1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową
sieci gazowej związane z budową odcinka ul. Źródlanej w Ustroniu.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stosowana
jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymiany dwóch odcinków gazociągu
stalowego dn 40 i dn 32 na gazociąg Dn 50 PEHD PE 100 – RC SDR 11 zgodnie z
lokalizacją określoną w dokumentacji projektowej.
W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze;
- zabezpieczenie przejść dla pieszych;
- wykonanie wykopów;
- odwodnienie wykopów;
- oznakowanie trasy przebudowywanego gazociągu;
- wykonanie podsypek i obsypek;
- roboty montażowe (spawalnicze);
- zabezpieczenie przebudowywanej sieci gazowej (rury ochronne);
- ochrona przez korozją;
- badanie złączy spawanych;
- próba szczelności i wytrzymałości;
- odwodnienie i osuszenie gazociągu;
- roboty technologiczne związane z włączeniem przebudowywanego gazociągu do
istniejącej sieci;
- likwidacja istniejącej sieci i armatury gazociągu,
- odbiór gazociągu;
- kontrola jakości.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Siec gazowa – gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi,
tłoczniami gazu, magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do
przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego.
1.4.2. Gazociąg – rurociąg wraz z wyposażeniem, służący do przesyłania i dystrybucji paliw
gazowych.
1.4.3. Paliwo gazowe – paliwo pochodzenia naturalnego, spełniające wymagania PN.
1.4.4. Skrzyżowanie – miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi takimi jak autostrada, linia kolejowa, kanał, rzeka,
grobla.
1.4.5. Ciśnienie – nadciśnienie gazu wewnątrz sieci gazowej mierzone w warunkach
statycznych.
1.4.6. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) – maksymalne ciśnienie, przy którym się
gazowa może pracować w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych.
1.4.7. Ciśnienie robocze (OP) – ciśnienie, które występuje w sieci gazowej w normalnych
warunkach roboczych.
1.4.8. Próba ciśnieniowa – zastosowanie ciśnienia próbnego w sieci gazowej, przy którym
się gazowa daje gwarancję bezpiecznego funkcjonowania.
1.4.9. Próba wytrzymałości – próba ciśnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy
dana się gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej.

1.4.10.

Próba szczelności – próba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy się gazowa
spełnia wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego.
1.4.11. Próba hydrauliczna – próba ciśnieniowa wytrzymałości lub szczelności,
przeprowadzona przy użyciu czynnika ciekłego.
1.4.12. Próba pneumatyczna – próba ciśnieniowa wytrzymałości lub szczelności,
przeprowadzona przy użyciu czynnika gazowego.
1.4.13. Rury ochronne gazociągów – rury ochronne służące do zabezpieczenia gazociągu
przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz do odprowadzania
ewentualnych przecieków gazu na bezpieczną odległość.
1.4.14. Uzbrojenie gazociągu – są to wszystkie urządzenia wmontowane do przewodów
umożliwiające ich prawidłową eksploatację. Są to urządzenia zaporowe, rury
ochronne, rurki węchowe, odwadniacze, zaciski kontrolne, pierścienie izolacyjne,
punkty do pomiaru ciśnienia, itp.
1.4.15. Urządzenia zaporowe – urządzenia służące do wyłączania określonych odcinków
sieci w celu naprawy, robót podłączeniowych, itp.
1.4.16. Odwadniacze – zbiornik skroplin wydzielających się z gazu, montowane w najniżej
położonych punktach sieci.
1.4.17. Sączki węchowe – sączek ustawia się na gazociągach w punktach, w których istnieje
prawdopodobieństwo występowania nieszczelności, np. w miejscach spawania
styków. Składa się z osłony i rury odprowadzającej gaz zamkniętej korkiem.
1.4.18. Materiał rodzimy – materiał, z którego wykonany jest przedmiot poddawany
procesowi spajania.
1.4.19. Tymczasowe składowisko – miejsce składowania gruntów pozyskanych z wykopów
do późniejszego wbudowania.
1.4.20. Rura wydmuchowa - rura służąca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnątrz
mniejszych przecieków gazu, a której zakończenie dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4
MPa powinno być umieszczone w skrzynce ulicznej, zaś dla gazociągów powyżej 0,4
MPa w kolumnie wydmuchowej.
1.4.21 Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i
określeniami.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej ST.
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia,
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie
realizacji robót.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia
i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej
i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych

i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne
w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie odpowiednie materiały
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
umowy lub wskazań Inżyniera.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę
Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i
niezapłaceniem.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST, przewidują możliwość wariantowego wyboru
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o
swoim wyborze jak najszybciej, jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie
ustalonym przez Inżyniera celem sprawdzenia zgodności z wymogami projektowymi.
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.
Wszelkie zmiany projektowe wymagają pisemnej zgody uprawnionego branżysty projektanta.
Dopuszczalne jest wyłącznie użycie wyrobów oznaczonych znakiem B lub CE (wyrób
budowlany), posiadanie aprobat technicznych z COBRTI „Instal” Warszawa i IBDiM
Warszawa na cały stosowany asortyment rur, kształtek, armatury i studzienek lub świadectw
zgodności z PN oraz konieczność przedstawienia przez wykonawcę certyfikatów, aprobat i
świadectw dopuszczeń na wszystkie użyte materiały i wyposażenie, itd.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody
Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem za wykonaną pracę.
Wykonawca zobowiązany jest:
• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego oraz
specyfikacji technicznych. Materiały muszą być nowe i nieużywane,
• posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania (deklarację
zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do
budowy gazociągu. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla
stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.
• stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
• powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.
2.2. Rury przewodowe i kształtki
Materiały stosowane do budowy sieci gazowych powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności
• ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,
• z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną
• państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
• Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
• podstawowymi, lub
• · deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez

• producenta jeśli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów
• mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
• Komisję Europejską, lub
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby
• nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano
• oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano
• za „regionalny wyrób budowlany”.
• Wszystkie rury i elementy winny mieć atest dopuszczający je do stosowania
• w budownictwie.
2.2.1 Rodzaje materiałów.
2.2.1.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE).
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2
oraz PN-EN 12201-3.
Projektowany do wykonania gazociąg wykonany będzie z rur Dn 50 PEHD PE100 SDR11
PN100-RC oraz wymagał będzie zastosowania kształtek PE100 SDR17 PN100 średnic
analogicznych jak rury przewodowe.
2.3. Rury osłonowe
W projekcie zastosowano rury ochroną PE100 SDR11 PN100 Dn 110 o długości 33,0m, 6,0m
i 3,0m.
2.4. Słupki pomiarowe
Zastosowano słupki pomiarowe typ GD11-10, materiał: PCV-U-PMMA, kolor: żółty,
wysokość: 3m, średnica 110 mm, grubość ścianki 6mm, zamek: mosiężny śrubowy,
mocowanie słupka w gruncie za pomocą krzyżaka.
2.5. Rury wydmuchowe dla gazociągów
Rury wydmuchowe wykonać do skrzynek ulicznych zgodnie z załączona dokumentacją
projektową.
2.6. Materiały na podsypkę i obsypkę rur
Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinny spełniać wymogi
normy PN-EN 13139:2003/AC 2004.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są:
• grunt z wykopu,
• grunt z wykopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716),
Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstępna
przewodów powinien spełniać przede wszystkim następujące wymagania:
• nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002 m,
• nie powinien być zmrożony,
• nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego
materiału.
2.6.1. Żwir lub pospółka na podsypkę filtracyjną
Podsypka filtracyjna ze żwiru, pospółki lub tłucznia wg PN-EN 13139:2003/AC 2004.
2.7. Materiały izolacyjne i uszczelniające
Izolacja rury – fabryczna powłoka polietylenowa na podkładzie epoksydowym w klasie
N-v zgodnie z DIN 30670.
Izolacja spoin – materiały z grupy P2 wg instrukcji ZSG-00-I-006 obowiązującej w
Górnośląskiejj Spółce Gozowniczej Sp. z o.o.
Izolacja fitingów – materiały z grupy P4, P5 wg instrukcji ZSG-00-I-006.
Wymagana powierzchniowa rezystancja przejścia powłoki izolacyjnej – 106Ωm2.
2.8. Materiały pomocnicze
gazy: tlen i acetylen;
butle gazowe z reduktorami, bezpiecznikami i koszem na butle.

