projektową Port 

• Wytyczne do projektowania rur preizolowanych z dwoma rurami przewodowymi opracowane przez Sys-
tem ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. 

• Logstor Polska Sp. z o.o., Poradnik projektowania, wersja 2017.09 

3. SIEĆ CIEPŁOWNICZA 

3.1. Opis projektowanego rozwiązania 
 

Projektowana jest preizolowana sieć cieplna zasilająca w ciepło projektowaną halę PED z projektowanej ko-
tłowni biomasy Z1. Projektowany ciepłociąg wyposażony jest w instalacje alarmową impulsową która pozwala 
na szybkie ustalenie stanów awaryjnych ciepłociągu. Zawilgocenie izolacji cieplnej spowodowane uszkodzeniem 
jej płaszcza zewnętrznego, bądź uszkodzeniem rury stalowej jest możliwe do wykrycia i zlokalizowania miejsca 
uszkodzenia. Projektowany ciepłociąg należy ułożyć na głębokości zgodniej z profilem Ins_PRF-01.  
Projektuje się sieć ciepłownicza w układzie samokompensacji. Wydłużenia cieplne kompensowane będą na na-
turalnych załamaniach trasy typu „L” i „Z”. 
 

3.2. Dane szczegółowe 
Zakładana moc cieplna: 

• ogrzewanie hali:  504 kW 

• centrala wentylacyjna hala: 28 kW 

• ogrzewanie i wentylacja biura: 60 KW 

• przygotowanie ciepłej wody użytkowej: 88 KW 

• rezerwa + starty: 70kW 
Łączna zakładana moc cieplna: 750kW 

 
Temperatura zasilania i powrotu: 

• Tz=  95oC 

• Tp= 70oC 
 
Parametry techniczne:  

• średnica 2xDn100 (rura stalowa czarna ze szwem 114.3x4.0mm) 

• Izolacja 2xDn200 

• długość odcinka 2x370m, 

• prędkość przepływu: 0.82 m/s, 

• strata ciśnienia zasilanie/powrót: 63 Pa/m, 

• strata ciśnienia zasilanie + powrót: 46.3kPa. 
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3.3. Rurociągi  

Projektowane rury preizolowane, kształtki, złącza i armatura powinny spełniać wymagania norm PN-EN253, PN-
EN 448, PN-EN 489, PN-EN 13941 oraz PN-EN 14419.   

Do wykonania przedmiotowej sieci cieplnej zaprojektowano rury preizolowane Dn100  w standardowej izolacji 
termicznej Dn200 w technologii np. Międzyrzecz, Logstore w systemie stałym z przewodami instalacji sygnalizacji 
o zawilgoceniu z warstwą izolacji termicznej. Zaprojektowano rury o standardowej długości handlowej L= 12,00m.  

Rura przewodowa wykonana jest ze stali ze szwem P235GH zgodnie z normą PN-EN10217-2 lub ze stali 
P235TR1/P235TR2 zgodnie z normą PN-EN10217-1. Ukosowanie rur wg normy PN-ISO 6761. 

Izolację termiczną stanowi sztywna pianka poliuretanowa PUR o współczynniku przewodnictwa termicznego max 
0,029 W/mK w 50°C. Rura zewnętrzna osłonowa wykonana jest z twardego polietylenu PE zapewniającego sku-
teczną ochronę pianki i rury stalowej. 

Pozostałe elementy sieci, tj. kolana oraz zawory projektuje się jako prefabrykowane.  
 
 

3.4. Instalacja alarmowa  

W celu stwierdzenia ewentualnych nieszczelności wewnętrznych i zewnętrznych rurociągów preizolowanych, ru-

rociągi należy zamówić w wersji wraz z instalacją alarmową. 

Zaprojektowano system instalacji alarmowej impulsowej do doraźnej kontroli usterek. Rury preizolowane fabrycz-

nie wyposażone są w przewody alarmowe zatopione w piance poliuretanowej. Przewody alarmowe projektowa-

nej sieci należy połączyć w pętlę pod końcówkami termokurczliwymi w budynkach. 

Przed montażem muf połączeniowych należy wykonać kontrolę pomiaru instalacji alarmowej. 

