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PSG/OW/OIU/1359/2015 z dnia 17.12.2015 wydane przez PSG sp. z o.o. Oddział w
Warszawie, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i
Uzgodnień dot. przebudowy istniejących sieci gazowych w związku z opracowywaną
dokumentacją projektu „Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm.
Tłuszcz” w Tłuszczu
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B. Część graficzna.
1. Plan sytuacyjny, orientacja
2. Schemat montażowy sieci gazowej śr. c.
3. Schemat wyłączenia sieci gazowej

rys. 1
rys. 2
rys. 3

szczegóły:
– układka gazociągu z rur PE w gotowym wykopie
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OPIS TECHNICZNY
do P.B.W:
- przeniesienia istniejącej zasuwy gazowej Dn 40 na istniejącej sieci gazowej ś.c. Dn 40 PA
w obrębie projektowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej oraz ul. Kościuszki
w
Tłuszczu

I. CZĘŚĆ OGÓLNA.
1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie:
– przeniesienia istniejącej zasuwy gazowej Dn 40 na istniejącym gazociągu Dn 40 PA
w
miejsce poza projektowanym rondem w rejonie ulicy Warszawskiej i ul. Kościuszki
w
Tłuszczu.
Projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieć mogacych znaczaco oddziaływać na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z pozniejszymi
zmianami):
- zgodnie z §2 ust. 1 pkt 21 do przedsiewzieć mogacych zawsze znaczaco oddziaływać na srodowisko zalicza sie instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktow naftowych, substancji chemicznych lub gazu, o srednicy zewnetrznej nie mniejszej niż 800 mm i długosci nie mniejszej niż 40 km,
wraz z towarzyszacymi im tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi,
- zgodnie z §3 ust. 1 pkt 33 do przedsiewzieć mogacych potencjalnie znaczaco oddziaływać na
srodowisko zalicza sie instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione §2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszace im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłaczeniem gazociagow o cisnieniu nie wiekszym niż
0,5 MPa i przyłaczy do budynkow.
Budowa i przebudowa gazociagow o ciśnieniu nie większym niż p=0,5 MPa nie jest kwalifikowana do żadnej z grup przedsięwzięć mogacych znaczaco oddziaływać na środowisko i nie wymaga sporzadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporzadzenia raportu oddziaływania
na środowisko.
Nowe odcinki gazociagow n/c nie będa oddziaływały negatywnie na środowisko naturalne,
materiały zastosowane do zabezpieczenia gazociagow nie sa szkodliwe dla środowiska. Demontaż
odcinkow gazociagow istniejacych n/c oraz gazociagow nieczynnych rownież nie spowoduje zmiany stanu środowiska naturalnego.
Dla przebudowy odcinkow gazociagow nie przewiduje się wycinki istniejacych drzew
i krzewow oraz zmian w istniejacym drzewostanie ulicznym.
Celem inwestycji jest przebudowa sieci gazowych przebiegających w części projektowanej
ulicy Warszawskiej w związku projektowaną z jej przebudową w obrębie ul. Kościuszki.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
– umowa zawarta pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Polską Inżynierią Sp. z o.o.
Warszawa dot. wykonania dokumentacji projektowej wielobranżowej na budowę ronda na
skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki w Tłuszczu,
– realizacja inwestycji drogowej na podstawie ZRID,
– wypisy z rejestru gruntów,
– opinia geotechniczna Geotest Sp. z o.o. grudzień 2015r,
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– warunki techniczne przebudowy gazociągu Nr: OIU-IO/G/342/2015
PSG/OW/OIU/1359/2015 z dnia 17.12.2015 wydane przez PSG sp. z o.o. Oddział
w Warszawie, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku
i Uzgodnień dot. przebudowy istniejących sieci gazowych w związku z opracowywaną
dokumentacją projektu „Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki
gm. Tłuszcz” w Tłuszczu
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 „w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2013r
poz. 640 ),
– Instrukcja: IW-06.09.00.02 „ Zasady projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowych
polietylenowych”,
– Instrukcja IW-06.09.00.04 „Warunki stosowania łuków segmentowych z polietylenu”,
– Instrukcja Z-06.09.00.01.01 „Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej do
Warunków technicznych remontu, modernizacji, przebudowy, budowy gazociągu”,
– protokół z narady koordynacyjnej znak sprawy: PODK.6630.147.2016 z dnia 11.03.2016
oraz PODK.6630.171.2016 z dnia 17.03.2016 wraz z załącznikiem mapowym,
– wizja lokalna w terenie,
– pomiary geodezyjne,
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy skrzyżowania ulic Warszawskiej
i Kościuszki w Tłuszczu w postaci ronda u zbiegu tych ulic.
Wykaz działek, na których usytuowane jest całe przedsięwzięcie:
Obręb Nr 0001, TŁUSZCZ – dz. ew. nr 1305.
Istniejacymi obiektami zabudowy na danym terenie sa:
– budynki mieszkalne i użyteczności publicznej w ul. Kościuszki,
– drogi,
– kanalizacja,
– wodociąg,
– gazociag,
4. WARUNKI

HYDROGEOLOGICZNE.