2.9. Składowanie materiałów na placu budowy
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.
Składowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z
możliwością odprowadzenia wód opadowych.
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. Kruszywo należy
składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi frakcjami kruszywa.
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego
asortymentów.
2.10. Odbiór materiałów na budowie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać
alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu
jaki powinien posiadać producent.
Odbioru zatwierdzonego materiałów przed wbudowaniem można dokonać na podstawie
deklaracji zgodności albo z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem
potwierdzającym zgodność z uprzednio zatwierdzonym materiałem.
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym
przez Inżyniera robót.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać
sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych
warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i
wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków
transportu:
- samochód skrzyniowy,
- samochód samowyładowczy,
- samochód dostawczy.
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki
transportu winny być zgodne z ustaleniami SST, SZJ oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał akceptację Inżyniera.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wskazaniami zamawiającego oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.
4.2. Transport rur, kształtek
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Materiały należy układać równomiernie na
całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas
transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych z założeniem klinów pod
kolejne rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym (np.
tektura falista). Pod łańcuchy spinające burty pojazdy należy podłożyć materiał wyściółkowy
(np. tektura falista). Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może
przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrzne rury. Wyładunek rur
powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po
pochyłych legarach lub przy użyciu specjalnych zawiesi zapewniające podparciu rur w co
najmniej w dwóch miejscach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach
transportowych należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów aktualnie
obowiązujących w transporcie drogowym.
Armaturę o małych średnicach oraz kołnierze przewozi się w skrzyniach.
4.3. Transport elementów punktów pomiarów elektrycznych

Elementy służące do pomiarów elektrycznych (płytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice,
przewody, puszki i inny osprzęt) należy przewozić krytymi środkami transportu w
opakowaniach wg asortymentu i zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.
4.4. Transport słupków punktów pomiarowych i płyt fundamentowych
Elementy te mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Podłogę oraz
ściany boczne i czołowe środka transportowego należy wyłożyć materiałem wyściółkowym
(słomą lub wełną drzewną) w takiej ilości, aby elementy betonowe były zabezpieczone przed
bezpośrednim stykaniem się z podłogą lub ścianami.
Wolną przestrzeń pomiędzy poszczególnymi elementami oraz między ścianami środka
transportowego i ładunkiem należy dokładnie wypełnić materiałem wyściółkowym.
Słupki, zgodnie z BN-74/8976-01 [41] oraz płyty fundamentowe można układać warstwami,
przekładając poszczególne warstwy materiałem wyściółkowym.
Kolumny wydmuchowe należy ustawiać w pozycji pionowej lub układać poziomo w jednej
warstwie.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.
4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Przy transporcie kruszyw należy
przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie
drogowym
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inżyniera.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte
przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.
5.2. Opracowania projektowe
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia,
wszelkich niezbędnych opracowań projektowych zabezpieczenia wykopów. Do obowiązków
Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów.
Projekty konstrukcyjne winny być sporządzone zgodnie z zasadami obowiązujących polskich
norm. Projekty podlegają akceptacji Inżyniera.

5.2.1. Wymagania szczegółowe dla opracowań projektowych
Przy opracowywaniu projektów należy uwzględnić dyspozycje co do sposobu prowadzenia
robót zawarte w Dokumentacji Projektowej.
Projekty konstrukcyjne zabezpieczeń winny zawierać co najmniej:
- projekty ścianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczających rozkopy
przyprowadzeniu robót ziemnych dla potrzeb budowy gazociągu w sposób nie
stwarzający zagrożeń dla istniejących obiektów i urządzeń,
- projekty tymczasowych odwodnień wykopów fundamentowych i rozkopów.
5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracowań projektowych
Wszystkie projekty muszą zawierać warunki techniczne wykonania, które obejmować będą:
- badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektów konstrukcyjnych,
- dobór odpowiednich materiałów dla przewidzianych robót wraz z podaniem dla nich
wymaganych parametrów jakościowych, warunków ich stosowania, zakresu i sposobu
kontroli jakości oraz zasad ich odbioru,
- dobór sprzętu,
- normy i przepisy dotyczące materiałów i sposobu prowadzenia robót.
Powyższe warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inżyniera stanowić będą podstawę
wykonania robót, kontroli ich jakości oraz odbiorów.
5.3. Prace wstępne
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z
przebudową gazociągu. W granicach terenu przebudowy gazociągu znajduje się stały punkt
niwelacyjny o rzędnej podanej w dokumentacji tzw. repery robocze.
Prace związane z przebudową gazociągu powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie.
5.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej
następujące warunki:
• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegający teren;
• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;
• w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną
odległość.
Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.
5.5. Roboty ziemne
Wykopy pod przebudowę gazociągu należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami,
ręcznie lub mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem
warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez

zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla
danego materiału.
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do
głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane
przez Inżyniera.
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu
przesuwając się stopniowo do góry. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z
wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne
wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy gazociągu
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie
sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wykonanie obrysu wykopu
należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób,
aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami
lub klamrami.
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do
średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian
wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociągu
nie powinna być naruszona na głębokości większej niż 0,2 m i na odcinkach dłuższych niż 3
m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed
ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z Inżynierem.
W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu gazociągu powinna być ułożona
warstwa wyrównawcza grubości 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierającej grud, kamieni i
gnijących resztek roślinnych.
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0
m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PNB-10736:1999 przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1,
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50,
- przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
Dla gruntów nawodnionych i dla wykopów o ścianach pionowych i głębokości większej od
1,0 m należy prowadzić wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopów decyduje
Wykonawca. Dopuszcza się umocnienie wypraskami lub ścianką szczelną z grodzic
stalowych.
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie ścian składa się z trzech elementów:
- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu,
- bali pionowych (nakładek),
- okrąglaków jako poprzeczne rozpory.
Umocnienie ścianką szczelną z grodzic stalowych wykonane będzie wg opracowanej
uprzednio dokumentacji projektowej, wymienionej w punkcie 5.2.

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’1,0 m nad powierzchnią terenu
w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m.
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad
krawędzią wykopu.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.
Wykopy o głębokości ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 należy
prowadzić stopniami - piętrami. Dla każdego piętra należy wykonać wjazd dla środków
transportowych. Górną część wykopu o głębokości ca’2,0 należy wykonać mechanicznie ze
skarpami. Dolną część należy wykonać o ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami
zakładanymi poziomo. Sposób prowadzenia wykopów 80% mechanicznie i 20% ręcznie.
Na odcinku wystąpienia wód gruntowych, górną część wykopu ze skarpami należy wykonać
w gruncie suchym, natomiast część nawodnioną o ścianach pionowych.
5.6. Podsypka i podłoże
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych
piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej
0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z
warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi
sączkami odwadniającymi.
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z
indywidualną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca dokona
zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95.
Dla gazociągów budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podłożu z gruntów
spoistych, pod rury należy wykonać podsypkę z pospółki lub żwiru grubości 15 – 20 cm.
Podsypkę należy zagęścić ubijakami ręcznymi.
Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej
SST. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka
powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,95. Zagęszczenie podłoża
oraz podsypki i obsypki dla gazociągów posadowionych w drogach powinno wynosić 0,98
dla warstw o grubości 20 cm i 0,67 – 0,80 dla warstwy o grubości 50 cm. Zagęszczanie
należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia.

