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1. Wstęp i podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję wykonania przebudowy i rozbudowy osiedlowej sieci
ciepłowniczej oraz sieci geotermalnej od istniejącego budynku wymiennikowni, w rejonie ulic Reymonta
i Targowej w Uniejowie.
Podstawę opracowania stanowiło:
−

zlecenie wykonania prac koncepcyjnych,

−

zakres obszaru wskazany przez Inwestora wskazany jako potencjał do podłączenia do sieci
ciepłowniczej wraz z danymi dotyczącymi istniejącej sieci ciepłowniczej,

−

wytyczne do projektowania sieci cieplnych w technologii rur preizolowanych,

−

mapa dc. lokalizacji.
2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie koncepcji osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz sieci

geotermalnej, od istniejącego budynku wymiennikowni, zlokalizowanej na terenie działki nr 2078, obręb 1,
w rejonie ulic Reymonta i Targowej w Uniejowie.
Opracowanie ma na celu rozpoznanie technicznych oraz formalnych możliwości wykonania
osiedlowej sieci ciepłowniczej, w zakresie zgodnym z założeniami Inwestora, wraz z przedstawieniem
proponowanej koncepcji trasy sieci. Niniejsze opracowanie stanowi etap 1 zadania i będzie stanowiło
materiał wyjściowy do podjęcia dalszych działań projektowych, mających na celu opracowanie projektu
budowlano – wykonawczego oraz pozyskanie zgód terenowych i odpowiednich, wymaganych przepisami
opinii i decyzji pozwalających na realizację inwestycji.
3. Opis rozwiązań koncepcyjnych sieci ciepłowniczej.
3.1.

Opis rozwiązań projektowych.

W związku z ciągłym rozwojem Uniejowskiego Systemu Ciepłowniczego i związanymi z tym
pojawiającymi się kłopotami w eksploatacji istniejących odcinków sieci ciepłowniczej, spowodowanymi
zbytnim ich obciążeniem, wywołującym konieczność podnoszenia ciśnienia dyspozycyjnego na źródle
oraz utrzymywania wyższym parametrów temperaturowych czynnika grzewczego, co z kolei pozostaje
nie bez wpływu na koszty wytwarzania ciepła, Inwestor podjął decyzję o modernizacji, tj. przebudowie
i rozbudowie sieci ciepłowniczej oraz sieci geotermalnej. Zakres prac obejmuje wykonanie odcinków sieci
ciepłowniczej o większych średnicach oraz przepięcie we wskazane w części rysunkowej, końcówki
istniejącej sieci ciepłowniczej, odciążając tym samym ich część. Konfigurację sieci ciepłowniczej przyjęto
w taki sposób, aby przepinane odcinki istniejącej sieci ciepłowniczej, były możliwe do zasilenia w sposób
2-stronny (tj. wg obecnego stanu oraz projektowanego z nowej sieci), z ewentualną pracą w systemie
pierścieniowym (możliwe po dalszej przebudowie przepinanych odcinków sieci ze zmianą średnic).
Planuje się wykonanie doziemnej, osiedlowej sieci ciepłowniczej, w technologii rur preizolowanych
o średnicach 2xDn200-Dn65 (2x219,1/315 – 76,1/140), o łącznej, orientacyjnej długości L=829,0 mb,
od istniejących rozdzielaczy w budynku wymiennikowni (na odbiciu z rozdzielaczy należy przewidzieć
zawór równoważący lub regulator różnicy ciśnień – decyzja odnośnie rodzaju, typu i wielkości zaworu na
etapie projektu budowlano-wykonawczego). Orientacyjna głębokość posadowienia sieci 0,6-2,5m do osi
(szczegóły na etapie projektu budowlano – wykonawczego, po uwzględnieniu istniejącego uzbrojenia
terenu). Prowadzenie sieci ciepłowniczej przewidziano w rejonie ulic Reymonta i Targowej w Uniejowie,
częściowo w pasie ulic, chodników i terenach nieutwardzonych. Średnice sieci ciepłowniczej dobrano
przy założeniu odpowiedniego potencjału do podłączenia nowych budynków oraz przy uwzględnieniu
istniejącego obciążenia sieci ciepłowniczej. Planowany przebieg sieci ciepłowniczej pokazano w części
graficznej

