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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO 
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWI ĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

Zgodnie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlanego (tekst jednolity 
Dz.U.2018.1202) niżej podpisani projektanci i sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt 
został sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust.2 w zw. z art.3 pkt. 20 
ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202) nie przekracza granicy działki, na których 
usytuowany jest obiekt. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenie 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462), a dokumentacja 
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
Inwestycja:       „Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi 

zasilającymi palniki suszarni SR4 (Q=1.000 Nm3/h) oraz SR6 (Q=1.000 Nm3/h) 
dla zakładu produkcyjnego STEICO Sp. z o.o.” 

Inwestor:              STEICO Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 2  
64-700 Czarnków 

Adres inwestycji:  Powiat: czarnkowsko-trzcianecki; miasto: Czarnków - obszar miejski 300201; 
obręb: 0001 Czarnków; Działka nr: 2/24. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie 
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego 
oświadczenia. 

Nazwa części 
projektu Imię i nazwisko Nr uprawnie ń Podpis 

sanitarna 

Projektant 
mgr in ż. Marcin 

Poznański 

Uprawnienia Nr WKP/0148/PWOS/04 do 
projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Sprawdzaj ący 
mgr in ż. Dariusz flis 

Uprawnienia Nr WKP/00337/PWOS/11 do 
projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
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I. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW 

1. Uprawnienia budowlane Projektanta. 

2. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta. 

3. Uprawnienia budowlane Sprawdzającego. 

4. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Sprawdzającego. 

5. Obliczenia prędkości przepływu gazu w rurociągu o przekroju kołowym. 

6. Obliczenia wytrzymałościowe. 

7. Uproszczony wypis z rejestru gruntów. 

8. Mapa ewidencji gruntów do celów projektowych. 
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II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

1. CZAR-01 1:1000 A0 

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami 
redukcyjno - pomiarowymi zasilaj ącymi palniki 
suszarni SR4 (Q=1.000 Nm 3/h) oraz SR6 
(Q=1.000 Nm3/h) dla zakładu produkcyjnego 
STEICO Sp. z o.o. 
Plan zagospodarowania terenu - Mapa. 

2. CZAR-02 1:100 A3 

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami 
redukcyjno - pomiarowymi zasilaj ącymi palniki 
suszarni SR4 (Q=1.000 Nm 3/h) oraz SR6 
(Q=1.000 Nm3/h) dla zakładu produkcyjnego 
STEICO Sp. z o.o. 
Montaż układów redukcyjno - pomiarowych. 

3. CZAR-03 1:100 A3 

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami 
redukcyjno - pomiarowymi zasilaj ącymi palniki 
suszarni SR4 (Q=1.000 Nm 3/h) oraz SR6 
(Q=1.000 Nm3/h) dla zakładu produkcyjnego 
STEICO Sp. z o.o. 
Montaż układów redukcyjno - pomiarowych. 
Przekrój. 

4. CZAR-04 NST A3 

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami 
redukcyjno - pomiarowymi zasilaj ącymi palniki 
suszarni SR4 (Q=1.000 Nm 3/h) oraz SR6 
(Q=1.000 Nm3/h) dla zakładu produkcyjnego 
STEICO Sp. z o.o. 
Schemat technologiczny instalacji przyłączeniowej. 

5. CZAR-05 NST A3 

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami 
redukcyjno - pomiarowymi zasilaj ącymi palniki 
suszarni SR4 (Q=1.000 Nm 3/h) oraz SR6 
(Q=1.000 Nm3/h) dla zakładu produkcyjnego 
STEICO Sp. z o.o. 
Schemat technologiczny układu redukcyjno – 
pomiarowego SR4. 

6. CZAR-06 NST A3 

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami 
redukcyjno - pomiarowymi zasilaj ącymi palniki 
suszarni SR4 (Q=1.000 Nm 3/h) oraz SR6 
(Q=1.000 Nm3/h) dla zakładu produkcyjnego 
STEICO Sp. z o.o. 
Schemat technologiczny układu redukcyjno – 
pomiarowego SR6. 

7. CZAR-07 1:25 A3 

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami 
redukcyjno - pomiarowymi zasilaj ącymi palniki 
suszarni SR4 (Q=1.000 Nm 3/h) oraz SR6 
(Q=1.000 Nm3/h) dla zakładu produkcyjnego 
STEICO Sp. z o.o. 
Układ włączeniowy / ZZU Dz225/DN125. 

8. CZAR-08 1:25 A3 

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami 
redukcyjno - pomiarowymi zasilaj ącymi palniki 
suszarni SR4 (Q=1.000 Nm 3/h) oraz SR6 
(Q=1.000 Nm3/h) dla zakładu produkcyjnego 
STEICO Sp. z o.o. 
Układ redukcyjno – pomiarowy SR4. 

9. CZAR-09 1:25 A3 
Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami 
redukcyjno - pomiarowymi zasilaj ącymi palniki 
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suszarni SR4 (Q=1.000 Nm 3/h) oraz SR6 
(Q=1.000 Nm3/h) dla zakładu produkcyjnego 
STEICO Sp. z o.o. 
Układ redukcyjno – pomiarowy SR6. 

10. CZAR-10 1:100 A3 

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami 
redukcyjno - pomiarowymi zasilaj ącymi palniki 
suszarni SR4 (Q=1.000 Nm 3/h) oraz SR6 
(Q=1.000 Nm3/h) dla zakładu produkcyjnego 
STEICO Sp. z o.o. 
Poziome strefy zagrożenia wybuchem. 

11. CZAR-11 NST A3 

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami 
redukcyjno - pomiarowymi zasilaj ącymi palniki 
suszarni SR4 (Q=1.000 Nm 3/h) oraz SR6 
(Q=1.000 Nm3/h) dla zakładu produkcyjnego 
STEICO Sp. z o.o. 
Schemat technologiczny układu – próba 
ciśnieniowa. 

12. CZAR-12 NST A4 

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami 
redukcyjno - pomiarowymi zasilaj ącymi palniki 
suszarni SR4 (Q=1.000 Nm 3/h) oraz SR6 
(Q=1.000 Nm3/h) dla zakładu produkcyjnego 
STEICO Sp. z o.o. 
Złącza spawane – wykonanie spoin czołowych. 

13. CZAR-13 1:100 A3 

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami 
redukcyjno – pomiar owymi zasilaj ącymi palniki 
suszarni SR4 (Q=1.000 Nm 3/h) oraz SR6 
(Q=1.000 Nm3/h) dla zakładu produkcyjnego 
STEICO Sp. z o.o. 
Istniejąca instalacja technologiczna / gazowa do 
demontażu. 
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III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Dane ewidencyjne 

Temat: „Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi 

zasilającymi palniki suszarni SR4 (Q=1.000 Nm3/h) oraz SR6 (Q=1.000 

Nm3/h) dla zakładu produkcyjnego STEICO Sp. z o.o.” 

Lokalizacja: Województwo:  wielkopolskie 

Powiat:   czarnkowsko-trzcianecki 

Gmina:   Czarnków 

Miejscowość:  Czarnków - obszar miejski 300201 

Obręb:   0001 Czarnków 

Działka nr:   2/24 

Inwestor: STEICO Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 2  

64-700 Czarnków 

Jednostka 

projektowa: 

POZMAR PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE 

Marcin Poznański 

ul. Słoneczna 38  

77-400 Złotów 

2. Podstawy opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania stanowią: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z 

późn. zm.). 

• Umowy z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowej. 

• Wytyczne inwestora. 

• Uzgodnienia z Inwestorem / Zamawiającym. 

• Wizja lokalna / dokumentacja zdjęciowa do celów projektowych. 

• Zakres rzeczowy, zakres robót określonych w zamówieniu. 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych. 

• Obowiązujące przepisy oraz normy. 

• Ustalenia i notatki służbowe ze spotkań koordynacyjnych. 
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3. Zakres zamierzenia inwestycyjnego i kolejno ść realizacji obiektów 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji polegającej na 

budowie instalacji gazu wraz z układami redukcyjno – pomiarowymi gazu średniego ciśnienia o 

przepustowości QSR4=1.000 Nm3/h oraz QSR6=1.000 Nm3/h przeznaczonych do zasilania w 

paliwo gazowe palników suszarni rurkowej SR4 i SR6. Roboty budowlane objęte niniejszym 

projektem prowadzone będą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 2/24 obręb Czarnków. 

Inwestycja realizowana jest w związku z rozbudową Zakładu Produkcyjnego STEICO Sp. z o.o. 

z siedzibą w Czarnkowie przy ul. Przemysłowej 2. 

W ramach realizacji prac budowlano – montażowych planuje się budowę układu włączeniowego 

średniego ciśnienia Dz225/DN125 przy wykorzystaniu technologii hermetycznej T.D.Williamson 

(alternatywnie dopuszcza się wykonanie projektowanego włączenia gazociągu DN125 w 

istniejący gazociąg Dz225 metodą klasyczną, podczas przestoju zakładu, przy opróżnionym i 

przeazotowanym gazociągu) wraz z budową gazociągu przyłączeniowego DN125 PN 0,5 MPa o 

długości ok. 35 [mb.] biegnącego nad istniejącą wewnątrzzakładową drogą po istniejącej 

estakadzie, na wysokości ok. 12 [m.] oraz gazociągu przyłączeniowego DN100 PN 0,5 MPa o 

długości ok. 21 [mb.]. Projektowany gazociąg łączyć będzie istniejący gazociąg średniego 

ciśnienia Dz225 z projektowanymi układami redukcyjno – pomiarowymi zasilającymi w gaz 

suszarnie rurkowe SR4 i SR6. 

Ponadto w ramach prac budowlano – montażowych planowany jest demontaż istniejącej instalacji 

gazowej w postaci stacji redukcyjno – pomiarowej średniego ciśnienia o przepustowości Q=1.200 

m3/h wraz z fundamentem oraz gazociągiem zasilającym DN100. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

• Budowę i montaż układu włączeniowego do istniejącego gazociągu zasilającego 

(wewnątrzzakładowego) średniego ciśnienia Dz225 wykonany za pośrednictwem gazociągu 

średniego ciśnienia DN125 wraz z zasuwą odcinającą DN125 PN 1,6 MPa zabezpieczoną 

okularem – zaśłepą. 

• Budowę i montaż podziemnego gazociągu średniego ciśnienia DN125 PN 0,5 MPa i 

naziemnego gazociągu średniego ciśnienia DN125 PN 0,5 MPa. 

• Budowę i montaż naziemnych gazociągów średniego ciśnienia DN100 PN 0,5 MPa. 

• Budowę i montaż układu redukcyjno – pomiarowego gazu o przepustowości Q=1.000 Nm3/h 

dla zasilania w paliwo gazowe suszarni rurkowej SR4. 

• Budowę i montaż układu redukcyjno – pomiarowego gazu o przepustowości Q=1.000 Nm3/h 

dla zasilania w paliwo gazowe suszarni rurkowej SR6. 

• Demontaż stacji redukcyjno – pomiarowej o przepustowości Q=1.200 m3/h. 

• Demontaż gazociągu zasilającego średniego ciśnienia DN100. 

Założenia techniczne przyjęte w opracowaniu oraz dobrane urządzenia i armatura układów 

spełnia wymagania zawarte w przepisach budowlanych, przeciwpożarowych i ochrony 
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środowiska oraz zapewnią prawidłowe działanie układów przy jednoczesnym zachowaniu 

bezpieczeństwa eksploatacji. 

Kolejność realizacji robót wynikać będzie z harmonogramu przyjętego przez Wykonawcę. 

Harmonogram budowy i sposób realizacji podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie służby 

Inwestora. 

4. Istniej ący stan zagospodarowania działki 

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana zostanie w województwie wielkopolskim, na 

terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 2/24, obręb: 0001 Czarnków, powiat: czarnkowsko-

trzcianecki, miasto: Czarnków - obszar miejski 300201. Usytuowanie planowanej inwestycji 

wynika z lokalizacji istniejącej infrastruktury gazowej. Zagospodarowanie działki stanowią 

urządzenia i obiekty technologiczne, istniejąca zabudowa ma charakter produkcyjny. Dojazd do 

terenu odbywa się z ulicy Przemysłowej oraz po wewnętrznych drogach Zakładu Produkcyjnego 

STEICO Sp. z o.o. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

5.1. Projektowany układ komunikacyjny 

Z uwagi, że projektowany układ włączeniowy, gazociągi zasilające, układy redukcyjno – 

pomiarowe średniego ciśnienia zlokalizowane będą na zagospodarowanym terenie nie 

przewiduje się wybudowania dodatkowych chodników ani dróg dojazdowych. 

Nie projektuje się miejsc parkingowych, obsługa korzystała będzie z istniejącej na terenie zakładu 

infrastruktury. 

5.2. Obiekty kubaturowe 

Z uwagi, że projektowany układ włączeniowy, gazociągi zasilające, układy redukcyjno – 

pomiarowe średniego ciśnienia zlokalizowane będą na wolnym powietrzu nie przewiduje się 

wybudowania żadnych obiektów kubaturowych / kontenerów. 

5.3. Wyburzenia rozbiórki i demonta że 

W ramach planowanych prac na istniejącym terenie Zakładu Produkcyjnego STEICO Sp. z o.o. 

planuje się demontaż: 

• Kontenerowej stacji redukcyjno – pomiarowej o przepustowości Q=1.200 m3/h w skład której 

wchodzi: 

o układ filtracji gazu (układ dwuciągowy) zlokalizowany na wlocie do stacji redukcyjno – 

pomiarowej, 

o układ pomiaru objętości strumienia przepływającego gazu przez stację (układ typu U1) 

zlokalizowany pomiędzy układem filtracji a układem redukcji ciśnienia gazu, 
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o układ redukcji ciśnienia gazu (układ dwuciągowy) zlokalizowany pomiędzy układem 

pomiarowym a wylotem ze stacji. 

• Gazociągu zasilający stację redukcyjno - pomiarową średniego ciśnienia DN100 w skład 

którego wchodzi: 

o rura przewodowa DN100 ułożona pod istniejącą drogą wewnątrzzakładową  

o układ wydmuchowy istniejącego ZZU DN100. 

W ramach prac budowlano - montażowych całe orurowanie oraz urządzenia i armaturę należy 

wykorzystać przy budowie projektowanego gazociągu przyłączeniowego oraz układów 

redukcyjno – pomiarowych SR4 i SR6. 

5.4. Projektowana sie ć uzbrojenia terenu 

W ramach prac budowlano – montażowych projektuje się wybudowanie instalacji średniego 

ciśnienia DN125/DN100 zasilanej z istniejącej sieci wewnątrzzakładowej gazu średniego 

ciśnienia Dz225 na terenie Zakładu Produkcyjnego STEICO Sp. z o.o. Instalacja zakończona 

zostanie dwoma układami redukcyjno – pomiarowymi o przepustowości Q=1.000 Nm3/h każdy 

wraz z istniejącymi układami telemetrii. Układy redukcyjno – pomiarowe zasilać będą 

odpowiednio palnik suszarni rurkowej SR4 oraz palnik suszarni rurkowej SR6. Budowa instalacji 

umożliwi zasilanie w paliwo gazowe nowoprojektowanych urządzeń technologicznych dla 

Zakładu Produkcyjnego STEICO Sp. z o.o. 

6. Zajęcia terenów s ąsiednich 

Nie zachodzi potrzeba zajmowania terenów sąsiednich. 

7. Ochrona konserwatorska 

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami o krajobrazie mającym 

znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, nie jest wpisany do Rejestru Zabytków i nie 

podlega ochronie konserwatorskiej. 

8. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzeni a budowlanego 

Teren na którym przewiduje się realizację inwestycji jest położony poza granicami obszaru 

górniczego, na terenie zamierzenia budowlanego nie występują podziemne wyrobiska górnicze, 

teren inwestycji nie podlega ochronie oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych. 

9. Charakter i cechy istniej ących i przewidywanych zagro żeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia u żytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ic h otoczenia 

9.1. Wpływ inwestycji na środowisko 

Teren, na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie, nie jest objęty ochroną na 

podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.142).  
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Planowane prace budowlane nie naruszają terenów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 

i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, nie narusza ona 

również stref ochronnych ujęć wód. Realizacja omawianej inwestycji przewiduje i uwzględnia 

wszelkie wymagane prawem zabezpieczenia pod względem ochrony środowiska, dzięki czemu 

nie występują przekroczenia dopuszczalnych norm. 

Kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko dokonano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U.2016.71). Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie 

określone w § 3 ust. 1 pkt. 33 Rozporządzenia  - instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione  

w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem 

gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie 

lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach 

przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust.2 w zw. z art.3 pkt 20 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202) nie przekracza granicy działki, na których 

usytuowany będzie obiekt. 

Ponadto dla inwestycji: 

• Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie zmieni się sposób użytkowania działki nr 2/24. 

• Nie przewiduje się stałej obsługi na terenie układów, okresową kontrolę prowadzić będą 

uprawnieni pracownicy Inwestora. 

• Projekt, dobór materiałów i metody wykonania są zgodne ze współczesną wiedzą techniczną 

i posiadają niezbędne aprobaty techniczne. 

• Prace będą prowadzone w porze dziennej. 

• Dla zabezpieczenia powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem płynami eksploatacyjnymi z 

maszyn budowlanych zaplecze budowy zorganizowane zostanie na terenie utwardzonym. 

• Odpady wytworzone na etapie budowy będą gromadzone selektywnie, w sposób 

zapobiegający ich mieszaniu. 

• Dla zwiększenia bezpieczeństwa i stopnia ochrony środowiska przed skutkami awarii w 

trakcie eksploatacji stosowane są wewnętrzne procedury postępowania w sytuacjach 

awaryjnych, których celem jest zapobieganie i minimalizacja skutków awarii. 

• Przedsięwzięcie z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa w linii prostej, lokalny 

zasięg oddziaływania w trakcie prac budowlanych i brak znaczącego oddziaływania na 

środowisko w trakcie normalnej eksploatacji nie powoduje transgranicznego oddziaływania 

na środowisko. 
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9.2. Gospodarka odpadami 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach oraz jej 

przepisów wykonawczych. W związku z powyższym, zobowiązany jest po zakończeniu prac, a 

przed odbiorem końcowym, dokonać na swój koszt unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych 

i innych niż niebezpieczne (jeśli występują) i/ lub przekazać do odzysku odpady podlegające 

takiemu rodzajowi zagospodarowania, uprawnionemu odbiorcy. W tym zakresie powinien on 

posiadać ważne decyzje na wytwarzanie tych odpadów (jeśli są one wymagane) oraz prawidłowo 

zorganizować i zabezpieczyć miejsce ich wstępnego magazynowania. W przypadku wytworzenia 

złomu stalowego wytwórcą tego odpadu jest Zakład Produkcyjny STEICO Sp. z o.o., a 

Wykonawca działa w imieniu STEICO Sp. z o.o. Wykonawca zapewni załadunek i transport złomu 

odzyskanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do punktu skupu i jego sprzedaż w 

imieniu STEICO Sp. z o.o. (odzyskany złom stanowi własność steico Sp. z o.o.). W przypadku 

występowania składników majątku nadającego się do dalszego wykorzystania, należy 

postępować zgodnie z zaleceniami STEICO Sp. z o.o. oraz projektem. Ponadto Wykonawcę i 

podmioty działające w jego imieniu zobowiązuje się do realizacji robót zgodnie z przepisami z 

zakresu ochrony środowiska, przestrzegając zapisów wynikających z następujących ustaw: 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.142), 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.1161), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1121), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992), 

Wykonawcę zobowiązuje się do uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń i decyzji 

wynikających z ww. ustaw. Za gospodarkę odpadami odpowiadać będzie Wykonawca prac 

budowlanych, który we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych decyzji 

i składania informacji. Na przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia firma 

prowadząca budowę powinna posiadać podpisana umowę z firma zajmującą się tego rodzaju 

działalnością. Transport i wszystkie prace związane z budową powinny odbywać się na 

wyznaczonym terenie budowy. W celu właściwego składowania odpadów technologicznych i 

budowlanych po obowiązkowym zawarciu umowy z ich odbiorcami. 

Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego realizowanego 

zadania przedstawić Zamawiającemu: 

• Kopie kart przekazania odpadów wytworzonych podczas realizacji zadania potwierdzające 

przekazanie odpadów uprawnionemu podmiotowi. 

• Wykaz regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska (wynikających m.in. z przepisów 

prawa, decyzji środowiskowych, zawartych umów) mających zastosowanie przy realizacji 

zadania wraz z określeniem wymagań niezbędnych do spełnienia przez niego oraz dowody 

na ich spełnienie. 
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9.3. Charakterystyka zagro żeń higieny i zdrowia u żytkowników 

Na terenie projektowanej sieci i układów gazowych występują strefy zagrożenia wybuchem ze 

względu na możliwość krótkotrwałego występowania mieszaniny wybuchowej zgodnie z PN-EN 

1127-1 „Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem".  

Czynnikiem zagrożenia wybuchem jest mieszanina gazu ziemnego z powietrzem.  

Mieszanina ta charakteryzuje się dolną granicą wybuchowości 4,4% obj. i górną granicą 

wybuchowości 17,0%. Temperatura samozapalenia wynosi 600°C, klasa temperaturowa T1, 

grupa wybuchowości IIA wg PN-EN 60079-20-1. 

Projektowane układy technologiczne sieci gazowej będą hermetyczne, a wyznaczone stałe strefy 

zagrożenia wybuchem od połączeń kołnierzowych i od wydmuchów z układów technologicznych 

będą mieściły się w obrębie istniejącego ogrodzenia terenu Zakładu Produkcyjnego STEICO Sp. 

z o.o. 