4.1. Geologia i geotechnika.
Poniżej przypowierzchniowego humusu na głębokości 0.20 m ppt nawiercono grunty
nasypowe zbudowane z piaskow oraz gruntow spoistych przemieszanych z cegłami, żużlem oraz
gruntami organicznymi – namułami. Grunty nasypowe w otworach nr 1, 2 i 3 występuja do
głębokości odpowiednio 1.30 m ppt., 1.70 m ppt. i 2.50 m ppt. W otworze nr 1 poniżej nasypow
nawiercono średnio zagęszczone piaski pylaste o stopniu zagęszczenia ID=0.45. W obrębie piaskow
przewiercono soczewkę zastoiskowych pyłow piaszczystych, twardoplastycznych o stopniu
plastyczności IL = 0.20. Poniżej piaskow nawiercono morenowe gliny piaszczyste przewarstwione
piaskami gliniastymi, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL=0.20. W otworach nr 2 i 3
bezpośrednio poniżej gruntow nasypowych nawiercono twardoplastyczne grunty spoiste:
zastoiskowe pyły o stopniu plastyczności IL=0.20 (otwor nr 2) oraz morenowe gliny piaszczyste
przewarstwione piaskiem gliniastym o stopniu plastyczności IL=0.10 (otwor nr 3). We wszystkich
otworach wiercenia zakonczono w gruntach spoistych.
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Dokumentacja rozpoznawania warunkow gruntowych powinna być wykonana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w tym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. nr 81 poz. 463).
4.2. Warunki wodne.
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje w otworze nr 1 w obrębie piaskow pylastych na głębokości 2.70 m ppt, tj. na rzędnej 101.80 m n.p.m. W otworach nr 2 i 3 na rożnych
głębokościach napotkano saczenia w obrębie gruntow spoistych.
Badania geotechniczne są integralną częścią tego opracowania i stanowią odrębną
dokumentację.

II. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA.
2. SIEĆ GAZOWA .
2.1

STAN ISTNIEJĄCY.
W ul. Warszawskiej w okolicach ul. Kościuszki w Tłuszczu biegnie gazociąg średniego
ciśnienia Dn 125 PE łączący się z gazociągiem Dn 40 PA usytuowanym w ul. Kościuszki.
Gazociąg w ul. Warszawskiej i ul. Kościuszki wchodzi w projektowany pas uliczny i nie
podlega przebudowie. Jedynie zgodnie z warunkami PSG do przeniesienia przewidziana jest
istniejąca zasuwa gazowa Dn 40 Nr 25709 zlokalizowana w chwili obecnej w rejonie przyszłego
ronda.
2.2 ROBOTY DEMONTAŻOWE.
Prace demontażowe prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci.
Przed przystapieniem do demontażu każdego odcinka gazociagu należy zawiadomić gestora.
Odcinki gazociagu ( zasuwy) do demontażu po przebudowie opisano na planie sytuacyjnym.
Prace zwiazane z demontażem istniejacych gazociagow moga wykonywać tylko osoby uprawnione
przez gestora sieci. Dotyczy to odcinka sieci gazowej Dn 40 PE o długości L = 1,0 mb
Przed przystapieniem do demontażu odcinkow gazociagow zaleca się ich sprawdzenie czy nie
sa wypełnione gazem, przedmuchanie gazem obojętnym n.p. azotem oraz wypełnienie gazem
obojętnym na czas demontażu.
Zdemontowane gazociągi pozostałe po robotach przełączeniowych winny być przekazane
na majątek PSG w uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucyjnym Gazu w Wołominie.
2.3

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Z DEMONTAŻU.
Postępowanie z opadami pochodzacymi z demontażu sieci gazowych zgodnie z informacja
o sposobach gospodarowania opadami innymi niż niebezpieczne oraz programem gospodarki
odpadami niebezpiecznymi sporzadzonym przez Wykonawcę robot. Po demontażu protokoły
z likwidacji sieci wraz z karta przekazania odpadow należy złożyć u gestora sieci.
Po demontażach sieci należy zlecić geodecie inwentaryzację powykonawcza wraz z wyniesieniem sieci z zasobow geodezyjnych.
2.4