opracowania,

z

wyszczególnieniem

punktów

charakterystycznych oznaczonych jako

O1…(odgałęzienie), R1 (redukcja średnicy) i P1.. (połączenie z istniejącymi odcinkami sieci lub końcówki
sieci), S1… (studnia zaworowa). Na poszczególnych odcinkach sieci ciepłowniczej (na odgałęzieniach),
planuje się wykonać studnie zaworowe umożliwiające odcięcie danego odcinka sieci ciepłowniczej
(lokalizacja studni zaworowych z zaworami odcinającymi na odbiciach oraz zaworami sekcyjnymi na
głównych odcinkach sieci należy potwierdzić na etapie projektu budowlano – wykonawczego).
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W studniach

zaworowych

przewiduje

się

montaż

zaworów

odcinających,

preizolowanych

z odpowietrzeniem / odwodnieniem, a na końcówkach sieci dodatkowo przewiduje się montaż spinek
cyrkulacyjnych.
Proponuje się wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych
ze standardową grubością izolacji termicznej. Rury preizolowane przystosowane są do bezpośredniego
układania w gruncie i mogą pracować w następujących warunkach:
- ciśnienie robocze 1,6 MPa,
- temperatura czynnika roboczego 130OC z możliwością okresowego podnoszenia do 150OC,
Rura preizolowana składa się z trzech integralnych części:
- rury stalowej
- otaczającej ją pianki poliuretanowej
- rury zewnętrznej wykonanej z twardego polietylenu.
Właściwa rura przewodowa jest rurą ze szwem o współczynniku wytrzymałości złącza spawanego
z=1 wykonaną ze stali St 37.0 wg DIN 1626.
Izolację termiczną stanowi pianka poliuretanowa o współczynniku przewodności λ = 0,027 W/mK.
Pianka spełnia wymogi EN 253 oraz PN-85/B-02241.
Rura zewnętrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE zapewniającego skuteczną ochronę
pianki i rury stalowej przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
Rury dostarczane są w prostych odcinkach 16, 12 metrowych (6 metrowych). Połączenia rur
zaizoluje się przy pomocy muf termokurczliwych usieciowanych radiacyjnie.
Wykopy pod projektowaną sieć ciepłowniczą w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
podziemnym należy wykonać szczególnie ostrożnie, aby nie uszkodzić tego uzbrojenia, dlatego w tych
miejscach wykopy musza być wykonane ręcznie.
Odpowiednia podsypka z piasku pod rurociągami oraz zasypka piaskiem i ziemią rurociągów,
powoduje ograniczenia ich wydłużeń cieplnych. Na kolanach, które przejmują wydłużenia cieplne
rurociągów należy wykonać odpowiednie zagęszczenie podsypki i zasypki rurociągu (lub ułożenie mat
kompensacyjnych), w obszarze strefy kompensacji zależnej od długości kompensowanego odcinka oraz
średnicy zewnętrznej rury preizolowanej. Odpowiednie wymiary wykopu oraz poszerzenie wykopu na
załamaniach należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych. Po wykonaniu
zasypki rurociągu należy ciepłociąg zabezpieczyć ułożeniem taśmy ostrzegawczej.
Połączenia sieci ciepłowniczej proponuje się wykonać z muf termozgrzewalnych sieciowanych.
Wszelkie załamania oraz odejścia zaprojektowano przy pomocy elementów prefabrykowanych. Prace te
muszą być wykonane przez osoby przeszkolone w tej technologii i posiadające certyfikat do ich
wykonania.
Spawy połączeniowe rur i kształtek wykonane mogą być tylko przez spawaczy z odpowiednimi
uprawnieniami, a spawy przez nich wykonane muszą być sprawdzone radiologicznie lub ultradźwiękowo
i potwierdzone protokółem z badań (próbie poddać należy 100% spawów).
UWAGA:
Z uwagi na zmianę (zwiększenie) średnicy przebudowywanej sieci ciepłowniczej od budynku
wymiennikowni, należy przewidzieć rozbudowę istniejących rozdzielaczy zlokalizowanych
w budynku wymiennikowni, celem ich dostosowania do projektowanego układu sieci.
3.2.

