
II.  O P I S   T E C H N I C Z N Y  
 
1.0. Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy osiedlowej  sieci rozdzielczej i  przyłączy 
ciepłowniczych  wykonanych w technologii rur preizolowanych ze szewm 2x139,7/225, 114,3/200, 
88,9/160, 76,1/140 i 48,3/110 do projektowanych budynków mieszkalnych  zlokalizowanych  przy 
ulicy Suchej w Bydgoszczy. 
 
Działka  nr 2/7, 2/23  obręb 250, dz. nr 2/29, 1/13, 1/12, 1/11, 2/3, 2/5 obręb 251, dz. nr 40 obręb 252 
 
Parametr wody grzejnej szczytowo 130 / 60 °C 
Opracowanie obejmuje całokształt problematyki związanej z budową sieci osiedlowej rozdzielczej i  
przyłączy cieplnych wykonanych  w technologii rur preizolowanych do projektowanych budynków 
mieszkalnych   zlokalizowanych przy ulicy Suchej w Bydgoszczy. Sieć i przyłącza  wykonane będą z 
rur preizolowanych z izolacją standardową 2x139,7/225, 114,3/200, 88,9/160, 76,1/140 i 48,3/110mm. 
Trasę projektowanej budowy sieci i przyłączy zamieszczono na planie zagospodarowania terenu  
przedstawionym na rysunku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego opracowania. 
 
2.0.    Podstawa opracowania.  
 
- podkłady architektoniczno-budowlane 
- wytyczne technologiczne , normy , normatywy 
- Warunki przyłączenia do msc KPEC Bydgoszcz nr EI/MW/2455/2019 wydane dnia 17.12.2019r.  
- Uzgodnienie KPEC nr TI/3405/2021/JR/249 z dnia 11.01.2021r. 
- Uzgodnienie wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie lokalizacji urządzeń      
  (projektowanych ) podziemnych i nadziemnych / protokół nr  MPG.Z.431.1137.2020                           
  z dnia 19.01.2021r. 
- Zgoda  na czasowe zajecie terenu wydana przez  ZDMiKP nr UP 110/2021 z dnia 11.02.2021r. 
 
3.0.    Opis projektowanego rozwiązania. 
 
3.1    Demontaż 
 
Istniejącą sieć ciepłowniczą kanałową  2dn700 należy odkryć i zdemontować fragment kanału 
ciepłowniczego  w miejscu włączenia projektowanej sieci i przyłączy ciepłowniczych  z zachowaniem 
ogólnych zasad bhp. 
 
3.2.   Lokalizacja 
 
Projektowana budowa  sieci i przyłączy ciepłowniczych  ułożona będzie zgodnie z rzutem pokazanym 
na planie zagospodarowania terenu  przedstawionym na rysunku nr 1. Wykonane będzie z rur 
stalowych ze szwem  preizolowanych standardowych  2x139,7/225, 114,3/200, 88,9/160, 76,1/140 i 
48,3/110mm. Wpięte będzie w istniejący ciepłociąg kanałowy 2xdn700mm poprzez zastosowanie 
elementów sieci preizolowanej tj. wcinka na gorąco. Trasę projektowanej sieci i przyłączy  
zamieszczono na planie zagospodarowania terenu  przedstawionym na rysunku nr 1 stanowiącym 
integralną część niniejszego opracowania. 
 
3.3  Dane charakterystyczne sieci 
 
Sieć cieplną i przyłącza zaprojektowano w technologii rur preizolowanych ze szwem wykonanych ze 
stali P235GH wg PN-80/H-74219, PN-79/H-74200, PN-79/H-74244, PN-EN 10216:2004, PN-EN, 
10217:2004, DIN 1629 lub ISO 9329, DIN 1626 ISO 9330 o standardowej grubości izolacji z 
systemem alarmowym impulsowym. Rury osłonowe i izolacja termiczna wg PN-EN253. Przyjęto 
technikę samokompensacji (kompensacji kształtowej). Odcinki proste nie przekraczają długości 2L60. 
Rurociąg nie wymaga podgrzewu wstępnego. Prowadzenie sieci i przyłączy ciepłowniczego pod 
ziemią na głębokości średnio = 1,2m 



3.4 Opinia geotechniczna  

Na terenie objętym powyżej przedstawionymi robotami zalegają następujące warstwy gruntu: 
 piaski grube , średnie i drobne oraz  grunty spoiste, iły. 