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności)
z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nie naruszonym spodzie wykopu. W przypadku
zalegania w pobliżu innych gruntów, należy wykonać podłoże wzmocnione. Podłoże
wzmocnione należy wykonać jako:
podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne
lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowych i
kamienistych;
podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej
grubości po ich usunięciu;
• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);
• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla
przewodów
• jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
• w razie konieczności obetonowania rur.
5.7. Odwodnienie dna wykopu
Dla gazociągów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć
warstwę filtracyjną z pospółki lub żwiru grubości 15 cm, a w niej sączek z rur PP
jednościennych φ 50 mm w jednym rzędzie.
Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm
umieszczonych w dnie wykopu co ~50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót
względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.
Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie.
5.8. Roboty montażowe
5.8.1 Warunki ogólne
Gazociągi powinny być prowadzone po trasach zbliżonych do linii prostych w taki sposób,
aby były zachowane odległości poziome od obiektów terenowych, zgodnie z Dziennikiem
Ustaw Nr 45 tablice od 1 do 4 [67] oraz Dziennikiem Ustaw Nr 14 Art. od 37 do 39 oraz Art.
43.1 [68] - zgodnie z Art. 43.1, Dz. U. Nr 14 przebudowane gazociągi przy drogach powinny
być sytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:
Lp.
Rodzaj drogi
Na terenie zabudowy
Poza terenem zabudowy
miast i wsi
1 Autostrada
30 m
50 m
2 Droga ekspresowa
20 m
40 m
3 Droga ogólnodostępna
a) krajowa
10 m
25 m
b) wojewódzka
8m
20 m
c) gminna, lokalna miejska i
6m
15 m
zakładowa
Od pozostałych obiektów wg ww. tablic od 1 do 4 Dz. U. Nr 45;
Ponadto:
gazociągów (z wyjątkiem odcinków doprowadzających gaz bezpośrednio do
odbiorców) nie należy prowadzić przez tereny: zakładów przemysłowych, stacji
kolejowych, jednostek wojskowych, zakładów chemicznych i magazynów materiałów
łatwopalnych;
gazociągów wysokiego ciśnienia nie należy prowadzić przez tereny o zwartej
zabudowie lub przeznaczone do takiej zabudowy;

głębokość ułożenia gazociągu pod powierzchnią ziemi powinna być taka, aby grubość
warstwy ziemi ponad górną tworzącą przewodu wynosiła co najmniej: dla
gazociągów gazu suchego - 0,5 m, dla gazociągów gazu wilgotnego - 0,8 m.
Głębokość ułożenia gazociągu nie może być jednak mniejsza od grubości warstw
konstrukcyjnych nawierzchni ponad gazociągiem;
w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się układanie gazociągów nad powierzchnią
terenów bagnistych, górskich oraz nad przeszkodami terenowymi.
w przypadku, gdy współczynnik tarcia gazociągu o podłoże jest mniejszy lub równy
tangensowi kąta nachylenia, powinny być stosowane urządzenia kotwiące.
5.8.2. Wytyczne dotyczące wykonania przewodów
gazociągi należy wykonywać z rur stalowych:
bez szwu o określonych własnościach mechanicznych i sprawdzonej szczelności wg
PN-80/H-74219,
ze szwem wg PN-79/H-74244;
rury przeznaczone do budowy gazociągów powinny być sprawdzone u wytwórcy pod
względem szczelności i wytrzymałości, co powinno być potwierdzone odpowiednim
dokumentem;
grubość ścianek przewodów rurowych gazociągów wysokiego ciśnienia należy
przyjmować zgodnie z dokumentacją projektową.
Niezależnie od wyników obliczeń wytrzymałościowych zawartych w dokumentacji,
grubość nominalna ścianki przewodu rurowego gazociągu wysokiego ciśnienia nie
powinna być mniejsza niż:
3 mm - dla przewodów o średnicach nominalnych do 300 mm,
5 mm - dla przewodów o średnicach nominalnych od 300 do 500 mm,
6 mm - dla przewodów o średnicach nominalnych powyżej 500 mm;
technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość
połączeń równą co najmniej wytrzymałości rur.
Rury stalowe powinny być łączone spawaniem elektrycznym ręcznie lub
półautomatycznie i automatycznie.
Dopuszcza się spawanie gazowe w gazociągach o grubości ścianek do 6 mm dla
ciśnień roboczych nie większych niż 1,2 MPa i niezależnie od wielkości ciśnienia - w
gazociągach o średnicach nie większych niż 150 mm. Wymagania techniczne
wykonywania robót spawalniczych w gazociągach z rur stalowych oraz wymagania
techniczne łączenia rur z tworzyw sztucznych określa załącznik do zarządzenia Nr 47.
Spoiny podłużne sąsiadujących ze sobą odcinków rur ze szwem powinny być
przesunięte względem siebie o co najmniej 1/4 obwodu rury. Odległość pomiędzy
sąsiadującymi ze sobą spoinami obwodowymi dla prostych odcinków rurociągu nie
powinna być mniejsza niż obie średnice nominalne rury.
W miejscach ułożenia spoin podłużnych lub obwodowych nie dopuszcza się
wycinania otworów i wspawywania kroćców.
stosowanie połączeń kołnierzowych dopuszcza się tylko przy łączeniu przewodów
rurowych z armaturą kołnierzową. Łączenie gazociągów przy zastosowaniu
izolujących połączeń kołnierzowych wg BN-77/8976-76 należy stosować, gdy
wymaga tego czynna ochrona antykorozyjna gazociągu;
na odcinkach gazociągów ułożonych w gruncie nawodnionym lub w wodzie należy
stosować i wykonywać dociążenie i zakotwienia przewodów zgodnie z BN-70/897615 i BN-71/8976-26;
na początku i końcu każdego odcinka gazociągu przewidzianego do czyszczenia przy
użyciu tłoków czyszczących, należy sytuować w miejscach łatwo dostępnych śluzy
tłoków czyszczących, wykonane wg BN-74/8976-66 i BN-74/8976-67;
bloki oporowe należy stosować i wykonywać zgodnie z BN-71/8976-48 w punktach
gazociągu, które wymagają utwierdzenia w kierunku osiowym;