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
Zgodnie z warunkami PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Dział Zarządzania Majątkiem
Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień z dnia 17.12.2015 projektowany układ drogowy ulicy Warszawskiej i ul. Kościuszki w Tłuszczu koliduje z istniejącymi sieciami gazowymi na
tym obszarze.
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Dlatego też zachodzi konieczność przebudowy istniejących odcinków gazociągów wyszczególnionych w „warunkach gazowych”.
Przebudowę istniejącej sieci gazowej dokona Inwestor zadania inwestycyjnego w Wołominie
przed realizacją układu drogowego ul. Warszawskiej i ul. Kościuszki w Tłuszczu. Przebudowy
należy dokonać w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącego i projektowanego uzbrojenia
ze szczególnym uwzględnieniem następujących przepisów i norm:
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 „w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. Z 2013r
poz. 640 ),
– Instrukcja: IW-06.09.00.02 „ Zasady projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowych
polietylenowych”,
– Instrukcja IW-06.09.00.04 „Warunki stosowania łuków segmentowych z polietylenu”,
– Instrukcja Z-06.09.00.01.01 „Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej do
Warunków technicznych remontu, modernizacji, przebudowy, budowy gazociągu”,
Właściwa terenowa jednostka eksploatacyjna w Wołominie winna być poinformowana
o rozpoczęciu planowanej inwestycji drogowej z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04 2013r. (Dz. U. z 2013r poz.
640) dla projektowanego gazociagu średniego ciśnienia szerokość strefy kontrolowanej wynosi:
1,0 m. Linia środkowa tej strefy pokrywa się z osia gazociagu.
W części istniejącego gazociągu Dn 40 PA przy istniejącym gazociągu Dn 125PE w ul. Warszawskiej należy zlikwidować istniejącą zasuwę gazową Dn 40 o numerze 25709 i przenieść
w miejsce poza obszar projektowanego ronda.
2.5
1
2
3
4
5
6
7
8

WYKAZ MATERIAŁOW PODSTAWOWYCH.
Rura Dn 40 PA
Mufa elektrooporowa PA
Dn 40
Taśma ostrzegawcza w kolorze żółtym szer. 0,2 m z drutem identyfik. Cu
Zasuwa gazowa Dn 40 z króćcami PE 40 do zgrzewania
Klucz z obudowa do zasuw Dn 40
Skrzynka żeliwna do zasuw
Redukcja RC Dn 40/32
Przejście PA/PE Dn 32/40

2.6

ZAGŁĘBIENIE SIECI GAZOWEJ.
Przebudowę odcinków sieci gazowej Dn 40 zaprojektowano ze średnim zagłębieniem ~1,0 m.

2.7

L = 1,0 mb
szt. 4
L = 2,0 mb
szt. 1
kpl. 1
szt. 1
szt. 2
szt. 2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE.
Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie na wejście w teren. O rozpoczęciu
robót należy powiadomić instytucje branżowe wymienione w protokóle ZUD-u, następnie odpowiednio: właścicieli, zarzadców, użytkowników nieruchomości.
Wytyczenia trasy oraz pomiarów wysokościowych powinien dokonać geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadków oraz przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego wymagaja skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach wyznaczonych przez punkty 0 - 10.
Wyprzedzająco w miejscach włączenia sieci projektowanej do istniejącej należy wykonać
przekopy kontrolne w celu:
– ustalenia dokładnego zagłębienia istniejącego gazociągu,
– pomiaru średnicy zewnętrznej sieci istniejącej,
– pomiaru grubości ścianki istniejącego gazociągu ,
W/w pomiary należy wykonać w obecności właściciela lub użytkownika gazociągu. Wyniki pomiarów w formie protokołu stanowią podstawę do określenia szczegółów włączenia projektowanego odcinka gazowego do sieci istniejącej.
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2.8

