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I. Opis techniczny 
projektowanego przyłącza ciepłowniczego do budynku Centrum Usług Księgowych KGHM 
Polska Miedź S.A. przy ul. Skłodowskiej 54a D-21 w Lubinie 
 

  
  
1 Podstawa opracowania 
 
� Zlecenie inwestora 
� Mapa do celów projektowych 1:500 
� Wizja lokalna w terenie 
� Uzgodnienia z Inwestorem 
� Warunki Techniczne MPEC TERMAL SA 
� Warunki wykonania robót montażowych sieci ciepłowniczych w systemie ZPU 

Międzyrzecz 
� Wytyczne do projektowania podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemy ZPU 

Międzyrzecz 
���� Katalog ZPU Międzyrzecz 
���� Obowiązujące normy i przepisy 
 
 
2 Cel i zakres opracowania 
 
Obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego 2 * Dn 80/160 preizolowanego w systemie 
ZPU Międzyrzecz. Nowoprojektowane przyłącze doprowadzać będzie czynnik grzewczy z 
grupowego węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w budynku D-17 przy ulicy 
Skłodowskiej 70, o parametrach 90/70oC i 6,0 bar na potrzeby centralnego ogrzewania dla 
budynku Centrum Usług Księgowych KGHM Polska miedź S.A. przy ul. Skłodowskiej 54a 
D-21 w Lubinie. W zakresie opracowania jest także wymiana sieci cieplnej dn. 65 na sieć 
cieplną dn. 80 na odcinku od wpięcia w sieć cieplną dn. 125 w budynku CBJ do wpięcia 
nowoprojektowanego przyłącza preizolowanego dn 80/160 w kanale przełazowym. 
 
2.1. Zajęcie terenu 
 
Inwestycja jest prowadzona wyłącznie po działkach należących do KGHM Polska Miedź 
S.A. są to działki nr 90/12, 90/41 i 90/46, obręb nr 3 w Lubinie przy ulicy M. Skłodowskie-
Curie. W terminie 7 dni przed przystąpieniem do robót ziemnych i rozbiórkowych 
nawierzchni należy uzgodnić na roboczo harmonogram prac z właścicielem terenu.  
Działki znajdują się na terenie, który podlega wpływom eksploatacji górniczej i znajdują się 
na terenie obszaru górniczego „Lubin I” - I kategoria szkód górniczych. Obszar objęty 
zadaniem znajduje się w zasięgu wpływów dynamicznych II strefy sejsmicznej LGOM 
w oparciu o skalę GSI-2004, gdzie prognozowane wielkości drgań podłoża gruntowego 
wynoszą: 

a)maksymalne przyspieszenie drgań poziomych w paśmie częstotliwości do 10 Hz PGA 
HA = 500 mm/s², 
b)maksymalna amplituda prędkości drgań poziomych PGVH max = 10-20 mm/s², 
c)wartość przyspieszenia do projektowania określa się na ap = 200 mm/s². 

Działka  jest objęta ochroną konserwatorską. Plan określa się zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, poprzez wymóg uzgadniania 
zamierzeń i działań inwestycyjnych na obszarze strefy z odpowiednimi służbami ochrony 
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zabytków. Projekt został uzgodniony bez uwag i na planowane prace nie jest wymagane 
pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Stosować materiały posiadające atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie szkód 
górniczych.  
  
 
3. Opis stanu istniejącego 
Budynek Centrum Usług Księgowych zasilany jest na potrzeby wentylacji poprzez 
przyłącze niskoparametrowe dn. 65 prowadzone w kanale przełazowym. Dodatkowo 
ogrzewanie realizowane jest poprzez nawiew ogrzanego powietrza z centrali 
klimatyzacyjnej wyposażonej w nagrzewnice elektryczne. Powyższe rozwiązania nie 
zapewniają właściwego komfortu cieplnego w budynku z uwagi na nierównomierny rozkład 
temperatury w pomieszczeniach. 
 
 
4. Zasadnicze rozwiązanie 
 
4.1 Przyłącze preizolowane 
 

Do wykonania przyłącza należy zastosować rury i kształtki preizolowane z rurami 
przewodowymi ze szwem ze stali ST 37.0 z izolacją Standard firmy ZPU Międzyrzecz. 
Włączenie nowobudowanego przyłącza ciepłowniczego należy wykonać poprzez 
wspawanie trójników z rur czarnych Dn. 80/80 do sieci cieplnej wykonanej metodą 
tradycyjną w kanale przełazowym. Miejsce wpięcia oznaczono literą „A”. 
 