sączki węchowe należy stosować i wykonywać zgodnie z BN-79/8976-07 oraz w
przypadku prowadzenia gazociągu pod nawierzchnią nieprzepuszczalną dla gazu;
izolację termiczną gazociągu należy stosować na ułożonych nad ziemią rurociągach
gazu wilgotnego wg BN-74/8976-65;
5.8.3. Wytyczne dotyczące skrzyżowania gazociągów z obiektami terenowymi
Wytyczne dotyczące skrzyżowań gazociągów z obiektami terenowymi oparte zostały na
wymaganiach zawartych w PN-91/M-3450.
Skrzyżowania z rurociągami
1. skrzyżowania podziemne
skrzyżowania gazociągów z podziemnymi rurociągami (wody, gazu, kanalizacji i sieci
ciepłowniczej nie mającej połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt oraz
innymi rurociągami ciśnieniowymi) powinny być wykonane z zachowaniem
odległości pionowej między zewnętrznymi ściankami gazociągu a ww. rurociągami,
nie mniej niż 0,20 m.
Kąt skrzyżowania gazociągu z rurociągami powinien być nie mniejszy niż 15o,
2. skrzyżowania nadziemne
Odległość między zewnętrzną powierzchnią gazociągu i zewnętrznymi
powierzchniami innych rurociągów powinna stanowić prześwit co najmniej 0,15 m.
Kąt skrzyżowania gazociągu z rurociągami powinien być nie mniejszy niż 30°.
Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi
podziemnymi
skrzyżowanie gazociągu z podziemnymi kablami należy wykonywać z zachowaniem
odległości pionowej między zewnętrzną ścianką gazociągu a kablem co najmniej 0,15
m;
przy układaniu gazociągu pod kablem, kabel należy zabezpieczyć rurą z tworzywa
sztucznego na długości co najmniej po 1,5 m od osi skrzyżowania, mierząc
prostopadle do osi gazociągu;
w przypadku układania gazociągu nad kablem, miejsce to należy oznaczyć zgodnie z
PN-76/E-05125;
kąt skrzyżowania gazociągu z kablami doziemnymi nie powinien być mniejszy niż
15o.
Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi
1. Skrzyżowania podziemne:
Odległość pozioma skrajnej ścianki gazociągu od rzutu fundamentu słupa
napowietrznej linii elektroenergetycznej powinna być nie mniejsza niż:
• przy napięciu w linii powyżej 1,0 kV i ciśnieniu gazu w gazociągu do 0,4 MPa - 5,0
m, powyżej 0,4 MPa - 10,0 m.
Kąt skrzyżowania gazociągów podziemnych z liniami elektroenergetycznymi
napowietrznymi powinien być nie mniejszy niż 15o.
Skrzyżowania nadziemne
Zgodnie z normą PN-75/E-05100.
Kąt skrzyżowania gazociągów nadziemnych z liniami elektroenergetycznymi
napowietrznymi powinien być nie mniejszy niż 30o.
Skrzyżowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi
Przy skrzyżowaniach gazociągów z napowietrznymi liniami należy zachować
odległość poziomą gazociągu od słupa co najmniej 2,0 m.
Kąt skrzyżowania gazociągów nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi
napowietrznymi powinien być nie mniejszy niż 60o, zaś gazociągów podziemnych nie mniejszy niż 15o.
Skrzyżowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Przy skrzyżowaniach gazociągu o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa z kablem, niezależnie
od odległości pionowej, należy pomiędzy nimi stosować zabezpieczenia kabla pustakiem
kablowym.
Kąt skrzyżowania gazociągów z liniami kablowymi powinien być nie mniejszy niż:
dla gazociągów ułożonych (w miejscach skrzyżowań) w rurach ochronnych - 60o,
dla gazociągów bez rur ochronnych - 15o.
5.8.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przy wykonywaniu rur ochronnych należy przestrzegać wymagań zawartych w PN-91/M34501.
Odległość pozioma końca rury i pionowa przy skrzyżowaniach z drogami
Odległość pozioma końca rury ochronnej od zewnętrznej krawędzi jezdni, mierzona
prostopadle do osi drogi, powinna być nie mniejsza niż podana w tablicy 1.
Tablica 1.
Lp. Nazwa drogi
1
2
3

Autostrady
i
ekspresowe
Drogi krajowe
Pozostałe drogi

drogi

Ciśnienie gazu w gazociągu, MPa
do 0,4
od 0,4 do 2,5 powyżej 2,5
m
5,0
15,0
25,0
1,0
0,5

10,0
6,0

15,0
10,0

Odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni rury ochronnej od
powierzchni jezdni powinna wynosić nie mniej niż podana w tablicy 2.
Tablica 2.
Ciśnienie gazu w gazociągu, MPa
Lp. Nazwa drogi
do 0,4
powyżej 0,4
m
1
Autostrady
i
drogi
1,2
1,5
ekspresowe
2
Drogi krajowe
1,0
1,2
3
Pozostałe drogi
0,8
1,2
W przypadku stosowania przy skrzyżowaniach rury przejściowej (na rurze ochronnej)
odległość pionowa ścianki tej rury od nawierzchni jezdni nie może być mniejsza niż 0,8 m,
chyba że zarząd drogi określi inaczej.
Odległość pionowa rury ochronnej (lub gazociągu) od dna przydrożnego rowu
powinna wynosić co najmniej 0,5 m.
Odległość pozioma końca rury i pionowa przy skrzyżowaniach z przewodami
kanalizacyjnymi i kanałami ciepłowniczymi
Końce rur ochronnych gazociągu, mierząc prostopadle do osi krzyżującego się przewodu
kanalizacyjnego lub zewnętrznego obrysu kanału ciepłowniczego, powinny być
wyprowadzone na odległość co najmniej:
dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 2,5 MPa
- 6,0 m.
Odległość pionowa między zewnętrzną ścianką rury ochronnej a zewnętrzną przewodu
kanalizacyjnego lub obudowy kanału ciepłowniczego powinna być nie mniejsza niż:
dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa
- 0,20 m.
Odległość pozioma końca rury i pionowa przy skrzyżowaniu z kanalizacją kablową
Końce rur ochronnych powinny być wyprowadzone od osi skrzyżowania, mierząc
prostopadle do kanalizacji kablowej na odległość co najmniej:
dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa
- 10,0 m.

Odległość pionowa zewnętrznej ścianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powinna
wynosić co najmniej 0,15 m.
Długość rury i odległość pionowa przy skrzyżowaniu z rurociągami rozprowadzającymi
substancje łatwopalne
Długość rury ochronnej powinna wynosić co najmniej po 1,5 m z obu stron od osi
skrzyżowania, mierząc prostopadle do krzyżującego się rurociągu.
Wykonanie uszczelnienia rury ochronnej
Wolna przestrzeń między gazociągiem a rurą ochronną powinna być zabezpieczona
przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń.
Pierścień ustalający umocowany co najmniej na trzech prętach dystansowych musi
być tak ustalony, aby była zachowana minimalna odległość pierścienia od gazociągu.
Dopuszcza się stosowanie dzielonych pierścieni zwiększając liczbę prętów dystansowych co
najmniej do czterech.
Następnie należy nakładać na przemian warstwę sznura (ubijając go warstwami co 50
mm) i asfaltu.
Wystające końce prętów dystansowych należy zaizolować asfaltem.
Wytyczne dotyczące armatury zaporowej i upustowej
Armatura z korpusami stalowymi lub staliwnymi powinna być łączona z przewodami
rurowymi za pomocą spawania lub kołnierzy. Dopuszcza się w budowie gazociągów niskiego
ciśnienia połączenia gwintowane armatury dla średnic nominalnych do 15 mm.
W przypadku zastosowania armatury z kołnierzami, w uzasadnionych przypadkach,
należy zastosować kompensatory montażowe wg BN-77/8976-74.
Zabrania się instalowania zaworów (zasuw) w gazociągach układanych pod jezdnią.
W budowie gazociągów średniego ciśnienia należy stosować armaturę o ciśnieniu
nominalnym nie mniejszym niż 0,6 MPa.
W gazociągach o ciśnieniu nominalnym równym 0,4 MPa lub mniejszym,
doprowadzających gaz do odbiorców, należy umieszczać zawory (zasuwy) dla umożliwienia
zamknięcia dopływu gazu do budynków. Warunek ten nie dotyczy domów jednorodzinnych.
Armatura zaporowa i upustowa o średnicy nominalnej większej niż 200 mm i
ciśnieniu nominalnym większym niż 1,6 MPa powinna być wyposażona w przekładnie
zmniejszające siły potrzebne do jej otwierania i zamykania. W przypadku większego
oddalenia armatury zaporowej od stanowisk obsługi, należy stosować do jej uruchomienia
napędy pomocnicze (elektryczne przeciwwybuchowe, hydrauliczne lub pneumatyczne).
Zespoły zaporowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia wg BN-74/8976-70
należy tak rozmieszczać, aby przy zastosowaniu możliwie małej ich liczby można było
wyłączyć z sieci możliwie małe grupy odbiorców, przy równoczesnym zapewnieniu ciągłości
dostawy gazu do tych odbiorców, którzy tego bezwarunkowo wymagają.
Zespoły zaporowo-upustowe przelotowe gazociągów wysokiego ciśnienia wg BN71/8976-46 należy rozmieszczać w odstępach wynoszących:
od 20 do 35 km dla gazociągów o średnicach nominalnych do 500 mm,
od 15 do 20 km dla gazociągów o średnicach nominalnych większych od 500 mm.
Zespoły zaporowo-upustowe kątowe gazociągów wysokiego ciśnienia wg BN80/8976-44 należy stosować w punktach rozgałęzienia gazociągu, w przypadku stosowania
dwóch (lub więcej) równoległych ciągów rurowych lub w przypadku odgałęzień zasilających
większe odbiory gazu.
Zespoły przyłączeniowe gazociągów wysokiego ciśnienia wg BN-79/8976-35 należy
stosować w punktach odgałęzień zasilających mniejsze odbiory gazu.
Zespoły zaporowo-upustowe oraz zespoły przyłączeniowe należy lokalizować w
miejscach łatwo dostępnych o każdej porze roku. Nie należy ich lokalizować na terenach
podmokłych lub bagiennych.
Wytyczne dotyczące punktów pomiarów elektrycznych