ROBOTY ZIEMNE.
Roboty ziemne pod projektowany odcinek przebudowy gazociągu należy wykonać zgodnie
z normą BN-83/8836-02 oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa Przemysłu Materiałów
Budowlanych – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych Dz.U.47 poz.401 z 2003r oraz PN-B 06050:1999r.
Odcinek przebudowanego gazociągu Dn 40 PE będzie w terenie nieutwardzonym.
Przewiduje się, że wykopy na całej długości wykonywane będa w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych szalunkami systemowymi. Wykopy wykonywane będa mechanicznoręcznie (w 90% mechanicznie, 10% ręcznie). Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby
zapewnić grawitacyjny odpływ z dna wykopu.
Minimalna szerokość wykopu winna wynosić 0,2 m + Dn.
W przypadku wykonywania wykopów ręcznie lub konieczności wykonywania prac montażowych w wykopie, szerokość dna wykopu na prostych odcinkach powinna być większa o co najmniej 0,40 m od zewnętrznej średnicy rury. Na łukach szerokość dna wykopu powinna być o 50%
większa od szerokości dna wykopu na odcinkach prostych.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości min. 0,5 m od krawędzi wykopu.
Gazociąg należy układać na wyrównanym podłożu i podsypce z piasku gr. 10 cm. Nad rurociągiem należy wykonać 20 cm obsypkę z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna zapewnić rurze podparcie z każdej strony i zabezpieczać przed obciążeniami zewnętrznymi.
Wzdłuż projektowanego gazociągu w odległości 0,30 – 0,40 m nad rurą należy ułożyć taśmę
ostrzegawczą koloru żółtego szerokości 20 cm z napisem „Uwaga! Przewód gazowy”, natomiast
nad rurociągiem taśmę lokalizacyjną. Taśma lokalizacyjna musi mieć metalizowana wstęgę umożliwiającą elektronicznie wykrywanie trasy gazociągu.
Miejsca wykonania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier,
przykrycie i oświetlenie na okres nocy. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami BHP
i warunkami technicznymi wg PN-B- 10736 oraz PN-EN1610:2002.
Po wykonaniu sieci gazowej wykonać inwentaryzację geodezyjna powykonawcza.
2.9

ODWODNIENIE WYKOPÓW.
Nie przewiduje się odwadniania wykopów. Roboty będą prowadzone w gruncie suchym.

2.10 ROBOTY MONTAŻOWE SIECI GAZOWEJ.
Gazociąg należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.
nr 97/01 poz. 1055).
Sieć gazowa zaprojektowana została na terenie zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji.
Naprężenie obwodowe gazociągu z tworzyw sztucznych w warunkach statycznych wywołane max
ciśnieniem roboczym nie powinno przekraczać iloczynu minimalnej wartości żądanej wytrzymałości i współczynnika projektowanego wynoszącego dla pierwszej klasy lokalizacji – 0,5.
Trasa sieci gazowej powinna być trwale oznakowana w terenie. Szerokość strefy kontrolowanej wynosi 1.0 m.
Przed lub w trakcie układania w wykopie rur należy przeprowadzić kontrolę zewnętrznych
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementów z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny występować uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania,zadziory
itp. Dla gazociągów z rur PE dopuszcza się występowanie rys i zadrapań, których gładkość nie
przekracza 10% grubości ścianki, lecz nie więcej niż 0,5 mm. Odcinki rur mające na powierzchniach zewnętrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania należy wyciąć.
Przebieg przebudowywanej sieci przedstawiono w części rysunkowej projektu.

Zgodnie z „Wytycznymi realizacji sieci gazowych z polietylenu PE w PSG” przewiduje się:
- sieć gazową wykonać z rur Dn 40 x 3,6 PE 100 SDR 17,6,
- trasę gazociągu oznaczyć taśmą ostrzegawczą z folii PE koloru żółtego o szer. 0.2 m,
- wzdłuż gazociągu ułożyć drut identyfikacyjny Cu 1,5 mm2 DY,
- wykopy pod gazociąg wykonać ręcznie na głębokość ok. 1,2 m ,
Minimalna szerokość wykopu 0,6 m. Po wyrównaniu podłoża dno wykopu należy wypełnić
piaskiem rzecznym bez kamieni i zanieczyszczeń, warstwą grubości min. 10 cm.
Gazociąg należy układać na wyrównanym podłożu i podsypce piaskowej. Nad gazociągiem
wykonać nadsypkę o grubości warstwy 10 cm. Powyżej tej warstwy wykop można zasypać gruntem
rodzimym do wysokości 30-40 cm nad gazociąg. Na ubity grunt położyć folię ostrzegawczą w kolorze żółtym ( z napisem „Uwaga! Przewód gazowy”), natomiast nad rurociągiem taśmę lokalizacyjną. Taśma lokalizacyjna musi mieć metalizowaną wstęgę umożliwiającą elektroniczne wykrywanie przebiegu trasy gazociągu. Wykop wypełnić do poziomu terenu gruntem rodzimym.
2.11