Przyłącze należy wykonać ze spadkiem 0,1% w kierunku kanału przełazowego. Przejście 
przez ścianę kanału przełazowego wykonać za pomocą elementów prefabrykowanych – 
punkt stały wbudowany w ścianę typ PSS-80. Natomiast przejście przez ścianę budynku 
CUK zrealizować za pomocą prefabrykowanych przejść przez ścianę – pierścieni 
gumowych P-160. Izolację rurociągów zakończyć rękawami termokurczliwymi typu E-160 
produkcji ZPU Międzyrzecz. Miejsca przejść przez ściany zabezpieczyć od zewnątrz przed 
przenikaniem wilgoci dodatkowo poprzez pomalowanie abizolem. 
 
         Przyłącze zostało zaprojektowane w układzie samokompensującym poprzez zmiany 
kierunków trasy jego przebiegu stąd nie ma potrzeby stosowania kompensatorów liniowych. 
         Cały rurociąg należy wykonać z rur preizolowanych produkcji ZPU Międzyrzecz w 
oparciu o wytyczne montażu opracowane przez producenta.  
W strefach kompensacyjnych na rurociągach należy na 2/3 obwodu rury zamontować maty 
kompensacyjne przejmujące wydłużenia zgodnie ze schematem montażowym sieci 
ciepłowniczej.  
 
Roboty ziemne 
 
          Rury preizolowane układać w wykopach wąsko-przestrzennych o nachyleniu skarp 1: 
0,6. na zagęszczonej i wyrównanej podsypce piaskowej o min. grubości 10cm.  
Otwarte wykopy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczone przed obsuwaniem się ziemi.  
        W miejscach wykonywania połączeń elementów preizolowanych wykopy należy 
poszerzyć i pogłębić. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy zabezpieczyć 
przewody i kable w obrębie wykopu. W pobliżu krzewów prace ziemne wykonywać ręcznie, 
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aby nie naruszyć systemu korzeniowego. Ewentualne kolidujące krzewy na czas budowy 
przesadzić.  
        Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze związane z pomiarami, organizacją 
robót itp., należy wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w tomie I WTWiO.       
        Dno wykopów wyrównać i wykonać podsypkę z ubitego i zagęszczonego piasku 
grubości min. 10 cm. Zachować odległość rur od siebie 15 cm pomiędzy płaszczami 
osłonowymi.. Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę w dwóch warstwach. 
Pierwszą warstwę układamy do poziomu osi rurociągow, zasypując przestrzenie między 
rurociągami, a następnie między rurociągiem a wykopem. Warstwę tę zagęszczamy 
ubijakiem. Drugą warstwę układamy i zagęszczamy podobnie jak pierwszą do poziomu min. 
10 cm powyżej krawędzi rurociągu. Stopień zagęszczenia powinien wynosić ID = 1,0 do 
0,68.  
Po wykonaniu osypki pozostałą część wykopu zasypać gruntem, uprzednio wybranym z 
wykopu (po usunięciu kamieni, korzeni, brył gliny lub iłu i innych zanieczyszczeń), 
warstwami grubości do 30 cm, zagęszczając mechaniczną zagęszczarką. 
                  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej wykonać uruchomienie 
sieci ciepłowniczej. Następnie wykonać zasypkę piaskową. 
 

O rozpoczęciu robót należy powiadomić użytkowników sieci. 
Po zasypaniu wykopów teren należy przywrócić do stanu pierwotnego 

 
 Umocnienie ścian wykopów 
 

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów wykonuje się za pomocą elementów 
drewnianych, metalowych lub oba sposobami łącznie. W miejscach szczególnie 
zagłębionych zabezpieczenie ścian należy wykonać szczególnie starannie. Rozmieszczenie i 
ilość podpór w wykopie regulować mając na uwadze względy wytrzymałościowe i 
możliwości montażowe. Obudowa wykopu powinna wystawać ponad teren co najmniej 
10cm i być obsypana ziemią w celu zabezpieczenia przed obsypywaniem się urobku, który 
powinien być składowany w odległości co najmniej 0,6m od krawędzi wykopu. Ponadto 
należy zwrócić uwagę aby rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami lub płytami żelbetowymi w 
przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie.  W wykopie przewidzieć wykonanie 
wyjść awaryjnych. W części czołowej wykonać pogłębienie wykopu dla umożliwienia 
spawania rur na całym obwodzie. W najniższych miejscach dna wykopów wykonać 
studzienkę umożliwiającą wypompowywanie wody gromadzącej się w wykopie. 
             Należy również okresowo sprawdzać stan konstrukcji podporowych i rozporowych, 
obowiązkowo po wystąpieniu obfitych opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg, itp.). 
 