Dokumentacja została uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Roboty wykonywane na czynnych gazociągach oraz w ich pobliżu należy uznać jako roboty 

gazoniebezpieczne. Wszelkie prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne na urządzeniach, 

instalacjach i sieciach gazowych należy uzgodnić z Inwestorem STEICO Sp. z o.o. Roboty 

gazoniebezpieczne należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a w 

szczególności: 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji 

gazowych gazu ziemnego (Dz.U.2010.6). 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401, z 2003 r.). 

• W uzgodnieniu z Operatorem danego gazociągu / Inwestorem. 

Za organizację i prowadzenie robót zapewniających pełne bezpieczeństwo pracowników oraz 

ludzi znajdujących się w rejonach wykonywanych prac odpowiada Wykonawca robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego współdziałania z Użytkownikiem obiektu w zakresie 

ochrony ludzi i mienia. Przed przystąpieniem do prac wszyscy pracownicy powinni być 

przeszkoleni w zakresie zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót oraz sposobów zachowania 

się w takich przypadkach. Szkolenie takie powinno być potwierdzone podpisem pracownika. 

Przystąpienie do wykonywania robót może się odbywać na pisemne zezwolenie podpisane przez 

kierownika robót. 

Urządzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem powinny posiadać 

stosowane dopuszczenia do pracy w tych atmosferach np. przez KD „Barbara" jeżeli obowiązuje 

lub ATEX100. W pobliżu miejsca prowadzenia robót należy zgromadzić niezbędny wg przepisów 

ppoż. podręczny sprzęt lub urządzenia gaśnicze. 
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Narzędzia i sprzęt używany do wykonywania robót powinny być bezpieczne w zakresie obsługi 

oraz porażenia prądem. W przypadku stwierdzenia jakiekolwiek zagrożenia życia, roboty należy 

bezzwłocznie przerwać powiadamiając kierownika robót. Układy powinny być wyposażone w 

tablice ostrzegawcze i informacyjne. 

Ponadto przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Ocenę 

ryzyka dla zadania, która stanowi ocenę ryzyka dla zagrożeń zidentyfikowanych dla prac objętych 

zadaniem będącym przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadania powinna być 

przeprowadzona metodą umożliwiającą identyfikację i oszacowanie wszystkich zagrożeń w 

związku z wykonywaną pracą. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 

jest do zgłaszania Przedstawicielowi Inwestora zmian, które mają wpływ na bezpieczeństwo i 

zdrowie pracowników własnych oraz pracowników Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia, na wezwanie audytora lub prowadzącego kontrolę ze strony Inwestora, wyników 

oceny ryzyka dla zadania. Wykonawca obowiązany jest przed rozpoczęciem prac dostarczyć 

Inwestorowi, podpisane dokumenty w postaci: 

• Oświadczenia o odbyciu przez wszystkich pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców, 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - wstępne i okresowe, 

• Oświadczenia o posiadaniu przez wszystkich pracowników Wykonawcy oraz 

Podwykonawców badań lekarskich obejmujących dopuszczenie do wykonywania prac 

objętych inwestycją, 

Oświadczenia o posiadaniu wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania określonych 

robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub maszynami. 

10. Warunki gruntowo - wodne 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U.2012.463) projektowany obiekt kwalifikuje się do drugiej kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Wszystkie obiekty objęte opracowaniem 

można posadowić na rodzimych gruntach mineralnych, za wyjątkiem: torfów, namułów 

organicznych, gruntów spoistych w stanie miękkoplastycznym i gruntów sypkich w stanie luźnym.  

W razie natrafienia podczas wykopów na któryś z wyżej wymienionych gruntów, należy je wybrać 

i zastąpić gruntem piaszczystym odpowiednio zagęszczonym (wskaźnik zagęszczenia Is>0,94).  

Nawodnienie wykopów zależeć będzie od wysokości wód gruntowych w okresie prowadzenia 

prac wykonawczych. W przypadku, gdy w okresie wykonywanych prac poziom wody w wykopie 

będzie nieznaczny należy wykonywać odwodnienia powierzchniowe. 

W przypadku, gdy w okresie prowadzenia prac napełnienie wykopów wodą będzie znaczne do 

odwodnienia wykopów należy zastosować metodę wgłębną, np. przy użyciu igłofiltrów 

zapuszczonych w nawodnione warstwy. Odwodnienie wykopu przy pomocy metody wgłębnej 
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należy wykonać za pomocą igłofiltrów Ø 50 [mm] zapuszczonych w nawodnione warstwy na 

głębokość ok. 4,0 [m.] (min. 1,0 [m.] – 2,0 [m.] poniżej dna wykonanego wykopu). 

Ilość igłofiltrów oraz wielkość agregatu pompowego określić na etapie prac wykonawczych  

w zależności od ilości gromadzącej się wody w wykopach. 

Zgodnie z art. 394. pkt. 8 Prawa wodnego (Dz.U.2017.1566) wykonanie odwodnienia wykopów 

budowlanych (odprowadzanie wód z wykopów budowlanych) wymaga zgłoszenia właściwemu 

organowi. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac 

dokonać zgłoszenia wodnoprawnego do Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego. 

11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu określony został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640). Obszar oddziaływania obiektu 

uwarunkowany jest zasięgiem stref zagrożenia wybuchem i wymaganiami dla obiektów i terenów 

przyległych zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów (Dz.U.2010.109.719) oraz wymaganiami dla stref kontrolowanych gazociągów zgodnie  

z §10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640). 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust.2 w zw. z art.3 pkt 20 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202) nie przekracza granicy działki, na których 

usytuowany będzie obiekt.  

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na których został zaprojektowany. 
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

1. Część technologiczno – monta żowa 

1.1. Wymagane parametry techniczne pracy 

Maksymalna przepustowość układu SR4:     Qmax=1.000 Nm3/h 

Maksymalna przepustowość układu SR6:     Qmax=1.000 Nm3/h 

Ciśnienie projektowe wejściowe (dolotowe):    DPwej=0,5 MPa 

Maksymalne ciśnienie wejściowe (dolotowe):    MOPwej=0,4 MPa 

Minimalne ciśnienie wejściowe (dolotowe):    Pwyj=0,15 MPa 

Maksymalne ciśnienie wyjściowe (wylotowe):    MOPwyj=35 kPa 

Minimalne ciśnienie wyjściowe (wylotowe):    OPwyj=20 kPa 

Średnica nominalna rurociągu przyłączeniowego:   DN125 (139,7) 

Średnica nominalna rurociągu dla układu SR4:    DN100 (114,3) 

Średnica nominalna rurociągu dla układu SR6:    DN100 (114,3) 

Rodzaj transportowanego paliwa gazowego:    Grupa E 

1.2. Rodzaj gazu procesowego 

Gaz ziemny wysokometanowy - E wg PN-C-04752. 

Parametry gazu: 

• ciężar właściwy 0,73 kg/m3 

• gęstość względem powietrza 0,57 

• ciepło spalania 39,65 MJ/ m3 

• wartość opałowa 35,65 MJ/ m3 

• temp. samozapalenia 600°C 

• klasa temperaturowa T1 wg PN-EN 60079-20-1 

• klasa wybuchowości IIA wg PN-EN 60079-20-1 

• dolna granica wybuchowości: 

o objętościowa 4,4 % 

• górna granica wybuchowości: 

o objętościowa 17,0 % 

2. Charakterystyka rozwi ązań projektowych instalacji 

Projektowaną instalację gazową zasilającą układy redukcyjno – pomiarowe SR4 i SR6 należy 

włączyć do istniejącej sieci wewnątrzzakładowej gazu PE Dz225 w miejscu wskazanym zgodnie 

z rysunkiem nr CZAR-01 „Plan zagospodarowania terenu – mapa” oraz zgodnie z rysunkiem nr 

CZAR-07 „Układ włączeniowy / ZZU Dz225/DN125”, za pośrednictwem odejścia siodłowego 

Dz225/Dz125 z zasuwą kołnierzową DN125 PN 1,6 MPa. Prace włączeniowe należy wykonać 
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przy wykorzystaniu technologii hermetycznej T.D.Williamson (alternatywnie dopuszcza się 

wykonanie projektowanego włączenia gazociągu DN125 w istniejący gazociąg Dz225 metodą 

klasyczną, podczas przestoju zakładu, przy opróżnionym i przeazotowanym gazociągu). 

Instalację zasilającą układy redukcyjno – pomiarowe SR4 i SR6 projektuje się z rur stalowych 

DN125 i DN100 w wykonaniu z: L360NE PSL2 SMLS zgodnie z normą PN-EN ISO 3183. Rury 

należy łączyć poprzez spawanie doczołowe. W części podziemnej rury wraz z kształtkami należy 

izolować zgodnie z pkt. IV/9 niniejszego opracowania. Długość projektowanej instalacji zasilającej 

DN125 PN 0,5 MPa wynosi ok. 35 [m.] biegnącego nad istniejącą wewnątrzzakładową drogą po 

istniejącej estakadzie, na wysokości ok. 12 [m.] oraz instalacji zasilającej DN100 PN 0,5 MPa o 

długości ok. 21 [mb.]. Projektowany gazociąg łączyć będzie istniejący gazociąg średniego 

ciśnienia Dz225 z projektowanymi układami redukcyjno – pomiarowymi zasilającymi w gaz 

suszarnie rurkowe SR4 i SR6. 

2.1. Dobór i charakterystyka urz ądzeń 

2.1.1. Dobór średnicy ruroci ągów 

Obliczenia oraz dobór średnicy gazociągów zasilających DN125 oraz DN100 dokonano w 

załączniku nr 5 projektu stanowiącego integralną część. 

2.1.2. Obliczenia wytrzymało ściowe rur 

Obliczenia wytrzymałościowe gazociągów zasilających DN125 oraz DN100 dokonano w 

załączniku nr 6 projektu stanowiącego integralną część. 

2.1.3. Ochrona przed hałasem 

Rurociągi i armaturę układów redukcyjno – pomiarowych gazu dobrano przy zastosowaniu 

kryterium prędkości gazu v<20 [m/s] gwarantującym niski poziom hałasu związanego z 

przepływem gazu. 

2.1.4. Układ wł ączeniowy / ZZU Dz225/DN125 

Nowoprojektowany układ włączeniowy układów redukcyjno – pomiarowych gazu suszarni 

rurkowej SR4 i SR6 zasilany będzie z gazociągu wewnątrzzakładowego Dz225 MOP 0,5 MPa. 

Włączenie projektowanego układu wykonane będzie za pośrednictwem odejścia siodłowego 

Dz225/Dz125 z zasuwą kołnierzową DN125 PN 1,6 MPa. Prace włączeniowe należy wykonać 

przy wykorzystaniu technologii hermetycznej T.D.Williamson (alternatywnie dopuszcza się 

wykonanie projektowanego włączenia gazociągu DN125 w istniejący gazociąg Dz225 metodą 

klasyczną, podczas przestoju zakładu, przy opróżnionym i przeazotowanym gazociągu). 

Układ włączeniowy / ZZU Dz225/DN125 wyposażono w następującą armaturę i urządzenia: 

• Zasuwa klinowa kołnierzowa DN125 PN 1,6 MPa z kolumną teleskopową H=850…1150 

[mm]. – 1 szt. 

• Odejście siodłowe SATURN PE100 SDR11 Dz225/DN125 GF – 1 szt. 

• Skrzynka uliczna mała – 1 szt. 
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2.1.5. Instalacja zasilaj ąca 

Nowoprojektowana instalacja zasilająca układów redukcyjno – pomiarowych gazu suszarni 

rurkowej SR4 i SR6 zasilana będzie z rur stalowych DN125 i DN100 w wykonaniu z: L360NE 

PSL2 SMLS zgodnie z normą PN-EN ISO 3183. Rury należy łączyć poprzez spawanie 

doczołowe. W części podziemnej rury wraz z kształtkami należy izolować zgodnie z pkt. IV/9 

niniejszego opracowania. Długość projektowanej instalacji zasilającej DN125 PN 0,5 MPa wynosi 

ok. 35 [m.] biegnącego nad istniejącą wewnątrzzakładową drogą po istniejącej estakadzie, na 

wysokości ok. 12 [m.] oraz instalacji zasilającej DN100 PN 0,5 MPa o długości ok. 21 [mb.]. 

Projektowany gazociąg łączyć będzie istniejący gazociąg średniego ciśnienia Dz225 z 

projektowanymi układami redukcyjno – pomiarowymi zasilającymi w gaz suszarnie rurkowe SR4 

i SR6. 

2.1.6. Układ redukcyjno – pomiarowy SR4 

Nowoprojektowany układów redukcyjno – pomiarowych gazu suszarni rurkowej SR4 o 

przepustowości Q=1.000 Nm3/h wyposażono w następującą armaturę i urządzenia: 

• Gazomierz turbinowy CGT-02 DN100 PN 1,6 MPa G400 o zakresowości 1:20 produkcji 

COMMON (do zabudowy należy wykorzystać istniejący gazomierz turbinowy ze stacji 

Q=1200 m3/h podlegającej demontażowi) – 1 szt. 

• Komputerowy przelicznik objętości CMK-03 produkcji COMMON (do zabudowy należy 

wykorzystać istniejący przelicznik ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej demontażowi) – 1 szt. 

• Reduktor ciśnienia gazu z wbudowanym zaworem szybkozamykającym DN50 PN 1,6 MPa 

typ NORVAL 375 produkcji Fiorentini (do zabudowy należy wykorzystać istniejący reduktor z 

zaworem szybkozamykającym ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej demontażowi) – 1 szt. 

• Wydmuchowy zawór upustowy VS-AM/56 BP produkcji Fiorentini (do zabudowy należy 

wykorzystać istniejący zawór upustowy ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej demontażowi) – 

1 szt. 

• Filtr gazu DN100 PN 1,6 MPa wraz z manometrem różnicowym produkcji ATM (do zabudowy 

należy wykorzystać istniejący filtr gazu ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej demontażowi) – 

1 szt. 

• Zasuwa klinowa kołnierzowa DN150 PN 1,6 MPa produkcji AEON (do zabudowy należy 

wykorzystać istniejącą zasuwę klinową ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej demontażowi) – 

1 szt. 

• Zawór kulowy kołnierzowy typ Wk2a DN100 PN 1,6 MPa produkcji EFAR (do zabudowy 

należy wykorzystać istniejący zawór kulowy kołnierzowy ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej 

demontażowi) – 1 szt. 
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• Zawór kulowy gwintowany typ JS0588 DN15 PN 1,6 MPa produkcji EFAR (do zabudowy 

należy wykorzystać istniejący zawór kulowy gwintowany ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej 

demontażowi) – 1 szt. 

• Zawór manometryczny typ ZC-4 DN4 PN 1,6 MPa produkcji CEGAZ (do zabudowy należy 

wykorzystać istniejący zawór manometryczny ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej 

demontażowi) – 1 szt. 

• Manometr tarczowy M160 (0…1,0bara) produkcji KFM (do zabudowy należy wykorzystać 

istniejący manometr tarczowy ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej demontażowi) – 1 szt. 

Zadaniem układu redukcyjno – pomiarowego gazu SR4 jest pomiar objętości strumienia 

przepływającego gazu, redukcja ciśnienia gazu oraz utrzymanie wartości ciśnienia gazu 

wylotowego na zadanych parametrach wyjściowych. 

2.1.7. Układ redukcyjno – pomiarowy SR6 

Nowoprojektowany układów redukcyjno – pomiarowych gazu suszarni rurkowej SR6 o 

przepustowości Q=1.000 Nm3/h wyposażono w następującą armaturę i urządzenia: 

• Gazomierz turbinowy CGT-02 DN100 PN 1,6 MPa G400 o zakresowości 1:20 produkcji 

COMMON – 1 szt. 

• Komputerowy przelicznik objętości CMK-03 produkcji COMMON – 1 szt. 

• Reduktor ciśnienia gazu z wbudowanym zaworem szybkozamykającym DN50 PN 1,6 MPa 

typ NORVAL 375 produkcji Fiorentini (do zabudowy należy wykorzystać istniejący reduktor z 

zaworem szybkozamykającym ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej demontażowi) – 1 szt. 

• Wydmuchowy zawór upustowy VS-AM/56 BP produkcji Fiorentini (do zabudowy należy 

wykorzystać istniejący zawór upustowy ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej demontażowi) – 

1 szt. 

• Filtr gazu DN100 PN 1,6 MPa wraz z manometrem różnicowym produkcji ATM (do zabudowy 

należy wykorzystać istniejący filtr gazu ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej demontażowi) – 

1 szt. 

• Zasuwa klinowa kołnierzowa DN150 PN 1,6 MPa produkcji AEON (do zabudowy należy 

wykorzystać istniejącą zasuwę klinową ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej demontażowi) – 

1 szt. 

• Zawór kulowy kołnierzowy typ Wk2a DN100 PN 1,6 MPa produkcji EFAR (do zabudowy 

należy wykorzystać istniejący zawór kulowy kołnierzowy ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej 

demontażowi) – 1 szt. 

• Zawór kulowy gwintowany typ JS0588 DN15 PN 1,6 MPa produkcji EFAR (do zabudowy 

należy wykorzystać istniejący zawór kulowy gwintowany ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej 

demontażowi) – 1 szt. 
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• Zawór manometryczny typ ZC-4 DN4 PN 1,6 MPa produkcji CEGAZ (do zabudowy należy 

wykorzystać istniejący zawór manometryczny ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej 

demontażowi) – 1 szt. 

• Manometr tarczowy M160 (0…1,0bara) produkcji KFM (do zabudowy należy wykorzystać 

istniejący manometr tarczowy ze stacji Q=1200 m3/h podlegającej demontażowi) – 1 szt. 

Zadaniem układu redukcyjno – pomiarowego gazu SR6 jest pomiar objętości strumienia 

przepływającego gazu, redukcja ciśnienia gazu oraz utrzymanie wartości ciśnienia gazu 

wylotowego na zadanych parametrach wyjściowych. 

3. Dobór rur 

3.1. Dobór średnicy ruroci ągów 

Średnice gazociągów dobrano na podstawie obliczeń stanowiących załącznik nr 5 do projektu. 

3.2. Obliczenia wytrzymało ściowe 

Dobór rur dokonano na podstawie obliczeń wytrzymałościowych oraz wymagań: 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2013 

poz.640), 

• Normy PN-EN 1594 

Obliczenia wytrzymałościowe wykonano w oparciu o normę PN-EN 1594. 

Obliczenia wykonano dla gazociągów średniego ciśnienia PN 1,6 MPa o średnicach: DN125, 

DN100. 

Na  podstawie obliczeń dokonano doboru rur o następujących parametrach: 

• Rury przewodowe średniego ciśnienia: 

o SMLS PSL2 wg PN-EN ISO 3183 L360NE 139,7x5,0 r2, 40J, dokument kontrolny wg PN-

EN 10204 – 3.1. 

o SMLS PSL2 wg PN-EN ISO 3183 L360NE 114,3x4,5 r2, 40J, dokument kontrolny wg PN-

EN 10204 – 3.1. 

o SMLS PSL2 wg PN-EN ISO 3183 L360NE 33,7x3,2 r2, 40J, dokument kontrolny wg PN-

EN 10204 – 3.1. 

o SMLS PSL2 wg PN-EN ISO 3183 L360NE 21,3x3,2 r2, 40J, dokument kontrolny wg PN-

EN 10204 – 3.1. 

Przywołaną normę na rury przewodowe PN-EN ISO 3183:2013-05E grupy: PSL 2, można 

alternatywnie zastąpić normą PN-EN 10216-3, bez uprzedniej akceptacji Projektanta i Inwestora. 
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3.3. Warunki wykonania i odbioru rur stalowych 

3.3.1. Próba szczelno ści 

W zakładzie producenta rury należy poddać wodnej próbie szczelności ciśnieniem wewnętrznym 

wg PN-EN ISO 3183:2013-05E grupy: PSL 2. Wysokość ciśnienia próbnego ustala się wg wzoru: 

D

gS
p min

20 ××=
  [bar] 

gdzie: 

S - 0,95 wymaganego minimum granicy plastyczności R0,5, [MPa] 

gmin - minimalna grubość ścianki, [mm] 

D - średnica zewnętrzna, [mm] 

3.3.2. Dokumenty jako ściowe 

Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204. W świadectwie odbioru należy podać osiągnięty przy 

próbie wodnej poziom wytężenia materiału rur w stosunku do minimalnej granicy plastyczności. 

Dostawca powinien zaświadczyć, że wszystkie rury wytrzymały ciśnieniową próbę wodną oraz 

podać wysokość ciśnienia próbnego i czas trwania próby. Dowód analizy wytopowej i analizy 

kontrolnej (z wyboru) należy potwierdzić świadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204. 

3.3.3. Ocena zgodno ści 

Zgodnie z Art. 5.1 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2013 poz. 1409 – tekst jednolity) rury podlegają 

obowiązkowi oznakowania znakiem CE lub znakiem budowlanym zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 

z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm. ). 

3.3.4. Pozostałe wymagania 

• Końcówki rur ukosowane, zabezpieczone przez pomalowanie, denkowanie przy użyciu 

nakładek plastikowych. 

• Izolacja spawów podziemnych: zgodnie z pkt. IV/9 niniejszego opracowania. 

• Rury nie mogą posiadać zanieczyszczeń wewnętrznych, 

• Materiał rur oraz innych elementów obciążonych ciśnieniem powinien być przystosowany do 

pracy na wolnym powietrzu w temperaturach od -30OC do +60OC. 

