
6.05.2020-IIIh-Sieci kom. 
 

Temat: Skrzyżowania gazociągu z drogami i ciekami. 
  

1. Odległośd pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury 
osłonowej powinna wynosid nie mniej niż: 
  a)  1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie miej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni 
  b)  1,5 m do płaszczyzny przechodzącej przez główki szyn toru kolejowego; 
  c)   0,5 m do rzędnej dna rowu przydrożnego, a w przypadku linii kolejowej do rzędnej dna rowu   
odwadniającego tory kolejowe naniesionych na mapach geodezyjnych. 
  d)  Kąt skrzyżowania gazociągu z torami kolejowymi lub drogami krajowymi powinien byd zbliżony do 90°, lecz 
nie mniejszy niż 60°. 
 
2. Odległośd pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu nie może byd mniejsza niż: 
1) 1,0 m - do dolnej granicy warstwy ruchomej dna rzeki, kanału wodnego, jeziora i innej przeszkody wodnej; 
2) 0,5 m - do dna skalistego. 
W przypadku dna skalistego zabronione jest stosowanie rury ochronnej z PE. 

 

Rys. Przekraczanie gazociągiem cieku wodnego pod jego dnem. 1- gazociąg, 2-obciążenie, 3-rura osłonowa 

Wymagania szczegółowe (według ST-G-002:2008) 

a) Gazociąg w obrębie skrzyżowania z ciekiem wodnym powinien byd zabezpieczony przed wypłynięciem oraz 
przed zniszczeniem izolacji przeciwkorozyjnej rur. 
b) Brzegi cieku wodnego powinny byd umocnione z obu stron osi gazociągu na odcinku mierzonym prostopadle 
do osi gazociągu na długości nie mniejszej niż:  
- 5,0 m dla gazociągów o średnicy nominalnej równej lub mniejszej niż DN 250,  
- 10,0 m dla gazociągów o średnicy nominalnej większej niż DN 250.  
c) Długośd umocnionego odcinka brzegu cieku wodnego powinna byd większa niż szerokośd wykopu otwartego 
wykonanego przy budowie danego gazociągu. Sposób umocnienia brzegów powinien byd uzgodniony 
z właścicielem lub zarządcą cieku wodnego. 
d)  Dokumentacja projektowa przekroczenia cieku wodnego powinna uwzględniad szczegółowe rozwiązania 
wzmocnienia brzegów. 
 e) Jeżeli gazociąg ma przekraczad ciek wodny, np. rzekę w pobliżu mostu, to biorąc pod uwagę kierunek biegu 
wód, gazociąg należy lokalizowad poniżej mostu w odległości co najmniej: 
 - 150 m od osi mostu kolejowego lub drogowego przy szerokości lustra wody większej niż 20 m (dla 
przepływów średniorocznych), 
 - 100 m od osi mostu kolejowego lub drogowego przy szerokości lustra wody równej lub mniejszej niż 20 m 
(dla przepływów średniorocznych).  



f) W przypadku, gdy niezbędne jest przekroczenie gazociągiem powyżej mostu lub innego obiektu 
infrastruktury wodnej, takiego jak śluza, zapora itd., należy utrzymad odległości nie mniejsze niż 
 - 300 m od mostu kolejowego i drogowego oraz innego obiektu infrastruktury wodnej, takiego jak śluza, zapora 
itd, 
- 1000 m od przystani, dworca rzecznego i ujęcia wody. 
g) Dopuszcza się zmniejszenie o 50 % odległości podanych powyżej w przypadku wykonywania przejścia 
gazociągu metodą bezwykopową i pod warunkiem uzgodnienia zmniejszonych odległości z zarządcą obiektów 
infrastruktury wodnej. 
h)  Dopuszcza się możliwośd lokalizowania gazociągu powyżej mostu na rzece lub potoku górskim. 
i)  Nie zaleca się budowy nadwodnego przekroczenia cieku wodnego oraz wbudowania gazociągu w obiekt 
mostowy. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, to odległośd pomiędzy najniższym punktem gazociągu lub jego 
konstrukcją nośną od powierzchni maksymalnego poziomu wody powinna byd nie mniejsza niż 1,0 m. 

 

  
Rys. Przejście gazociągu nad ciekiem wodnym o szerokości nie większej niż 5m. 

1- rura osłonowa, 2- izolacja termiczna, 3 gazociąg 
 

Gazociąg powinien byd dodatkowo zabezpieczony przed wzrostem temperatury >20°C kształtkami izolacyjnymi 
o minimalnej grubości 50mm. 
 
  
Praca domowa. 
Przepisz lub wklej notatkę z lekcji do zeszytu. Przerysuj schematy przejścia gazociągu  pod dnem i nad ciekiem 
wodnym. Do oceny praca domowa z poprzedniej lekcji, której II częśd pokrywa się z dzisiejszą lekcją. Przedłużam 
termin do 12.05.2020r. 
Pozdrawiam uczniów kl. IIIh -  G. Babska      Mój adres:   babskag4@gmail.com 