 
Montaż rurociągów 
            
         Cały rurociąg należy wykonać z rur preizolowanych produkcji ZPU Międzyrzecz w 
oparciu o  niniejszy projekt i wytyczne montażu opracowane przez firmę.  
         Dostarczone do montażu ciepłociągów, preizolowane rury, kształtki, armatura i inne 
elementy – powinny być przed montażem sprawdzone i odebrane przez nadzór techniczny. 
Montaż rur wykonywać przy sprzyjających warunkach pogodowych, Roboty spawalnicze 
przy łączeniu stalowych rur przewodowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż 0oC, 
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Proces spawania 
 
Proces spawania powinien być odpowiedni do wykonywanych połączeń w czasie budowy 
ciepłociągu (spawanie na budowie). Różne elementy rurociągu (rury proste oraz kształtki) 
powinny być spawane doczołowo. 
Przed przystąpieniem do spawania końce stalowej rury przewodowej powinny być 
oczyszczone z powłoki antykorozyjnej, przy użyciu aktywnych odolejaczy bez 
rozpuszczalników oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowe. 
 
Wszystkie połączenia stalowych rur przewodowych należy wykonać przez spawanie 
łukowe. 
 
Spawanie wykonywać: 
- elektrycznie  

Końce rur, które mają być spawane, powinny być przygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. 
obszar spawania powinien być czysty, bez farby i innych powłok oraz materiału 
izolacyjnego oraz powinny być ustawione współosiowo i unieruchomione w czasie 
spawania za pomocą centrowników. 

 
Materiały do spawania: 
- elektrycznego – elektrody typ ER 3.46 Ø2,5mm i 3,25mm lub OK 48 Ø2,5mm 

firmy ESAB, 
 
 
 
Badanie spawów 
 

Wszystkie spawy na sieci ciepłowniczej w technologii firmy ZPU MIĘDZYRZECZ 
muszą odpowiadać wymaganiom normy EN 25817 (ISO 5817) i muszą być badane 
radiologicznie wg ISO 1106-3. Kwalifikacje spawaczy powinny być zgodne z EN 287: 
część I. 

Kontrola ultradźwiękowa i ocena wyników powinna być zgodna ze „Zbiorem 
wzorcowych radiogramów spoin” wydanym przez International Institute of Welding (IIW). 
Spoiny powinny mieć jakość co najmniej zgodną z „kolorem niebieskim” co odpowiada 2 
klasie jakości w pięcioklasowej skali objętej tym zbiorem. 
 
Mufowanie 
Wykonywanie izolacji i hermetyzację połączeń wykonywać po przeprowadzeniu próby 
ciśnieniowej, w temperaturze nie niższej niż +5oC. W przypadku pogody dżdżystej lub 
opadów atmosferycznych hermetyzację połączeń należy wykonywać pod osłoną, np. z 
namiotu foliowego.  
            Montaż złączy musi wykonać ekipa przeszkolonych w tym systemie pracowników. 

Stosować mufy sieciowane typu TS. Przed mufowaniem połączenia spawane oraz 
końcówki płaszcza rury preizolowanej oczyścić drobnym papierem ściernym klasy B kat. 3, 
następnie odtłuścić rozpuszczalnikiem acetonowym. 

Na mufach wykonać próbę ciśnieniową powietrzem na 0,2 [MPa]. Po stwierdzeniu 
szczelności mufy zalać masą izolacyjną piankową w ilości pianki podanej w instrukcji 
montażu złącza. 
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Próba ciśnieniowa 
 
Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać na ciśnienie P = 0,1 MPa wodą zimną, przy udziale 
przedstawicieli Inwestora. Czas trwania próby co najmniej 20 minut. Jeżeli w tym czasie nie 
nastąpił spadek ciśnienia w rurociągach próbę uważa się za pozytywną. 
Po wykonaniu próby szczelności rurociąg płukać dwukrotnie wodą lub jednokrotnie 
mieszanką powietrzno - wodną.  
 