 

3.5. Montaż 

Przewody ułożyć na podsypce piaskowej o grubości co najmniej 10cm. Rurociąg zasilający powinien znajdować 

się  z prawej strony patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu zasilającym. Rury muszą być ułożone w 

odstępie co najmniej 20cm od siebie. 

Na każdym załamaniu sieci projektuje się ułożenie poduszek kompensacyjne o grubości 40 mm zgodnie z rysun-

kiem Ins_SCH-01. 

Po sprawdzeniu szczelności kanałów wykonać obsypkę piaskową do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pod-

sypkę i obsypkę należy zagęścić do współczynnika 0,97 wg Proctora. Powyżej wykop należy zasypać gruntem spo-

istym zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm 

Po wykonaniu zasypki rurociągu należy nad ciepłociągiem ułożyć taśmą ostrzegawczą koloru flotowego min. 20cm 

nad rurociągami. Montaż ciepłociągu muszą wykonywać osoby przeszkolone w danej technologii. Spawy połącze-

niowe rur i kształtek wykonane mogą być tylko przez spawaczy z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonany cie-

płociąg należy starannie przepłukać wodą. Przed założeniem muf  siec należy poddać próbie ciśnieniowej na 

zimno.  

Izolacje połączeń spawanych rur i kształtek zaprojektowano za pomocą muf (złączy izolacyjnych) polieteyleno-

wych, obkurczanych palnikiem gazowym zgodnie z instrukcją hermetyzacji połączeń producenta. Po obkurczeniu 

mufy zostaną poddane ciśnieniu próbnemu, a następnie przestrzeń między rurą stalową a mufą zostanie wypeł-

niona izolacją piankową spełniającą wymogi normy PN-EN 253. 

Przejścia rurociągu przez przegrodę budowlana należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta  rur preizolo-

wanych. 

Rury ciepłociągów wprowadzonych do budynków zakończyć końcówką termokurczliwą zgodnie z rys.  Ins_SCH-

02. 
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3.6. Próby i odbiory techniczne  

Przed zasypaniem zmontowanej sieci należy przeprowadzić próby oraz odbiory techniczne w kolejnościach 

uwzgledniających zanikanie prac: 

• Przed ułożeniem rur w wykopie sprawdzić właściwe wykonanie podsypki piaskowej, szczególnie na 

załamaniach trasy (grubość, stopień zagęszczenia), 

• Po wykonaniu połączeń spawanych przeprowadzić badanie radiograficzne, a w uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się wykonanie badań ultradźwiękowych, 

• Przed wypełnieniem pianką  sprawdzić szczelność muf przez wykonanie próby powietrznej o ciśnieniu 

min. 0,25 bar, 

• Przed zakładaniem muf należy wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 2MPa. 

• Płukanie sieci, sprawdzenie szczelności oraz próby ciśnieniowe wykonać zgodnie z normami PN-91/B-

10405 i PN-EN 13480-1. 

 

4. OBLICZENIA 

4.1. Prędkość przepływu 

 

G =  
���������	 = 


��.��� · ����
�	 = 7,166746 kg/s 

W = 
∗� ��.� · ��^� · ρ	 

ρ = 970,24 kg/m3 

Dw = 114,3-2 · 4,0= 106,3 mm 

W = 
 · 
,���
� ��.� · �.����^� · �
�.�	  = 0,82 m/s < 1.0m/s 

 

Gdzie:  

G – strumień masy [kg/s] 

Cw – ciepło właściwe wody [kJ/kgK] 

W – obliczeniowa prędkość przepływu 

ρ – gęstość w temperaturze średniej czynnika (82oC) 

 

 

4.2. Maksymalna długość montażowa 

��� =  2 # · [ % & + ( −  *+  ·  α+  · �-.  −  -/2 	0+ · 12    [3] 
 

L678 − maksymalna długość montażowa [m] 

A − pole przekroju poprzecznego rury przewodowej  [mm�]   
f � − zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali  [MPa]  
σ8 − naprężenie osiowe  [N m�]Y  
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F� − jednostka siły tarcia  [N m]Y  

α� − współczynnik rozszerzalności liniowej [1 °C]Y    
T̀   − temperatura bliczeniowa rurociągu zasilającego [°C] 

T� − temperatura obliczeniowa rurociągu powrotnego [°C] 

E� − współczynnik sprężystości podłużnej  [N m�]Y   
Hd − głębokośc prowdzenia osi rurociągu [3]  

 

Przyjmując, maksymalna głębokość powodzenia osi rurociągu (po wybudowaniu nad nim hali ) równą około 1.1 

m, Lmax=79m. Przyjmując wirtualny punkt stały w środku rozpiętości maksymalna długość odcinków prostych 

nie może przekraczać 2Lmax=158m. 