POŁĄCZENIA ZGRZEWANE

Rury z PE powinny być łączone za pomocą połączeń zgrzewanych doczołowo. Zgrzewanie może
być realizowane wyłącznie za pomocą przeznaczonych do tego celu zgrzewarek posiadających atest
IGNiG w Krakowie i ważną kalibrację. Zgrzewy powinny być opisane na rurze przy użyciu pisaka
wodoodpornego. Opis powinien być zgodny z protokółem zgrzewania. Z przeprowadzonej kontroli
należy sporządzić protokół podpisany przez kierownika robót i inspektora nadzoru.
Zgrzewanie doczołowe
Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju (łączyć można tylko części z tej
samej klasy ciśnienia).
Przed rozpoczęciem zgrzewania czołowego końcówki rur winny być doprowadzone do
kształtu kołowego poprzez ostrożne ogrzewanie (od 50 – 100oC) lub umieszczone w specjalnych
uchwytach przywracających rurom przekrój kołowy.
Zgrzewanie doczołowe nie może być wykonywane w temperaturze otoczenia poniżej 0oC, jak
również podczas mgły niezależnie od temperatury otoczenia.
Optymalne warunki wykonywania zgrzewania doczołowego:
- temperatura w miejscu zgrzewania zawiera się między 5 a 30oC,
- jest sucho,
- jest bezwietrznie,
W celu uniknięcia nadmiernego schładzania zgrzewu przez wiatr i ciąg powietrza, należy
przeciwległe końce rur zamknąć lub stosować namioty osłonowe.
Prace przygotowawcze elementów do zgrzewania obejmują:
- końcówki przeznaczone do zgrzewania winny być obcięte lub zeskrobane dla usunięcia
warstwy utlenionej, bezpośrednio przed przystąpieniem do zgrzewania,
- oczyścić końce rur z piasku i innych zanieczyszczeń,
- zamocować w uchwytach zgrzewarki końce rur tak, aby napisy na rurze były widoczne po
montażu gazociągu,
- nastawić czas nagrzewania: w temperaturze 20oC – 10 sekund na każdy milimetr grubości
ścianki rury. W przypadku innej temperatury skorygować czas nagrzewania o ~1% czasu podstawowego na każdy stopień różnicy od 20oC,
- jeżeli jest taka potrzeba ustawić ciśnienie strugania,
- końcówki rur należy dosunąć do siebie i zestrugać strugiem do momentu uzyskania ciągłego
wióra na całym obwodzie rury,
- sprawdzić przyleganie powierzchni zgrzewanych, szczelina winna być mniejsza niż 0,5 mm,
a przemieszczenia ścianki nie może przekraczać 10% jej grubości,
7