Kategoria geotechniczna  - I 
 
3.5.   Roboty ziemne 
 
Na całej długości projektowanej sieci i przyłącza cieplnego roboty ziemne prowadzić maszynowo  
z wyłączeniem miejsc: 
-    punktu wprowadzenia ciepłociągu do pomieszczenia węzła cieplnego 
-     punktu włączenia projektowanej sieci w istniejący ciepłociąg kanałowy   2 x dn700.  
-     przejścia poprzecznego pod drogą dojazdowa.  
W powyżej przedstawionych miejscach roboty ziemne prowadzić ręcznie. 
Odcinek sieci ciepłowniczej 2x139,7/225 o długości 65,0m  wykonać bezrozkopowo - przewiertem 
sterowanym. Zgodnie z rys.  nr 1, 2, 12.     
Biorąc pod uwagę projektowane głębokości wykopu pod ciepłociąg – średnio 1,2 m należy 
zabezpieczyć wykop szalunkami pionowymi. 
Ciepłociąg ułożyć zgodnie z sztuką na podsypce o grubości 10 centymetrów. Podsypkę wykonać  
z piasku o wielkości ziaren do 0,8 mm. Analogiczne wypełnienie powinna stanowić warstwa zasypki 
do 10 centymetrów ponad górną krawędź płaszcza. Nad warstwą piasku należy umieścić taśmę 
ostrzegawczą polietylenową. Minimalna wysokość zasypki na rurach – 400 mm, z kolei maksymalna 
wysokość zasypki – 1200 mm. W przypadku niewielkich odchyleń wymagających nieznacznych 
korekt trasy lub zagłębień – decyzję o ich zmianie może podejmować wykonawca robót lub Inspektor 
Nadzoru. Głębokość sieci i przyłącza cieplnego, jak również jego spadki przedstawiono na profilu 
zamieszczonym w niniejszym opracowaniu na rysunku Nr. 2-10. Przyłącza cieplne do budynków 
zaopatrzone będą w skrzynki zaworowe, żeliwne.   Lokalizację studzienek i skrzynek przedstawiono 
na planie zagospodarowania terenu  pokazanym na rysunku Nr 1 i profilach sieci i przyłączy. Przekrój 
studzienki prze6dstawiono w załączniku Nr 1 i  2  stanowiącym integralną część niniejszego 
opracowania.  
Projektowana sieć i  przyłącza ułożone będą w wykopie o szerokości dna 1,3 – 1,0m o ścianach 
skarpowych. Wykop wykonany będzie w gruntach ilasto-piaszczystych, dla których kąt tarcia 
wewnętrznego Ф przyjęto = 30˚.    Wykop zasypać gruntem rodzimym warstwami grubości max. 30 
cm zagęszczając je do przedostatniej warstwy ze wskaźnikiem Is= 97%, a ostatnią warstwę zagęścić 
do Is=1,0. Całość robót odtworzenia nawierzchni  na dz. nr 2/7, 2/23 obręb 250 wykonać zgodnie z 
decyzją ZDMiKP nr UP-110/2021 z dnia 11.02.2021r. Teren i  nawierzchnie wykorzystaną w czasie 
budowy na terenie  dz. nr 2/29, 1/13, 1/12, 1/11, 2/3, 2/5 obręb 251, dz. nr 40 obręb 252 należy 
doprowadzić do stanu pierwotnego. W trakcie prowadzenia robót zapewnić bezpieczne dojście i 
awaryjny dojazd do posesji.  
Roboty prowadzić przestrzegając przepisy BHP w zakresie zabezpieczenia i oznakowania wykopów 
oraz montażu, transportu i składowania materiałów. 
 