 
 
4.2 Sieć cieplna w technologii tradycyjnej dn 80 w kanale przełazowym 
 
 
W związku ze znacznym zwiększeniem przepływu w istniejącej sieci cieplnej 
zlokalizowanej w kanale przełazowym należy dokonać jej wymiany z 2cDn65 na 2cDn80 od 
punktu wpięcia nowego przyłącza (oznaczonego „A”) do włączenia w sieć cieplną 2cDn125 
w budynku Centrum Badania Jakości przy ul. Skłodowskiej 62 (D-18) 
W kanale siec cieplną z rur czarnych ze szwem Dn 80 należy prowadzić po ścianie kanału 
wg rysunku nr 4. Sieć cieplną zaizolować otulinami z wełny mineralnej w systemie ISOVER 
7300 Alu o grubości 40 mm lub łubkami z pianki poliuretanowej zabezpieczone płaszczem z 
blachy ocynkowanej 
Na odejściu sieci dn 80 w punkcie oznaczonym literą „D” zamontować zawory kulowe 
kolnierzowe Dn 80, PN10.  
Powstający złom oraz odpady utylizować. 
 
 
 4. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
 
Na trasie projektowanego rurociągu występuje skrzyżowanie z kanalizacją deszczową 
kd 300, rurociągiem wodnym w 80, kablem energetycznym eN. Głębokość posadowienia 
przyłącza ciepłowniczego pozwala na zachowanie obowiązujących odległości od 
przedmiotowej kanalizacji oraz rurociągu wodnego.  
 
Miejsce kolizji z kablem energetycznym zabezpieczyć w uzgodnieniu z właścicielem 
uzbrojenia podziemnego poprzez zastosowanie rury osłonowej dzielonej typu Arot A110PS 
koloru niebieskiego. Zastosowana długość rury osłonowej powinna chronić kabel minimum 
0,5m poza krawędź boczną rurociągu z każdej strony. Należy zachować minimalną 
odległość pomiędzy rurą Arota a ciepłociągiem wynoszącą 10 cm. Nad kablami należy 
ułożyć taśmę ostrzegawczą. Zwraca się uwagę, że minimalna głębokość układania kabli NN 
wynosi 0,7m, a kabli WN wynosi 0,8m. Dla uzyskania zapasu kabla do wykonania 
skrzyżowania pod lub nad rurociągami należy odkopać niezbędny odcinek kabla celem jego 
obniżenia lub podwyższenia. 
W miejscach kolizji, wykopy należy wykonywać ręcznie, zachowując szczególną 
ostrożność, przestrzegać wymogów zawartych w opinii ZUDP. 
Rzędne uzbrojenia przyjęto zgodnie z materiałami geodezyjnymi oraz normatywnymi 
głębokościami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu. 
 
Nieprzewidziane kolizje z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić inspektorowi nadzoru lub 
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projektantowi w celu ich rozwiązania. 
 
 
Uwagi końcowe 
 
 
Po wykonaniu sieci ciepłowniczej należy zgłosić do zinwentaryzowania służbom 
geodezyjnym, a następnie zgłosić do odbioru końcowego.  
Dane do projektowania wg katalogu firmy produkującej rury preizolowane. 
 
W kwestiach nie ujętych niniejszym opracowaniem obowiązują: 
 

•  Sieć ciepłownicza preizolowana – katalog firmy ZPU MIĘDZYRZECZ, 
•  Roboty ziemne i spawalnicze – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych część II, 
• Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci 

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych, 
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II.  Obliczenia kompensacji wydłużeń ciepłociągów 
 
 
 
 I.                    Obliczenia kompensacji      
          
  Ze względu na szkody górnicze zmniejszono Lmax o 20%   
  (dla zagłębienia 1m)       
  dla rury cipreizolowanej Dn 80/160 Lmax= 44 m  
          
          
 Obliczenie kompensacji „L”-kształtowej w punktach B-C-D    
          
 wydłużenie rurociągu Dn 80/160 dla Tz=90oC, Tm=8oC    
  L1= 3,395 m      
  ∆L1= αt*(Tz-Tm)*L-W*H*L 2     
  ∆L1= 0,012*(90-8)*3,40-0,0065*0,88*3,402=   
  ∆L1= 3,27 mm      
  Długość strefy kompensacyjnej L` dla rury Dn 80/160 i wydłużenia 3,3 mm 
  wynosi z nomogramu:      
  L2'=1,0 m       
 Rzeczywista długość ramienia kompensacji (w budynku) C=1,5 m > 1,0 m  
          
          
          