Długość odcinków prostych projektowanego ciepłociągu jest mniejsza niż podwójna maksymalna długość mon-

tażowa. 

 

4.3. Wydłużenie rurociągu 

 

e� =  αf  g-.  + -/2 −  -�h · � − 0+ij  ·  ��
2 ·  *+  · 2# 

 

 α� − współczynnik rozszerzalności liniowej [1 °C]Y    
T̀   − temperatura bliczeniowa rurociągu zasilającego [°C] 
T� − temperatura obliczeniowa rurociągu powrotnego [°C] 
T� − temperatura montażu [°C] 
L − długość odcinka rurociągu [m] 
F�kd − jednostkowa siła tarcia rurociągu ułożonego na głębokości Hd   [N m]Y   
E� − współczynnik sprężystości podłużnej − moduł YOUNGA  [N m�]Y   
A − pole przekroju jednej rury przewodowej  [m�]   

 
Po podstawieniu danych wzór na wydłużenie przybiera uproszczoną postać: 

 

e� =  0.89 ·  � −  s · 1 · ��
 

 

gdzie, 

W=0.0051 współczynnik dla dobranego rurociągu, zależny od jego przekroju 

H – głębokość ułożenia rurociągu 

Obliczeniowe wydłużenia rurociągu w danym kierunku podano na rysunku Ins_SCH_01 i w tabeli nr 1. 
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4.4. Obliczenie ramion kompensacji 

 

 

 

��t =  u1,5 ·  *+%&      ·  wx.  ·  e�� 

 

��t =  u1,5 ·  *+%&      ·  wx.  ·  e�� 

 

 D` − średnica zewnętrzna rury przewodowej [m], Dz = 0.1143m f � − zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali  [MPa], fd =190MPa E� − współczynnik sprężystości podłużnej  [MPa]. Et = 210 000 MPa ΔL� − wydłużenie odcinka L�  [m]  ΔL� − wydłużenie odcinka L�  [m]  
 

Na całej długości ramion  zaleca się zastosowanie mat (poduszek) kompensacyjnych. Natomiast, w przypadku gdy 

konieczne jest ułożenia drugiej warstwy, wtedy układa się ją na długości połowy ramiona kompensacji licząc od 

wierzchołka łuku. Po wewnętrznej stronie łuku na całej długości ramienia kompensacji należy ułożyć pojedynczą 

warstwę poduszek kompensacyjnych. 

 Należy stosować poduszki o grubości 40mm. Obliczeniowe długości ramion kompensacji oraz Ilość warstw podu-

szek od wewnętrznej i zewnętrznej strony łuku pokazana na rysunku Ins_SCH_01.  

Liczbę poduszek opisano, przy ich standardowej długości L=0.5m i zaokrąglając ich długość w górę do wielokrot-

ności 0.5m. 

 

Wymaganą grubość poduszek wyliczono ze wzoru: 

 

 

} = e�~0,7 = we��� + e������
0,7  

Gdzie: ΔL� − wypadkowa przemieszczenia wierzchołka łuku  [m]  
 

W przypadku, gdy otrzymana wymagana grubość jest większa niż 40mm, należy od zewnątrz łuku ułożyć drugą 

warstwę poduszek, na długości co najmniej połowy pierwszej warstwy. 
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Tabela nr 1: 

odcinek   L[m] H [m]  ∆L [mm] L' [m] 
długość 1. war-
stwy poduszek 

[m] 
∆LR [mm] 