3.6  Montaż rur 

 
Na budowę rury zostaną dostarczone o długościach – 12,0 i 6,0 metrów z zabezpieczonymi 
końcówkami przed zanieczyszczeniami. Składowanie ściśle wg. poradnika systemu rur 
preizolowanych.  
W miejscu przejścia przez drogi dojazdowe oraz projektowanego przewiertu sterowanego wzdłuż 
drogi gruntowej  projektowaną sieć ułożyć należy w  stalowych rurach ochronnych Dn350. Na rury 
preizolowane w rurach osłonowych należy zamontować płozy dystansowe co 1,5m. Wyloty w/w rur 
zamknąć typowymi manszetami gumowymi.      
Przy montażu ściśle przestrzegać zasad podanych przez autorów systemu. Próbie radiologicznej 
należy poddać wszystkie połączenia spawane. Zaleca się zastosowanie metody opartej  
o ultradźwiękową głowicę IBUS – TD. Jest ona przeznaczona do badania spoin doczołowych 
obwodowych rur o grubości ścianki od 2 mm. Spawać przy pomocy drutu spawalniczego typów SPG-
6 , H – 44 AGA lub DMO firmy Bohler. Minimalna klasa połączeń spawanych – 3. Połączenia będą 
chronione mufami termokurczliwymi. Lokalizację muf termokurczliwych , jak również innych 



elementów konstrukcyjnych projektowanego przyłącza pokazano na schemacie montażowym 
przedstawionym na rysunku Nr. 11-20 zamieszczonym w niniejszym projekcie.  
 
3.7.   Strefy kompensacyjne. 
 
W celu umożliwienia przemieszczania się kolan kompensacyjnych , oraz redukcji naprężeń od ich 
ugięć należy wykonać strefy kompensacyjne z materiałów elastycznych na odcinkach ich pracy.  
Do wykonania stref kompensacyjnych należy użyć następujących materiałów: 
- ogólnie dostępnych płyt z wełny mineralnej o grubości 0,05 metra i gęstości 80 do 100 kg / m³. Płyty 
te można stosować do wykonania stref dla rurociągów o średnicy płaszcza osłonowego do Dn 315 
mm. 
- płyt z miękkiej pianki poliuretanowej o grubości 0,04 metra dla wszystkich średnic płaszcza 
osłonowego. Lokalizację mat kompensacyjnych przedstawiono na schemacie montażowym 
zamieszczonym na rysunku Nr 11-20 niniejszego opracowania.  
 
3.8.   System alarmowy. 
 
Technologia rur preizolowanych posiada układ sygnalizacji awarii ( zawilgocenie złącza lub 
przerwanie obwodu ) za pomocą wbudowanej w rury sieci przewodów. System oparty jest  
o dwa druty alarmowe wtopione w piankę przy czym drut ocynkowany jest właściwym przewodem 
alarmowym , natomiast drut miedziany czysty jest przewodem sygnalizacyjnym. Przy montażu 
systemu należy ściśle przestrzegać zalecenia producenta. Wyniki pomiarów połączeń systemu 
alarmowego załączyć do dokumentacji odbiorowej.  
Zastosować instalację opartą o  system - IMPULSOWY 
Schemat instalacji alarmowej przedstawiono na rysunku Nr. 11-20  
Puszki przyłączeniowe  zabudować zgodnie z schematem instalacji alarmowej  
w projektowanych węzłach cieplnych  budynków. 
 