Punkty pomiarów elektrycznych należy wykonywać zgodnie z PN-90/E-05030.00 i
PN-90/E-05030.01 oraz BN-74/8976-02 w miejscach gazociągu, w których można liczyć się
z celowością wykonania pomiarów.
Punkty pomiarów elektrycznych należy stosować w celu pomiarów: potencjału
elektrycznego gazociągu względem gruntu, różnicy potencjałów pomiędzy gazociągiem a
szynami trakcji elektrycznej, natężenia prądu w gazociągu oraz innych pomiarów
elektrycznych, koniecznych w związku z projektowaniem lub eksploatacją czynnej ochrony
antykorozyjnej gazociągów stalowych ułożonych w ziemi.
Nadziemne punkty pomiarów elektrycznych stosuje się wyłącznie do gazociągów
przesyłowych dalekosiężnych, których trasy i elementy są oznakowane zgodnie z BN80/8975-02. Słupki nadziemnych punktów pomiarów należy ustawiać w miejscach
przewidzianych do oznakowania tablicami informacyjnymi i wskaźnikami, zgodnie z BN80/8975-02 (z wyłączeniem punktów odgałęzienia).
Podziemne punkty pomiarów elektrycznych oraz punkty przewidywane do stosowania
pod trawnikami i na ścianach budynków stosuje się do gazociągów rozdzielczych. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie podziemnych punktów do gazociągów
przesyłowych dalekosiężnych, przy czym mogą one być ustawiane niezależnie od
rozmieszczenia słupków do oznaczenia trasy.
5.9. Wytyczne dotyczące wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozją
Czynna ochrona przed korozją
Czynna ochrona przed korozją powinna być wykonana zgodnie z PN-90/E-05030.00
[10] oraz PN-90/E-05030.01 i stosowana na odcinkach gazociągów:
narażonych na działanie prądów błądzących,
prowadzonych poza obszarami zabudowanymi, dłuższych niż 1 km i o średnicy
nominalnej 100 mm i większej, ułożonych w gruntach o dużej agresywności
korozyjnej.
W przypadku zastosowania czynnej ochrony przed korozją, chroniony odcinek
gazociągu powinien być w całości odizolowany dielektrycznie od gruntu.
Bierna ochrona przed korozją
Bierna ochrona przed korozją powinna być stosowana na wszystkich odcinkach
gazociągów stalowych.
Wykonanie biernej ochrony przed korozją polega na zastosowaniu w przypadku
gazociągów ułożonych w ziemi :
powłoki bitumicznej wg BN-76/0648-76 oraz powłoki ochronnej wg BN-77/8976-06,
zgodnie z tablicą 1 tej normy,
ułożonych nad ziemią ponad bagnami - powłoki bitumicznej Z02 wg BN-76/0648-76
oraz powłoki Z0G2, wg BN-77/8976-06,
ułożonych nad ziemią - pokrycia malarskiego, wg BN-76/8976-05.
W przypadku prowadzenia gazociągu stalowego pod jezdnią należy stosować, niezależnie od
agresywności korozyjnej gruntu, powłokę bitumiczną Z02 wg BN-76/0648-76 oraz powłokę
asfaltowo-gumową Z0G2 wg BN-77/8976-06.
5.10. Wytyczne dotyczące zasypania i zagęszczenia wykopów
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz ochrony przed korozją.
Gazociągi powinny być zasypywane warstwą ochronną ziemi nie zawierającej grud, kamieni
i gnijących resztek roślinnych, do wysokości co najmniej 0,2 m w każdym miejscu ponad
najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury, zgodnie z zarządzeniem Nr 47. W obszarach
zabudowanych powinna być umieszczona nad tą warstwą siatka ochronna z tworzywa
sztucznego koloru żółtego o szerokości równej średnicy gazociągu, nie mniejszej jednak niż
0,4 m.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.
5.11. Wytyczne dotyczące wykonania prac przy przebudowywanym gazociągu.
ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ - RURY OCHRONNE
W projekcie założono zabezpieczenie pod drogą sieci gazowej rurą PE 100 Dz200 SDR11.
Dokładna lokalizacja rury ochronnej znajduje się na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym
dołączonym do Dokumentacji Projektowej.
Przestrzeń pomiędzy końcem rury osłonowej, a rurą przewodową (po obu stronach) należy
zabezpieczyć manszetą.
Na rurach przewodowych należy zamontować płozy dystansowe o wysokości H=15 i 25mm
zgodnie z instrukcją podaną przez Producenta. W miejscu nałożenia płóz na rurze
przewodowej należy wzmocnić izolację nakładając zewnętrzną taśmę izolacyjną klasy C-50
na szerokości 20 cm pod każdą płozą. Szczegółowy rysunek rury osłonowej załączono do
części graficznej projektu.
Rury powinny posiadać świadectwo odbioru 3.1 na materiały podstawowe wg normy
10204:2006 „Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli”, potwierdzone znakiem
budowlanym B.
OCHRONA GAZOCIĄGÓW PRZED KOROZJĄ
Bierna ochrona przed korozją rur przewodowych
Izolacja rury – fabryczna powłoka polietylenowa na podkładzie epoksydowym w
klasie N-v zgodnie z DIN 30670.
Izolacja spoin – materiały z grupy P2 wg instrukcji ZSG-00-I-006.
Izolacja fitingów – materiały z grupy P4, P5 wg instrukcji ZSG-00-I-006.
Ochrona katodowa gazociągu
Kable pomiarowe i drenażowe należy zastosować w izolacji z polietylenu usieciowanego i w
powłoce z polichlorku winylu typu YKOXs.
Przy wejściu kabla do słupka pomiarowego należy zostawić rezerwę 1m kabla.
Na listwie słupka pomiarowego w punkcie 1, 2 i 3 kable należy połączyć.
Żyły kabli pomiarowych i drenażowych należy połączyć ze ścianką gazociągu metodą Pin
brazing. Przed wykonaniem połączenia żyły kabla z gazociągiem należy oczyścić
powierzchnię rury do koloru metalicznego, a następnie odtłuścić.
Zaleca się wykonanie połączenia przed opuszczeniem gazociągu do wykopu.
Połączenia kabli należy wykonać do miejsca rury zabezpieczonej powłoką 3LPE.
Po połączeniu żyły kabla ze ścianką gazociągu miejsce połączenia należy skutecznie
zabezpieczyć przed dostępem wilgoci. Izolację tych miejsc należy wykonać materiałami z
grupy P10 wg instrukcji ZSG-00-I-006 obowiązującej w GSG Sp. z o.o.
Kable należy układać na głębokości 0,9 m p.p.t. Po przysypaniu kabla 10 cm warstwą piasku
oraz 15 cm warstwą rodzimego gruntu należy ułożyć folię koloru niebieskiego.
Kable należy układać zgodnie z normą PN-76/E-05125.
Słupek pomiarowy
Typ: GD11-10, materiał: PCV-U-PMMA, kolor: żółty, wysokość: 3m, średnica 110 mm,
grubość ścianki 6mm, zamek: mosiężny śrubowy, mocowanie słupka w gruncie: za pomocą
krzyżaka. Oznaczenie przewodów i zacisków w słupkach pomiarowych wykonać zgodnie z
instrukcją ZSG-00-I-001.
PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI I SZCZELNOŚCI
Wykonany odcinek gazociągu DN200 PN6,3 MPa należy poddać próbie wytrzymałości
i szczelności wg wymagań normy PN-92/M-34503. Próbę wytrzymałości należy wykonać
jako hydrauliczną.