ilośc 
warstw 
podu-
szek 

Z2-Z3 5.60 0.85 5 1.0 1,0     

Z3-Z3.1 16.00 0.9 13 1.6 2,0 20 1 

Z3.1-Z4 16.00 0.85 13 1.6 2,0     

Z4-Z4.1 48.15 0.75 34 2.6 3,0 52 2 

Z4.1-Z5 48.15 0.7 35 2.6 3,0     

Z5-Z5.1 49.00 0.7 35 2.6 3,0 70 2 

Z5.1-Z6 49.00 0.7 35 2.6 3,0     

Z6-Z6.1 4.00 0.7 4 0.8 1,0 50 2 

Z6.1-Z7 4.00 0.7 4 0.8 1,0     

Z7-Z7.1 52.80 0.75 36 2.6 3,0 52 2 

Z7.1-Z8 52.80 0.75 36 2.6 3,0     

Z8-Z8.1 8.925 0.75 8 1.2 1,5 53 2 

Z8.1-Z9 8.925 0.75 8 1.2 1,5     

Z9-Z10 3.23 0.75 3 0.7 1,0 12 1 

 

 

5. WYKOPY 

Głębokość wykopów wynosi ok. 1,0 – 1,5m. Głębokość przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczać przed 

przemarzaniem w nim ścieków.  

Wykopy powyżej 1,0 m wykonać o ścianach pionowych w pełnym umocnieniu. Natomiast wykopy poniżej 1,0 m 

należy wykonać jako wykopy skarpowe. Dna wykopów oczyścić i wyprofilować zgodnie ze spadkiem. Wykonanie 

wykopów w 80% mechanicznie, pozostałe 20% ręcznie. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych zaleca się 

wykonanie zagęszczanie obsypki i podsypki przy obniżonym poziomie wody gruntowej.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie ustalić w terenie lokalizację istniejącego uzbrojenia na 

podstawie próbnych przekopów przy udziale przedstawicieli poszczególnych instytucji. W miejscach kolizji z ist-

niejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać wyłącznie ręcznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabez-

pieczyć przed uszkodzeniem, przez odeskowanie oraz podwieszenie. O sposobie technologii robót ziemnych de-

cyduje Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykopy należy zabez-

pieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawy kolor. Pozostawienie wykopów nie oznakowanych 

jest niedopuszczalne. Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 
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6. UWAGI KOŃCOWE 

• Roboty prowadzić zgodnie warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru sieci ciepłowniczej z rur 
i elementów preizolowanych Wymagania Techniczne COBRTI Instal (zeszyt 4) oraz wytycznymi 
producenta rur preizolowanych) 

• Przed przystąpieniem do robót trasy projektowanych sieci należy wytyczyć geodezyjne. Oznakować 
miejsca kolizji projektowanych rurociągów z istniejącymi urządzeniami podziemnymi jak kable 
energetyczne, telefoniczne, sieć wodociągowa, gazowa oraz kanalizacja deszczowa. Prace w rejonie 
skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu 
mechanicznego w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujących dane 
urządzenia. 

• Osoby prowadzące i nadzorujące roboty powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. 

• Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem kanałów w wykopie powinny być prowa-

dzone w taki sposób aby nie powodowały zanieczyszczeń wnętrza rur oraz występowania nadmier-

nych naprężeń w odcinkach przewodów. 

• Zagęszczanie prowadzić do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• Wzmocnić nadzór nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz 
sieci energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych. 

• Ściany pionowe wykopów o głębokości przekraczającej 1,0 m należy umocnić na całej wysokości.  

• Wykopy zabezpieczyć barierami w rejonie pasów drogowych, a w nocy dodatkowo oświetlić. Dla 
ruchu pieszego pozostawić wydzielone i zabezpieczone kładki nad wykopami. 

• Po zakończeniu montażu sieci wykonać płukanie rurociągów, sprawdzenie spawów oraz próbę 
ciśnienia  

• Rury i inne elementy przed montażem przed montażem poddać kontroli pod względem poprawności 
działania systemu alarmowego. 

• Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną – powykonawczą. 

• Należy bezwzględnie zachować warunek warstwowego zasypywania rurociągów z jednoczesnym 
zagęszczeniem każdej warstwy.  

• Przebieg kabli energetycznych potwierdzić wykopami próbnymi. 

• Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
 
 
 

  Opracowali: 
 

mgr inż. Przemysław Lisiecki 
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7. ZAŁĄCZNIKI 
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7.1. UPRAWNIENIA I WPISY DO IZB 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