3.9.   Instalacja teletechniczna 
 
Projektowana sieć i przyłącze zaopatrzone będzie w sieć teletechniczną. Ułożyć dwa przewody HDPE 
Dn 40 mm 
 
4.0.    Próba ciśnieniowa – płukanie. 
 
Przed przystąpieniem do próby siec i przyłącza należy przepłukać wodą wodociągową z prędkością 
przepływu nie mniejszą niż 2 m/sek , aż do zupełnego usunięcia zanieczyszczeń. Ciepłociąg należy 
poddać próbie na ciśnienie 2,40 Mpa , następnie ( po założeniu muf ) na parametry obowiązujące w 
sieci przez okres 72 godzin – tzw. próba na gorąco 
Próbę na ciśnienie 2,40 MPa wykonać przed wpięciem przyłącza do systemu ciepłowniczego poprzez 
zaślepienie go dennicami. Po pozytywnej próbie zdjąć dennice i połączyć   
z ciepłociągiem poprzez wspawanie.  
 
5.0.   Obszar oddziaływania inwestycji 

               
Obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z późn. zm.) budowy sieci i przyłącza 
ciepłowniczego swoim zakresem obejmuje obszar działek na których przyłącze ciepłownicze zostanie 
ułożone tj. działka  nr 2/7, 2/23  obręb 250, dz. nr 2/29, 1/13, 1/12, 1/11, 2/3, 2/5 obręb 251, dz. nr 40 
obręb 252). Brak oddziaływania na działki sąsiednie. Siec i przyłącza ciepłownicze układane są na 
terenie działek, na które Inwestor uzyskał zgodę właścicieli. Obszar oddziaływania został określony na 
podstawie warunków technicznych, norm branżowych, wymagań technicznych COBRTI INSTAL.  
 
 
 
 



6.0.   Przewody i armatura. 
 
PRZEWODY 
Przewody w węźle cieplnym budynków mieszkalnych wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu 
zgodnie z normami: 
- PN – 74/H-74209    ze stali R – 35 
- PN – 61/H – 74240 ze stali R – 35 
- PN – 80/H – 74219 ze stali R – 35 
Rurociągi łączyć przy pomocy spawania gazowego , oraz na kołnierze. W połączeniach 
kołnierzowych stosować uszczelki wg: 
- PN – H/74382 
- PN – H/74385 
Zmianę kierunku prowadzenia przewodów spawanych wykonać stosując łuki 90° gładkie krótkie tzw. 
kolana hamburskie wg DIN 2605 o promieniu gięcia R = 3d. Przewody mocować z wykorzystaniem 
systemów zamocowań dla rur czarnych. Do rurociągów poziomych i pionowych o temperaturze do 
150 °C stosować ocynkowane opaski zaciskowe z wkładką silikonową. 
UWAGA:     
 Przewody w kierunku odwodnień i odpowietrzeń prowadzić z odpowiednimi spadkami. 
 
ARMATURA 
Na przewodzie zasilającym i powrotnym w węzłach cieplnych zabudować armaturę zaporową 
kołnierzową - 2,50 Mpa / Dn 40 mm   
Z kolei : 
- na spięciu zawory 2,50 Mpa / Dn 15 mm  
 
7.0.   Zabezpieczenie antykorozyjne            
 
Powierzchnię zewnętrzną rur w węźle cieplnym na odcinku rura preizolowana – zawór należy 
zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok ochronnych. Przed nałożeniem powłoki przewody 
stalowe czarne należy oczyścić do 2 – go stopnia czystości wg. normy PN-70/M-97050 , odtłuścić i 
dwukrotnie pomalować. Przy temperaturze ścianki do 150 st.C pomalować farbą ftalowo-silikonową 
TERMOKOR wg. KTM 1313 121225100 / farba jest jednocześnie podkładem antykorozyjnym i farbą 
nawierzchniową. 
 