- przed każdą operacją zgrzewania płyta grzewcza winna być oczyszczona papierem zwilżonym alkoholem metylowym,
- sprawdzić temperaturę płyty grzejnej,
Temperatura elementu grzewczego winna wynosić 210oC. Temperatura zgrzewania winna
utrzymywać się w przedziale 200 – 220oC. Po włączeniu płyty należy odczekać 5 minut, aby nastąpiła stabilizacja temperatury na całej powierzchni płyty.
Czasy faz procesu zgrzewania:
t1 – czas wyrównywania (do powstania wypływki wyrównania o wysokości 5 -10% grubości
ścianki e),
t2 – czas nagrzewania (10 s na każdy mm grubości ścianki rury),
t3 – czas przestawienia (max 6 s),
t4 – czas narostu ciśnienia (ok. 1 s na każdy mm grubości ścianki),
t5 – czas studzenia (1,5 min na każdy mm grubości ścianki),
t6 – czas próby ciśnienia (8 min na każdy mm grubości ścianki),
Ocenę jakości zgrzewu należy przeprowadzić w oparciu o kryteria:
- zgrubienie zgrzewowe powinno być obustronnie okrągło ukształtowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka i nie może wyglądać na spienioną
(przegrzanie),
- przesunięcie ścianek łączonych nie powinno przekraczać 10% grubości ściany rury,
Próby ciśnieniowe gazociągu mogą być przeprowadzone po całkowitym ochłodzeniu złączy zgrzewanych. Warunek ten jest spełniony jeśli od ostatniego zgrzewu upłynęła min. 1 godzina. Po wykonaniu zgrzewu rur PE należy sporządzić protokół zgrzewania powyższych rur oraz sporządzić kartę
zgrzewów.
Karta zgrzewania
Monter ma obowiązek wypełniania na bieżąco karty zgrzein, tak, aby w każdej chwili możliwe było skonfrontowanie wpisów do karty z warunkami zgrzeiny. Jest to szczególnie ważne, gdyż
w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do wykonywanych zgrzein kontrolowany jest protokół
zgrzewania. Zapisy w karcie zgrzein lub ich brak stanowią podstawę do odpowiednich wpisów
w dzienniku budowy. Poza tym karta stanowi integralną część dokumentacji powykonawczej
budowy.
Protokół zgrzewania
Celem kontroli parametrów zgrzewania prze samego zgrzewacza jak również przez służby
kontrolne, zgrzewacz ma obowiązek zapisywania wszystkich najważniejszych parametrów wpływających na jakość zgrzeiny. Wartości te wpisywane są do protokołu zgrzein.
Za wpisy do protokołu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowiązany do wypełnienia jej na
bieżąco, gdyż protokół jest integralną częścią dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy
sporne rozstrzygane są na podstawie dokonanych w nim wpisów. Umożliwia to bieżącą kontrolę
prac montażowych przez konfrontacją oznaczeń zgrzeiny na rurze.
Inspektor nadzoru lub osoba upoważniona prze inwestora winna na bieżąco kontrolować
aktualizacją protokołów zgrzein.
Wpisy do protokołu zgrzewania muszą być zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze.
Kontrola prawidłowości zgrzewania.
W ramach oceny wizualnej zgrzewu dokonuje się oględzin wypływki i pomiarów geometrii
zgrzeiny. Do oceny bedą należały:
- kształt wałeczków (równomierność na obwodzie),
- gładkość i jednorodność wypływki (brak widocznych gołym okiem rys, pęcherzy, pęknięć
i smug),
- brak szczelin, szczególnie w rowku między wałeczkami,
- szerokość wypływki,
- różnicę względną szerokości wałeczków wypływki,
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- zagłębienie rowka między wałeczkami,
- przesuniecie ścianek łączonych rur,
- osiowość zgrzewanych rur,
Szerokość wypływki (B) przy zgrzewaniu czołowym nie powinna przekraczać nastepujących
wartości:
0,68 * e < B <1,0 * e
gdzie: e – grubość ścianki rury
Jeżeli szerokość wypływki i połączenia jest mniejsza od 0,53 * e, zgrzew należy wyciąć i wykonać
nowy.
Zagłębienia rowka między wałeczkami (k) ma znajdować się powyżej powierzchni zewnętrznej
rury (wartość k nie może być mniejsza od zera, czyli k > 0).
Przesuniecie ścianek łączonych rur v nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki (v < 0,1 * e).
Dopuszczalna odchyłka załamania osi w miejscu zgrzewania nie może być większa niż 1 mm na
długości 300 mm od połączenia.
2.16 PRÓBA SZCZELNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI SIECI GAZOWEJ.
Gazociag w I klasie lokalizacji spełnia wymagania wytrzymałościowe przewodowego układu
rurowego (naprężenia obwodowe wywołane maksymalnym ciśnieniem roboczym nie przekraczaja
wartości iloczynu min. granicy plastyczności Rt 0,5 i wspołczynnika 0,4).
Gazociąg średniego ciśnienia.
- ciśnienie robocze (OP): 100 – 400 kPa,
- max ciśnienie robocze (MOP): 500 kPa,
- klasa lokalizacji gazociągu: pierwsza
Po wykonaniu kontroli jakości połączeń i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza się
wstępne badanie szczelności przed opuszczeniem gazociągu do wykopu (bez zamontowania armatury). Badanie wstępne należy przeprowadzić przy użyciu powietrza lub gazu obojętnego wolnego
od związków tworzących osady o ciśnieniu 0,1 MPa. Czas trwania badania powinien wynosić min.
1 godzinę od chwili osiągnięcia ciśnienia próby i ustabilizowania się ciśnienia.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek podejrzeń o nieszczelnościach, każde połączenia
powinno podlegać badaniu za pomocą środka pianotwórczego. Ujawnione nieszczelności należy
usunąć, a połączenia ponownie zbadać. Po pozytywnym wyniku wstępnej próby szczelności i zasypaniu
gazociągu
należy
przeprowadzić
próby
wytrzymałości
i
szczelności.
Miejsca połączeń końców odcinków próbnych powinny być odkryte podczas wykonywania próby.
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Dz. U.Nr 97 oraz PN-92-M34503 gazociąg należy poddać próbie wytrzymałości i szczelności ciśnieniem nie mniejszym niż
iloczyn współczynnika 1,5 i max ciśnienia roboczego.
Próba ciśnienia gazociągu o ciśnieniu maksymalnym 0,5 MPa należy wykonać zgodnie
ze Standardami Technicznym ST-IGG-0301:2012
Maksymalne ciśnienie robocze gazociągu śr.c. pr = 0,5 MPa
Stąd ciśnienie próbne pr = 1,5 x 0,5 = 0,75 MPa
Przed wykonaniem próby szczelności gazociąg musi być oczyszczony od wewnątrz poprzez
przedmuchanie.
Obliczenie czasu stabilizacji.
Czas stabilizacji uzależniony jest od ciśnienia próby.
Dla gazociągów o objętości Vgeo ≤ 0,1 m3 czas stabilizacji wyniesie 30 min. Dla gazociągów
Vgeo > 0,1 m3 zaleca się przyjąć na każde 0,1 MPa ciśnienia próby 1 godzinę stabilizacji
Vgeo = πr2h
Dla projektowanego gazociągu f125x 7,1 PE L=91,5 m Vgeo= π x 0,11082 x 91,5/4 = 0,88 m3
Vgeo > 0,1 m3
W związku z powyższym czas stabilizacji wyniesie 7,5 h
Czas trwania próby – min 24 godziny od czasu ustabilizowania się ciśnienia próbnego lecz
nie dłuższy niż 72 godziny.

