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Zgodnie z art. 20 ust. 1a Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)
oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz zostało dokonane wzajemnie skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego. Oraz , że
niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO.
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II.OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania, cwu i cyrkulacji w
Zespole Szkół w Silnie przy ul. Głównej 39.

1. Dane ogólne.
1.1. Podstawa opracowania.
 Zlecenie Inwestora
 Wizja lokalna dokonana we wrześniu 2014 roku
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.
1409);
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75, poz. 690); tekst jednolity Dz.U. poz. 1422 z 18.09.2015 r.
 Rozporządzanie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz.
836) .
 PN-B-02414:1999 –„Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.”
 inne obowiązujące normy oraz rozporządzenia
 katalogi urządzeń
1.2. Zakres opracowania i stan istniejący.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół w Silnie przy ul. Głównej 39. Obecnie budynek
ogrzewany jest z kotłowni lokalnej opalanej peletem.
Wszelkie nazwy handlowe i znaki towarowe użyte w niniejszym projekcie służą wyłącznie do wskazania standardu i jakości wykonania poszczególnych produktów. Dopuszcza się użycie produktów równoważnych o parametrach nie gorszych niż użyte w
niniejszym projekcie i specyfikacji technicznej.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1554 z dnia 22
września 2015 r. § 6 ust.2 pkt 1 i § 13a oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami art.20. 1. pkt. 1c) stwierdzam, że obszar oddziaływania obiektu jakim jest instalacja c.o. i c.w.u. mieści się w całości na działce na
której posadowiony jest budynek.
Działka na której znajduje się budynek nie jest narażona na wpływ eksploatacji górniczej.
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Projektowane obiekty i instalacje nie będą rodziły zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.
2.

Opis instalacji c.o.

Bilans cieplny budynku wykonano w przy pomocy programu OZC Audytor firmy
SANKOM. Obliczeniowa moc cieplna instalacji wynosi 131 113. Projektowana instalacja
grzewcza pracować będzie przy parametrach wody grzewczej 80/600C. Źródłem ciepła
dla instalacji będzie istniejąca kotłownia na pelet.
Trasa projektowanej instalacji została pokazana na rzutach poszczególnych kondygnacji. Stare rurociągi instalacji c.o. i c.w.u. zamontowane pod tynkiem nie będą demontowane. Instalację należy wykonać z rur stalowych ze szwem łączonych poprzez spawanie, montowanych na ścianach budynku. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne rurociągów stalowych nieocynkowanych oczyścić do II stopnia czystości wg PN-63/H-046607 i
dwukrotnie pokryć farbą podkładową. Izolacji wymagają przewody prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych (w piwnicach). Izolację tę wykonać elementami izolacyjnymi z płaszczem z folii aluminiowej lub równorzędnej. Grubości izolacji należy
przyjmować według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013
roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926).
Instalacja centralnego ogrzewania została zaprojektowana jako instalacja z rozprowadzeniem pionowym. Jako elementy grzejne zostały zaprojektowane grzejniki stalowe
płytowe typu kompakt, z podłączeniem bocznym wyposażone w zawory z głowicami
termostatycznymi ( z zabezpieczeniem antykradzieżowym ) i zawór odcinający na powrocie. Ich specyfikacja została zamieszczona na rozwinięciu instalacji. Przejścia przez
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, stalowych o średnicy wewnętrznej większej o 20 mm (przejścia przez strop o 10mm) od średnicy zewnętrznej
rurociągu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy
wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Tuleje powinny wystawać ok. 50mm
poza obrys ściany i 20mm poza obrys stropu. W miejscach przejść przez ściany i stropy
nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Rury mocować obejmami z wkładkami gumowymi.
Na zasilaniu grzejników z podłączeniem bocznym należy zamontować zawory termostatyczne z nastawą wstępną oraz na powrocie zawory odcinające, proste z możliwością spustu wody oraz opróżnienia grzejnika.
Zawory termostatyczne należy wyposażyć w głowice termostatyczne. Do odcięcia poszczególnych sekcji instalacji c.o. należy zamontować zawory kulowe. Odpowietrzenie
instalacji za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających wraz z zaworami
odcinającymi, które należy zamontować w najwyższych punktach instalacji. Nastawy
zaworów termostatycznych zostały dobrane w programie „Sankom CO” i są zamieszczone na rozwinięciu instalacji c.o.
Instalacja grzewcza musi być eksploatowana, napełniana i uzupełniana wodą spełniającą wymagania normy PN-93/C-04607.
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Armatura i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia dostosowania w budownictwie.
3.