8.0.   Izolacje termiczne. 
 
Powyżej przedstawione przewody po pomalowaniu zaizolować otulinami termoizolacyjnymi  
w systemie STEINONORM. Przewody izolować stosując odpowiednio ich grubości. 
- Przewód na zasilaniu i powrocie  
Dn 40 mm – 40 mm 
Izolację wykonać zgodnie z PN – 85/B – 02421. Roboty izolacyjne można wykonać po zakończeniu 
prac montażowych i przeprowadzeniu prób szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania , oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokółem odbioru. Całość robót izolacyjnych wykonać zgodnie z PN-85/B-
2421.Na płaszczach ochronnych rurociągów umieścić znaki identyfikacyjne wg. PN-70/M-
01270.Znaki wykonać jako strzałki o długości 10 cm i szerokości 3 cm. Kolory strzałek powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-70/M-01270. 
 
9.0.   Zestawienie dokumentów odbiorowych. 
 
    W ramach nadzoru technicznego należy dokonać następujących etapów prac  
    potwierdzonych dokumentami odbioru:  
-   przekazanie placu budowy. 
-   przekazanie materiałów do montażu. 
-   sprawdzenie niwelacji dna wykopu. 
-   sprawdzenie jakości połączeń spawanych rur preizolowanych. 
-   próby ciśnieniowej rurociągu. 



-   dopuszczenia połączeń spawanych do mufowania. 
-   montażu muf i sprawdzenia ich hermetyzacji. 
-   płukanie sieci i poboru próbek. 
-   kontroli systemu alarmowego. 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z umiejscowieniem w niej lokalizacji 
    połączeń ( muf ). 
-   odbioru końcowego. 
 
10.0. Wykonawstwo i odbiory. 
 
   W zakresie wykonawstwa i odbiorów należy opierać się na następujących normach: 
- PN – EN 489  - Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu  i 
płaszczem osłonowym z polietylenu 
- PN – EN 488  - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych         
- PN – 70/M-34032 – Rurociągi pary i wody gorącej. 
- PN – 75/M-02121 – Izolacje cieplne urządzeń energetycznych 
- BN – 72/8975-08 -   Odwadnianie rurociągów sieci cieplnych 
- BN – 72/8975-07 –  Odpowietrzanie rurociągów sieci cieplnych 
- BN – 76/1317-04 –  Wymagania techniczno – eksploatacyjne 
- PN – 75/M-02121 – Izolacje cieplne urządzeń energetycznych. 
- KOR – 3-Instrukcja w sprawie zabezpieczeń przed korozją. 
 
11.0. Zieleń 
 
Na trasie budowy sieci i przyłączy ciepłowniczego nie występuje kolizja z zielenią tj. drzewami, 
krzewami itp. 
 
12.0. Uwagi końcowe.  
 
- Sieć i przyłącza układać w kierunku odwodnień i odpowietrzeń z obliczonymi spadkami 
przedstawionymi na profilu zamieszczonym na rysunku Nr. 2-10 stanowiącym integralną część 
niniejszego opracowania.. 
-Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych " Tom II w zakresie dotyczącym niniejszego opracowania. 
 
 

                                                                                                             
OPRACOWAŁ. 
 
inż. L. Mączyński  



III.  Z E S T A W I E N I E   E L E M E N T Ó W 
      

 
Lp. 

 
NAZWA   ELEMENTU MIARA ILOŚĆ 

1 

Komplet do wcinek na gorąco w rurociąg główny z kolanem 
odgałęźnym 90o ,45o. Rurociąg główny Dn700;  Odgałęzienie    
139,7/225 -  45o  kpl. 1 ; Odgałęzienie    139,7/225 -  90o  kpl. 1  Zawór 
do wcinek Dn125 pełno przelotowy PN16.  