Próby ciśnieniowe przeprowadza się po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
próbnego. Szczegółowe warunki prób ciśnieniowych określa norma PN-92/M-34503.
Czas stabilizacji ts wynosi:
– przy próbie z użyciem sprężarki – 4 godziny,
– przy próbie bez użycia sprężarki – 2 godziny,
Pomiar ciśnienia wewnątrz gazociągu należy wykonać stosując manometr samorejestrujący
mechaniczny lub elektroniczny.
Próbę szczelności należy przeprowadzać w obecności Inwestora, Kierownika Budowy
i Inspektora Dostawcy Gazu – PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie.
Protokół z próby szczelności wraz z pełną dokumentacją powykonawczą będzie stanowił
podstawę do późniejszego włączenia nowo wybudowanego gazociągu i przyłącza gazowego do
czynnej sieci gazowej. Włączenia tego może dokonać tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy
Gazu.
Gazociąg należy oczyścić tłokiem miękkim gąbczastym.
Gazociąg należy nagazować w ciagu 6 m-cy od daty wykonania próby ciśnieniowej.
W przypadku nie nagazowania gazociągu w ciagu 6-ciu m-cy od daty wykonania prób ciśnieniowych – próby należy wykonać ponownie.
2.17 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.
Na przedmiotowym odcinku występują skrzyżowania projektowanej sieci gazowej z istniejacym kablem elektrycznym oraz telefonicznym, które należy zabezpieczyć rurą osłonową,
dwudzielną np. typu AROT wg PN-91/M-34501.
2.18 UWAGI KONCOWE.
1. Wytyczenie trasy kanalizacji i inwentaryzację powykonawcza należy zlecić uprawnionemu
geodecie.
2. Przed rozpoczęciem robót prowadzonych w pasie drogi należy uzyskać pozwolenie na wejście
w teren od zarzadzajacego droga.
3. Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier i oświetlenia na okres nocy.
4. Budowę prowadzić pod nadzorem eksploatatora sieci.
5. Ściśle stosować się do uwag zawartych w protokóle z narady koordynacyjnej znak sprawy:
PODK.6630.147.2016 z dnia 11.03.2016 oraz PODK.6630.171.2016 z dnia 17.03.2016 wraz
z załącznikiem mapowym.
6. Wykonanie wykopów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I
Budownictwo ogólne cz. 1”.
7. Włączenie przebudowanej sieci gazowej do czynnego gazociągu dokona Zakład PSG sp. z o.o.
w Wołominie na zlecenie wykonawcy robót.
8. Prace wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Sieci Gazowych - COBRTI
INSTAL ZESZYT 10.
9. Inwestycja będzie realizowana w trybie ZRID.
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III. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 40 PA
polegająca na przeniesieniu istniejącej zasuwy gazowej Dn 40 w inne miejsce ulicy Kościuszki
w Tłuszczu.
2. LOKALIZACJA.
Wykaz działek, na których usytuowane jest całe przedsięwzięcie:
Obręb Nr 0001, TŁUSZCZ – dz. ew. nr 1305.
3. DANE KANAŁOWE.
Projektowana sieć gazowa śr. c. z rur :
Dn 40 x 3,7 PE 100 SDR 17,6

L = 1,0 mb

4. POWIERZCHNIA ZABUDOWY.
Całkowita powierzchnia zabudowy inwestycji wynosi F = 0,04 m2.
5. DANE INFORMACYJNE.
Działki , na których projektowana jest sieć gazowa nie są wpisane do rejestru zabytków
oraz nie są terenem eksploatacji górniczej.
6. DECYZJA LOKALIZACYJNA.
ZRID
7. TEREN INWESTYCJI.
Projektowana przebudowa sieci gazowej przebiegać będzie w terenie utwardzonym
w ul. Kościuszki w Tłuszczu.
8. CEL INWESTYCJI.
Celem inwestycji jest przeniesienie istniejącej zasuwy gazowej Dn 40 poza teren projektowanego
ronda w rejonie ulic: Warszawskiej i Kościuszki w Tłuszczu.

Opracował:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
I. DANE TYTUŁOWE.
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Adres inwestycji: ul.Warszawska w rejonie ul. Kościuszki w Tłuszczu.
Nazwa obiektu: Przebudowa sieci gazowych śr.c. Dn 40 PA na działkach:
z obrębu Nr 0001, TŁUSZCZ – dz. ew. nr 1305.
2. Inwestor i jego adres:
Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
3. Projektant i jego adres:
mgr inż.Anna Polak
II. CZĘŚĆ OPISOWA.
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów.
W zakres realizacji wchodzi:
– przebudowa sieci gazowej śr. c. z rur :
Dn 40 x 3,7 PA 100 SDR 17,6
L = 1,0 mb
– przebudowa istniejącej zasuwy gazowej Dn 40
szt. 1
Poszczególne obiekty będa realizowane w kolejności uzgodnionej pomiędzy Inwestorem,
a Wykonawca.
2. Wykaz istniejacych obiektów budowlanych.
Istniejacymi obiektami budowlanymi na przedmiotowym terenie sa: wodociag, kanalizacja,
gazociag, kable energetyczne i telekomunikacyjne.
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które moga stwarzać
zagrożenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Kable elektryczne i telekomunikacyjne, gazociag, przewody wodociągu i kanalizacji, napowietrzne linie energetyczne.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrożen występujacych podczas realizacji robót
budowlanych, określajacych skale i rodzaje zagrożen oraz miejsce i czas występowania.
Elementami zagrożenia moga być wykopy pod przewody gazowe, dlatego wymagaja one
odpowiedniego wykonywania, umocnienia i oznakowania.
Dodatkowe utrudnienie powstaje w zwiazku z wykonywaniem inwestycji w pasie drogi,
przy odbywajacym się ruchu, stwarzajac zagrożenie podczas trwania robót oraz w czasie przerw
w pracy. Wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie nie zasypanych wykopów przed niekontrolowanym dostępem osób niepowołanych, oświetlenie noca i zabezpieczenie barierka.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystapieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Do pracy należy dopuścić tylko pracowników posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomość przepisów BHP.
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Pracowników należy zapoznać z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementów, które
moga zagrażać i dokonać doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860).
Zakres instruktażu powinien obejmować:
– zasady organizacji budowy;
– zakres i miejsce odbywajacych się danego dnia Robót;
– zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
– możliwe zagrożenia;
– tryb postępowania w przypadku powstania zagrożenia.
6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrożenia.
Wykopy pod sieć gazową zaopatrzyć w zastawy z oświetleniem ostrzegawczym i oznakować dla ruchu kołowego zgodnie z projektem organizacji ruchu sporzadzonym z zastosowaniem wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2010 r , w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 65, poz. 411).
Substancje i preparaty niebezpieczne nie będa stosowane na budowie.
Dokumentacja będzie przechowywana u kierownika budowy.
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikację, umożliwiajaca szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożen.
Przed przystapieniem do robót należy cała kadrę bioraca udział przy realizacji zadania
zapoznać z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajacymi z następujacych przepisów:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.)
W celu wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikację,
umożliwiajaca szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożen, ustala się jak niżej:
Środki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Zabezpieczenie przeciwporażeniowe.
W przypadku zastosowania sprzętu mechanicznego przy wykonywaniu wykopów
przebiegajacych pod napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 220 kV,
sprzęt ten (koparka, dzwig) należy wyposażyć w czujniki i sygnalizatory napięcia.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe.
Gaśnica proszkowa 6 kg
– 1 szt.
Koc gaśniczy
–1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.
Zabezpieczenie medyczne.
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
Środki łaczności.
Telefony stacjonarne lub komórkowe.
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Środki ochrony indywidualnej.
Oprócz zagrożen życia i zdrowia moga wystapić okresowe uciażliwości wywołane prowadzeniem robót, do których należa:
wzrost zapylenia wywołany w czasie wykonywania wykopów, składowania i transportu
urobku,
hałas pochodzacy od środków transportu, magazynów budowlanych, urzadzen i elektronarzędzi.
Wszelkie roboty należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów BHP przy realizacji robót budowlanych a w szczególności:
•
Kodeks Pracy, a w szczególności art. 15, 207 i 212, regulujace tematykę bezpiecznego wykonywania robót.
• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401 z 2003 r.).
•
Norma PN-81/N-08010 Ergonomiczne zasady projektowania systemów pracy.
•
Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników.
•
Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.
Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi Polskich Norm w tym względzie.
Środki organizacyjne.
Za nadzór nad realizacja i bezpieczenstwem Robót odpowiedzialni sa:
– kierownik budowy lub kierownik robót wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) w oparciu o niniejsza „informację” sporzadzić lub zapewnić
sporzadzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego dalej „Planem BIOZ”.
Miejscem przechowywania „Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno być pomieszczenie Kierownika budowy.

Opracował:
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