Opis instalacji ciepłej wody.

Instlacje ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wykonać z rur stalowych przeznaczonych dla wody pitnej do temperatury 90 0 C, łączonych na gwint, montowanych na
ścianach budynku. Trasa projektowanej instalacji została pokazana na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz na rozwinięciu instalacji. Izolacji wymagają wszystkie przewody c.w.u oraz cyrkulacji. Izolację tę wykonać z gotowych elementów izolacyjnych
przeznaczonymi do takiej instalacji. Grubości izolacji należy przyjmować według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926).

4.

Wytyczne budowlane.
Należy wykonać:
 przebicia w stropach i ścianach budynku w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji

4. Uwagi końcowe.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Po zakończeniu robót instalacje należy przepłukać, odpowietrzyć oraz poddać próbom
szczelności. Próby instalacji należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych COBRTI Instal:
 Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
 Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych
 Zeszyt 8. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych
Dopuszcza się odstępstwa dla umiejscowienia urządzeń i prowadzenia instalacji:
- od niezwymiarowanych odległości - 10cm,
- od zwymiarowanych odległości - po uzgodnieniu z projektantem
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III. Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
Obiekt:

Zespół Szkół

Adres:

ul. Główna 39
89-620 Silno

Inwestor :

Gmina Chojnice,
89-600 Chojnice ul. 31 Stycznia 56a

Temat:

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Autor opracowania: mgr inż. Cezary Konwa
Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) sporządzanie planu BIOZ dla prac
objętych niniejszym opracowaniem nie jest wymagane.

1.Zakres robót oraz kolejność ich realizacji:







prace demontażowe
prace budowlane
prace instalacyjne
próby szczelności
izolacje
rozruch i regulacje

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Zespół Szkół Silno przy ul. Głównej 39.

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
a) rozdzielnie elektryczne ,
b) stanowisko betoniarki , podajnika materiałów sypkich ,
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c) zaparkowane samochody ,
d) manewrujące samochody dostawcze

4.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji.
a) porażenie prądem elektrycznym :
 ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień ,
 miejsca występowania zagrożenia to : elektronarzędzia , betoniarka , podajnik
do betonu , kable przesyłające energię elektryczną ,
 zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie ,
b) skaleczenia :
 ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie ,
 miejsce wystąpienia zagrożenia to : ostre krawędzi detali , stal zbrojeniowa
 zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie ,
c) uderzenie i przygniecenie :
 ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie ,
 prawdopodobieństwo - niewielkie ,
 miejsce wystąpienia zagrożenia : przy robotach montażowych , przy
 transporcie ręcznym , przy składowaniu materiałów ,
 zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
d) poślizgnięcie się , potknięcie się , upadek :
 ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień ,
 miejsce wystąpienia zagrożenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,
 zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

5. Instruktaż pracowników.
Przed przystąpieniem do budowy należy przeszkolić na stanowisku wszystkich
pracowników zakresie przepisów BHP.

6. Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót.











Odpowiednia organizacja prac
Rozpoznanie lokalizacji już istniejących instalacji (elektrycznej, gazowej etc.)
Odpowiednie szalowanie wykopów
Prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników i kierownictwo nadzoru
Używanie sprawnych i w pełni bezpiecznych narzędzi
Odpowiednie przeszkolenie BHP pracowników
Stosowanie materiałów budowlanych posiadających wszystkie wymagane atesty
i aprobaty techniczne
Odpowiednio wyposażony punkt ppoż.
Gaśnica
Punkt sanitarny
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 Wyznaczone drogi ewakuacyjne ,
 Wyznaczone punkty poboru wody ,
 Gazy techniczne ( tlen, acetylen) należy składować podczas budowy na zewnątrz
budynku i zabezpieczyć je przed dostępem osób niepowołanych.
 Na trenie budowy należy umieścić tablicę informacyjną z telefonami alarmowymi oraz telefonem kierownika budowy.
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