kpl 2 

2 
 Rura preizolowana stalowa  ϕ139,7/225mm  z izolacją standardowa, z 
wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

m 890 

3 
Kolano preizolowane stalowe 90°; 1x1;  ϕ139,7/225mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 20 

4 
Kolano preizolowane stalowe 90°; 1,5x1,5;  ϕ139,7/225mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 8 

5 
Kolano preizolowane stalowe 90°; 1,5x1;  ϕ139,7/225mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 4 

6 
Kolano preizolowane stalowe 9°; 1x1;  ϕ139,7/225mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 2 

8 
Złącze termokurczliwe  Dz225 (nasuwka termokurczliwa HDPE 
uszczelniona opaskami termokurczliwymi)    

szt 126 

9 
Złącze kolanowe Flex termokurczliwe izolowane płynną pianką 
poliuretanową plus kolano stalowe 90°;  ϕ139,7/225mm;   PN25 

kpl 2 

10 
Trójniki wznośne prostopadłe ϕ139,7/225mm – ϕ48,3/110mm   
preizolowane z izolacją standardową,  z wbudowana instalacją 
alarmową impulsową, dla PN25       

kpl 2 

11  Rura stalowa osłonowa Dn350;   l-6,5m szt 2 
12  Rura stalowa osłonowa Dn350;   l-7,5m szt 2 
12a  Rura stalowa osłonowa Dn350;   l-64,0m szt 2 
13  Płozy  225 szt 18 
14  Manszety 350/225 szt 8 
14a  Płozy  225 szt 84 
14b  Manszety 350/225 szt 4 
15  Rura HDPE                                                         Dn 40,0 mm m 2500 
15a Maty kompensacyjne nr 2 szt 82 

16 
 Rura preizolowana stalowa  ϕ114,3/200mm  z izolacją standardowa, z 
wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

m 126 

17 
Trójniki wznośne prostopadłe ϕ114,3/200mm – ϕ48,3/110mm   
preizolowane z izolacją standardową,  z wbudowana instalacją 
alarmową impulsową, dla PN25       

kpl 4 

18 
 Redukcja preizolowana stalowa  ϕ139,7/225mm-114,3/200mm  z 
izolacją standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, 
dla PN25 

szt 2 

19 
 Redukcja preizolowana stalowa  ϕ114,3/200mm/88,9/160mm  z 
izolacją standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, 
dla PN25 

szt 2 

20 
Złącze termokurczliwe  Dz200 (nasuwka termokurczliwa HDPE 
uszczelniona opaskami termokurczliwymi)    

szt 20 

21 Mufa zakończeniowa plus dennica stalowa dn40 kpl 2 

22 
 Rura preizolowana stalowa  ϕ88,9/160mm  z izolacją standardowa, z 
wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

m 260 

23 
Kolano preizolowane stalowe 90°; 1x1;  ϕ88,9/160mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 6 

24 
Kolano preizolowane stalowe 90°; 1,5x1;  ϕ88,9/160mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 4 

25 
Kolano preizolowane stalowe 77°; 1x1;  ϕ88,9/160mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 2 



26 
 Redukcja preizolowana stalowa  ϕ88,9/160mm-76,1/140mm  z 
izolacją standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, 
dla PN25 

szt 2 

27 
Trójniki wznośne prostopadłe ϕ88,9/160mm – ϕ48,3/110mm   
preizolowane z izolacją standardową,  z wbudowana instalacją 
alarmową impulsową, dla PN25       

kpl 2 

28 
Złącze termokurczliwe  Dz160 (nasuwka termokurczliwa HDPE 
uszczelniona opaskami termokurczliwymi)    

szt 42 

29 
 Rura preizolowana stalowa  ϕ76,1/140mm  z izolacją standardowa, z 
wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

m 363 

30 
Kolano preizolowane stalowe 90°; 1x1;  ϕ76,1/140mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 16 

31 
Kolano preizolowane stalowe 9°; 1x1;  ϕ76,1/140mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 2 

32 
Kolano preizolowane stalowe 50°; 1x1;  ϕ76,1/140mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 2 

33 
Kolano preizolowane stalowe 48°; 1x1;  ϕ76,1/140mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 2 

34 
Trójniki wznośne prostopadłe ϕ76,1/140mm – ϕ48,3/110mm   
preizolowane z izolacją standardową,  z wbudowana instalacją 
alarmową impulsową, dla PN25       

kpl 6 

35 
 Redukcja preizolowana stalowa  ϕ76,1/140mm-48,3/110mm  z 
izolacją standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, 
dla PN25 

szt 6 

36 
Złącze termokurczliwe  Dz140 (nasuwka termokurczliwa HDPE 
uszczelniona opaskami termokurczliwymi)    

szt 78 

37 
Zawór kulowy odcinający z pojedynczym odpowietrzeniem  
ϕ133,7/225 mm   preizolowany z izolacją standardową,  z wbudowana 
instalacją alarmową impulsową, dla PN25       

szt 2 

38 
Studzienka zaworowa z kręgów betonowych ϕ1200 mm  z włazem 
typu ciężkiego   

kpl 2 

39 
 Rura preizolowana stalowa  ϕ48,3/110mm  z izolacją standardowa, z 
wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

m 614 

40 
Kolano preizolowane stalowe 90°; 1x1;  ϕ48,3/110mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 28 

41 
Kolano preizolowane stalowe 53°; 1x1;  ϕ48,3/110mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 2 

42 
Kolano preizolowane stalowe 84°; 1x1;  ϕ48,3/110mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 2 

43 
Kolano preizolowane stalowe 24°; 1x1;  ϕ48,3/110mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 2 

44 
Kolano preizolowane stalowe 39°; 1x1;  ϕ48,3/110mm  z izolacją 
standardowa, z wbudowaną instalacją alarmową impulsową, dla PN25 

szt 2 

45 
Zawór kulowy odcinający ϕ48,3/110 mm   preizolowany z izolacją 
standardową,  z wbudowana instalacją alarmową impulsową, dla 
PN25       

szt 12 

46 
Złącze termokurczliwe  Dz110 (nasuwka termokurczliwa HDPE 
uszczelniona opaskami termokurczliwymi)    

szt 131 

47 Końcówka termokurczliwa 48,3/110  szt 14 

48 
Uszczelnienie łańcuchowe typ „Z” łańcuch LU-1; ilość ogniw 14;   
Otwór  ϕ140mm  

kpl 14 

49 Skrzynki zaworowe żeliwne kpl 12 
50 Maty kompensacyjne nr 1 szt 12 

51 
Złącze kolanowe Flex termokurczliwe izolowane płynną pianką 
poliuretanową plus kolano stalowe 90°;  ϕ48,3/110mm;   PN25 

kpl 2 

52 
Zawór kulowy odcinający z pojedynczym odpowietrzeniem  
ϕ48,3/110 mm   preizolowany z izolacją standardową,  z wbudowana 

szt 2 



instalacją alarmową impulsową, dla PN25       
53  Rura stalowa osłonowa Dn200;   l-7,0m szt 2 
54  Płozy  110 szt 10 
55  Manszety 200/110 szt 4 

 WĘZŁY CIEPLNE   
1  Zawór kulowy kołnierzowy Dn40mm/2,50 MPa                       szt 14 

2 
 Zawór kulowy z końcówkami do spawania 
 Dn15 mm / 2,50 MPa        

szt  20 

3  Manometr – zakres 2,50 MPa - komplet szt 7 
4  Połączenie kołnierzowe Dn 15 mm / kryza 2,0mm kpl 7 
5  Rura stalowa czarna bez szwu wg PN-80/H-74219, Dn50 Pn25 m 14 
6 Kolano hamburskie  Dn40, PN25  szt 14 
7  Otulina termoizolacyjna z poliuretanu   Dn40 m 14 
 SYSTEM ALARMOWY   
1 Uziemnienie  - typ U 35 szt 14 
2 Uniwersalna puszka połączeniowa  - typ UPP 1 szt 14 
3 Końcówka zerująca lokalizatora (KZL) – biała  szt 7 
4  Kabel połączeniowy   – długość 3 m kpl 7 

 