 Obliczenie kompensacji „L”-kształtowej w punktach A-B-C    
          
 wydłużenie rurociągu Dn 80/160 dla Tz=90oC, Tm=8oC    
  L1= 15,9 m      
  ∆L1= αt*(Tz-Tm)*L-W*H*L 2     
  ∆L1= 0,012*(90-8)*15,9-0,0065*1,0*15,92=    
  ∆L1= 14,00 mm      
  Długość strefy kompensacyjnej L` dla rury Dn 80/160 i wydłużenia 14,0 mm 
  wynosi z nomogramu:      
  L2'=2,0 m       
 Rzeczywista długość ramienia kompensacji w terenie L2'=3,4 m > 2,0 m   
          
  L2= 3,4 m      
  ∆L2= αt*(Tz-Tm)*L-W*H*L 2     
  ∆L2= 0,012*(90-8)*3,4-0,0065*1,0*3,42=    
  ∆L2= 3,27 mm      
  Długość strefy kompensacyjnej L` dla Dn 80/160 i wydłużenia 3,3 mm:  
  wynosi z nomogramu:      
  L1'=1,0 m       
          
 Rzeczywista długość ramienia kompensacji w terenie L1'=15,9 m > 1,0 m   
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 Sprawdzenie wydłużeń rurociągu układanego w kanale przełazowym   
          
 Obliczenie kompensacji „L”-kształtowej w punktach D-E-F-G    
          
 wydłużenie rurociągu Dn 80 dla Tz=90oC, Tm=8oC     
  L1= 27,80 m      
  ∆L1= αt*(Tz-Tm)*L      
  ∆L1= 0,012*(90-8)*27,8      
  ∆L1= 27,36 mm      
          
  Długość strefy kompensacyjnej L' dla rury Dn 80 i wydłużenia 27,4 mm  
  wynosi z nomogramu:      
  L2'=1,52 m       
 Rzeczywista długość ramienia kompensacji w kanale D=1,58 m > 1,52 m   
          
          
          
 Obliczenie kompensacji „L”-kształtowej w punktach G-H-I    
          
 wydłużenie rurociągu Dn 65 dla Tz=90oC, Tm=8oC     
  L1= 13,36 m      
  ∆L1= αt*(Tz-Tm)*L      
  ∆L1= 0,012*(90-8)*13,36      
  ∆L1= 13,15 mm      
  Długość strefy kompensacyjnej L2' dla rury Dn 65 i wydłużenia 13,2 mm  
  wynosi z nomogramu:      
  L2'=2,68 m       
 Rzeczywista długość ramienia kompensacji w terenie:     
 L2' = 2,0+1,11+1,29 = 4,4 m       
 Rzeczywista długość ramienia kompensacji w terenie L2'=4,4 m > 2,68 m   
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III. LISTA CZĘŚCI 

 
Lista części przyłącza ciepłowniczego dn 80/160 od kanału przełazowego do budynku CUK 
 
 
L.p. Nazwa części ilość szt./m 
1 Rura preizolowana ze szwem R-80/160 L=6m 7 
2 Kolano preizolowane K-80/90 2 
3 Punkt stały wbudowany w ścianę PSS-80 1 
4 Zakończenie izolacji rękaw termokurczliwy E-160 4 
5 Przejście przez ścianę pierścień gumowy P-160 4 
6 Połączenie mufowe NT-80/178 10 
7 Taśma ostrzegawcza 50 m 
8 Kolano hamburskie dn 80 4 
9 Rura czarna ze szwem dn 80 2,5 m 
10 Izolacja na rurę dn 80 wg technologii izolacji węzła 2,5 m 
11 Izolacja na kolana hamburskie dn 80 w tech. jw. 4 
12 Odpowietrznik automatyczny dn 15 2 
 
 
 
Lista części sieci cieplnej dn 80 przebiegającej w kanale przełazowym oraz w budynku CBJ 
 
 
L.p. Nazwa części ilość szt./m 
1 Rura czarna ze szwem dn 80 68 m 
2 Kolano hamburskie dn 80 16 
3 Trójnik dn 125/80 2 
4 Trójnik dn 80/80 2 
5 Zawór kulowy kołnierzowy dn 80, PN 10 2 
6 Kolano hamburskie dn 65 4 
7 Rura czarna ze szwem dn 65 6 
8 Rura czarna ze szwem dn 15 1 m 
9 Odpowietrznik automatyczny dn 15 2 
10 Izolacja na rurę dn 80 ISOVER 7300 Alu 40 mm 68 m 
11 Izolacja na rurę dn 65 ISOVER 7300 Alu 40 mm 6 m 
12 Zwężka 80/65 2 
 
 
 
 
 

Opracował: 