Ciśnienie próby wytrzymałości:
Czas trwania próby h=24 h
Ciśnienie próby szczelności:
Czas trwania próby h=24 h
Zakres próby
Zakres hydraulicznej próby wytrzymałości i szczelności:
oczyszczenie wnętrza gazociągu ze zgorzeliny powstałej podczas wykonywania spoin
obwodowych oraz z innych zanieczyszczeń, jakie przedostały się do wnętrza
gazociągu
badanie wytrzymałości gazociągu
badanie szczelności gazociągu
usunięcie wody z odcinka próbnego
osuszenie wnętrza gazociągu
Jako czynnik próbny stosować wodę lub ciecz niezamarzającą. Przy temperaturach powietrza
poniżej 0ºC dopuszcza się stosowanie wody, jako czynnika próbnego, pod warunkiem
zabezpieczenia rurociągu, armatury i przyrządów pomiarowych przed zamarzaniem, a
temperatura wody w źródle nie powinna być niższa niż 4ºC.
Technologia wykonania próby
Przygotowanie odcinka gazociągu do wykonania próby.
Odcinek gazociągu przeznaczony do próby należy wyposażyć w niezbędne urządzenia,
armaturę odcinającą oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe. Odcinek próbny będzie zamknięty
przez dwie komory. Złącza spawalnicze samej komory jak i złącze łączące ją z gazociągiem
muszą być wykonane przez spawaczy posiadających uprawnienia. Wszystkie spoiny muszą
być skontrolowane radiologicznie i przyjęte przez kontrolę. Armatura użyta do próby
powinna być przed wmontowaniem na stanowisku próbnym sprawdzona na szczelność.
Wyposażenie pomiarowe
Stanowisko pomiarowe w czasie pomiaru musi być zlokalizowane w bezpiecznym
miejscu. Stanowisko to musi co najmniej zawierać następujące urządzenia kontrolnopomiarowe:
a) do pomiaru ciśnienia
barograf – szt. 1
manometr kontrolny klasy 0,6 – szt. 1
rejestrator ciśnienia klasy 1,0 – szt. 1
Względny błąd przypadkowy wyników pomiarów wykonanych na manometrze
precyzyjnym nie może przekroczyć 0,02 %. Błąd bezwładnościowy manometru
precyzyjnego, przy zmianie ciśnienia z prędkością 0,1 MPa/min, nie może przekraczać 0,01
MPa.
b) Do pomiaru temperatury
termometry z działką elementarną 0,1°C do pomiaru temperatury wody
napełniającej odcinek gazociągu (wartość działki elementarnej 12 mm/°C)
termometry z działką elementarną 0,05°C do mierzenia temperatury gruntu.
Zakres pomiarowy od 0°C do +20°C (wartość działki elementarnej 12mm/°C)
termometry z działką elementarną 0,5°C do pomiaru temperatury zewnętrznej
c) Do pomiaru objętości tłoczonej wody
przepływomierz obrotowy klasy 0,5 lub równorzędny przyrząd do pomiaru
objętości. Wartość działki elementarnej przepływomierza nie może przekraczać
0,5 % objętości, jaka jest potrzebna do podwyższenia ciśnienia wody w gazociągu
o 0,1 MPa (wskazane jest aby wartość działki elementarnej nie była większa niż

0,1 dm3). Do obliczania objętości wody należy stosować elektryczne liczniki,
które pozwalają na bezpośrednie odczytanie różnicy objętości.
Przebieg próby wytrzymałości
a) Napełnianie odcinka gazociągu wodą
Napełnianie gazociągu powinno odbywać się równomiernie i bez przerwy. Napełnianie
powinno być połączone z równoczesnym odpowietrzaniem. Odpowietrzanie powinno być
prowadzone za pomocą tłoków rozdzielających. Przestrzeń przed tłokiem należy zalać wodą
w ilości ok. 15% objętości odcinka próbnego, z prędkość posuwu tłoka nie powinno
przekraczać 5 km/h.
b) Sposób prowadzenia badań
Podnoszenie ciśnienia do ciśnienia badania wytrzymałości powinno odbywać się zgodnie
z normą. Pompy wysokociśnieniowe powinny pracować bez uderzeń, doprowadzona ilość
wody należy mierzyć licznikami. Wcześniej wodę należy dostatecznie przefiltrować i
wywołać wstępne ciśnienie. Jednocześnie z pomiarem objętości stopniowo mierzy się
ciśnienie. Pomiar objętości powinien być dokonywany przy stopniowym wzroście ciśnienia:
co 5 bar do osiągnięcia ok. 50% ciśnienia próbnego,
co 0,1 bar do osiągnięcia ok. 85% ciśnienia próbnego,
co 0,2 bar do osiągnięcia ciśnienia próbnego
c) Badanie szczelności
Ciśnienie badania szczelności nie może być mniejsze niż maksymalne ciśnienie robocze
gazociągu i nie większe niż ciśnienie badania wytrzymałości.
Badanie szczelności może być rozpoczęte dopiero po zrównaniu się temperatury wody z
temperaturą gruntu. W okresie stabilizacji temperatury wody przystępuje się do
jednoczesnego odczytu temperatur gruntu i wody co godzinę, następnie do jednoczesnych
odczytów w odstępach jednogodzinnych:
temperatury gruntu
ciśnienia wody
Próba ma wynik pozytywny jeżeli po 24 godzinach ∆p ≤ ∆pdop. Jeżeli ten warunek nie
jest spełniony przedłuża się badanie o 24 godz. Jeżeli wyniki tak przeprowadzonego badania
nie są zadowalające całe badanie należy wykonać jeszcze raz.
Po przeprowadzeniu prób wytrzymałości i szczelności gazociągu złącza spawane izoluje
się na gorąco rękawami termokurczliwymi lub na zimno – taśmami polietylenowymi w
następujący sposób:
spoinę i strefę przyspoinową należy oczyścić ze zgorzeliny żużla, odprysków
spawalniczych, złuszczeń, itp. Za pomocą szczotek mechanicznych i tarcz
szlifierskich;
pył i kurz należy usunąć poprzez przedmuchiwanie sprężonym powietrzem lub
przetrzeć szmatą zwilżoną toulenem (nie można stosować benzyny);
na każdej z łączonych rur należy usunąć taśmę zabezpieczającą na odcinku ok. 20
cm, po czym rurę należy oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń.
Tak przygotowaną powierzchnię należy pomalować podkładem gruntującym
(roztworem butylokauczuku i żywic termoutwardzalnych w toulenie);
Należy odczekać 5-10 minut;
Następnie należy owinąć złącze taśmą wewnętrzną, tak aby zachodziła 5 cm na
izolację fabryczną rury.
Następnie należy owinąć złącze pojedynczo lub dwukrotnie taśmą zewnętrzną tak
aby zachodziła 15 cm na izolację fabryczną rury.
Odwadnianie i osuszanie gazociągu
Odwadnianie i osuszanie gazociągu przeprowadza się po zainstalowaniu na jego końcach
śluz do nadawania i odbierania tłoków czyszczących i odwadniających (gąbkowe z pianki
poliuretanowej). Osuszenie należy przeprowadzić metodą nadmuchu suchego powietrza.