4. Wymagania stawiane armaturze 

Zamontowana armatura powinna spełniać następujące wymagania: 

• ciśnienie nominalne min:      1,60 MPa 

• ciśnienie próby u wytwórcy min:     2,40 MPa 

• posiadać aprobatę techniczną wydaną przez właściwą jednostkę producent powinien 

wystawić deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 
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• właściwości wszystkich materiałów i wykonanych z nich elementów stalowych powinny być 

potwierdzone: świadectwem odbioru 3.1 w pełnym zakresie (dotyczy składu chemicznego i 

własności wytrzymałościowych) zgodnie z normą PN-EN 10204. 

• producent np.: BROEN OIL AND GAS (dawniej ZAWGAZ), GAZOMET, POLNA, ARMATURA 

GROUP, AECOM. 

Zaproponowani producenci armatury i urządzeń podani są przykładowo. Dopuszcza się 

stosowanie armatury i urządzeń producentów o parametrach równoważnych lub wyższych od 

zaproponowanych po uprzedniej akceptacji Projektanta i Inwestora. 

5. Łuki 

Obliczenia grubości ścianek łuków wykonano wg PN-EN 1594 – „Systemy dostawy gazu –

Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar – Wymagania funkcjonalne”, dla 

łuków bez szwu wykonanych wg normy PN-EN 10253-2/A ze stali P245GH. 

Przeznaczony do zamontowania materiał powinien spełniać następujące wymagania: 

• ciśnienie nominalne min:      1,60 MPa 

• ciśnienie próby u wytwórcy min:     2,40 MPa 

• posiadać aprobatę techniczną wydaną przez właściwą jednostkę producent powinien 

wystawić deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 

• właściwości wszystkich materiałów i wykonanych z nich elementów stalowych powinny być 

potwierdzone: świadectwem odbioru 3.1 w pełnym zakresie (dotyczy składu chemicznego i 

własności wytrzymałościowych) zgodnie z normą PN-EN 10204. 

• producent np.: METKOM, FLABOFORM, BUHLMANN, TASTA, BOWIM, HEWI. 

Zaproponowani producenci kształtek podani są przykładowo. Dopuszcza się stosowanie 

kształtek producentów o parametrach równoważnych lub wyższych od zaproponowanych po 

uprzedniej akceptacji Projektanta i Inwestora. 

6. Trójniki 

Obliczenia grubości ścianek trójników wykonano wg PN-EN 1594 – „Systemy dostawy gazu –

Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar – Wymagania funkcjonalne”, dla 

trójników wykonanych wg normy PN-EN 10253-2/A ze stali P245GH. 

Przeznaczony do zamontowania materiał powinien spełniać następujące wymagania: 

• ciśnienie nominalne min:      1,60 MPa 

• ciśnienie próby u wytwórcy min:     2,40 MPa 

• posiadać aprobatę techniczną wydaną przez właściwą jednostkę producent powinien 

wystawić deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 
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• właściwości wszystkich materiałów i wykonanych z nich elementów stalowych powinny być 

potwierdzone: świadectwem odbioru 3.1 w pełnym zakresie (dotyczy składu chemicznego i 

własności wytrzymałościowych) zgodnie z normą PN-EN 10204. 

• producent np.: METKOM, FLABOFORM, BUHLMANN, TASTA, BOWIM, HEWI. 

Zaproponowani producenci kształtek podani są przykładowo. Dopuszcza się stosowanie 

kształtek producentów o parametrach równoważnych lub wyższych od zaproponowanych po 

uprzedniej akceptacji Projektanta i Inwestora. 

7. Zwężki 

Obliczenia grubości ścianek zwężek wykonano wg PN-EN 1594 – „Systemy dostawy gazu –

Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar – Wymagania funkcjonalne”, dla 

zwężek wykonanych wg normy PN-EN 10253-2/A ze stali P245GH. 

Przeznaczony do zamontowania materiał powinien spełniać następujące wymagania: 

• ciśnienie nominalne min:      1,60 MPa 

• ciśnienie próby u wytwórcy min:     2,40 MPa 

• posiadać aprobatę techniczną wydaną przez właściwą jednostkę producent powinien 

wystawić deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 

• właściwości wszystkich materiałów i wykonanych z nich elementów stalowych powinny być 

potwierdzone: świadectwem odbioru 3.1 w pełnym zakresie (dotyczy składu chemicznego i 

własności wytrzymałościowych) zgodnie z normą PN-EN 10204. 

• producent np.: METKOM, FLABOFORM, BUHLMANN, TASTA, BOWIM, HEWI. 

Zaproponowani producenci kształtek podani są przykładowo. Dopuszcza się stosowanie 

kształtek producentów o parametrach równoważnych lub wyższych od zaproponowanych po 

uprzedniej akceptacji Projektanta i Inwestora. 

8. Kołnierze 

Kołnierze wykonać wg normy PN-EN 1092-1, ASME B16.5, PN-EN 1759, odkuwki wg PN-EN 

10222-4. Na powierzchni bocznej wybić: rodzaj materiału, rodzaj przylgi, średnicę nominalną, nr 

normy, według której jest wykonany kołnierz. 

Przeznaczony do zamontowania materiał powinien spełniać następujące wymagania: 

• ciśnienie nominalne:      1,60 MPa 

• posiadać aprobatę techniczną wydaną przez właściwą jednostkę producent powinien 

wystawić deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 

• właściwości wszystkich materiałów i wykonanych z nich elementów stalowych powinny być 

potwierdzone: świadectwem odbioru 3.1 w pełnym zakresie (dotyczy składu chemicznego i 

własności wytrzymałościowych) zgodnie z normą PN-EN 10204. 

• producent np.: METKOM, FLABOFORM, BUHLMANN, TASTA, BOWIM, HEWI. 
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Zaproponowani producenci kołnierzy podani są przykładowo. Dopuszcza się stosowanie 

kołnierzy producentów o parametrach równoważnych lub wyższych od zaproponowanych po 

uprzedniej akceptacji Projektanta i Inwestora. 

9. Ochrona gazoci ągu przed korozj ą 

Wszystkie elementy podziemnych instalacji technologicznych takich jak rury, będą posiadały 

fabryczną zewnętrzną powłokę izolacyjną trójwarstwową klasy A3 lub B3 wg PN-EN ISO 21809-

1 lub izolację fabryczna poliuretanowa kl. B wg PN-EN 10290 lub wg DIN 30677. Podziemne 

elementy technologiczne winny być otoczone piaskiem, zgodnie z dokumentacja technologiczną. 

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość wykonania elementów ochrony antykorozyjnej w 

zgodności z niniejszym opracowaniem oraz wymaganiami Inwestora. 

9.1. Ochrona antykorozyjna elementów podziemnych 

a) Izolacja i zabezpieczenie połączeń spawanych 

Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją przy użyciu izolacji np.: ALTENE, 

zgodnie z normą DIN 30672,  

• system taśmowy Atagor C50.1 firmy ALTENE (primer Atagor P27, taśma Atagor N 1822.30 z 

zakładką 50%. taśma Atagor N 122.30 z zakładką 50%). 

Badanie szczelności powłok izolacyjnych za pomocą poroskopu wysokonapięciowego przed 

zasypaniem - brak przebicia przy napięciu nie więcej niż 15 kV. 

Zaproponowany producent izolacji podany jest przykładowo. Dopuszcza się stosowanie izolacji 

producentów o parametrach równoważnych lub wyższych od zaproponowanego po uprzedniej 

akceptacji Projektanta i Inwestora. 

b) Naprawa defektów 

• Defekty w fabrycznych powłokach rur naprawiać, w zależności od ich wielkości, kitami 

chemoutwardzalnymi, łatkami termokurczliwymi z wypełniaczem i ewentualnie z podkładem, 

materiałami stosowanymi do izolowania połączeń spawanych (w przypadku dużych defektów 

- po zdjęciu pozostałości izolacji fabrycznej na obwodzie rury). 

• Defekty w fabrycznych powłokach poliuretanowych podziemnej armatury i kształtek należy 

naprawiać kompatybilnymi materiałami, w zależności od rodzaju uszkodzeń, takimi jak np. 

żywice/kity poliuretanowe (np. Protegol, Densoild FK 2C) lub taśmami na bazie amorficznych 

poliolefin (np. Stopaą CZ (H) z wypełniaczem FN4200/4100). 

Zaproponowani producenci izolacji podani są przykładowo. Dopuszcza się stosowanie izolacji 

producentów o parametrach równoważnych lub wyższych od zaproponowanych po uprzedniej 

akceptacji Projektanta i Inwestora. 
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c) Inne materiały 

W niewielkim zakresie, do drobnych prac izolacyjnych, dopuszcza się stosowanie na placu 

budowy systemów nawojowych kl. C z wewnętrzną taśmą samowulkanizującą o przyczepności 

do stali nie mniejszej niż 6 N/mm, przykładowo: 

• system taśmowy C 50C firmy Vogelsang (primer Testo-S, taśma Testo 1.2 H  

z zakładką 50%, taśma Evolen PE 0,5 z zakładką 50%).  

• system taśmowy C 50 Densolen firmy Denso (primer HT, taśma AS 39P  

z zakładką 50%, taśma R 20 HT z zakładką 50%). 

• system taśmowy Atagor C50.1 firmy Altene (primer Atagor P27, taśma Atagor N 1822.30 z 

zakładką 50%. taśma Atagor N 122.30 z zakładką 50%). 

Badanie szczelności powłok izolacyjnych za pomocą poroskopu wysokonapięciowego przed 

zasypaniem - brak przebicia przy napięciu nie więcej niż 15 kV. 

Zaproponowani producenci izolacji podani są przykładowo. Dopuszcza się stosowanie izolacji 

producentów o parametrach równoważnych lub wyższych od zaproponowanych po uprzedniej 

akceptacji Projektanta i Inwestora. 

d) Przejście rur „ziemia – powietrze” 

Należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne wg załącznika C Standardu ST-

IGG-0601:2008 wg rysunku C1 lub z powłoki poliuretanowej odpornej na UV o grubości co 

najmniej 1500 m.  

Projektuje się powłokę typu Taśma 3AL4 ALTA SRL. Skład powłoki: 

• podkład gruntujący Primer P-27, 

• warstwa wewnętrzna — taśma antykorozyjna N 1822.30 – nawijana jeden raz na zakład 50%, 

• warstwa zewnętrzna — taśma ochronna 3AL4 – nawijana jeden raz na zakład 50%. 

9.2. Ochrona antykorozyjna elementów naziemnych 

Poniżej przedstawiono zestaw malarski tolerujący gorzej przygotowane powierzchnie nakładane 

ręcznie (pierwszą warstwę zaleca się nakładać pędzlem, natomiast kolejną zaleca się nakładać 

wałkiem). 

• Warstwa podkładowa – gruntująca JOTUN PENGUARD, BUFF. 

• Warstwa nawierzchniowa – ochronna JOTUN HARDTOP XP. 

KOLORYSTYKA: 

• rurociągi ułożone nad ziemią: farba nawierzchniowa w kolorze żółtym RAL 1023, 

Przed przystąpieniem do prac z zakresu ochrony biernej wykonawca jest zobowiązany do 

uzgodnienia z Zamawiającym materiałów izolacyjnych oraz technologii izolowania części 

podziemnej i technologii malowania części naziemnej. 
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UWAGA: 

Dopuszcza się zastosowanie izolacji i farb innych producentów i wykonanych wg innych norm 

niż wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji, jednak o parametrach nie gorszych niż 

elementy zastępowane. 

9.3. Wymagania dotycz ące składowania materiałów 

Materiały do sporządzania powłok powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach 

zgodnie z instrukcją producenta. 

9.4. Uzgodnienie i odbiór ochrony przeciwkorozyjnej  

Przed przystąpieniem do robót w zakresie ochrony biernej Wykonawca robót jest zobowiązany 

do uzgodnienia z Zamawiającym materiałów izolacyjnych oraz technologii izolowania cz. 

podziemnej i technologii malowania cz. nadziemnej.  

Kierownik budowy, po nałożeniu powłok, przeprowadzeniu badań szczelności poroskopem 

wysokonapięciowym, naprawieniu ewentualnych defektów, winien przed zasypaniem 

gazociągów oraz części podziemnej układu technologicznego zgłosić powłoki do odbioru w 

służbie ochrony antykorozyjnej. 

Kierownik budowy wykonuje/organizuje badania powłok malarskich elementów nadziemnych. 

Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać m.in. świadectwo powłokowych zabezpieczeń 

przeciwkorozyjnych oraz Protokół odbioru prac malarskich. 

Dokumentację powykonawczą w zakresie elementów ochrony katodowej należy sporządzić wg 

wymagań określonych prze Inwestora. 

a) Kryteria odbiorowe szczelności powłok izolacyjnych elementów podziemnych 

Przed zasypaniem 

Izolacja orurowania podziemnego i armatury podziemnej winna być bezdefektowa. 

Jako kryterium bezdefektowości izolacji podziemnego orurowania i armatury podziemnej przyjąć 

wynik badania przeprowadzonego poroskopem iskrowym o odpowiednim napięciu (wielkość 

napięcia podano powyżej dla poszczególnych rodzajów izolacji) przed zasypaniem, wskazujący 

na brak nieszczelności powłok. 

10. AKP i telemetria 

10.1. Układ transmisji danych 

W celu zdalnej transmisji danych pomiarowych projektuje się wykorzystanie istniejącej szafki AKP 

z modułem GSM/GPRS zlokalizowanej w pobliżu układów redukcyjno – pomiarowych. Gniazdo 

230 [V] ~50Hz (TNS) do włączenia zasilacza sieciowego w bezpośrednim sąsiedztwie szafki 

AKP. 
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10.2. Układ zasilania AKP 

Urządzenia pomiarowe należy zasilić z istniejących gniazd sieciowych 230 [V] ~50Hz (TNS). 

Przelicznik zasilany będzie poprzez interfejs CZAK-03 z szafki AKP. 

11. Instalacja uziemiaj ąca i odgromowa 

Celem zapewnienia ciągłości galwanicznego połączenia konstrukcji technologicznej w złączach 

kołnierzowych zostały zastosowane co najmniej 2 śruby o łącznym przekroju nie mniejszym niż 

50 [mm2] zabezpieczone przed odkręceniem podkładką koronkową (podkładką ząbkowaną 

zewnętrznie wg DIN 6798A). Śruby te na poszczególnych złączach kołnierzowych będą 

oznakowane farbą koloru czerwonego. W ramach ochrony odgromowej jak również dla 

wyrównania potencjałów i ochrony przed elektrycznością statyczną wszystkie elementy metalowe 

i konstrukcje stalowe układów połączone będą między sobą uziomem technologicznym. 

Projektowaną instalację układów należy podłączyć do istniejącej instalacji uziemiającej, do której 

za pomocą taśmy ocynkowanej Fe-Zn 30x4 [mm] będą podłączone wszystkie elementy 

konstrukcji wsporczej i rurociągi. Zaciski probiercze należy instalować na wysokości nim. 0,3 [m.] 

nad poziomem gruntu.  

12. Separacja elektryczna – monobloki izoluj ące 

Na terenie układu nie przewiduje się zabezpieczeń w postaci podziemnych monobloków 

izolujących. 

13. Wyposa żenie brygady 

Podczas wykonywania prac, a w szczególności gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych 

pracownicy wykonujący prace muszą być wyposażeni w obuwie, ubrania robocze i środki ochrony 

indywidualnej adekwatne do wykonywanej pracy. 

Urządzenia, sprzęt i narzędzia:  

• znaki drogowe, zapory drogowe i stojaki, 

• pomosty drewniane dla pieszych, bale drewniane, okrąglaki, 

• wypraski stalowe, 

• zestawy oświetleniowe, 

• tablice ostrzegawcze i informacyjne, 

• poła ręczna lub elektryczna, 

• siekiera, młotek, 

• młoty spalinowe lub pneumatyczne , 

• łopaty, sztychówki, piaskówki, kilofy, drągi stalowe, 

• drabina, ubijak mechaniczny, 

• samochód sieciowy, 
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sprzęt bhp i p. poż.:  

• metanomierz, 

• gaśnice, 

• koce gaśnicze, 

• okulary ochronne, 

• szelki bezpieczeństwa z linkami, przy wykopach o głębokości powyżej 1,2 m, 

• rękawice ochronne drelichowe, 

• nauszniki ochronne, 

• kamizelka ostrzegawcza pomarańczowa lub inna odzież wyposażona w elementy 

odblaskowe o barwie żółtej lub pomarańczowej, 

• apteczka pierwszej pomocy. 

14. Nadzór nad budow ą. 

Instytucje sprawujące nadzór nad budową:  

• Inspektor nadzoru inwestorskiego (wyspecjalizowana jednostka inspekcyjna). 

• Projektant. 

15. Oznakowania urz ądzeń 

Układy rurowe, zawory odcinające, urządzenia i armaturę układów gazowych należy oznakować 

kolejnymi numerami i opisać na schemacie technologicznym – zgodnie z ustaleniami z 

Inwestorem. Schemat powinien być umieszczony w widocznym miejscu. Na armaturze należy 

oznakować położenie organów zamykających (otwarte – zamknięte). Należy również oznakować 

kierunek przepływu gazu. 

15.1. Kolorystyka oznakowa ń 

Dla oznakowań przyjmuje się zgodnie z ST-IGG-0501 „Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla 

ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie – Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz 

przekazania do użytkowania” następującą kolorystykę: 

• Rurociągi gazowe – kolor żółty, 

• Pokrętła armatury – kolor czerwony, 

• Kierunek przepływu (strzałka kierunkowa) – kolor czarny, 

• Rurociągi gazowe o ciśnieniu do 10 kPa włącznie – jeden pasek czerwony o szerokości 15 

[mm]. 

• Rurociągi gazowe o ciśnieniu od 10 kPa do 0,5 MPa włącznie – dwa paski czerwone o 

szerokości 15 [mm] i odległości między nimi 20 [mm]. 

• Rury wydmuchowe i upustowe z urządzeń odpowietrzających i zabezpieczających – kolor 

żółty. 
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• Armatura zaporowo-upustowa i pozostałe urządzenia – kolor żółty lub kolor dostawcy. 

15.2. Tablice ostrzegawcze i informacyjne 

Układy gazowe powinny być wyposażone w: 

• Tablicę informacyjną zawierającą co najmniej: 

o nazwę, adres i telefon użytkownika układów, 

o telefon Pogotowia Gazowego, 

o telefon Państwowej Straży Pożarnej, 

o telefon Pogotowia Ratunkowego, 

o telefon Ratunkowego Centrum Powiadamiania 

• tablice ostrzegawcze o następującej treści: 

UWAGA GAZ 
Nieupowa żnionym wst ęp wzbroniony 

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu wzbronione  
Zakaz używania urz ądzeń powoduj ącej iskrzenie w tym 

równie ż telefonów komórkowych 
Niebezpiecze ństwo wybuchu 

Możliwo ść wyst ąpienia atmosfery wybuchowej „Ex” 
Strefa „2” zagro żenia wybuchem  

Tablice ostrzegawcze oraz informacyjne powinny być umieszczone w widocznym miejscu. 

Tablice ostrzegawcze oraz informacyjne muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i 

eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego 

(Dz.U.2010.2.6.). 

16. Roboty ziemne 

Prace ziemne prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003.47.401). 

17. Technologia prowadzenia budowy 

Kolejność wykonywania prac technologicznych i budowlanych: 

• Przekazanie placu budowy. 

• Wyznaczenie geodezyjne obiektów. 

• Instrukcja i szkolenie pracowników na miejscu pracy przez osobę odpowiedzialna za 

wykonywanie prac. 

• Określenie lokalizacji prac z wyznaczeniem miejsc prac montażowo – spawalniczych. 

• Przygotowanie i zagospodarowanie placu robót. 

• Rozstawienie sprzętu: montażowego, BHP i ochrony p-poż. oraz potrzebnych materiałów. 
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• Odkrycie miejsc przewidzianych do montażu elementów technologicznych. 

• Przygotowanie wykopów dla przeprowadzenia prac montażowych. 

• Montaż układów projektowanych – prace właściwe na terenie zakładu (zgodnie z pkt. III/3). 

• Prace spawalnicze. 

• Badania nieniszczące spoin nowo zabudowanych odcinków gazociągu – układów 

technologicznych. 

• Prace izolacyjne niezaizolowanej zabudowanej armatury i kształtek. 

• Badania izolacji. 

• Odbiór techniczny. 

• Zagazowanie instalacji w porozumieniu ze służbami eksploatacyjnymi Inwestora. 

• Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej po zakończeniu zadania. 

• Odbiór końcowy. 

Przed rozpoczęciem wykonywania prac gazoniebezpiecznych Wykonawca powinien powiadomić 

Inwestora o zamiarze rozpoczęcia w/w prac. 

Wykonawca prac powinien uzgodnić dokładny termin wykonania prac budowlanych z 

Inwestorem.   

Wykonawca powinien przed przystąpieniem do prac opracować i uzgodnić z Inwestorem prace 

w obszarze robót gazoniebezpiecznych „Polecenie wykonywania pracy gazoniebezpiecznej”. 

„Polecenie wykonywania pracy gazoniebezpiecznej” związane z budową należy uzgodnić z 

Inwestorem z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem. 

Prace gazoniebezpieczne powinny być nadzorowane przez pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje na stanowisku dozoru oraz wykonywane przez pracowników 

posiadających odpowiednie kwalifikacje na stanowisku eksploatacji urządzeń energetycznych, 

uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego. 

Prace gazoniebezpieczne powinny być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników, z 

których przynajmniej jeden powinien mieć uprawnienia na stanowisku dozoru. 

W każdym miejscu pracy, w którym wykonuje pracę zespół pracowników, powinien być 

wyznaczony kierujący tym zespołem. 

Kierujący zespołem powinien posiadać dodatkowo ważne świadectwo kwalifikacyjne 

uprawniające do wykonywania prac na stanowisku dozoru. 

Pracownicy wykonujący prace powinni posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające 

do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji. 

Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej wystawia pracodawca lub osoba przez niego 

upoważniona. 

Pracodawca prowadzi wykaz osób upoważnionych do wydawania poleceń pisemnych na prace 

gazoniebezpieczne. 
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Pracownicy, którzy zostali wyznaczeni do wykonywania prac gazoniebezpiecznych na podstawie 

polecenia ustnego, powinni przed rozpoczęciem prac, zostać zapoznani z procedurą, 

instrukcjami wykonywania tych prac oraz otrzymać informację o występujących zagrożeniach i 

zasadach bezpiecznego prowadzenia prac i potwierdzić pisemnie ten fakt na Karcie pracy lub w 

inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej komórce organizacyjnej. 

Kierujący zespołem odpowiada za: 

• stosowanie się do ustaleń zawartych w poleceniu, 

• posiadanie w miejscu wykonywania prac instrukcji robót, schematu technologicznego lub 

szkicu sytuacyjnego, 

• dopuszczenie do pracy wyłącznie pracowników posiadających dokumenty potwierdzające ich 

kwalifikacje, 

• przeprowadzenie instruktażu dla kierujących zespołami, 

• zorganizowanie prac gazoniebezpiecznych i kierowanie nimi z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa i rygorów technologicznych, 

• bieżące przekazywanie właściwej Dyspozycji informacji o zaawansowaniu prac, 

• prowadzenie zapisów na druku polecenia. 

Przy opracowywaniu instrukcji należy: 

• dokonać rozeznania zakresu pracy wg dokumentacji projektowej, technologiczno – ruchowej 

lub podkładów geodezyjnych, 

• dokonać rozeznania w terenie /w przypadku prac sieciowych/ lub na terenie obiektu 

technologicznego, elementów związanych z organizacją pracy i potrzebnymi środkami 

technicznymi, 

• sporządzić szkic sytuacyjny i określić na schemacie technologicznym istotne szczegóły 

dotyczące wykonania pracy /np.: miejsce pomiarów ciśnienia, miejsce odcięć, itp./, 

• określić strefy zagrożenia wybuchem, 

• określić czas potrzebny do wykonania pracy, 

• dokonać wstępnych ustaleń z Dyspozycją na temat ewentualnych ograniczeń w ruchu 

sieciowym danego urządzenia lub obiektu technologicznego, 

• dokonać ustaleń z użytkownikiem obiektów na temat przygotowania sieci lub instalacji do 

robót, 

• dokonać uzgodnień z właścicielami uzbrojenia podziemnego znajdującego się w strefie 

prowadzenia prac, 

• dokonać uzgodnień z zarządzającym drogami w razie prowadzenia prac w pasie drogowym, 

• ustalić siły i środki techniczne potrzebne do realizacji prac, 

• ustalić zasady i środki łączności, 

• ustalić sprzęt ochrony indywidualnej, odzież ochronną i sprzęt ppoż. 
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W poleceniu pisemnym należy określić: 

• miejsce i rodzaj wykonywania pracy, 

• termin wykonywania pracy, 

• imienny wykaz pracowników wyznaczonych do wykonywania prac, 

• kierującego zespołem, 

• niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

• niezbędny sprzęt przeciwpożarowy, 

• przyrządy do wykrywania obecności metanu i pomiaru stężenia tlenu, 

• środki łączności, 

• środki do udzielania pierwszej pomocy, 

• instrukcję wykonywania prac, 

• wykaz środków technicznych i ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa, 

• szkic sytuacyjny miejsca pracy lub schemat technologiczny urządzeń z zaznaczonym 

miejscem odcięcia dopływu gazu. 

Wymagania BHP, ppoż. i ochrony środowiska: 

W czasie prowadzenia prac gazoniebezpiecznych należy przestrzegać wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, określonych w odrębnych przepisach 

oraz postępować zgodnie z poniższymi warunkami: 

• prace gazoniebezpieczne w pomieszczeniach technologicznych lub przy urządzeniach 

technologicznych oraz w wykopach o głębokości powyżej 1,5 m, w których znajduje się 

czynny gazociąg, powinny być wykonywane przy ciągłym pomiarze stężenia metanu i tlenu, 

• dopuszcza się wykonywanie prac z użyciem ognia w pomieszczeniach i wykopach 

zagrożonych powstaniem wybuchu, pod warunkiem że stężenie metanu w mieszaninie z 

powietrzem w pomieszczeniu nie przekracza 10% DGW, zaś w wykopach nie przekracza 

40% DGW, 

• przy prowadzeniu prac gazoniebezpiecznych innych niż z użyciem ognia otwartego, po 

stwierdzeniu stężenia gazu ziemnego w mieszaninie z powietrzem przekraczającego 40 % 

DGW /czyli ~ 2, %obj./ lub stwierdzenia obniżenia zawartości tlenu w powietrzu poniżej 18%, 

prace należy przerwać i wyprowadzić pracowników poza zagrożoną strefę oraz podjąć 

działania zabezpieczające celem skutecznego ograniczenia wypływu gazu i obniżenia jego 

stężenia. Do czasu obniżenia stężenia gazu, ewentualne wprowadzanie ludzi do przestrzeni 

zagrożonej wybuchem może się odbywać tylko w ubraniach antyelektrostatycznych z 

zastosowaniem nw. zabezpieczeń: 

o środków ochrony indywidualnej 

o sprzętu przeciwpożarowego, 

o środków do udzielania pierwszej pomocy, 
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• po przerwaniu prac na rozszczelnionym gazociągu w wykopie, należy opuścić wykop. Przed 

ponownym wejściem do wykopu należy sprawdzić, czy nie ma w nim gazu. Sprawdzenia tego 

należy dokonać przez pomiar stężenia metanu i tlenu w wykopie, nie wchodząc do niego, 

• po wyczerpaniu dostępnych środków i braku warunków bezpiecznego wykonania pracy, 

należy postępować jak w przypadku niezgodności eksploatacyjnej, 

• w przypadku gdy stężenie tlenu w miejscu wykonywania pracy obniży się poniżej 18%, prace 

należy wykonywać przy zastosowaniu izolującego sprzętu ochrony dróg oddechowych, 

• kierujący zespołem lub koordynator decyduje o doborze i użyciu środków ochrony 

indywidualnej i sprzętu bhp i ppoż. na każdym etapie prowadzenia prac, 

• w przypadku powstania zagrożenia życia i zdrowia ludzi podczas wykonywania prac 

gazoniebezpiecznych należy: 

o przerwać pracę, 

o ewakuować pracowników z miejsca zagrożenia, 

o zabezpieczyć miejsce pracy, 

o zawiadomić niezwłocznie poleceniodawcę, 

• przed rozpoczęciem prac polegających na demontażu metalowych elementów stalowej sieci 

gazowej napełnionej gazem ziemnym, należy założyć połączenia zapewniające ciągłość 

elektryczną, 

• w przypadku konieczności prowadzenia prac przy elementach sieci gazowej stalowej 

z czynną ochroną katodową, należy ją wyłączyć przed rozpoczęciem prac, 

• w przypadku konieczności prowadzenia prac przy elementach sieci gazowej napełnionych 

gazem, wykonanych z tworzyw sztucznych, w czasie trwania prac należy zapewnić 

odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, 

• w strefie zagrożenia wybuchem, w tym w obiektach technologicznych, w których może 

wystąpić atmosfera wybuchowa, zabrania się używania urządzeń powodujących iskrzenie, w 

tym również telefonów komórkowych, 

• na stacji gazowej przy uruchomionym przewodzie obejściowym należy zapewnić stałą 

obsługę. 

Zakończenie prac: 

• bezpośrednio po zakończeniu prac, kierujący zespołem/koordynator informuje o tym 

Dyspozycję, 

• druk polecenia wraz ze stosownymi dokumentami, kierujący zespołem/koordynator 

przekazuje niezwłocznie poleceniodawcy z adnotacją o zakończeniu prac, wystąpieniu 

niezgodności eksploatacyjnych lub przerwaniu prac, 

• w razie niewykonania pełnego zakresu prac, poleceniodawca w porozumieniu 

z użytkownikiem odpowiedzialnym za eksploatację obiektu decyduje o dalszych działaniach. 
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Ewidencja wydanych poleceń i wykonanych prac gazoniebezpiecznych: 

• Każda komórka organizacyjna zakładu, w której wydawane są polecenia na prace 

gazoniebezpieczne prowadzi w swoim zakresie rejestr poleceń na wykonanie prac 

gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych. 

Wykonawca powinien przed przystąpieniem do prac opracować i uzgodnić z Inwestorem 

"Instrukcję technologiczną prowadzenia robót budowlano-montażowych w sąsiedztwie czynnej 

sieci gazowej", która powinna zawierać: 

• zakres i sposób wykonywanych prac, 

• harmonogram prowadzenia robót, 

• zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi pracami, 

• instrukcję zabezpieczenia obiektów podczas prowadzenia prac na czynnych gazociągach, 

• technikę i częstotliwość pomiaru stężeń gazu, 

• wykaz narzędzi i sprzętu, 

• wykaz sprzętu p.poż. 

• warunki techniczne przekazania obiektu użytkownikowi. 

Prace związane z wykonywaniem prób ciśnieniowych należy zlecić wyspecjalizowanej firmie 

posiadającej niezbędne urządzenia i aparaturę oraz przeszkolony personel w zakresie 

wykonywania w/w badań. 

Prace hermetyczne / włączeniowe bez konieczności upust gazu do atmosfery należy zlecić 

wyspecjalizowanej firmie posiadającej niezbędne urządzenia i aparaturę oraz przeszkolony 

personel w zakresie wykonywania podłączeń do czynnych gazociągów średniego ciśnienia. 

Wykonawca prac wstrzymujących przepływ powinien przedstawić Inwestorowi: 

• dane techniczne przeznaczonych do zamontowania elementów konstrukcyjnych układów 

podłączeniowych i urządzeń do zatrzymania przepływu, 

• aprobaty techniczne i atesty materiałowe stosowanych elementów, 

• technologię spawania. 

Kierujący zespołem oraz każdy pracownik przed przystąpieniem do prac ma obowiązek zapoznać 

się z kartami charakterystyki substancji i mieszanin, jakie będą użytkowane podczas 

wykonywania prac na skutek czego składa stosowane oświadczenie. 

Kierujący zespołem wraz z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy przed 

przystąpieniem do prac ma obowiązek opracować ocenę ryzyka zawodowego dla zagrożeń 

występujących podczas ich wykonywania. 

Wszystkie prace budowlane należy bezwzględnie wykonywać pod nadzorem służb 

eksploatacyjnych Inwestora. 

Prace przy użyciu ciężkich maszyn takich jak koparki i dźwigi, wiążą się z wieloma zagrożeniami 

zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych. Bardzo ważne jest zachowanie wymogów 
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bezpiecznej pracy. Operator obsługujący dany sprzęt powinien posiadać niezbędną wiedzę oraz 

powinien posiadać stosowne uprawnienia.  

Do zakresu obowiązków operatora sprzętu ciężkiego należy: 

• przygotowanie maszyny do pracy, 

• obsługa, 

• kontrola, 

• usuwanie drobnych usterek. 

Maszyna powinna być sprawna technicznie, być obsługiwana zgodnie z instrukcją eksploatacji 

producenta oraz instrukcją bezpiecznej obsługi. 

Maszyna powinna być wyposażona w środki ochrony przed zagrożeniami spowodowanymi 

emisją lub wyrzucaniem substancji, materiałów bądź przedmiotów. Maszyny stwarzające 

zagrożenia emisją gazów, oparów muszą być wyposażone w odpowiednie obudowy. Obudowy / 

osłony powinny uniemożliwiać bezpośredni dostęp do strefy niebezpiecznej maszyny. 

Należy pamiętać, że przy wykonywaniu prac sprzętem ciężkim należy wyznaczyć w terenie  strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

Ze względu na dużą swobodę ruchu operatorzy sprzętu ciężkiego powinni być wyposażeni w 

dopasowane ubranie robocze. 

Przy wykonywaniu prac z użyciem ciężkiego sprzętu należy zachować szczególną ostrożność, 

nie wolno lekceważyć żadnych zagrożeń. 

Zabronione jest przebywanie ludzi w zasięgu podnoszonej konstrukcji lub urządzeń dźwigowych. 

Ręcznie naprowadzać można dopiero wtedy, gdy dany element znajduje się bezpośrednio nad 

miejscem posadowienia, w małej odległości od ziemi. 

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

18.1. Kategoria wymaga ń jakościowych. 

Projektowane elementy zakwalifikowano do kategorii wymagań jakościowych D wg PN-EN 

12732. 

Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi: 

• certyfikat systemu jakości zgodny z PN-ISO 9001, 

• certyfikat system jakości w spawalnictwie zgodnie z PN-EN ISO 3834-1 i PN-EN ISO 3834-2, 

• uprawnienie zakładu wydane przez UDT do wytwarzania urządzeń i/lub elementów 

materiałów, wytwarzania w zakresie montażu, naprawy lub modernizacji urządzeń 

podlegających dozorowi technicznemu, 

• uprawnienia nadzoru spawalniczego zgodne z PN-EN ISO 14731, 

• uprawnienia spawaczy zgodne z PN-EN 287-1 lub PN-EN ISO 9606-1 – do spawania 

urządzeń podlegających pod UDT świadectwa egzaminu spawaczy powinny być wystawione 

przez Urząd Dozoru Technicznego, 
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• instrukcje technologiczne spawania (WPS) zgodne z PN-EN ISO 15609-1, obejmujące swoim 

zakresem wykonanie napraw spoin, które nie spełniły warunków akceptacji, 

• do uznania służbom spawalniczym Operatora dokumentację spawalniczą (przed 

rozpoczęciem spawania) celem uzgodnienia. 

Dokumentacja spawalnicza powinna zawierać: 

o WPS – tj. wszystkie instrukcje technologiczne spawania WPS dotyczące całego zakresu 

wykonywanych prac, wraz z przynależnymi protokołami WPQR, 

o Wykaz materiałów przeznaczonych do wbudowania wraz z obowiązującymi  

świadectwami 3.1 (w pełnym zakresie), 

o Schemat spoin wszystkich obiektów stacji w skład których wchodzą elementy kształtowe 

wraz z ich oznaczeniem odpowiadającym książce spawek i dziennikowi spawania, 

o plan spawania i kontroli złączy spawanych, 

• wykonawca powinien posiadać uznaną technologię spawania wg PN-EN ISO 15614-1, PN-

EN ISO 15614-1. 

Wszystkie wykryte wady spoin należy bezwzględnie udokumentować w dzienniku spawania. 

Wykonawca powinien uzgodnić z Inwestorem: 

• wykonywanie nadzoru ze strony Inwestora. 

18.2. Sprawdzenie wymaga ń ogólnych. 

Sprawdzanie wymagań ogólnych należy przeprowadzać przez oględziny rurociągu oraz 

sprawdzenie zaświadczeń dotyczących wbudowanej armatury, rur i kształtek.  

Dokumenty kontroli zastosowanych rur stalowych - wg PN-EN 10204. 

Rodzaje dokumentów kontroli przekazywane zamawiającemu:  

• zaświadczenie o jakości,  

• atest,  

• atest specjalny lub świadectwo odbioru „3.1”,  

• próba udarności rur i kształtek w minimalnej temperaturze pracy rurociągu T = - 30OC, 

• protokół odbioru.  

Wszystkie materiały dodatkowe do spawania muszą posiadać świadectwo odbioru „3.1” (w 

odniesieniu do składu chemicznego oraz właściwości wytrzymałościowych) – wg PN-EN 10204. 

Dokumenty kontroli powinny być podpisane lub zaopatrzone w znak osoby (osób) 

odpowiedzialnej za ich potwierdzenie. 

Jeżeli wyrób jest dostarczany przez kooperanta lub pośrednika, wówczas kooperant lub 

pośrednik powinien przekazać zamawiającemu całą dokumentację wytwórcy, sporządzoną 

zgodnie z normą PN-EN 10204, bez jakichkolwiek zmian.  
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Jeżeli kooperant lub pośrednik zmienił w jakikolwiek sposób stan lub wymiary wyrobu, to powinien 

dostarczyć dodatkowy dokument potwierdzający te nowe cechy wyrobu.  

18.3. Cechowanie materiałów 

Cechowanie materiałów powinno zawierać poniższe dane 

• nazwę lub znak wytwórcy, 

• nr normy i jej arkusza, 

• znak stali, 

• rodzaj, 

• znak przedstawiciela odbiorcy, 

• nr identyfikacyjny, który umożliwi przyporządkowanie wyrobów lub dostarczonej partii do 

odpowiedniego dokumentu kontrolnego. 

18.4. Badania nieniszcz ące. 

Zakresy badań nieniszczących złączy spawanych rurociągów gazu: 

18.4.1. Badania wizualne. 

Badaniami wizualnymi przeprowadzanymi na całym obwodzie rury powinno być objętych 100% 

połączeń spawanych.  

Badania wizualne należy przeprowadzić zgodnie z normą: 

• PN-EN ISO 17637 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy 

spawanych, 

• PN-EN ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem 

spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych. 

18.4.2. Badania Radiograficzne. 

Wszystkie spoiny doczołowe (spoiny obwodowe rur) po pozytywnych wynikach z badań 

wizualnych powinny być w 100% poddane badaniom radiograficznym. 

Badania radiograficzne prowadzić zgodnie z normą: 

• PN-EN ISO 17636 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 

spawanych, 

• PN-EN ISO 5579 Badania nieniszczące. Badania radiograficzne materiałów metalowych z 

zastosowaniem błon i promieniowa X lub gamma.  

• PN-EN ISO 10675 Badania nieniszczące spoin. Kryteria akceptacji badań radiograficznych. 

Kwalifikacje personelu wykonującego badania nieniszczące powinny być zgodne z normą PN-EN 

ISO 9712 Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących. 
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Wyniki z badań wizualnych w przypadku nieakceptowanego poziomu jakości oraz wszystkie z 

pozostałych metod badań powinny być udokumentowane. 

Spoiny powinny odpowiadać ”poziomowi jakości B” wg PN-EN ISO 5817.  

18.4.3. Badania Penetracyjne PT. 

Wszystkie spoiny pachwinowe po pozytywnych wynikach z badań wizualnych powinny być w 

100% poddane badaniom penetracyjnym. 

Badania penetracyjne prowadzić zgodnie z normą: 

• Spoiny pachwinowe, króćce: Badania penetracyjne wg normy PN-EN ISO 3452-1 

Kryteria akceptacji złączy spawanych określa załącznik G1 normy PN-EN 12732. 

18.5. Spawanie elementów rurowych. 

• przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy uzgodnić Technologiczną 

Instrukcję Spawania wg PN-EN ISO 15609-1 z Inwestorem. 

• wykonawca powinien spełniać wymagania określone normą PN-EN 12732 (uprawnienia i 

kwalifikacje zakład, nadzoru spawalniczego i spawaczy) 

• prace spawalnicze należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-EN 12732 

• wykonawca powinien prowadzić dzienniki spawania 

• w przypadku wykonywania złączy spawanych w temperaturze poniżej +5OC lub w 

niesprzyjających warunkach mogących negatywnie wpłynąć na jakość złączy spawanych 

wykonawca zobowiązany jest do określenia w odpowiedniej procedurze szczegółowych 

wytycznych spawania w określonych warunkach pogodowych. Procedura podlega 

zatwierdzeniu przez służby spawalnicze operatora sieci przed podjęciem prac spawalniczych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takich środków i metod zaradczych, 

adekwatnych do występujących zagrożeń, aby spawanie odbywało się w warunkach, które 

nie wpłyną ujemnie na jakość wykonywanych złączy spawanych. W przypadku spawania w 

temperaturze poniżej +5OC oraz w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza należy 

stosować podgrzewanie osuszające do temperatury min. 80…100OC 

• w przypadku, gdy zachodzi konieczność cięcia lub gdy materiały podstawowe nie są 

zukosowane fabrycznie, należy je przygotować do spawania zachowując następujące 

wymagania:  

o przygotowanie do spawania brzegów elementów rurowych i armatury, o tej samej 

grubości ścianek należy przeprowadzać w zależności od stosowanej metody spawania 

zgodnie z Instrukcją Technologiczną Spawania - WPS wg PN-EN ISO 15609-1. 

o brzegi elementów rurowych i armatury należy ukosować, aby spaw był odpowiedniej 

jakości. 

o należy zachować prostopadłość płaszczyzny cięcia elementów rurowych 

przygotowywanych do spawania w stosunku do ich osi wzdłużnych.  Odchyłki 
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płaszczyzny cięcia nie powinny przekraczać 1mm dla rur o średnicach do DN = 220 mm  

i 1,6 mm dla rur o średnicach większych od 220 mm. 

o przygotowanie brzegów elementów rurowych i armatury o różnej grubości ścianek 

dopuszcza się stosować, gdy różnica grubości ścianek nie przekracza 20% grubości 

ścianki cieńszej. 

• brzegi do spawania elementów rurowych i armatury o tej samej grubości ścianki należy 

przygotować zgodnie z PN-EN ISO 9692-2 i PN-ISO 6761 

• brzegi do spawania elementów rurowych i armatury o różnej grubości ścianek złącza 

doczołowego należy przygotować zgodnie z PN-EN 1708-1 

• w przypadku wykonania wadliwych połączeń spawanych: 

o dopuszcza się  tylko jednorazową naprawę niezgodnego z wymaganiami odcinka spoiny, 

o naprawę miejscową złącz należy stosować w przypadku kiedy niedopuszczalne 

niezgodności spawalnicze występują na długości nie przekraczającej 20% długości 

spoiny, 

o w przypadku pęknięć miejscowa naprawa jest niedopuszczalna – należy dokonać 

naprawy spoiny poprzez wycięcie i położenie nowej, 

o gdy niedopuszczalne niezgodności spawalnicze skupione są na długości większej niż 

20% długości spoiny lub gdy niezgodności te występują w dwóch lub więcej miejscach 

należy wyciąć całą wadliwą spoinę i ponownie ją wykonać, 

o po wykonaniu naprawy – spoiny powinny być poddane badaniom wizualnym i badaniom 

radiograficznym. 

• wykonawstwo, badania, ocenę i dokumentowanie należy prowadzić zgodnie z aktualnym 

stanem normatywno – prawnym i uzgodnieniami z Inwestorem. 

• Odległość osi króćca lub odgałęzienia wspawanego w rurociąg od osi spoiny obwodowej 

rurociągu nie może być mniejsza niż 0,9 Dz (Dz – średnica zewnętrzna króćca lub 

odgałęzienia), przy równoczesnym zachowaniu wzajemnej odległości krawędzi spoin króćca 

lub odgałęzienia od krawędzi spoiny rurociągu minimum 40 [mm]. 

• Przed przystąpieniem do robót wykonawca uzgodni z Inwestorem wzory dzienników 

spawania, protokołów badań nieniszczących, dostarczy uprawnienia personelu 

wykonującego badania nieniszczące oraz uprawnienia laboratorium badań, uprawnienia 

spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego. Ponadto Wykonawca wykona i uzgodni z 

Inwestorem plan spawania i kontroli złączy spawanych. 

18.6. Sprawdzenie wytrzymało ści i szczelno ści. 

Przed przystąpieniem do wykonywania próby Inwestor powołuje komisję do przeprowadzenia 

próby. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Wykonawcy i przyszłego 

Użytkownika. Komisja sprawuje nadzór nad przebiegiem próby i sporządza protokół. Komisja ta 
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dopuszcza układy do próby po otrzymaniu pisemnego oświadczenia Wykonawcy elementów 

gazociągu i Inspektora nadzoru budowy, stwierdzającego zgodność wykonania układów z 

projektem oraz przygotowanie go do prób. Komisja sporządza protokół z przeprowadzenia próby 

wytrzymałości i szczelności, który zawierać powinien: datę sporządzenia protokołu, nazwę 

wykonawcy układów, nazwę obiektu do którego należą badane układy, nazwę firmy wykonującej 

próbę, nazwę inwestora, nazwę przyszłego użytkownika, parametry próby, wynik próby i klauzulę 

dopuszczającą do odbioru końcowego z określeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego. 

18.7. Zakres próby wytrzymało ści i szczelno ści. 

Układy stacji gazowej przygotowane do montażu zostaną poddane próbie wytrzymałości i 

szczelności, przy zamontowanej armaturze (w miejscu podgrzewaczy, reduktorów i gazomierzy 

należy zamontować proste odcinki rury). 

Przewiduje się wykonanie próby wytrzymałości i szczelności w podziale na jeden zespół urządzeń 

(1 etap): 

• hydrauliczna próba wytrzymałości i szczelności – gazociąg przyłączeniowy wraz z układami 

redukcyjno – pomiarowymi SR4 i SR6 średniego ciśnienia. 

18.8. Warunki dopuszczenia układów technologicznych  do przeprowadzenia próby. 

Próbę należy zlecić takiej firmie, która dysponuje dostatecznie wyszkolonym personelem, 

nadzorem kierowniczym i niezbędnym wyposażeniem. Przed rozpoczęciem badań należy 

przygotować niezbędną dokumentację (wymiary przewodów, dane materiałowe, dane o 

elementach rurociągów itp.) w formie opracowanej dokumentacji badań. 

Wszystkie wmontowane w czasie próby elementy rurociągu (np. kształtki, armatura) muszą być 

zwymiarowane na ciśnienie próbne. 

Elementy konstrukcyjne potrzebne do przeprowadzenia testu wytrzymałości i szczelności muszą 

być przewymiarowane w stosunku do rurociągów i zapewniać co najmniej 1,1-krotne 

bezpieczeństwo w stosunku do granicy plastyczności materiału rury. Przy konstruowaniu króćców 

przyłączeniowych do tłoczenia czynnika próbnego należy uwzględnić ewentualne obciążenia 

dynamiczne. 

Podczas próby końce odcinków rur, armatura i połączenia śrubowe muszą być odkryte i dostępne 

dla kontroli wizualnej. Przed i w czasie próby należy zapewnić, aby przewody manometrów były 

drożne. 

18.9. Procesy jednostkowe próby ci śnieniowej. 

• Prace organizacyjno – przygotowawcze, 

• Wyposażenie stanowiska prób, 

• Czyszczenie układów przed próbą, 
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• Napełnianie układów czynnikiem próbnym, 

• Przebieg próby ciśnieniowej wytrzymałości i szczelności, 

• Ocena wyników prób, 

• Bezpieczeństwo pracy w czasie prowadzenia prób, 

• Roboty wykończeniowe i porządkowe. 

18.10. Przygotowanie układów do przeprowadzenia pró by ci śnieniowej. 

Układy należy wyposażyć w niezbędne urządzenia, armaturę odcinającą i urządzenia kontrolno-

pomiarowe, zgodnie ze schematem technologicznym przedstawionym na rysunku CZAR-11. 

Armatura użyta do prób powinna być szczelna, co należy skontrolować przed przystąpieniem do 

próby. 

Stanowisko do przeprowadzenia i kontroli przebiegu próby należy zlokalizować w bezpiecznej 

odległości od badanych obiektów.  

Stanowisko prób należy wyposażyć w następujące urządzenia: 

• instalacja rurowa do pompowania i tłoczenia czynnika 

• 1 manometr precyzyjny klasy ± 0,6% 

• 1 rejestrator ciśnienia klasy ±1% 

• 1 termometr do pomiaru temperatury powietrza klasy  ±0,5°C 

• 2 termometry do pomiaru temperatury gruntu klasy  ±0,5°C i zakresie pomiarowym od 0°C do 

+20°C. 

18.11. Medium Próby. 

Próbę ciśnieniową przeprowadzać jako hydrauliczną wodą (gdy temperatura spadnie poniżej zera 

innym płynem niezamarzającym). 

Przy temperaturach powietrza poniżej 0OC rurociąg, armatura i przyrządy pomiarowe powinny 

być zabezpieczone przed zamarznięciem. 

18.12. Ciśnienie i czas trwania próby wytrzymało ści i szczelno ści. 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2013 

poz.640) rodzaj próby i ciśnienie próby powinno wynosić: 

• dla rurociągu średniego ciśnienia – hydrauliczna próba wytrzymałości do ciśnienia równego 

iloczynowi współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego i szczelności do ciśnienia 

równego iloczynowi współczynnika 1,1 i maksymalnego ciśnienia roboczego. 

Ciśnienie robocze gazociągu wynosi: MOP = 0,5 MPa: 

• Warunki przeprowadzenia próby wytrzymałości: 

o Ciśnienie próby ś/c: P=1,5xMOP=1,5x0,5MPa=0,75 MPa. 

o Czas trwania próby t=3 godziny 
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• Warunki przeprowadzenia próby szczelności: 

o Ciśnienie próby ś/c: P=1,1xMOP=1,1x0,5MPa=0,55 MPa. 

o Czas trwania próby t=24h. 

18.13. Technologia próby wytrzymało ści i szczelno ści. 

Tłoczenie czynnika próbnego należy przeprowadzać płynnie i bez przerwy, w dwóch etapach: 

1. do osiągnięcia 30% wartości ciśnienia roboczego, po czym podnoszenie ciśnienia należy 

przerwać i dokonać oględzin rurociągów. Podczas oględzin nie wolno podwyższać ciśnienia. 

Drugi etap podnoszenia ciśnienia można przeprowadzić w razie pozytywnego wyniku 

oględzin. 

2. do osiągnięcia ciśnienia badania wytrzymałości Pprmax 

W czasie badania wytrzymałości przeprowadzanie oględzin rurociągów jest zabronione.  

Rurociągi należy uznać za wytrzymałe, jeżeli w czasie badania wytrzymałości nie zostaną 

stwierdzone nieszczelności, pęknięcia lub odkształcenia. 

Po zbadaniu wytrzymałości należy obniżyć ciśnienie do ciśnienia badania próby szczelności Pps. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. 

Stabilizację przeprowadzić do czasu zrównania się temperatury czynnika próbnego z temperaturą 

ścianki gazociągu, nie krócej niż 24 godziny. 

Należy ustalić stan układu pod względem jego szczelności poprzez oględziny zewnętrzne 

rurociągów i obserwację aparatury kontrolno-pomiarowej.  

W trakcie próby szczelności należy dokonywać pomiarów ciśnienia w układzie i temperatury 

powierzchni rury oraz temperaturę gruntu. W przypadku nieszczelności należy dokonać naprawy 

rurociągu. 

W czasie podnoszenia ciśnienia rejestrowane będą następujące parametry: 

• przyrost ciśnienia w barach, 

• przyrost objętości czynnika próbnego. 

W czasie trwania próby wytrzymałości i szczelności rejestrowane będą następujące parametry: 

• pomiar ciśnienia w rurociągu, 

• pomiar temperatury otoczenia, 

• pomiar temperatury ścianki rurociągu – termometry do pomiaru rozstawione będą wzdłuż 

testowanego odcinka na jego początku i końcu. 

Próby ciśnieniowe należy wykonać wg rysunku nr CZAR-11. 
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18.14. Przebieg próby wytrzymało ści i szczelno ści. 

• Średnie ciśnienie P=0,5 MPa 

Lp. 
Czas 

[T] 
Czas 

[godz.] 
Czynność wykonywana 

Ciśnienie 
[MPa]  

1. 0 – T1 1 Podnoszenie ciśnienia do Ppw  0,2 – 0,75 
2. T1 – T2 3 Próba wytrzymałości 0,75 
3. T2 – T3 0,1 Obniżenie ciśnienia do Pps 0,75 – 0,55 
4. T3 – T4 3 Stabilizacja  0,55 
5. T4 – T5 24 Próba szczelności 0,55 
6. T5 – T6 0,2 Obniżenie ciśnienia 0,55 – 0,1 
7. T6 4 Usuwanie czynnika próby - 

 
Wykres przebiegu próby 
 

   Ppw [MPa]  
  Pps [MPa] 

 
   

                   Próba wytrzymałości -Stabilizacja - Próba szczelności 
0,2MPa 

 
 
 
 
 
 
 
 

          0                    T1                          T2  T3                                         T4                                          T5             T6  

Próbę szczelności wykonana zostanie bezpośrednio po próbie wytrzymałości zgodnie z PN-M-

34503. 

Przed rozpoczęciem próby szczelności należy przeprowadzić: 

• stabilizację czynnika, minimum 3 godziny. W czasie trwania stabilizacja rejestrowane będą 

temperatury ścianki rurociągu temperatura otoczenia, ciśnienie, odczyty parametrów co 1 

godzinę. 

• Po ustabilizowaniu temperatury rozpoczyna się 24 godzinna próba szczelności. W trakcie 

próby rejestrowane będą temperatura, ciśnienie jak przy stabilizacji czynnika. 

• Po 24 godzinnej próbie szczelności należy wykonać obliczenia sprawdzające. 

Wyniki próby należy uznać za pozytywny jeżeli nie zostaną stwierdzone nieszczelności, pęknięcia 

lub odkształcenia a ciśnienie próby zostanie utrzymane na założonym poziomie. 

Jeżeli w czasie próby zostaną stwierdzone wady to próbę należy przeprowadzić ponownie po ich 

usunięciu.  

Z przeprowadzonej próby należy sporządzić protokół, jako załączniki: taśma zapisów z przebiegu 

ciśnienia w czasie trwania próby, świadectwa przyrządów pomiarowych użytych do próby, 

obliczenia sprawdzające. 

Do przeprowadzenia próby przewiduje się pobór wody z cysterny. 
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Przyjmuje się, że woda zrzutowa jest wodą zanieczyszczoną i dlatego po wykonanych próbach 

należy ją zutylizować np. poprzez wywiezienie wozem asenizacyjnym. Zutylizowanie wody należy 

potwierdzić protokołem z utylizacji. 

18.14.1. Próba ci śnieniowa – test na zawarto ść powietrza. 

Tłoczenie czynnika próbnego do gazociągu powinno odbywać się płynnie i bez przerwy. 

Tłoczenie powinno być połączone z równoczesnym odpowietrzeniem. Odpowietrzenie powinno 

być przeprowadzone przy zastosowaniu zaworów odpowietrzających zamontowanych w 

najwyższych punktach gazociągu. 

Badanie wytrzymałości powinno trwać minimum 3 godziny. Po zbadaniu wytrzymałości należy 

obniżyć ciśnienie do wartości ciśnienia badania szczelności Pps w zakresie Pr – Ppw i ustabilizować 

temperaturę czynnika próbnego. W przypadku gazociągów podziemnych czas stabilizacji ts 

wynosi: 

24 – dla średnicy nominalnej nie większej niż DN400. 

W czasie stabilizacji temperatury czynnika próbnego należy przeprowadzić test na obecność 

powietrza, w celu stwierdzenia, czy czynnik próbny jest właściwie odpowietrzony. W tym celu 

należy pobrać z odcinka próbnego określoną objętość V1 czynnika próbnego. Objętość czynnika 

próbnego określa się stosownie do objętości odcinka próbnego tak, aby spowodować spadek 

ciśnienia w gazociągu około 0,1 MPa. 

Obliczenia spadku ciśnienia wynikającego z pobrania czynnika próbnego o objętości V1 należy 

wykonać wg wzoru: 










⋅
+

=∆

Eg

D
KV

V
P

Z

O
1  

gdzie: 

K – współczynnik ściśliwości wody, MPa-1, 

E – moduł Younga, MPa, 

Dz – średnica zewnętrzna rury, mm, 

g – grubość ścianki rury, mm, 

V – objętość wewnętrzna badanego odcinka gazociągu, dm3, 

V1 – objętość pobranego czynnika próbnego, dm3. 

Wynik testu można uznać za dodatni, jeżeli spełniony jest warunek: 

90,01 =
∆
∆

OP

P
 

gdzie: 

1P∆  – zmierzony spadek ciśnienia, wynikający z czynnika próbnego o objętości V1, MPa, 

OP∆  – obliczeniowy spadek ciśnienia, wynikający z czynnika próbnego o objętości V1, MPa, 
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W razie negatywnego wyniku testu należy rozprężyć czynnik próbny i przepłukać gazociąg, a 

następnie ponownie podnieść ciśnienie do wartości ciśnienia badania szczelności Pps i 

przeprowadzić ponownie test na obecność powietrza. 

W razie pozytywnego wyniku testu należy przeprowadzić badanie szczelności. Czas badania 

szczelności powinna wynosić co najmniej 24 godziny.  

Po zakończeniu prób należy opróżnić gazociąg z czynnika próbnego grawitacyjnie. 

Po usunięciu czynnika próbnego należy gazociąg opróżnić przepuszczając wielokrotnie przez 

gazociąg tłoki z pianki poliuretanowej. 

18.15. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

18.15.1. Wymagania ogólne. 

Próba ciśnieniowa powinna być prowadzona w warunkach zapewniających pełne 

bezpieczeństwo personelu inżynieryjno-technicznego pracującego na budowie oraz okolicznej 

ludności zamieszkującej w pobliżu budowy, a także ludzi znajdujących się w rejonach 

wykonywanych prac. Musi być również zapewniona ochrona maszyn i urządzeń technicznych w 

granicach strefy oddziaływania. Należy zapewnić nienaruszalność obiektów użyteczności 

publicznej, zakładów przemysłowych i linii komunikacyjnych w pobliżu badanych obiektów. 

Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu próby ciśnieniowej winni być przeszkoleni w zakresie 

swoich obowiązków przy wykonywaniu pracy oraz znać obowiązujące przepisy bhp w tym 

zakresie. Instruktaż bhp dla personelu obsługi winien być przeprowadzony przez nadzór 

kierowniczy, który dokładnie zapoznał się z projektem próby ciśnieniowej. Próbę ciśnieniową 

gotowych układów dopuszcza się jako warsztatową. 

18.15.2. Wymagania szczegółowe. 

W okolicy układu należy wyznaczyć przy pomocy chorągiewek pas ochronny, w obszar którego 

nie mogą dostać się osoby postronne. 

Na granicy strefy ochronnej wystawić posterunki oraz odpowiednie znaki ostrzegawcze, zgodnie 

z PN-80/M-01270, które powinny mieć napis: 

UWAGA: PRÓBA CI ŚNIENIOWA, ZAGRAŻA WYBUCHEM 

WSTĘP WZBRONIONY 

Personel pracujący przy próbach ciśnieniowych należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt, odzież 

ochronną i środki ochrony osobistej. 

Do usunięcia awarii należy zabezpieczyć brygady remontowo-odtworzeniowe. 

W czasie podnoszenia ciśnienia do wartości próby wytrzymałości należy wszystkich ludzi wycofać 

poza strefę oddziaływania. Zabrania się wówczas prowadzenia oględzin zewnętrznych. Ocena 

wyników próby jest wtedy prowadzona tylko przez przyrządy kontrolno-pomiarowe. 

Wszystkie czynności przy rurociągach pod ciśnieniem mogą być wykonywane przez personel 

obsługujący tylko na polecenie kierownika prób. 
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Przebieg przeprowadzenia próby wytrzymałości i szczelności musi być zaprotokołowany. 

18.15.3. Prace wyko ńczeniowe i porz ądkowe. 

Po zakończeniu prób ciśnieniowych i protokolarnym ich odebraniu należy: 

• oczyścić teren użytkowany podczas prób, 

• zasypać wykopy, które nie będą potrzebne wykonawcy, 

• przeprowadzić rekultywację terenów zniszczonych w czasie wykonywania prób, 

• zlikwidować wszystkie prowizoryczne konstrukcje na czas trwania prób (przejazdy, 

balustrady, itp.) oraz doprowadzić do stanu pierwotnego nawierzchnię dróg dojazdowych. 

19. Warunki dopuszczenia wyrobu budowlanego do stos owania. 

Na podstawie Ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  ( Dz. U. 2013 poz. 1409 jednolity 

tekst ustawy) przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Zainstalowane urządzenia muszą spełniać wymogi: 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2013 poz. 

640). 

• Dyrektywy 2014/68/UE. 

20. Uwagi ko ńcowe. 

W sprawach nie ujętych projektem obowiązują wymagania Inwestora. 

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgadniać z Inwestorem oraz z projektantem. 

Wszystkie urządzenia i armatura gazowa oraz niebezpieczne miejsca i elementy mogące 

stworzyć zagrożenie takie jak: podesty oraz wysokie progi, muszą być oznakowane w sposób 

trwały zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami przyjętymi u Inwestora. 

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujące przepisy i normy w tym Prawo 

Budowlane. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 

• Kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie z wymaganiami Inwestora w formie 

papierowej oraz elektronicznej (na płytach CD w formacie PDF skany całej dokumentacji 

powykonawczej) w tym rysunki wielkoformatowe w oryginalnym formacie wraz z uzyskanymi 

uzgodnieniami i pozwoleniami itp. w rozdzielczości minimum 150 dpi. Zeskanowanie 

dokumentacji należy dokonać po sprawdzeniu przez Inwestora w wersji papierowej i 

potwierdzeniu kompletności dokumentacji powykonawczej. 

• Geodezyjną dokumentację powykonawczą. 
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• Po wykonaniu zakresu prac przewidzianych w projekcie wykonawczym wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć aktualne schematy technologiczne oraz wywiesić je w miejscu 

bezpiecznym oraz łatwo dostępnym dla służb eksploatacyjnych. 
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V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY P.POŻ. 

1. Klasyfikacja pod wzgl ędem p.po ż. 

Analizę warunków ochrony przeciwpożarowej przeprowadzono w oparciu o następujące normy i 

przepisy: 

• Ustawa y dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2009.178.1380), 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015r. poz. 2117 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2009r. nr 124 poz. 1030 z późniejszymi 

zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. z 2010r. nr 138 

poz. 931 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. nr 169 poz.1650 j.t. z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie 

i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 

z 2010 r. nr 2 poz. 6 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i 

systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 

(Dz. U. z 2005 r. nr 263 poz. 2203 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109 

poz. 719 z późniejszymi zmianami), 

• Norma PN-EN 1127-1 „Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed 

wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka”, 

• Norma PN-EN 13237 Przestrzenie zagrożone wybuchem – Terminy i definicje dotyczące 

urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem, 

• ST-IGG-0501 – Standard techniczny – Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień 

wejściowych do 10,0 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz 

przekazania do użytkowania, 

• ST-IGG-0401 – Standard Techniczny – Sieci gazowe, strefy zagrożenia wybuchem. Ocena i 

wyznaczanie, 



POZMAR 
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE 

Marcin Poznański 
77-400 Złotów, ul. Słoneczna 38 

 

52 
v.1 

• Zewnętrzne przestrzenie układów gazowych kwalifikuje się do strefy „2” zagrożenia 

wybuchem ze względu na możliwość krótkotrwałego występowania mieszaniny wybuchowej. 

2. Dane dotycz ące warunków ochrony p.po ż. 

Na podstawie §5.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015r. 

poz. 2117 z późniejszymi zmianami) poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące 

warunków ochrony p.poż. stanowiące podstawę uzgodnienia niniejszego projektu: 

2.1. Powierzchnie, wysoko ści i ilo ści kondygnacji 

Z uwagi, że projektowany układ włączeniowy, gazociągi zasilające, układy redukcyjno – 

pomiarowe średniego ciśnienia zlokalizowane będą na wolnym powietrzu nie przewiduje się 

wybudowania żadnych obiektów kubaturowych / kontenerów. 

2.2. Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących 

Teren na którym zlokalizowana jest instalacja należy do Zakładu Produkcyjnego STEICO Sp. z 

o.o. Minimalna odległość układów gazowych od zabudowy produkcyjnej wynosi 10 [m.]. Taka 

lokalizacja spełnia wymagania Standardu Technicznego ST-IGG-0501 – „Stacje gazowe w 

przemyśle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie 

projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania”. 

2.3. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych 

Substancjom palną występującą w gazociągu jest: 

a. gaz ziemny wysokometanowy E (mieszanina gazu z powietrzem) zaliczana do klasy 

temperatur TI/GI i grupy wybuchowości IIA według PN-EN 1127-1, 

• temperatura wrzenia:    161°C dla metanu  

• temperatura krzepnięcia:    183°C dla metanu 

• temperatura samozapłonu   od około 480°C do około 630°C 

• palność:      substancja skrajnie łatwopalna 

• własności wybuchowe:    dolna granica 4,4 % obj. dla metanu 

górna granica 14,8 % obj. dla metanu 

Parametry podano zgodnie z „Kartą charakterystyki gazu ziemnego” wydaną przez PGNiG S.A. 

2.4. Opis zagro żeń 

Występujące zagrożenia życia i zdrowia: 

• Znajdujące się w gazociągu czynnik chemiczny – gaz, 

• Eksploatacja urządzeń pod ciśnieniem większym od barometrycznego. 
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• Zagrożenie wybuchem powstałych z różnych przyczyn mieszanin gazu ziemnego z 

powietrzem. 

• Zagrożenie pożarem wynikające z różnych przyczyn, np. używanie otwartego ognia, 

stosowanie w pracy narzędzi i urządzeń iskrzących, niewłaściwa obsługa, niewłaściwe 

prowadzenie prac przeglądowych i modernizacyjnych itp., 

• Możliwość pęknięcia i rozerwania przewodów gazowych pod działaniem ciśnienia gazu w 

wyniku osłabienia wytrzymałości (korozja, uszkodzenia mechaniczne itp.). 

• Możliwość wystąpienia potknięcia i upadku na tym samym poziomie, na różnicy poziomów 

(wykopy poniżej 1 [m.]), upadki z wysokości. 

• Możliwość wystąpienia porażenia prądem elektrycznym. 

• Możliwość wystąpienia kontaktu z powierzchniami zarówno ostrymi jak i szorstkimi. 

• Zagrożenie uderzenia o przedmioty / obiekty będące w ruchu lub pozostając w spoczynku. 

• Możliwość wystąpienia styczności z mieszaninami i substancjami chemicznymi itp. 

2.5. Przewidywana g ęstość obci ążeniowa ognia 

Gęstość obciążenia ogniowego do / poniżej 500 MJ/m2. 

2.6. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywan ą liczb ę osób na ka żdej kondygnacji i w 

poszczególnych pomieszczeniach 

Nie stanowi podstawy uzgodnienia. Na podstawie § 209 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) układy gazowe nie 

kwalifikują się do żadnej z wymienionych kategorii. 

3. Strefy zagro żenia wybuchem – klasyfikacja zagro żeń p. po ż. 

Określenie stref zagrożenia wybuchem dla każdego źródła emisji układów redukcyjno - 

pomiarowych średniego ciśnienia wyznaczono w oparciu o obowiązujący standard techniczny 

ST-IGG-0401. 

Czynnikiem zagrożenia wybuchem jest mieszanina gazu ziemnego wysokometanowego grupy E 

z powietrzem, zaliczana do klasy temperaturowej T1 i grupy wybuchowości IIA według PN-EN 

1127-1. 

Na terenie podczas pracy występują następujące strefy zagrożenia wybuchem: 

• STREFA 1 – przestrzeń, w której pojawienie się gazowej atmosfery wybuchowej jest 

prawdopodobne w warunkach normalnej pracy. 

• STREFA 2 – przestrzeń, w której w warunkach normalnej pracy nie jest prawdopodobne 

pojawienie się gazowej atmosfery wybuchowej, a jeżeli pojawi się ona rzeczywiście, to tylko 

rzadko i tylko na krótki okres. Zaliczono do niej przestrzenie wokół połączeń rozłącznych. 

Dodatkowo wyznaczono w sposób analityczny zasięg stref zagrożenia wybuchem przy 
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rozpraszaniu strumieniowym (odprężanie sieci lub instalacji przez rury wydmuchowe lub 

upustowe). Wszelkie roboty budowlane związane z operacjami na instalacji gazowej 

traktować jako roboty gazoniebezpieczne i stosować podczas ich wykonywania odpowiednie 

przepisy i akty prawne, dotyczące tego typu prac oraz wyłączyć wszystkie urządzenia 

znajdujące się w strefie 2 i mogące wytworzyć iskrę. 

 
 

3.1. Strefy zagro żenia wybuchem od poł ączeń rozłącznych 

Dla połączeń rozłącznych wyznacza się następujące strefy zagrożenia wybuchem, w zależności 

od maksymalnego ciśnienia roboczego: 

• Dla ciśnienia gazu w miejscu emisji: P=0,5 MPa 

Z=1,3 * F0,55 * (pr + 0,1)0,55 

Z – Zasięg strefy zagrożenia wybuchem 

F – powierzchnia przekroju szczeliny będącej źródłem emisji gazu, F=0,25 

pr – nadciśnienie gazu w miejscu emisji, pr=0,5 MPa 

� po podstawieniu do wzoru otrzymujemy: 

Z=0,5 [m.] 

3.2. Strefy zagro żenia wybuchem od kolumny wydmuchowej 

3.2.1. Układ redukcyjno – pomiarowy SR4 i SR6 

Strefa zagrożenia wybuchem od kolumny wydmuchowej zaworu bezpieczeństwa DN25 

• Dla ciśnienia gazu w miejscu emisji: P=0,5 MPa 

Zr=0,33 * F0,5 * (pr + 0,1)0,5 

Zs=175 * d 

Zr – Zasięg strefy zagrożenia wybuchem w kształcie kuli 

Zs – Zasięg strefy zagrożenia wybuchem u podstawy stożka 

F – powierzchnia przekroju otworu będącego źródłem emisji gazu  

pr – nadciśnienie (robocze) gazu w miejscu emisji, pr=0,5 MPa 
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o po podstawieniu do wzoru otrzymujemy: 

Zr=6,18 ~ 6,2 [m.] 

Zs=4,78 ~ 4,8 [m.] 

Wyznaczoną strefę od wylotu rury z kolumny wydmuchowej zaworu bezpieczeństwa DN25 

układu redukcyjno – pomiarowego (SR4 i SR6) kwalifikuje się jako stałą strefę zagrożenia 

wybuchem – STREFA 2, występującą w postaci kuli o promieniu Zr = 6,2 [m.] oraz stożka o 

promieniu podstawy Zs = 4,8 [m.]. Jest to strefa stała, która w normalnych warunkach pracy nie 

powinna zaistnieć, a jeżeli pojawi się ona rzeczywiście to rzadko i na krótki okres. Rurociąg 

wydmuchowy wyniesiony jest minimum 3,0 [m.] ponad poziom obsługi (terenu) oraz 1 [m.] ponad 

dach / istniejącą konstrukcję wsporczą. 

Strefa zagrożenia wybuchem od kolumny wydmuchowej DN15 

• Dla ciśnienia gazu w miejscu emisji: P=0,5 MPa 

Zr=0,33 * F0,5 * (pr + 0,1)0,5 

Zs=175 * d 

Zr – Zasięg strefy zagrożenia wybuchem w kształcie kuli 

Zs – Zasięg strefy zagrożenia wybuchem u podstawy stożka 

F – powierzchnia przekroju otworu będącego źródłem emisji gazu  

pr – nadciśnienie (robocze) gazu w miejscu emisji, pr=0,5 MPa 

o po podstawieniu do wzoru otrzymujemy: 

Zr=3,37 ~ 3,4 [m.] 

Zs=2,61 ~ 2,6 [m.] 

Wyznaczoną strefę od wylotu rury z kolumny wydmuchowej DN15 układu redukcyjno – 

pomiarowego (SR4 i SR6) kwalifikuje się jako okresową strefę zagrożenia wybuchem – STREFA 

2, występującą w postaci kuli o promieniu Zr = 3,4 [m.] oraz stożka o promieniu podstawy Zs = 

2,6 [m.]. Jest to strefa okresowa, występująca wyłącznie podczas odgazowania układu 

rurowego. Rurociąg wydmuchowy w trakcie odgazowania wyniesiony jest minimum 3,0 [m.] 

ponad poziom obsługi (terenu) oraz 1 [m.] ponad dach / istniejącą konstrukcję wsporczą. 

3.3. Podział obiektu na strefy po żarowe 

Nie stanowi podstawy uzgodnienia. Na podstawie § 209 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) układy gazowe nie 

kwalifikują się do żadnej z wymienionych kategorii. 
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3.4. Warunki eksploatacji, o świetlenie awaryjne oraz przeszkodowe 

Pracownicy wykonujący prace eksploatacyjne na układach gazowych bez stałej obsługi powinni 

być wyposażeni w sprzęt przeciwpożarowy, środki łączności i przyrządy do pomiaru stężenia 

metanu i tlenu. 

3.5. Sposób zabezpieczania instalacji u żytkowych 

W rozdzielnicy głównej zainstalowany jest rozłącznik główny, spełniający rolę wyłącznika 

przeciwpożarowego. 

3.6. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie 

Obiekt nie przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

Nie dotyczy. 

3.7. Wyposa żenie w ga śnicę 

Pracownicy wykonujący prace eksploatacyjne na układach gazowych bez stałej obsługi powinni 

być wyposażeni w sprzęt przeciwpożarowy (dwie gaśnice proszkowe po 4kg każda), środki 

łączności i przyrządy do pomiaru stężenia metanu i tlenu. 

3.8. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 

Zgodnie z §3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 

1030 z późniejszymi zmianami) projektowane układy gazowe nie są obiektem dla których jest 

wymagane zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia 

pożaru. 

Nie dotyczy. 

3.9. Drogi po żarowe 

Zgodnie z §12 pkt. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 

124 poz. 1030 z późniejszymi zmianami) dla obiektów o gęstości obciążenia ogniowego 

mniejszej niż 500MJ/m2 nie ma konieczności doprowadzenia drogi pożarowej. 

Nie dotyczy. 
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VI.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Plan zagospodarowania terenu – mapa 

wg rys. CZAR-01 

l.p. Pozycja Producent/ 
Norma Ilość 

1 
Instalacja gazowa śr./c wraz z układem redukcyjno -pomiarowym 
zasilającym palniki SR4 i SR6 

wg rys. CZAR-02 1 

2 Suszarnia SR4 - 1 

3 Suszarnia SR6 - 1 

Monta ż układów redukcyjno – pomiarowych  
Monta ż układów redukcyjno – pomiarowych. Przekrój 

wg rys. CZAR-02 
wg rys. CZAR-03 

l.p. Pozycja Materiał Producent/ 
Norma Ilość 

1 Układ włączeniowy / ZZU Dz225/DN125 - wg rys. CZAR-07 1 

2 Suszarnia SR4 - - 1 

3 Suszarnia SR6 - - 1 

4 
Kołnierz szyjkowy PN-EN 1092-1/11 B1/DN 100/ PN 
16/4,5/ P245GH 

P245GH PN-EN 1092-1 2 

5 Łuk B90 DN125 139,7x5,0 typ A R=1,5D P245GH PN-EN 10253-2/A 4 

6 Łuk B90 DN100 114,3x4,5 typ A R=1,5D P245GH PN-EN 10253-2/A 6 

7 Trójnik DN125/DN100 139,7x5,0/114,3x4,5 P245GH PN-EN 10253-2/A 1 

8 
Zwężka symetryczna DN125/DN100 
139,7x5,0/114,3x4,5 

P245GH PN-EN 10253-2/A 1 

9 
Rura przewodowa SMLS PSL2 DN125 139,7x5,0 
dokument kontrolny wg PN-EN 10204-3.1 

L360NE PN-EN ISO 3183 34,6 

10 
Rura przewodowa SMLS PSL2 DN100 114,3x4,5 
dokument kontrolny wg PN-EN 10204-3.1 

L360NE PN-EN ISO 3183 20,4 

11 Uchwyt mocujący - - 17 

12 Układ redukcyjno-pomiarowy SG4 - wg rys. CZAR-08 1 

13 Układ redukcyjno-pomiarowy SG6 - wg rys. CZAR-09 1 

Układ wł ączeniowy / ZZU Dz225/DN125  
wg rys. CZAR-07 

l.p. Pozycja Materiał Producent/ 
Norma Ilość 

1 
Zasuwa klinowa kołnierzowa DN125 PN 1,6 MPa z 
kolumną teleskopową H=850...1150 [mm] 

- wg przetargu 1 

2 
Odejście siodłowe SATURN PE100 SDR11 
Dz225/Dz125 GF 

PE100 wg przetargu 1 

3 Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 Dz125 PE100 wg przetargu 2 
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4 Kołnierz stalowy dociskowy Dz125/DN125 PN1,6MPa P245GH PN-EN 1092-1 1 

5 Kołnierz szyjkowy PN-EN 1092-1/11 B1/DN 125/ PN 
16/4,5/P245GH 

P245GH PN-EN 1092-1 1 

6 Łuk B90 DN125 139,7x5,0 typ A R=1,5D P245GH PN-EN 10253-2/A 5 

7 Zaślepa – okular DN125 PN1,6MPa B1 P245GH PN-EN 1092-1 1 

8 Rura przewodowa SMLS PSL2 DN125 139,7x5,0 
dokument kontrolny wg PN-EN 10204-3.1 

L360NE PN-EN ISO 3183 3,8 

9 Uszczelka typu IBC DN125 PN1,6MPa AF300 GAMBIT PN-EN 1514-1 3 

10 
Śruba z łbem sześciokątnym do poł. kołnierzowych 
(DN125 PN1,6MPa+zaślepa okular) M16x80 

Klasa: 8,0 PN-EN 1515-1 8 

11 Śruba z łbem sześciokątnym do poł. kołnierzowych 
(DN125 PN1,6MPa) M16x70 

Klasa: 8,0 PN-EN 1515-1 8 

12 Nakrętka M16 Klasa: 8,0 PN-EN 1515-1 16 

13 Podkładka ząbkowana zewnętrznie φ17 - DIN6797A 8 

14 Skrzynka uliczna mała (z napisem gaz) - wg przetargu 1 

15 
Płyta fundamentowa (płyta chodnikowa) (DN125 
PN1,6MPa) M16x70 

- - 2 

16 Gazociąg Dz225 - ISTNIEJĄCY - ISTNIEJĄCY - 

Układ redukcyjno – pomiarowy SR4  
wg rys. CZAR-08 

l.p. Pozycja Materiał Producent/ 
Norma Ilość 

1 
Gazomierz turbinowy CGT-02 DN100 PN 1,6 MPa 
G400 o zakresowości 1:20 

CGT-02 
COMMON-

ISTNIEJĄCY 
1 

2 Komputerowy przelicznik objętości CMK-03 CMK-03 
COMMON-

ISTNIEJĄCY 
1 

3 
Reduktor ciśnienia gazu z wbudowanym zaworem 
szybkozamykającym DN50 PN 1,6 MPa NORVAL 
375 

NORVAL 375 
FIORENTINI-
ISTNIEJĄCY 

1 

4 Wydmuchowy zawór upustowy VS-AM/65BP VS-AM/65BP 
FIORENTINI-
ISTNIEJĄCY 

1 

5 
Filtr gazu DN100 PN 1,6 MPa z manometrem 
różnicowym 

- ATM-ISTNIEJĄCY 1 

6 Zasuwa klinowa kołnierzowa DN150 PN 1,6 MPa - 
AEON-

ISTNIEJĄCA 
1 

7 Zawór kulowy kołnierzowy DN100 PN 1,6 MPa Wk2a 
EFAR-

ISTNIEJĄCY 
1 

8 Zawór kulowy gwintowany DN15 PN 1,6 MPa JS0588 
EFAR-

ISTNIEJĄCY 
1 

9 Zawór manometryczny DN4 PN 1,6 MPa ZC-5 
CEGAZ-

ISTNIEJĄCY 
1 

10 Manometr tarczowy M160 (0...1,0 bara) M160 KFM-ISTNIEJĄCY 1 

11 
Kołnierz szyjkowy PN-EN 1092-1/11 B1/DN 150/PN 
16/4,0/P250GH 

P250GH 
PN-EN 1092-1 
ISTNIEJĄCY 

2 
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12 
Kołnierz szyjkowy PN-EN 1092-1/11 B1/DN 125/PN 
16/4,5/P245GH 

P245GH PN-EN 1092-1 1 

13 Kołnierz szyjkowy PN-EN 1092-1/11 B1/DN 100/PN 
16/4,0/P250GH 

P250GH PN-EN 1092-1 
ISTNIEJĄCY 

3 

14 
Kołnierz szyjkowy PN-EN 1092-1/11 B1/DN 50/PN 
16/3,2/P250GH 

P250GH 
PN-EN 1092-1 
ISTNIEJĄCY 

2 

15 Zaślepa – okular DN150 PN1,6MPa B1 S355J2G3 ISTNIEJĄCA 1 

16 Łuk B90 DN25 33,7x3,2 typ A R=1,5D ISTNIEJĄCY PN-EN 10253-2/A 4 

17 Łuk B90 DN15 21,3x3,2 typ A R=1,5D ISTNIEJĄCY PN-EN 10253-2/A 4 

18 Zwężka DN150/DN125 168,3x5,6/139,7x4,5 P245GH PN-EN 10253-2/A 1 

19 Zwężka DN150/DN50 168,3x4,0/60,3x3,2 ISTNIEJĄCY PN-EN 10253-2/A 1 

20 Zwężka DN100/DN50 114,3x4,0/60,3x3,2 ISTNIEJĄCY PN-EN 10253-2/A 1 

21 
Rura przewodowa SMLS PSL2 DN150 168,3x4,0 
dokument kontrolny wg PN-EN 10204-3.1 

L290NE 
PN-EN ISO 3183 
ISTNIEJĄCA 

0,25 

22 Rura przewodowa SMLS PSL2 DN100 114,3x3,2 
dokument kontrolny wg PN-EN 10204-3.1 

L290NE PN-EN ISO 3183 
ISTNIEJĄCA 

0,2 

23 
Rura przewodowa SMLS PSL2 DN25 33,7x3,2 
dokument kontrolny wg PN-EN 10204-3.1 

L360NE PN-EN ISO 3183 4,8 

24 
Rura przewodowa SMLS PSL2 DN15 21,3x3,2 
dokument kontrolny wg PN-EN 10204-3.1 

L360NE PN-EN ISO 3183 4,8 

25 Uszczelka typu IBC DN150 PN1,6MPa AF300 GAMBIT PN-EN 1514-1 3 

26 Uszczelka typu IBC DN125 PN1,6MPa AF300 GAMBIT PN-EN 1514-1 1 

27 Uszczelka typu IBC DN100 PN1,6MPa AF300 GAMBIT PN-EN 1514-1 5 

28 Uszczelka typu IBC DN50 PN1,6MPa AF300 GAMBIT PN-EN 1514-1 2 

29 Śruba z łbem sześciokątnym M20x95 Fe-Zn klasa: 5,6 
PN-EN 1515-1 
ISTNIEJĄCE 

8 

30 Śruba z łbem sześciokątnym M20x80 Fe-Zn klasa: 5,6 
PN-EN 1515-1 
ISTNIEJĄCE 

8 

31 Śruba z łbem sześciokątnym do poł. kołnierzowych 
(DN125 PN1,6MPa) M16x70 

Klasa: 8,0 PN-EN 1515-1 8 

32 Śruba z łbem sześciokątnym M16x70 Fe-Zn klasa: 5,6 
PN-EN 1515-1 
ISTNIEJĄCE 

40 

33 Śruba z łbem sześciokątnym M16x65 Fe-Zn klasa: 5,6 
PN-EN 1515-1 
ISTNIEJĄCE 

8 

34 Nakrętka M20 Klasa: 5,0 PN-EN 1515-1 
ISTNIEJĄCE 

16 

35 Nakrętka M16 Klasa: 5,0 
PN-EN 1515-1 
ISTNIEJĄCE 

56 

36 Podkładka ząbkowana zewnętrznie φ21 - 
PN-M-82024 
ISTNIEJĄCE 

8 

37 Podkładka ząbkowana zewnętrznie φ17 - PN-M-82024 
ISTNIEJĄCE 

32 

Układ redukcyjno – pomiarowy SR6  
wg rys. CZAR-09 
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l.p. Pozycja Materiał Producent/ 
Norma Ilość 