Opis rozwiązań koncepcyjnych instalacji alarmowej.

Planowana sieć preizolowana wyposażona jest w instalację alarmową impulsową, która pozwala na
szybkie ustalenie stanów awaryjnych sieci. Zawilgocenie izolacji cieplnej spowodowane uszkodzeniem jej
płaszcza zewnętrznego, bądź uszkodzeniem rury stalowej jest możliwe do wykrycia i zlokalizowania
miejsca uszkodzenia. Przewody systemu alarmowego sieci ciepłowniczej należy połączyć zgodnie ze
schematem opracowanym na etapie projektu budowlano - wykonawczego oraz według instrukcji
„Poradnika technicznego”.
Planowana sieć ciepłownicza wyposażona jest z instalację alarmową, impulsową 2- przewodową.
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3.3.

Wydłużenia cieplne i kompensacja.

W oparciu o wykresy oraz dane katalogowe firm dostępnych na rynku, planuje się układy
kompensacji z wykorzystaniem załamań trasy typu „L”, „Z” i „U”. W zależności od wybranej technologii
należy stosować poszerzenia wykopów lub maty kompensacyjne. Szczegóły dotyczące zachowania
właściwych

długości

ramion

kompensacyjnych

oraz

maksymalnych

odcinków

prostych

sieci

ciepłowniczej, zostaną rozwiązane na etapie projektu budowlano – wykonawczego.
3.4.

Łączenie rur.

Rury należy łączyć przez spawanie łukowe lub gazowe spoinami klasy III. Do spawania łukowego
należy stosować elektrody ER 346, ESAB 5300 lub Philips 36S. Do spawania gazowego należy stosować
druty spawalnicze BOHLER DMO (prod. Niemieckiej) lub AGA H44 (prod. Szwedzkiej).
Po wykonaniu robót spawalniczych należy dokonać sprawdzenia ich jakości, przez wykonanie
kontroli ultradźwiękowej zgodnie z wymaganiami eksploatatora sieci, jednak nie mniej, niż co 10-go
spawu oraz wykonania próby hydraulicznej na zimno na ciśnienie p pr = 1,5 x prob. Przy układaniu rur pod
nawierzchniami utwardzonymi zaleca się badanie 100% spawów.
3.5.

Zestawienie długości planowanej sieci ciepłowniczej.

NR
1.
2.
3.
4.
5.

ŚREDNICA [mm]
Dn200
219,1/315
Dn150
168,3/250
Dn125
139,7/225
Dn100
114,3/200
Dn65
76,1/140
RAZEM:

4.

DŁUGOŚĆ
[mb]
139
513
20
20
137
829

UWAGI

Opis rozwiązań koncepcyjnych sieci geotermalnej.

4.1.

Opis rozwiązań projektowych.

Sieć geotermalną planuje się wykonać wzdłuż śladu planowanej do przebudowy i rozbudowy
sieci ciepłowniczej, w systemie tworzywowych rur preizolowanych, o średnicy 2x75x6,8/200, o łącznej,
orientacyjnej długości L=671,0 mb, od istniejącego węzła cieplnego w budynku wymiennikowni.
Rura preizolowana składa się z trzech integralnych części:
- rur przewodowych PE-X,
- izolacji PEX,
- karbowanego płaszcza z HDPE.
Należy zastosować rurociągi preizolowane przystosowane są do bezpośredniego układania w gruncie
i mogące pracować w następujących warunkach:
- ciśnienie maksymalne 0,6 MPa,
- temperatura czynnika roboczego 80OC z możliwością okresowego podnoszenia do 95OC,
Rury dostarczane są w zwojach odpowiedniej długości, w zależności od producenta.
W miejscach załamań na planie rurociągi należy układać z zachowaniem wymaganego minimalnego
promienia gięcia rur lub przy zastosowaniu kolan prefabrykowanych (w zależności od możliwości
technicznych oraz przebiegu równolegle prowadzonej sieci ciepłowniczej). System rurociągów
preizolowanych tworzywowych jest systemem samokompensującym wydłużenia termiczne, a zmiana
przebiegu sieci geotermalnej będzie wynikała ze zmiany przebiegu równolegle prowadzonej sieci
ciepłowniczej lub w przypadkach konieczności uniknięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą.
4.2.