W pierwszej kolejności należy przepuszczać tłoki czyszczące, napędzając je sprężonym
powietrzem, w celu usunięcia resztek wody pozostawionej po próbie. Prędkość przesuwu
tłoka powinna wynosić 3 do 10 km/h. Tłoki przepuszcza się przez rurociąg do chwili, gdy
przestaną pchać przed sobą wodę. Następnie należy przepuszczać tłoki gąbkowe z małą
prędkością ok. 3 km/h. Taki tłok ma na obu końcach gąbki uszczelniające i wiele gąbek
pośrednich. Zebrana przez gąbki woda zostaje w obrębie tłoka, gdyż zatrzymują ją
umieszczone na końcach tłoka gąbki ograniczające. Przebiegi tłoków gąbkowych należy
powtarzać, aż osiągnie się warstwę wody na ściance rury nie grubszą niż ok. 0,1 mm.
Następnie należy przedmuchać gazociąg suchym powietrzem.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Próba ciśnieniowa powinna być prowadzona w warunkach zapewniających pełne
bezpieczeństwo personelu inżynieryjno-technicznego pracującego przy budowie gazociągu
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 wzdłuż trasy gazociągu w granicach strefy ochronnej. Należy zapewnić
nienaruszalność obiektów użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych i linii
komunikacyjnych w pobliży gazociągu. 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 fachowca, który dokładnie zapoznał się z
projektem próby ciśnieniowej.
Wymagania szczegółowe
wzdłuż trasy gazociągu należy wyznaczyć przy pomocy chorągiewek pas
ochronny. Szerokość pasa po obu stronach od osi gazociągu wynosi 10 m.
w miejscach skrzyżowań gazociągu z drogami i szlakami komunikacyjnymi oraz
w miejscu zbliżeń do osiedli, należy na granicy strefy ochronnej wystawić
posterunki oraz odpowiednie znaki ostrzegawcze zgodnie z PN-80/M-01270,
które powinny mieć napis:
UWAGA: PRÓBA CIŚNIENIOWA, ZAGROŻENIE WYBUCHEM, WSTĘP
WZBRONIONY
Należy powiadomić terenowe władze o terminie wykonywania próby i uzyskać od
nich uzgodnienie pisemne w tym zakresie
Personel służb obchodowych pracujących przy próbach ciśnieniowych należy
wyposażyć w odpowiedni sprzęt, odzież ochronną i środki ochrony osobistej
Wzdłuż badanego gazociągu należy zapewnić łączność telefoniczną lub radiową
Służby kontrolne powinny w razie wystąpienia wycieków wody oznaczyć te
miejsca oraz niezwłocznie powiadomić dyżurnych posterunków
W czasie podnoszenia ciśnienia do wartości próby wytrzymałości należy
wszystkich ludzi wycofać poza strefę ochronną gazociągu. Zabrania się wówczas
prowadzenia oględzin zewnętrznych trasy. Ocena wyników próby jest wtedy
prowadzona tylko przez przyrządy kontrolno-pomiarowe
Wszystkie czynności przy gazociągu pod ciśnieniem mogą być wykonywane
przez personel obsługujący tylko na polecenie kierownika próby
Z przebiegu przeprowadzenia próby szczelności i wytrzymałości musi być
sporządzony protokół.
ROBOTY TECHNOLOGICZNE Z WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ SIECI
Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości dostaw gazu do odbiorców, połączenie
projektowanych odcinków gazociągów z istniejącymi, należy wykonać metodą hermetyczną
T.D.Williamson z by-passem. Wykonawca opracuje i uzgodni Projekt Technologiczny
przyłączenia projektowanych gazociągów do istniejącej sieci.

Likwidacja istniejącej sieci wyłączonej z eksploatacji
Istniejącą armaturę oraz odcinki gazociągów przeznaczone do likwidacji należy zdemontować
oraz zutylizować pod nadzorem właściciela sieci.
Zasypywanie wykopów
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prób szczelności należy przystąpić do zasypywania
wykopów. Grunt wypełniający doły powinien być bardzo dokładnie ubity drewnianymi
ubijakami ręcznymi (pierwsza warstwa o grubości około 20 cm), a boki rur należy dobrze
podsypać i dobrze ubić do połowy ich wysokości. Następnie można korzystać z ubijaków
mechanicznych pamiętając, by kolejne warstwy ubijanej zasypki wynosiły po 20 cm.
Do zasypywania gazociągu nie można używać śmieci lub gruzu.
Miejsca, w których zainstalowanie jest uzbrojenie i inne punkty charakterystyczne dla
gazociągu należy zainwentaryzować geodezyjnie. Obowiązkiem wykonawcy jest ustawienie
tabliczek informacyjnych umożliwiających dokładne położenie gazociągu i elementów jego
uzbrojenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
6.1.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.1.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.1.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.1.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie ustalonym przez Inżyniera. Wyniki badań
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić
mu niezbędnej pomocy. Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów
i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może
również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. W
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.
6.2. System Zapewnienia Jakości (SZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i
wykorzystanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić do
aprobaty Inżyniera System Zapewnienia Jakości (SZJ) szczegółowo opisujący plan
wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie
prac zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami SST jak również instrukcjami i
poleceniami wydanymi przez Inżyniera.
6.3. Wymagania szczególne
Materiały
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech
materiałów z wymogami rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych.

Kontrola jakości wykonanych robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez
Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących
podstawę odbiorów Robót.
6.4. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową
Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową obejmuje:
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty.
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy
zapisem potwierdzonym przez Inżyniera.
d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów.
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.
6.5. Badanie wykonania wykopów
6.5.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej.
6.5.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne
i porównanie z Dokumentacją Projektową oraz użytkowanym sprzętem.
6.5.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów
Przeprowadza się przez:
- pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu i porównanie z Dokumentacją Projektową,
- sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne,
- pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m.
6.5.4. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego
Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada
następującym wymaganiom:
- ma naturalną wilgotność,
- nie został podebrany,
- jest zgodny z określonym w dokumentacji.
6.5.5. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury
gruntu podłoża naturalnego
Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty
niwelatorem, z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji
Projektowej należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.
6.5.6. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące
przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych
przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar
głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego oraz grubość
warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm.
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m.
6.5.7. Badanie drenażu poziomego
Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej należy wykonać bezpośrednio na budowie
przez oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej.

Badanie przekroju drenażu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych
obsypki filtracyjnej przez pomiar z dokładnością do 1 cm.
Badanie zmiany kierunku drenażu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się przez
oględziny zewnętrzne, czy zostały wykonane w studzienkach zbiorczych.
6.6. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym
obrysem dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w
trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
6.7. Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia
Badanie przeprowadza się przez pomiar:
- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną
projektowanego
terenu w danym punkcie.
6.8 Badanie w zakresie budowy przewodu
6.8.1. Badanie ułożenia przewodu
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż
całej długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
6.8.2. Badanie ułożenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji
Projektowej w trzech wybranych miejscach badanego gazociągu. Dokładność wykonania
5cm÷ 10cm.
6.8.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z
rzędnymi w Dokumentacji Projektowej lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi
rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Dokładność wykonania 1cm ÷ 5cm.
6.8.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy
przeprowadzić w studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
łuku oraz gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki.
Dokładność wykonania do 5 cm.
6.9. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla
rur betonowych i żelbetowych oraz PP powinna wynosić co najmniej 0,50 m.
Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczególności ubicia jej z boków przewodu.
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie więcej
niż 50,0 m.
6.10. Badania zasypu
Zbadanie rodzaju materiału użytego do zasypu.
Oznaczenie wilgotności naturalnej gruntu i określenie wskaźnika zagęszczenia.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/883602 [39] i zarządzenie Nr 47 Ministra Przemysłu.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na
placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwórcę,
badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
badanie ewentualnego drenażu,
badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich
zabezpieczenia,
badanie ułożenia przewodu na podłożu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie połączeń rur (poprzez oględziny zewnętrzne) i radiograficzne,
badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),
badanie punktów pomiarów elektrycznych, w tym połączeń elektrycznych z
gazociągami i końcówkami KKT,
badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozją,
badanie radiograficzne spoin czołowych w złączach doczołowych zgodnie z PN72/M-69770 ,
badanie czystości wnętrza gazociągów,
badanie wytrzymałości i szczelności gazociągów,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników
zagęszczenia poszczególnych jego warstw.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno
przekroczyć ± 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:
dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm,
różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ±
2cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych
przewodów 2 cm,
dopuszczalny spadek ciśnienia w czasie próby hydraulicznej określa projekt próby,
przy próbie pneumatycznej dopuszcza się spadki ciśnienia, jeżeli jego różnica nie
przekracza 0,1% na godzinę trwania próby dla odcinków gazociągów o średnicach do
250 mm, a dla gazociągów o średnicach większych niż 250 mm różnica ciśnienia nie
powinna przekroczyć: 0,1 x 250 : Dn %,

sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu prób
wytrzymałości lub szczelności podlegają ponownym próbom szczelności przed
oddaniem do eksploatacji,
stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100
m nie powinien wynosić mniej niż 0,97.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane
do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inżynierem.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
m (metr) wykonanego i odebranego przewodu
szt. zamontowanej armatury
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne
czynności związane z przebudową linii gazowych, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
przygotowanie podłoża,
roboty montażowe wykonania rurociągów,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji,
sprawdzenie czystości wnętrza gazociągów i szczelności połączeń odcinków
gazociągu (przed opuszczeniem ich do wykopu),
próby wytrzymałości lub szczelności,
zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Próby wytrzymałości lub szczelności gazociągów powinny być przeprowadzone w
wykopie po ich całkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemią. Miejsca z zainstalowaną
armaturą lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz połączenia odcinków gazociągów ze
sprawdzoną szczelnością i połączenie kołnierzowe, a także połączenie rur z polietylenu z
elementami stalowymi powinny być pozostawione odkryte.
Odcinki gazociągów z polietylenu rozwijane z bębna powinny być nie zasypane.
Próby wytrzymałości elementów prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po
zamontowaniu w gazociąg można nie przeprowadzać pod warunkiem, że producent tych
urządzeń w pisemnym zaświadczeniu stwierdzi, że zostały one poddane próbom
wytrzymałości pod ciśnieniem równym co najmniej ciśnieniu próby gazociągu.
Elementy prefabrykowane i armatura nie mające atestu, mogą być zastosowane pod
warunkiem przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gazociąg próby, w której ciśnienie
próbne i czas jej trwania będą co najmniej równe wymaganemu ciśnieniu próbnemu i czasowi
trwania próby gazociągu.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50
m i powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu
na sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych w przypadku ułożenia
ich w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach
nieumocnionych z rur stalowych około 1000 m.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.
8.3. Odbiór ostateczny robót
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.3.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST ,
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST ,
6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST ,
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór techniczny końcowy
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.
Przedłożone dokumenty:
wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych,
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów.
8.4. Zapisywanie i ocena wyników badań
8.4.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji
prowadzącej badania.

8.4.2. Ocena wyników badań
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie,
jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione.
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawić do ponownych badań.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w umowie na wykonanie robót.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazociągowej obejmuje:
dostawę materiałów,
wykonanie robót przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnieniem,
przygotowanie podłoża,
wykonanie sączków,
ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,
wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz
z uszczelnieniem i uzbrojeniem),
wykonanie punktów pomiarów elektrycznych,
wykonanie czynnej i biernej ochrony przed korozją,
przeprowadzenie próby wytrzymałości i szczelności,
zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.
Uporządkowanie terenu
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania zespołów przyłączeniowych i zaporowoupustowych będącej tematem oddzielnych specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-74/B-02480
Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.
2. PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.
Obliczenia styczne i projektowanie.
3. PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
10. PN-90/E-05030.00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona
katodowa. Wymagania i badania.
11. PN-90/E-05030.01 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona
katodowa. Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i
badania.
12. PN-75/E-05100
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.
13. PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
14. PN-89/H-02650
Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
15. PN-91/H-74019
Armatura przemysłowa. Odlewy ze staliwa węglowego i

stopowego.
16. PN-74/H-74200
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
17. PN-80/H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania.
18. PN-70/H-97051
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali.
Staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
19. PN-82/M-01600
Armatura przemysłowa. Terminologia.
20. PN-91/M-34501
Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania
gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
21. PN-90/M-34502
Gazociągi
i
instalacje
gazownicze.
Obliczenia
wytrzymałościowe.
22. PN-72/M-69770
Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w
złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i
wytyczne wykonywania.
23. PN-87/M-69772
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złącz spawanych na
podstawie radiogramów.
24. PN-92/M-74001
Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
25. PN-85/M-74081
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.
26. PN-67/M-74083
Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do
instalacji wodnych i gazowych.
27. PN-86/M-75198
Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia.
Wymagania i badania.
28. BN-75/5220-02
Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena
wykonania.
29. BN-74/6366-03
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
30. BN-74/6366-04
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
31. BN-83/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
32. BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociągów ułożonych w ziemi. Zasady ogólne.
33. BN-74/8976-01
Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w
ziemi. Słupek.
34. BN-74/8976-02
Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w
ziemi.
35. BN-74/8976-03
Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w
ziemi. Płytki izolacyjne.
36. BN-74/8976-04
Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w
ziemi. Gniazdo wtykowe.
37. BN-76/8976-05
Pokrycia malarskie na gazociągach ułożonych nad ziemią.
38. BN-77/8976-06
Powłoki ochronne na kształtkach, armaturze i połączeniach
gazociągów ułożonych w ziemi.
39. BN-79/8976-07
Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi.
40. BN-70/8976-12
Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie
nawodnionym. Obciążniki siodłowe.
41. BN-86/8976-15
Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie
nawodnionym.
42. BN-71/8976Zakotwienia
gazociągów
ułożonych
w
gruncie
26,27,28
nawodnionym.
43. BN-71/8976-29
Gazownictwo. Ciśnienia. Podział, nazwy, określenia i
symbole.
44. BN-79/8976-35
Zespoły przyłączeniowe gazociągów wysokiego ciśnienia
ułożonych w ziemi.

45. BN-71/8976-37
46. BN-80/8976-44
47. BN-80/8976-45
48. BN-71/8976-46
49. BN-81/8976-47
50. BN-71/8976-48
51. BN-71/8976-49
52. BN-74/8976-65
53. BN-74/897666,67,68
54. BN74/8976-70
55. BN-74/8976-71
56. BN-77/8976-74
57. BN-77/8976-75

Gazociągi i instalacje gazownicze. Płyty fundamentowe
armatury ułożonej w ziemi.
Kątowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego
ciśnienia ułożonych w ziemi.
Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego
ciśnienia ułożonych w ziemi. Kolumny upustowe.
Przelotowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów
wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi.
Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania.
Tarczowe bloki oporowe gazociągów ułożonych w ziemi.
Łuki i załamania gazociągów ułożonych w ziemi.
Wymagania i badania.
Izolacja cieplna gazociągów. Wymagania i badania.
Gazociągi przystosowane do czyszczenia od wewnątrz
tłokami czyszczącymi.
Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego
ciśnienia ułożonych w ziemi.
Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i
średniego ciśnienia ułożonych w ziemi.
Gazociągi i instalacje gazownicze. Kompensatory
montażowe.
Gazociągi i instalacje gazownicze. Izolujące połączenia
kołnierzowe.
Nadziemny układ zasuw.

58. BN-80/8976-80
10.2. Inne dokumenty
59. Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 26 lipca 1989 r. poz. 243. Rozporządzenie Ministra
Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać sieci gazowe.
60. Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych. Rozdział 4 - Pas drogowy.
61. Dziennik Urzędowy Ministra Przemysłu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6.
Zarządzenie Nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych

