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5.5. PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE  

Należy przeprowadzić próby i odbiory techniczne w kolejnościach 
uwzględniających zanikanie prac : 

• przed ułożeniem rur w wykopie sprawdzić właściwe wykonanie podsypki   
piaskowej, szczególnie na załamaniach trasy (grubość, stopień zagęszczenia), 

• po wykonaniu połączeń spawanych przeprowadzić badania radiograficzne   
lub ultradźwiękowe (kontroli podlega 100% spawów), 

• przed wykonaniem piankowania złączy wykonać próby ciśnieniowe muf 
termokurczliwych (powietrzem o ciśnieniu min. 0,25 bar), 

• wykonać testy systemu alarmowego, 

• po zakończeniu montażu i przed zasypaniem końcowym rurociągów sprawdzić  
spadki rurociągów. 

 
6.  UWAGI KOŃCOWE : 

• wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - cz. II oraz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami, 

• osoby prowadzące i nadzorujące roboty powinny posiadać odpowiednie 
uprawnienia,  

• całość robót montażowych prowadzić zgodnie z zasadami i wytycznymi 
technologicznymi firmy LOGSTOR,  

• roboty ziemne i montażowe prowadzić tak, aby nie uszkodzić istniejącego 
drzewostanu, 

• po wykonaniu prac montażowych i podłączeniu do czynnej sieci należy 
wykonać geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą, 

• płukanie rurociągów należy wykonać ściśle wg zaleceń właściciela sieci  
tj. P.K. „Therma” Sp. z o.o.. 

• teren, przez który prowadzony jest ciepłociąg należy po zakończeniu prac 
montażowych uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. 

 
7.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

1. Rura preizolowana prosta L = 12 m  Dz 114,3 x 3,6/225 mm    
Izolacja kl. II (PLUS) z alarmem impulsowym  szt. 5 

2. Rura preizolowana prosta L = 12 m  Dz 88,9 x 3,2/180 mm    
Izolacja kl. II (PLUS) z alarmem impulsowym  szt. 22 

3. Odgałęzienie preizolowane prostopadłe 45o Dz 114,3 x 3,6/225 mm 
 izolacja kl. II (PLUS) – Dz 76,1 x 2,9/140 mm izolacja kl. I  

z alarmem impulsowym szt. 2 

4. Łuk preizolowany 90o Dz 88,9 x 3,2/180 mm R=2,5D  
izolacja kl. II (PLUS) z alarmem impulsowym szt. 8 
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5. Punkt stały preizolowany Dz 88,9 x 3,2/180 mm   
 izolacja kl. II (PLUS) z alarmem impulsowym   szt. 2  

6. Złącze izolacyjne termokurczliwe D225  
typ SXWP usieciowane radiacyjnie szt. 8 

7. Pianka izolacyjna dla złącza termokurczliwego D225 szt. 8 

8. Złącze izolacyjne termokurczliwe D180  
typ SXWP usieciowane radiacyjnie szt. 44 

9. Pianka izolacyjna dla złącza termokurczliwego D180 szt. 44 

10. Złącze izolacyjne termokurczliwe D140  
typ SXWP usieciowane radiacyjnie szt. 2 

11. Pianka izolacyjna dla złącza termokurczliwego D140 szt. 2 

12. Złącze izolacyjne termokurczliwe redukcyjne D225 – D180  
typ SXWP usieciowane radiacyjnie szt. 2 

13. Pianka izolacyjna dla złącza termokurczliwego  
 redukcyjnego D225 – D180 szt. 2 

14. Pierścień uszczelniający D180 mm szt. 4 

15. Nasadka termokurczliwa D180 / DN 80 mm szt. 2 

16. Złączki do alarmu (100 szt.) kpl. 2 

17. Podtrzymki przewodów (100 szt.) kpl.  3 

18. Taśma krepowa (50 m) szt. 3 

19. Maty piankowe PE 2000 x 1000 x 40 mm szt. 16  

20. Taśma oznakowania ciepłociągu (szeroka – 40 cm)  m 220 

21. Kabel telemetryczny typ XzTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6) m 240 

22. Taśma oznakowania dla kabla telemetrycznego (niebieska) m 220 

23. Skrzynka przyłączowa telemetrii z wyposażeniem  kpl. 1 

24. Rura stalowa bez szwu Dz 76,1 x 3,2 mm  m 3 

25. Rura stalowa bez szwu Dz 48,3 x 2,6 mm m 2 

26. Kolano stalowe bez szwu Dz 76,1 x 3,2 mm R=2.5D szt. 2 

27. Zwężka stalowa symetryczna   
 Dz 139,7 x 3,6 – Dz 114,3 x 3,6 mm PN25 szt. 2 

28. Zwężka stalowa symetryczna   
 Dz 114,3 x 3,6 – Dz 88,9 x 3,2 mm PN25 szt. 2 

29. Zwężka stalowa symetryczna   
 Dz 88,9 x 3,2 – Dz 76,1 x 3,2 mm PN25 szt. 2 

30. Zasuwa staliwna kołnierzowa DN 40 mm PN25  
 fig. 055 (klasa szczelności „A”) szt. 2 

31. Kołnierz stalowy szyjkowy DN 40 mm PN25 szt. 4 
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32. Rura PE-HD Dz 40 x 2,4 mm m 23 

33. Stal zbrojeniowa żebrowana φ 10 mm (18G2-b)  kg 50 

 

Dodatkowe materiały do komory KN10-2 : 

34. Zawór kulowy ze stali nierdzewnej DN 40 mm PN25  
z króćcami do spawania (typ BALLOMAX) szt. 2 

35. Króciec z rury bez szwu ze stali nierdzewnej  
Dz 48,3 x 3,25 mm (Nr 1.4306, AISI 304L) długość L = 20 cm szt. 2 

36. Nasadka termokurczliwa D110 / DN 40 mm szt. 2 

 

UWAGA :  

Pozycja nr 2 została pomniejszona o ilości rur preizolowanych dostarczanych przez 

Inwestora (tj. rura preizolowana L = 12 m  szt. 5 oraz dwa odcinki rury po ok. 6,00 m). 

Do wyceny ofertowej należy przyjąć ilość rur jak podano w poz. 2.  

 

 

 

 

 

 
















































