Łączenie rur.

Przewodowe rury polietylenowe należy łączyć wykorzystując systemowe złączki producenta
zastosowanego systemu. Po wykonaniu połączeń rur przewodowych (PE-X) należy instalację poddać
próbie ciśnieniowej zgodnie z instrukcją producenta systemu preizolowanego. W przypadku pozytywnego
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wyniku próby szczelności należy wykonać płukanie rurociągu, a następnie można przystąpić do
zakładania muf. Połączenia należy izolować przy pomocy dedykowanych zestawów do izolacji.
Połączenia rur powinny wykonywać osoby przeszkolone w danej technice. W trakcie wykonywania
połączeń rur przewodowych oraz mufowania złączy należy bezwzględnie stosować się do instrukcji
producenta systemu, wykorzystując zalecane urządzenia.
4.3.

Zestawienie długości planowanej sieci geotermalnej.

NR
1.

5.

ŚREDNICA [mm]
Dn65
75x6,8/200
RAZEM:

DŁUGOŚĆ
[mb]
671
671

UWAGI

Omówienie występujących kolizji.

Istniejące uzbrojenie podziemne pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Trasę rurociągów
planuje się wykonać w taki sposób, aby unikać jakichkolwiek kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz
zastosowania punktów stałych.
W celu ewentualnego ominięcia istniejącego niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy wykorzystać
załamania na mufach termokurczliwych. Powyższe dotyczy również zbliżeń do zieleni, kiedy to wskazana
jest korekta trasy sieci przy użyciu załamań na mufach w miejscach mogących zagrażać istniejącym
drzewom.
W miejscach kolizji z urządzeniami podziemnymi i zbliżeniach do nich roboty ziemne należy
prowadzić ręcznie zachowując szczególną ostrożność, dokonując przed tym próbnych odkrywek. Przed
przystąpieniem do wykopów mechanicznych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne celem
zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia terenu. Dotyczy to zwłaszcza kabli energetycznych
i oświetleniowych, kanalizacji telefonicznej.
Ewentualne rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem na etapie projektu budowlano –
wykonawczego.
6.

Prace ziemne i budowlane.

Planowaną sieć ciepłowniczą i sieć geotermalną, należy układać w wykopie o wymiarach zgodnych
z wytycznymi producenta rur preizolowanych. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę piaskową
z piasku niezawierającego gliny, ostrych kamienni i innych ciał mogących uszkodzić rurę zewnętrzną.
Granulacja piasku powinna wynosić 0 – 8mm (dopuszczalna jest zawartość 15% kamienni o wym. 8 – 20
mm). Rury należy układać na jednakowym poziomie dla umożliwienia wykonania projektowych
i przewidywanych w przyszłości odgałęzień i podłączeń.
Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości połączeń spawanych / zgrzewanych i ich
szczelności, należy przysypać je warstwą 10 cm piasku, zagęścić, ułożyć nad każdą rurą taśmę
ostrzegawczą, a następnie zasypać ziemią.
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050 „Roboty ziemne, budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”, BN-83/8836-06 „Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”, BN - 66/8973-01 - Sieci cieplne zewnętrzne”.
Zasypywanie wykopów należy wykonać zgodnie z punktem 2.3.7. normy PN-68/B-06050 i punktem
2.3.8. normy BN-66/8972-01, ziemią bez zanieczyszczeń, nie zamarzniętą, z

jednoczesnym

zagęszczeniem warstwami o grubości przyjętej dla danej metody zagęszczenia. Zasypywanie wykopów
w miejscach przejść siecią ciepłownicza i geotermalną przez ulice należy wykonywać piaskiem
z dokładnym zagęszczeniem układanych warstw. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić zgodnie
z normą PN-75/B-96015 - „Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego”, w górnej
warstwie do głębokości 20 cm - 103 %, do głębokości 50 cm - 100 %.
UWAGA:
Miejsca naruszenia terenu w celu wykonywania prac montażowych należy przywrócić do stanu
istniejącego nawierzchnie trawników i przejść zgodnie z obowiązującymi normami.
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7.