1 
Gazomierz turbinowy CGT-02 DN100 PN 1,6 MPa 
G400 o zakresowości 1:20 

CGT-02 COMMON 1 

2 Komputerowy przelicznik objętości CMK-03 CMK-03 COMMON 1 

3 
Reduktor ciśnienia gazu z wbudowanym zaworem 
szybkozamykającym DN50 PN 1,6 MPa NORVAL 
375 

NORVAL 375 
FIORENTINI-
ISTNIEJĄCY 1 

4 Wydmuchowy zawór upustowy VS-AM/65BP VS-AM/65BP 
FIORENTINI-
ISTNIEJĄCY 

1 

5 
Filtr gazu DN100 PN 1,6 MPa z manometrem 
różnicowym 

- ATM-ISTNIEJĄCY 1 

6 Zasuwa klinowa kołnierzowa DN150 PN 1,6 MPa - 
AEON-

ISTNIEJĄCA 
1 

7 Zawór kulowy kołnierzowy DN100 PN 1,6 MPa Wk2a 
EFAR-

ISTNIEJĄCY 
1 

8 Zawór kulowy gwintowany DN15 PN 1,6 MPa JS0588 
EFAR-

ISTNIEJĄCY 
1 

9 Zawór manometryczny DN4 PN 1,6 MPa ZC-5 
CEGAZ-

ISTNIEJĄCY 
1 

10 Manometr tarczowy M160 (0...1,0 bara) M160 KFM-ISTNIEJĄCY 1 

11 
Kołnierz szyjkowy PN-EN 1092-1/11 B1/DN 150/PN 
16/4,0/P250GH 

P250GH 
PN-EN 1092-1 
ISTNIEJĄCY 

2 

12 
Kołnierz szyjkowy PN-EN 1092-1/11 B1/DN 125/PN 
16/4,5/P245GH 

P245GH PN-EN 1092-1 1 

13 
Kołnierz szyjkowy PN-EN 1092-1/11 B1/DN 100/PN 
16/4,0/P250GH 

P250GH 
PN-EN 1092-1 
ISTNIEJĄCY 

3 

14 
Kołnierz szyjkowy PN-EN 1092-1/11 B1/DN 50/PN 
16/3,2/P250GH 

P250GH 
PN-EN 1092-1 
ISTNIEJĄCY 

2 

15 Zaślepa – okular DN150 PN1,6MPa B1 S355J2G3 ISTNIEJĄCA 1 

16 Łuk B90 DN25 33,7x3,2 typ A R=1,5D ISTNIEJĄCY PN-EN 10253-2/A 4 

17 Łuk B90 DN15 21,3x3,2 typ A R=1,5D ISTNIEJĄCY PN-EN 10253-2/A 4 

18 Zwężka DN150/DN125 168,3x5,6/139,7x4,5 P245GH PN-EN 10253-2/A 1 

19 Zwężka DN150/DN50 168,3x4,0/60,3x3,2 ISTNIEJĄCY PN-EN 10253-2/A 1 

20 Zwężka DN100/DN50 114,3x4,0/60,3x3,2 ISTNIEJĄCY PN-EN 10253-2/A 1 

21 
Rura przewodowa SMLS PSL2 DN150 168,3x4,0 
dokument kontrolny wg PN-EN 10204-3.1 

L290NE 
PN-EN ISO 3183 
ISTNIEJĄCA 

0,25 

22 
Rura przewodowa SMLS PSL2 DN100 114,3x3,2 
dokument kontrolny wg PN-EN 10204-3.1 

L290NE 
PN-EN ISO 3183 
ISTNIEJĄCA 

0,2 

23 
Rura przewodowa SMLS PSL2 DN25 33,7x3,2 
dokument kontrolny wg PN-EN 10204-3.1 

L360NE PN-EN ISO 3183 4,8 

24 
Rura przewodowa SMLS PSL2 DN15 21,3x3,2 
dokument kontrolny wg PN-EN 10204-3.1 

L360NE PN-EN ISO 3183 4,8 

25 Uszczelka typu IBC DN150 PN1,6MPa AF300 GAMBIT PN-EN 1514-1 3 
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26 Uszczelka typu IBC DN125 PN1,6MPa AF300 GAMBIT PN-EN 1514-1 1 

27 Uszczelka typu IBC DN100 PN1,6MPa AF300 GAMBIT PN-EN 1514-1 5 

28 Uszczelka typu IBC DN50 PN1,6MPa AF300 GAMBIT PN-EN 1514-1 2 

29 Śruba z łbem sześciokątnym M20x95 Fe-Zn klasa: 5,6 
PN-EN 1515-1 
ISTNIEJĄCE 

8 

30 Śruba z łbem sześciokątnym M20x80 Fe-Zn klasa: 5,6 PN-EN 1515-1 
ISTNIEJĄCE 

8 

31 
Śruba z łbem sześciokątnym do poł. kołnierzowych 
(DN125 PN1,6MPa) M16x70 

Klasa: 8,0 PN-EN 1515-1 8 

32 Śruba z łbem sześciokątnym M16x70 Fe-Zn klasa: 5,6 
PN-EN 1515-1 
ISTNIEJĄCE 

40 

33 Śruba z łbem sześciokątnym M16x65 Fe-Zn klasa: 5,6 PN-EN 1515-1 
ISTNIEJĄCE 

8 

34 Nakrętka M20 Klasa: 5,0 
PN-EN 1515-1 
ISTNIEJĄCE 

16 

35 Nakrętka M16 Klasa: 5,0 
PN-EN 1515-1 
ISTNIEJĄCE 

56 

36 Podkładka ząbkowana zewnętrznie φ21 - PN-M-82024 
ISTNIEJĄCE 

8 

37 Podkładka ząbkowana zewnętrznie φ17 - 
PN-M-82024 
ISTNIEJĄCE 

32 

UWAGA: 

Dopuszcza się zastosowanie zmian orurowania, kształtek, armatury i urządzeń w zakresie zmian 
producentów i wykonanych wg innych norm niż wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji, jednak 
o parametrach nie gorszych niż elementy zastępowane, bez konieczności uzgadniania i 
zatwierdzania zmian przez projektanta 
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VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

„Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi zasilającymi palniki 

suszarni SR4 (Q=1.000 Nm3/h) oraz SR6 (Q=1.000 Nm3/h) dla zakładu produkcyjnego STEICO 

Sp. z o.o.” 

 

Nazwa i lokalizacja obiektu budowlanego: 

Nazwa obiektu:   STEICO Sp. z o.o. 

Lokalizacja: 

Województwo:    wielkopolskie 

Powiat:     czarnkowsko-trzcianecki 

Gmina:     Czarnków 

Miejscowość:    Czarnków - obszar miejski 300201 

Obręb:     0001 Czarnków 

Działka nr:     2/24 

Nazwa i adres Inwestora: 

STEICO Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 2  

64-700 Czarnków  

Imię i nazwisko oraz adres projektanta: 

Imię i nazwisko:   Marcin Poznański 

Adres:     ul. Słoneczna 38 

     77-400 Złotów 

Data opracowania: 

luty 2020 r.  
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1. Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z 

późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U z 2003r. nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

• Obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy. 

2. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ) budowy instalacji gazowej śr./c wraz z układami redukcyjno – pomiarowymi SR4 i SR6 o 

przepustowości Q=1.000 Nm3/h każdy dla Zakładu Produkcyjnego STEICO Sp. z o.o. położonego 

w m. Czarnków przy ul. Przemysłowej 2. 

3. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji robót 

Realizacja zadania obejmuje następujące prace: 

• Budowę i montaż układu włączeniowego do istniejącego gazociągu zasilającego 

(wewnątrzzakładowego) średniego ciśnienia Dz225 wykonany za pośrednictwem gazociągu 

średniego ciśnienia DN125 wraz z zasuwą odcinającą DN125 PN 1,6 MPa zabezpieczoną 

okularem – zaśłepą. 

• Budowę i montaż podziemnego gazociągu średniego ciśnienia DN125 PN 0,5 MPa i 

naziemnego gazociągu średniego ciśnienia DN125 PN 0,5 MPa. 

• Budowę i montaż naziemnych gazociągów średniego ciśnienia DN100 PN 0,5 MPa. 

• Budowę i montaż układu redukcyjno – pomiarowego gazu o przepustowości Q=1.000 Nm3/h 

dla zasilania w paliwo gazowe suszarni rurkowej SR4. 

• Budowę i montaż układu redukcyjno – pomiarowego gazu o przepustowości Q=1.000 Nm3/h 

dla zasilania w paliwo gazowe suszarni rurkowej SR6. 

• Demontaż stacji redukcyjno – pomiarowej o przepustowości Q=1.200 m3/h. 

• Demontaż gazociągu zasilającego średniego ciśnienia DN100. 

Prace będą wymagały wykonania wykopów o głębokości do 2 [m.]. 

Kolejność realizacji robót wynikać będzie z harmonogramu przyjętego przez Wykonawcę. 

Harmonogram budowy i sposób realizacji podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie służby 

Inwestora. 

  



POZMAR 
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE 

Marcin Poznański 
77-400 Złotów, ul. Słoneczna 38 

 

64 
v.1 

4. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Na terenie gdzie prowadzone będą roboty montażowe zlokalizowane są obiekty Zakładu 

produkcyjnego STEICO Sp. z o.o.: 

• Podziemne i naziemne sieci elektryczne. Energetyczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne, 

teletechniczne. 

• Urządzenia technologiczne. 

•  Drogi i torowiska. 

5. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stworzy ć zagro żenie bezpiecze ństwa i 

zdrowia ludzi 

Na terenie gdzie prowadzone będą roboty montażowe znajdują się następujące elementy 

mogące stwarzać zagrożenia: 

• Rurociągi średniego ciśnienia gazu w rejonie projektowanej instalacji przyłączeniowej i 

układów redukcyjno – pomiarowych dla zasilania palników suszarni rurkowych SR4 i SR6. 

• Rurociągi technologiczne (gazu, pary, itp…). 

• Pracujące urządzenia ciągu technologicznego zakładu produkcyjnego. 

• Podziemne sieci elektryczne i energetyczne. 

• Skorodowane podesty i konstrukcje stalowe. 

6. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót 

monta żowych 

Podczas realizacji zadania inwestycyjnego prowadzone będą roboty, których charakter, 

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 

wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003r. 

nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami): 

• Wykonanie wykopów. 

• Wykonanie robót, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 [m.] (m.in. 

montaż gazociągu przyłączeniowego na istniejących estakadach). 

• Roboty wykonywane w pobliżu funkcjonujących obiektów i instalacji. 

• Roboty prowadzone w pobliżu dróg przejazdów i torowisk. 

• Prace montażowe wykonywane przy użyciu dźwigu, prace związane z montażem ciężkich 

elementów o masie powyżej 1 [t.]. 

• Możliwość napotkania niewykrytych i nienaniesionych na mapie sieci uzbrojenia terenu. 

• Prace przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. 

• Uraz spowodowany niewłaściwym użyciem sprzętu. 



POZMAR 
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE 

Marcin Poznański 
77-400 Złotów, ul. Słoneczna 38 

 

65 
v.1 

• Prace spawalnicze. 

• Nagazowanie instalacji. 

• Zasłabnięcie w czasie robót. 

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Wykonywanie robót powinno być zlecone Wykonawcy mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Robotami mogą kierować 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, posiadają uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami, określające rodzaj robót e danej specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów 

Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu 

szkolenia bhp. Osoba kierująca pracami jest zobowiązana do ustalenia i aktualizowania wykazu 

prac szczególnie niebezpiecznych. Osoba kierując pracami powinna określić szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: 

• Bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób. 

• Odpowiednie środki zabezpieczające. 

• Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

o imienny podział prac, 

o kolejność wykonywania zadań, 

o wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych robót 

budowlanych zawartych m. in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U z 2003r. nr 47 poz. 

401 z późniejszymi zmianami). 

Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. Pracownicy bezwzględnie powinni 

zastosować się do poleceń i wskazówek kierownika budowy odpowiedzialnego na mocy Ustawy 

Prawo Budowlane za koordynację działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania 

robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w opracowanym przez niego planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia lub wyznaczenia Inspektora BHP 

odpowiedzialnego za zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę przed wypadkami personelu i siły 

roboczej. 
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8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom w strefach 

zagro żenia i w ich s ąsiedztwie 

Prowadzący roboty winien podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przy wykonywaniu wszystkich robót budowlanych, należy stosować się do obowiązujących 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarnej. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

poszczególnych robót budowlano – montażowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz.U z 2003r. nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, a zwłaszcza 

z przepisami zawartymi w rozdziale 9 – roboty na wysokościach. Terem prowadzenia robót, 

powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić 

znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed 

skutkami zagrożeń (siatki, bariery, itp.). Wszystkie roboty prowadzone w strefie pracy urządzeń 

technologicznych, powinny być skoordynowane ze służbami technologicznymi i BHP Inwestora. 

Na pomieszczeniu socjalnym należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

• Najbliższego punktu lekarskiego. 

• Straży pożarnej. 

• Posterunku policji. 

W pomieszczeniu socjalnym należy umieścić stanowiska pierwszej pomocy obsługiwane przez 

przeszkolonych w tym zakresie pracowników, a także umieścić telefon, kaski ochronne, paski i 

linki zabezpieczające do pracy na wysokościach. Należy zainstalować oświetlenie. Skarpy 

wykopów należy ukształtować ze spadkiem o odpowiednim nachyleniu. Wykopy należy 

zabezpieczyć przed wodami opadowymi oraz wykonać zejścia do wykopów. Na terenie budowy 

za pomocą tablic informacyjnych należy wyznaczyć drogę ewakuacyjną oznaczyć ją na planie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i 

utrzymania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Wszelkie materiały użyte do robót muszą posiadać 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz zobowiązany jest do uzyskania od 



POZMAR 
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE 

Marcin Poznański 
77-400 Złotów, ul. Słoneczna 38 

 

67 
v.1 

odpowiedzialnych służb zakładu zarządzającego tymi urządzeniami, potwierdzania informacji o 

ich stanie technicznym i ich lokalizacji. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

9. Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami redukcyjno – pomiarowymi SR4 i SR6 o 

przepustowości Q=1.000 Nm3/h każdy nie wymaga sporządzenia planu BIOZ zgodnie z ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.), jako 

praca trwająca nie dłużej niż 30 dni przy jednoczesnym zatrudnieniu nie więcej niż 20 osób lub 

pracochłonności powyżej 500 osobodni oraz jako praca niewymieniona w ust. 2 art. 21a Prawa 

Budowlanego. 

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania od projektowanych układów wyznaczony jest jako strefa zagrożenia 

wybuchem – szczegóły podaje pkt. V niniejszej dokumentacji. 
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VIII. UWAGI KOŃCOWE 

Zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 

r. nr 223, poz. 1655) wszelkie użyte w projekcie materiały i urządzenia należy traktować jako 

przykładowe , mogące podlegać zamianie na równoważne - nie gorsze zachowując zgodność z 

parametrami określonymi w specyfikacjach technicznych. Powyższy projekt został wykonany z 

obowiązującymi normami oraz przepisami. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem 

autorskim zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1997r. (Dz. U. Nr 24 z dnia 23.02.2003r.). Na wszelkie 

odstępstwa oraz zmiany proponowanych urządzeń należy uzyskać pisemną zgodę projektanta. 

Wszelkie zmiany w stosunku do powyższej dokumentacji bez uprzedniej zgody projektanta będą 

traktowane jako samowola budowlana jednocześnie zwalniając projektanta z odpowiedzialności 

za projektowany i realizowany obiekt i przenosząc je na wykonawcę instalacji. 
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ZAŁĄCZNIKI 

  



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

 

 

 

 

 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 

 

 







ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA 

 

 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-16 roku przez:

Pan Marcin Poznański o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0703/04

adres zamieszkania ul. Słoneczna 38, 77-400 Złotów

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-76N-G33-AS3 *

Podpis jest prawidłowy



ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

 

 

 

 

 

 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 







ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-27 roku przez:

Pan Dariusz Flis o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0061/12

adres zamieszkania ul. Górki 15 D/7, 60-204 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-VSG-7UD-1LF *

Podpis jest prawidłowy



ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

 

 

 

 

 

 

OBLICZENIA PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU GAZU W RUROCIĄGU O 

PRZEKROJU KOŁOWYM 

 

 



TEMAT:

ODCINEK OBLICZENIOWY:

DANE WEJŚCIOWE:
średnica zewnętrzna rurociągu D 139,7  [mm]
grubość ścianki rurociągu s 5,0  [mm]

średnica wewnętrzna rurociągu d=D-2s 129,7  [mm]

pole powierzchni przepływu A= π *(d/2) 2
0,013212  [m2]

przepływ objętościowy gazu w warunkach p n , T n Q 2 000,000  [m3/h]

ciśnienie w warunkach normalnych p n 0,101325  [MPa]

temperatura w warunkach normalnych T n 273,15  [K]

min ciśnienie panujące w rurociągu p o min 0,15  [MPa]
max rzeczywiste ciśnienie panujące w rurociągu p 1 =p o min +p n 0,2513  [MPa]
max ciśnienie panujące w rurociągu p o max 0,40  [MPa]
min rzeczywiste ciśnienie panujące w rurociągu p 2 =p o max +p n 0,5013  [MPa]

max temperatura gazu T max 5,00  [oC]

Masa molowa metanu M r 16,04  [kg/kmol]
współczynnik ściśliwości dla metanu ( z wykresu) Ζ 0,98

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU GAZU:

prędkość przepływu gazu dla po min 0,15 [MPa] V max 16,918  [m/s]
prędkość przepływu gazu dla po max 0,4 [MPa] V min 8,481  [m/s]

prędkość przepływu gazu dla 

Program: Obliczanie prędkości przepływu gazu w rurociągu, ver. 2.0.6 strona 1 z 1

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z 
układami redukcyjno - pomiarowymi 
zasilaj ącymi palniki suszarni SR4 i SR6 dla 
zakładu produkcyjnego STEICO Sp. z o.o.

Gazoci ąg zasilaj ący DN125 PN 0,5 MPa

OBLICZANIE PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU
GAZU W RUROCIĄGU O PRZEKROJU KOŁOWYM

nno

n

TApp

TpZQ
V

⋅⋅+⋅
⋅⋅⋅=
)(3600

max



TEMAT:

ODCINEK OBLICZENIOWY:

DANE WEJŚCIOWE:
średnica zewnętrzna rurociągu D 114,3  [mm]
grubość ścianki rurociągu s 4,5  [mm]

średnica wewnętrzna rurociągu d=D-2s 105,3  [mm]

pole powierzchni przepływu A= π *(d/2) 2
0,008709  [m2]

przepływ objętościowy gazu w warunkach p n , T n Q 1 000,000  [m3/h]

ciśnienie w warunkach normalnych p n 0,101325  [MPa]

temperatura w warunkach normalnych T n 273,15  [K]

min ciśnienie panujące w rurociągu p o min 0,15  [MPa]
max rzeczywiste ciśnienie panujące w rurociągu p 1 =p o min +p n 0,2513  [MPa]
max ciśnienie panujące w rurociągu p o max 0,40  [MPa]
min rzeczywiste ciśnienie panujące w rurociągu p 2 =p o max +p n 0,5013  [MPa]

max temperatura gazu T max 5,00  [oC]

Masa molowa metanu M r 16,04  [kg/kmol]
współczynnik ściśliwości dla metanu ( z wykresu) Ζ 0,98

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU GAZU:

prędkość przepływu gazu dla po min 0,15 [MPa] V max 12,833  [m/s]
prędkość przepływu gazu dla po max 0,4 [MPa] V min 6,434  [m/s]

prędkość przepływu gazu dla 

Program: Obliczanie prędkości przepływu gazu w rurociągu, ver. 2.0.6 strona 1 z 1

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z 
układami redukcyjno - pomiarowymi 
zasilaj ącymi palniki suszarni SR4 i SR6 dla 
zakładu produkcyjnego STEICO Sp. z o.o.