Technologia odtworzenia.
7.1.

Odtworzenie zieleńca.

Po wykonaniu prac związanych z budową sieci ciepłowniczej i geotermalnej, teren należy
doprowadzić do stanu pierwotnego. Należy układać warstwy gruntu 20-50 cm do uzyskania
współczynnika zagęszczenia 0,97. Wykop powinien być wypełniony gruntem zakwalifikowanym przez
Inspektora Nadzoru. Rozścielenie ziemi urodzajnej grubości 10 cm z nawożeniem nawozami mineralnymi
w ilości 5 kg/100m2 (azofoska). Tak przygotowane podłoże obsiać trawą w ilości 2,0 kg/100m2.
7.2.

Technologia odtworzenia obrzeża betonowego

Po zasypaniu wykopu należy ustawić linię obrzeży betonowych na podsypce piaskowej
w nawiązaniu wysokościowym do istniejącego chodnika betonowego. Szczeliny pomiędzy obrzeżami
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową.
Do ponownego wbudowania użyć tylko tych obrzeży, które pozostają w dobrym stanie
technicznym
7.3.

Technologia odtworzenia dróg osiedlowych i ciągu pieszego.

Nawierzchnię dróg i chodników należy rozebrać na szerokości min. 1 m od skraju wykopu. Kostkę
betonową oraz płyty chodnikowe 50x50x7cm i 35x35x5cm należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości
5 cm, dowiązując wysokościowo do istniejącego ciągu pieszego. Spoiny między elementami wypełnić
piaskiem na pełną grubość płyty.
Nie dopuszcza się wbudowywania kostki i płyt uszkodzonych.
8.

Zabezpieczenia miejsca robót wraz z organizacją ruchu.

W ramach przewidzianych prac przewiduje się wykonanie wykopów w terenie zlokalizowanym
w rejonie ul. Reymonta i Targowej w Uniejowie. Dla głębokości powyżej 1,0m wykopy należy
zabezpieczyć zaporami drogowymi w dwu rzędach umieszczonych jeden za drugim (jeden 1,2m, drugi
0,6m od poziomu terenu). Bardzo głębokie wykopy należy zabezpieczyć ogrodzeniem szczelnym. Nad
wykopami w miejscach ruchu pieszych należy zastosować stalowe kładki z poręczami.
9.

Uwagi końcowe.

Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję będącą podstawą dla Inwestora do podjęcia dalszych
działań mających na celu opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie formalno-prawnym oraz
techniczno-kosztorysowym i dalej realizację sieci.
Pokazany planowany przebieg sieci ma charakter orientacyjny i może ulec korekcie na etapie
uzgodnień z właścicielami terenów posesji, przez które zaplanowano jej przebieg.
10. Normy i przepisy.
PN-EN 253 – System rur preizolowanych. Zespół rurowy.
PN-EN 448 – System rur preizolowanych. Kształtki.
PN-EN 488 – System rur preizolowanych. Zespół stalowej armatury.
PN-EN 489 – System rur preizolowanych. Zespół złącza.
PN-B-10405 – Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/M-34031 – Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania.
PN-B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania odbiorcze.
PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano – montażowych
i rozbiórkowych. (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93)
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych – zeszyt
4 ( COBR INSTAL – czerwiec 2002r.)
PN-63/B06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-75/B-96015 – Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu.
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PN-68-/B-06050 – Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania
przy odbiorze.
KESC-77/56.1 – Katalog elementów sieci cieplnych – 1987r.
„CIEPŁOWNICTWO” – Witold Kamler – 1979r.
„Wytyczne obliczenia wytrzymałościowych rurociągów sieci cieplnych.” – Biuro Studiów i Projektów
Energetycznych ENERGOPROJEKT – 1977r.

Opracował:
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