Gazoci ąg zasilaj ący DN100 PN 0,5 MPa

OBLICZANIE PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU
GAZU W RUROCIĄGU O PRZEKROJU KOŁOWYM

nno

n

TApp

TpZQ
V

⋅⋅+⋅
⋅⋅⋅=
)(3600

max



ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

 

 

 

 

 

 

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE 

 

 



zewnętrzna średnica rury D D 139,7 [mm] wg PN-EN ISO 3183

maksymalne ciśnienie robocze MOP MOP = 0,5 [MPa]

ciśnienie projektowe DP DP = 5,00 [bar]

materiał rury mat: L360 wg PN-EN ISO 3183

ustalona minimalna granica plastyczności dla danego materiału Rt0.5= 360 [MPa]

wytrzym. mat. na rozciąganie w temp. 20°C R m min = 460 [MPa]

współczynnik projektowy f o = 0,40 [-]

dopuszczalne naprężenie obwodowe

σdop = 144 [MPa]

minimalna grubość ścianki rurociągu

Tmin = 0,24 [mm]

minimalna grubość ścianki z uwzględnieniem odchyłki Tminod = 0,74 [mm] wg PN-EN ISO 3183

przyjęta grubość ścianki Tn = 5,00 [mm]

średnie naprężenia obwodowe na ściance rury

σx = 6,485 [MPa]

średnie naprężenia wzdłużne na ściance rury

σy = 3,2425 [MPa]

naprężenie promieniowe

σz = -0,25 [MPa]

naprężenie zredukowane w rurociągu (od obciążeń 

obliczeniowych)  

gdzie naprężenie styczne τx, τy, τz = 0 [MPa]

σv = 5,834020376 [MPa]

Dopuszczalne naprężenie obwodowe 

σdop = 144  [MPa]

Warunek spełniony:

SPEŁNIONY [-]

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi 
zasilającymi palniki suszarni SR4 i SR6 dla zakładu produkcyjnego                                                            

STEICO Sp. z o.o.
OBLICZENIE GRUBOŚCI ŚCIANKI RURY bez szwu wg PN-EN 1594

ANALIZA NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ
WYMIAROWANIE W ZAKRESIE SPRĘŻYSTYM I SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNYM

L360NE (1.0582)
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zewnętrzna średnica rury D D 114,3 [mm] wg PN-EN ISO 3183

maksymalne ciśnienie robocze MOP MOP = 0,5 [MPa]

ciśnienie projektowe DP DP = 5,00 [bar]

materiał rury mat: L360 wg PN-EN ISO 3183

ustalona minimalna granica plastyczności dla danego materiału Rt0.5= 360 [MPa]

wytrzym. mat. na rozciąganie w temp. 20°C R m min = 460 [MPa]

współczynnik projektowy f o = 0,40 [-]

dopuszczalne naprężenie obwodowe

σdop = 144 [MPa]

minimalna grubość ścianki rurociągu

Tmin = 0,20 [mm]

minimalna grubość ścianki z uwzględnieniem odchyłki Tminod = 0,70 [mm] wg PN-EN ISO 3183

przyjęta grubość ścianki Tn = 4,50 [mm]

średnie naprężenia obwodowe na ściance rury

σx = 5,85 [MPa]

średnie naprężenia wzdłużne na ściance rury

σy = 2,925 [MPa]

naprężenie promieniowe

σz = -0,25 [MPa]

naprężenie zredukowane w rurociągu (od obciążeń 

obliczeniowych)  

gdzie naprężenie styczne τx, τy, τz = 0 [MPa]

σv = 5,284233625 [MPa]

Dopuszczalne naprężenie obwodowe 

σdop = 144  [MPa]

Warunek spełniony:

SPEŁNIONY [-]

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi 
zasilającymi palniki suszarni SR4 i SR6 dla zakładu produkcyjnego                                                            

STEICO Sp. z o.o.
OBLICZENIE GRUBOŚCI ŚCIANKI RURY bez szwu wg PN-EN 1594

ANALIZA NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ
WYMIAROWANIE W ZAKRESIE SPRĘŻYSTYM I SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNYM

L360NE (1.0582)
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str. 



zewnętrzna średnica rury D D 33,7 [mm] wg PN-EN ISO 3183

maksymalne ciśnienie robocze MOP MOP = 0,5 [MPa]

ciśnienie projektowe DP DP = 5,00 [bar]

materiał rury mat: L360 wg PN-EN ISO 3183

ustalona minimalna granica plastyczności dla danego materiału Rt0.5= 360 [MPa]

wytrzym. mat. na rozciąganie w temp. 20°C R m min = 460 [MPa]

współczynnik projektowy f o = 0,40 [-]

dopuszczalne naprężenie obwodowe

σdop = 144 [MPa]

minimalna grubość ścianki rurociągu

Tmin = 0,06 [mm]

minimalna grubość ścianki z uwzględnieniem odchyłki Tminod = 0,56 [mm] wg PN-EN ISO 3183

przyjęta grubość ścianki Tn = 3,20 [mm]

średnie naprężenia obwodowe na ściance rury

σx = 2,1328125 [MPa]

średnie naprężenia wzdłużne na ściance rury

σy = 1,06640625 [MPa]

naprężenie promieniowe

σz = -0,25 [MPa]

naprężenie zredukowane w rurociągu (od obciążeń 

obliczeniowych)  

gdzie naprężenie styczne τx, τy, τz = 0 [MPa]

σv = 2,067358594 [MPa]

Dopuszczalne naprężenie obwodowe 

σdop = 144  [MPa]

Warunek spełniony:

SPEŁNIONY [-]

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi 
zasilającymi palniki suszarni SR4 i SR6 dla zakładu produkcyjnego                                                            

STEICO Sp. z o.o.
OBLICZENIE GRUBOŚCI ŚCIANKI RURY bez szwu wg PN-EN 1594

ANALIZA NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ
WYMIAROWANIE W ZAKRESIE SPRĘŻYSTYM I SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNYM

L360NE (1.0582)
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zewnętrzna średnica rury D D 21,3 [mm] wg PN-EN ISO 3183

maksymalne ciśnienie robocze MOP MOP = 0,5 [MPa]

ciśnienie projektowe DP DP = 5,00 [bar]

materiał rury mat: L360 wg PN-EN ISO 3183

ustalona minimalna granica plastyczności dla danego materiału Rt0.5= 360 [MPa]

wytrzym. mat. na rozciąganie w temp. 20°C R m min = 460 [MPa]

współczynnik projektowy f o = 0,40 [-]

dopuszczalne naprężenie obwodowe

σdop = 144 [MPa]

minimalna grubość ścianki rurociągu

Tmin = 0,04 [mm]

minimalna grubość ścianki z uwzględnieniem odchyłki Tminod = 0,54 [mm] wg PN-EN ISO 3183

przyjęta grubość ścianki Tn = 3,20 [mm]

średnie naprężenia obwodowe na ściance rury

σx = 1,1640625 [MPa]

średnie naprężenia wzdłużne na ściance rury

σy = 0,58203125 [MPa]

naprężenie promieniowe

σz = -0,25 [MPa]

naprężenie zredukowane w rurociągu (od obciążeń 

obliczeniowych)  

gdzie naprężenie styczne τx, τy, τz = 0 [MPa]

σv = 1,230977078 [MPa]

Dopuszczalne naprężenie obwodowe 

σdop = 144  [MPa]

Warunek spełniony:

SPEŁNIONY [-]

Budowa instalacji gazowej śr./c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi 
zasilającymi palniki suszarni SR4 i SR6 dla zakładu produkcyjnego                                                            

STEICO Sp. z o.o.
OBLICZENIE GRUBOŚCI ŚCIANKI RURY bez szwu wg PN-EN 1594

ANALIZA NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ
WYMIAROWANIE W ZAKRESIE SPRĘŻYSTYM I SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNYM

L360NE (1.0582)
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UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - MAPA

CZAR-01

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Marcin Poznański

POZMAR PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE Marcin Poznański

ul. Słoneczna 38, 77-400 Złotów

RYSUNEK:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

WKP/0148/PWOS/04

NR UPRAWNIEŃ

Inst. sanitarne

PODPIS

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

SKALA:
1:1000/A0      v.1

Budowa instalacji gazowej śr/c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi zasilającymi palniki

suszarni SR4 (Q=1.000 Nm/h) oraz SR6 (Q=1.000 Nm/h) dla zakładu produkcyjnego STEICO

Sp. z o.o. / pow.: czarnkowsko-trzcianecki; gmina: Czarnków; obręb: m. Czarnków 0001; dz. nr 2/24

STEICO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

64-700 Czarnków

Luty 2020

DATA:

SPRAWDZIŁ:

inż. Rafał Graczyk
OPRACOWAŁ:

-

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA

PROJEKTOWA:

mgr inż. Dariusz Flis
WKP/0337/PWOS/11

3 3

mgr inż. Paweł Czyżewski
OPRACOWAŁ:

-

Elementy układu nie objęte opracowaniem

Projektowane nadziemne elementy układu

Istniejące elementy układu (gazociągu) nie objęte opracowaniem



MONTAŻ UKŁADÓW REDUKCYJNO - POMIAROWYCH

CZAR-02

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Marcin Poznański

POZMAR PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE Marcin Poznański

ul. Słoneczna 38, 77-400 Złotów

RYSUNEK:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

WKP/0148/PWOS/04

NR UPRAWNIEŃ

Inst. sanitarne

PODPIS

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

SKALA:
1:100/A3        v.1

Budowa instalacji gazowej śr/c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi zasilającymi palniki

suszarni SR4 (Q=1.000 Nm/h) oraz SR6 (Q=1.000 Nm/h) dla zakładu produkcyjnego STEICO

Sp. z o.o. / pow.: czarnkowsko-trzcianecki; gmina: Czarnków; obręb: m. Czarnków 0001; dz. nr 2/24

STEICO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

64-700 Czarnków

Luty 2020

DATA:

SPRAWDZIŁ:

inż. Rafał Graczyk
OPRACOWAŁ:

-

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA

PROJEKTOWA:

mgr inż. Dariusz Flis
WKP/0337/PWOS/11

3 3

mgr inż. Paweł Czyżewski
OPRACOWAŁ:

-
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MONTAŻ UKŁADÓW REDUKCYJNO - POMIAROWYCH. PRZEKRÓJ

CZAR-03

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Marcin Poznański

POZMAR PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE Marcin Poznański

ul. Słoneczna 38, 77-400 Złotów

RYSUNEK:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

WKP/0148/PWOS/04

NR UPRAWNIEŃ

Inst. sanitarne

PODPIS

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

SKALA:
1:100/A3        v.1

Budowa instalacji gazowej śr/c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi zasilającymi palniki

suszarni SR4 (Q=1.000 Nm/h) oraz SR6 (Q=1.000 Nm/h) dla zakładu produkcyjnego STEICO

Sp. z o.o. / pow.: czarnkowsko-trzcianecki; gmina: Czarnków; obręb: m. Czarnków 0001; dz. nr 2/24

STEICO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

64-700 Czarnków

Luty 2020

DATA:

SPRAWDZIŁ:

inż. Rafał Graczyk
OPRACOWAŁ:

-

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA

PROJEKTOWA:

mgr inż. Dariusz Flis
WKP/0337/PWOS/11

3 3

mgr inż. Paweł Czyżewski
OPRACOWAŁ:

-
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI PRZYŁĄCZENIOWEJ

CZAR-04

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Marcin Poznański

POZMAR PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE Marcin Poznański

ul. Słoneczna 38, 77-400 Złotów

RYSUNEK:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

WKP/0148/PWOS/04

NR UPRAWNIEŃ

Inst. sanitarne

PODPIS

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

SKALA:
NTS/A3         v.1

Budowa instalacji gazowej śr/c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi zasilającymi palniki

suszarni SR4 (Q=1.000 Nm/h) oraz SR6 (Q=1.000 Nm/h) dla zakładu produkcyjnego STEICO

Sp. z o.o. / pow.: czarnkowsko-trzcianecki; gmina: Czarnków; obręb: m. Czarnków 0001; dz. nr 2/24

STEICO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

64-700 Czarnków

Luty 2020

DATA:

SPRAWDZIŁ:

inż. Rafał Graczyk
OPRACOWAŁ:

-

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA

PROJEKTOWA:

mgr inż. Dariusz Flis
WKP/0337/PWOS/11

3 3

mgr inż. Paweł Czyżewski
OPRACOWAŁ:

-



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO SR4

CZAR-05

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Marcin Poznański

POZMAR PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE Marcin Poznański

ul. Słoneczna 38, 77-400 Złotów

RYSUNEK:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

WKP/0148/PWOS/04

NR UPRAWNIEŃ

Inst. sanitarne

PODPIS

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

SKALA:
NTS/A3         v.1

Budowa instalacji gazowej śr/c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi zasilającymi palniki

suszarni SR4 (Q=1.000 Nm/h) oraz SR6 (Q=1.000 Nm/h) dla zakładu produkcyjnego STEICO

Sp. z o.o. / pow.: czarnkowsko-trzcianecki; gmina: Czarnków; obręb: m. Czarnków 0001; dz. nr 2/24

STEICO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

64-700 Czarnków

Luty 2020

DATA:

SPRAWDZIŁ:

inż. Rafał Graczyk
OPRACOWAŁ:

-

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA

PROJEKTOWA:

mgr inż. Dariusz Flis
WKP/0337/PWOS/11

3 3

mgr inż. Paweł Czyżewski
OPRACOWAŁ:

-



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO SR6

CZAR-06

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Marcin Poznański

POZMAR PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE Marcin Poznański

ul. Słoneczna 38, 77-400 Złotów

RYSUNEK:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

WKP/0148/PWOS/04

NR UPRAWNIEŃ

Inst. sanitarne

PODPIS

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

SKALA:
NTS/A3         v.1

Budowa instalacji gazowej śr/c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi zasilającymi palniki

suszarni SR4 (Q=1.000 Nm/h) oraz SR6 (Q=1.000 Nm/h) dla zakładu produkcyjnego STEICO

Sp. z o.o. / pow.: czarnkowsko-trzcianecki; gmina: Czarnków; obręb: m. Czarnków 0001; dz. nr 2/24

STEICO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

64-700 Czarnków

Luty 2020

DATA:

SPRAWDZIŁ:

inż. Rafał Graczyk
OPRACOWAŁ:

-

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA

PROJEKTOWA:

mgr inż. Dariusz Flis
WKP/0337/PWOS/11

3 3

mgr inż. Paweł Czyżewski
OPRACOWAŁ:

-



UKŁAD WŁĄCZENIOWY / ZZU Dz225/DN125

CZAR-07

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Marcin Poznański

POZMAR PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE Marcin Poznański

ul. Słoneczna 38, 77-400 Złotów

RYSUNEK:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

WKP/0148/PWOS/04

NR UPRAWNIEŃ

Inst. sanitarne

PODPIS

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

SKALA:
1:25/A3         v.1

Budowa instalacji gazowej śr/c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi zasilającymi palniki

suszarni SR4 (Q=1.000 Nm/h) oraz SR6 (Q=1.000 Nm/h) dla zakładu produkcyjnego STEICO

Sp. z o.o. / pow.: czarnkowsko-trzcianecki; gmina: Czarnków; obręb: m. Czarnków 0001; dz. nr 2/24

STEICO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

64-700 Czarnków

Luty 2020

DATA:

SPRAWDZIŁ:

inż. Rafał Graczyk
OPRACOWAŁ:

-

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA

PROJEKTOWA:

mgr inż. Dariusz Flis
WKP/0337/PWOS/11

3 3

Pr
oje
kto
wa
ne
 el
em
en
ty 
uk
ład
u o
bję
te 
od
dz
iel
ny
m 
rys
un
kie
m

Pr
oje
kto
wa
ne
 po
dz
iem
ne
 el
em
en
ty 
uk
ład
u o
bję
te 
nin
iej
sz
ym
 ry
su
nk
iem

Pr
oje
kto
wa
ne
 na
dz
iem
ne
 el
em
en
ty 
uk
ład
u o
bję
te 
nin
iej
sz
ym
 ry
su
nk
iem

Ist
nie
jąc
e e
lem
en
ty 
uk
ład
u (
ga
zo
cią
gu
) n
ie 
ob
jęt
e o
pr
ac
ow
an
iem

mgr inż. Paweł Czyżewski
OPRACOWAŁ:

-



UKŁAD REDUKCYJNO - POMIAROWY SR4

CZAR-08

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Marcin Poznański

POZMAR PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE Marcin Poznański

ul. Słoneczna 38, 77-400 Złotów

RYSUNEK:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

WKP/0148/PWOS/04

NR UPRAWNIEŃ

Inst. sanitarne

PODPIS

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

SKALA:
1:25/A3         v.1

Budowa instalacji gazowej śr/c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi zasilającymi palniki

suszarni SR4 (Q=1.000 Nm/h) oraz SR6 (Q=1.000 Nm/h) dla zakładu produkcyjnego STEICO

Sp. z o.o. / pow.: czarnkowsko-trzcianecki; gmina: Czarnków; obręb: m. Czarnków 0001; dz. nr 2/24

STEICO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

64-700 Czarnków

Luty 2020

DATA:

SPRAWDZIŁ:

inż. Rafał Graczyk
OPRACOWAŁ:

-

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA

PROJEKTOWA:

mgr inż. Dariusz Flis
WKP/0337/PWOS/11

3 3

mgr inż. Paweł Czyżewski
OPRACOWAŁ:

-
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UKŁAD REDUKCYJNO - POMIAROWY SR6

CZAR-09

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Marcin Poznański

POZMAR PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE Marcin Poznański

ul. Słoneczna 38, 77-400 Złotów

RYSUNEK:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

WKP/0148/PWOS/04

NR UPRAWNIEŃ

Inst. sanitarne

PODPIS

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

SKALA:
1:25/A3         v.1

Budowa instalacji gazowej śr/c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi zasilającymi palniki

suszarni SR4 (Q=1.000 Nm/h) oraz SR6 (Q=1.000 Nm/h) dla zakładu produkcyjnego STEICO

Sp. z o.o. / pow.: czarnkowsko-trzcianecki; gmina: Czarnków; obręb: m. Czarnków 0001; dz. nr 2/24

STEICO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

64-700 Czarnków

Luty 2020

DATA:

SPRAWDZIŁ:

inż. Rafał Graczyk
OPRACOWAŁ:

-

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA

PROJEKTOWA:

mgr inż. Dariusz Flis
WKP/0337/PWOS/11

3 3

mgr inż. Paweł Czyżewski
OPRACOWAŁ:

-
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POZIOME STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM

CZAR-10

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Marcin Poznański

POZMAR PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE Marcin Poznański

ul. Słoneczna 38, 77-400 Złotów

RYSUNEK:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

WKP/0148/PWOS/04

NR UPRAWNIEŃ

Inst. sanitarne

PODPIS

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

SKALA:
1:100/A3        v.1

Budowa instalacji gazowej śr/c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi zasilającymi palniki

suszarni SR4 (Q=1.000 Nm/h) oraz SR6 (Q=1.000 Nm/h) dla zakładu produkcyjnego STEICO

Sp. z o.o. / pow.: czarnkowsko-trzcianecki; gmina: Czarnków; obręb: m. Czarnków 0001; dz. nr 2/24

STEICO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

64-700 Czarnków

Luty 2020

DATA:

SPRAWDZIŁ:

inż. Rafał Graczyk
OPRACOWAŁ:

-

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA

PROJEKTOWA:

mgr inż. Dariusz Flis
WKP/0337/PWOS/11

3 3

mgr inż. Paweł Czyżewski
OPRACOWAŁ:

-



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU - PRÓBA CIŚNIENIOWA

CZAR-11

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Marcin Poznański

POZMAR PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE Marcin Poznański

ul. Słoneczna 38, 77-400 Złotów

RYSUNEK:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

WKP/0148/PWOS/04

NR UPRAWNIEŃ

Inst. sanitarne

PODPIS

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

SKALA:
NTS/A3         v.1

Budowa instalacji gazowej śr/c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi zasilającymi palniki

suszarni SR4 (Q=1.000 Nm/h) oraz SR6 (Q=1.000 Nm/h) dla zakładu produkcyjnego STEICO

Sp. z o.o. / pow.: czarnkowsko-trzcianecki; gmina: Czarnków; obręb: m. Czarnków 0001; dz. nr 2/24

STEICO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

64-700 Czarnków

Luty 2020

DATA:

SPRAWDZIŁ:

inż. Rafał Graczyk
OPRACOWAŁ:

-

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA

PROJEKTOWA:

mgr inż. Dariusz Flis
WKP/0337/PWOS/11

3 3

mgr inż. Paweł Czyżewski
OPRACOWAŁ:

-



a [mm] b [mm]

b

a

3,2 2

3,6 2

ZŁĄCZA SPAWANE - WYKONANIE SPOIN CZOŁOWYCH

CZAR-12

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Marcin Poznański

POZMAR PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE Marcin Poznański

ul. Słoneczna 38, 77-400 Złotów

RYSUNEK:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

WKP/0148/PWOS/04

NR UPRAWNIEŃ

Inst. sanitarne

PODPIS

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

SKALA:
NTS/A3         v.1

Budowa instalacji gazowej śr/c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi zasilającymi palniki

suszarni SR4 (Q=1.000 Nm/h) oraz SR6 (Q=1.000 Nm/h) dla zakładu produkcyjnego STEICO

Sp. z o.o. / pow.: czarnkowsko-trzcianecki; gmina: Czarnków; obręb: m. Czarnków 0001; dz. nr 2/24

STEICO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

64-700 Czarnków

Luty 2020

DATA:

SPRAWDZIŁ:

inż. Rafał Graczyk
OPRACOWAŁ:

-

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA

PROJEKTOWA:

mgr inż. Dariusz Flis
WKP/0337/PWOS/11

3 3

mgr inż. Paweł Czyżewski

OPRACOWAŁ:
-

4,0 2

4,5 2

5,0 3

2,6 2

2,9 2



ISTNIEJĄCA INSTALACJA TECHNOLOGICZNA / GAZOWA DO DEMONTAŻU

CZAR-13

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Marcin Poznański

POZMAR PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE Marcin Poznański

ul. Słoneczna 38, 77-400 Złotów

RYSUNEK:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

WKP/0148/PWOS/04

NR UPRAWNIEŃ

Inst. sanitarne

PODPIS

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

SKALA:
1:100/A3        v.1

Budowa instalacji gazowej śr/c wraz z układami redukcyjno - pomiarowymi zasilającymi palniki

suszarni SR4 (Q=1.000 Nm/h) oraz SR6 (Q=1.000 Nm/h) dla zakładu produkcyjnego STEICO

Sp. z o.o. / pow.: czarnkowsko-trzcianecki; gmina: Czarnków; obręb: m. Czarnków 0001; dz. nr 2/24

STEICO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

64-700 Czarnków

Luty 2020

DATA:

SPRAWDZIŁ:

inż. Rafał Graczyk
OPRACOWAŁ:

-

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA

PROJEKTOWA:

mgr inż. Dariusz Flis
WKP/0337/PWOS/11

3 3

mgr inż. Paweł Czyżewski
OPRACOWAŁ:

-




