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1 O WIADCZENIE, UPRAWNIENIA I WPIS DO IZBY

Biuro Projektów PROFIM sc
47-400 Racibórz, ul. rodkowa 5
……………………………………………
(Wykonawca)

Racibórz, dnia 26 listopada 2013r.

O WIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 1118 z 2006r. z pó niejszymi zmianami) o wiadczam, e projekt budowlanowykonawczy pn.
„Modernizacja róde! ciep!a, zlokalizowanych na terenie ZWiK Sp. z o.o.
w Raciborzu, wraz z termomodernizacj istniej cych obiektów PRZEBUDOWA KOT"OWNI K2”
zosta! sporz dzony zgodnie z umow , obowi zuj cymi przepisami techniczno –
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu,
któremu ma s!u y , i mo e by skierowany do realizacji:

Projektant:

Projektant (inst. sanitarne):
mgr in . Marian Wierzbicki
nr uprawnie 110/81
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2 ZA"O ENIA WYJ CIOWE
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania jest Umowa Nr TT/U/04/2013, zawarta w dniu 01 sierpnia
2013r., pomi dzy Zak!adem Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. 1-go Maja
8, a Biurem Projektów PROFIM sc, 47-400 Racibórz, ul. rodkowa 5, na opracowanie
dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej, wraz z kosztorysem inwestorskim dla
zadania pn. #Modernizacja róde! ciep!a, zlokalizowanych na terenie ZWiK Sp. z o.o.
w Raciborzu, wraz z termomodernizacj istniej cych obiektów#.

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy,
sporz dzony w rozumieniu:
− Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pó n. zm.);
− Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegó!owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133 z pózn. zm.);
− Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie
szczegó!owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz.U.2004.202.2072);
− Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690
z pó n. zm.);
i przedstawiaj cy sposób przebudowy instalacji technologicznej kot!owni K2 wraz z jej
zasilaniem w gaz oraz remontem pomieszczenia.

2.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, umo liwiaj cej
Zamawiaj cemu pozyskanie decyzji zgodnej z zapisem Prawa Budowlanego, a nast pnie
przyst pienie do przebudowy instalacji technologicznej kot!owni K2, b d cej w!asno ci
ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt:
− przebudowy instalacji technologicznej kot!owni K2;
− przebudowy instalacji wewn trznej gazu, zasilaj cego kot!y;
− wytyczne do przeprowadzenia prac budowlanych remontowych w pomieszczeniu
kot!owni.

2.4 PROJEKTY ZWI

ZA N E

Projektem zwi zanym z niniejszym opracowaniem jest projekt pn. #Instalacje
elektryczne w kot!owni K1, K2 i w le cieplnym#.
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2.5 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Niniejsza inwestycja prowadzona b dzie na terenie, nale
Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, przy ul. 1-go Maja 8.

cym do Zak!adu

Inwestor posiada, wymagany ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 + zmiany), tytu! prawny do dysponowania
nieruchomo ci na cele budowlane, umo liwiaj cy zgodnie z wymogami prawnymi
wykonanie przedsi wzi cia.

2.6 MATERIA"Y WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
Podczas opracowywania niniejszej dokumentacji, wykorzystano nast puj ce materia!y:
−
−
−
−

podk!ady budowlano-architektoniczne, pozyskane od Zamawiaj cego;
uzgodnienia poczynione z Zamawiaj cym;
obowi zuj ce przepisy, normy, opracowania bran owe;
wyniki inwentaryzacji i wizji lokalnej w obiektach.

3 PRZEBUDOWA KOT"OWNI K2
3.1 TECHNOLOGIA KOT"OWNI
Kot!ownia gazowa zaprojektowana zosta!a w pomieszczeniu istniej cej kot!owni
gazowej, przeznaczonej do modernizacji i znajduj cej si w budynku warsztatu lusarskiego
B-7. Wej cie do pomieszczenia kot!owni prowadzi z wewn trznej klatki schodowej
i oddzielone zosta!o drzwiami o odporno ci ogniowej EI30.
Kot!ownia gazowa zaprojektowana zosta!a dla potrzeb instalacji grzewczych
w budynkach B-6, B-7, B-8, B-9 i B-10.
W kot!owni zabudowane zostanie urz dzenie grzewcze typu Vitomodu! 200 4KD-P,
firmy Viessmann, o maks. mocy 420 kW. Moc cieplna urz dzenia okre lona zosta!a na
podstawie zapotrzebowania ciep!a na cele grzewcze i wentylacyjne oraz zapotrzebowania na
c.w.u.
Urz dzenie Vitomodu! 200 4KD-P jest kompletnym urz dzeniem grzewczym, którego
moc cieplna mo e by p!ynnie modulowana w zakresie do 420 kW. Vitomodu! 200 4KD-P
wyposa ony zostanie w cztery kot!y gazowe, kondensacyjne typu Vitodens 200-W o mocy
ka dego kot!a równej 105 kW, oraz uk!ad sterowania.
Uk!ad sterowania zaprojektowano dla 4. obiegów i pi ciu instalacji grzewczych:
a) obieg nr 1 - zasilanie instalacji c.o. w budynku warsztatu lusarskiego (B-7);
b) obieg nr 2 - zasilanie instalacji c.o. w budynku gara y (B-10);
c) obieg nr 3 - zasilanie instalacji c.o. w budynku dyspozytorni (B-8) i budynku
chlorowni (B-9);
d) obieg nr 4 - zasilanie instalacji c.o. w budynku laboratorium (B-6).
Integraln cz
urz dzenia kot!owego stanowi b d : sprz g!o hydrauliczne, pompy,
armatura kot!owa oraz urz dzenie zabezpieczaj ce wylot spalin.
Ka dy kocio! urz dzenia grzewczego zabezpieczony zostanie przed wzrostem
ci nienia zaworem bezpiecze stwa. Dodatkowo zabudowany zostanie zawór
bezpiecze stwa na kolektorze powrotnym, zabezpieczaj cy uk!ad kot!owni przed wzrostem
ci nienia podczas uzupe!niania wody.
Projekt budowlano-wykonawczy
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Wzrost obj to ci wody podczas ogrzewania b dzie przejmowany przez przeponowe
naczynie wzbiorcze systemu zamkni tego o pojemno ci V=400 dm3, zabudowane
w kot!owni. Kondensat, wydzielaj cy si ze spalin, odprowadzony zostanie do instalacji
kanalizacyjnej budynku, z wykorzystaniem neutralizatora kondensatu.
Pod kot!em zabudowany zostanie zestaw przy! czeniowy z pomp obiegow ,
zaworami przy! czeniowymi i zaworem bezpiecze stwa. Pompa obiegowa w zestawie
przy! czeniowym zapewni optymalny przep!yw wody w kotle. Zestaw przy! czeniowy stanowi
wyposa enie urz dzenia grzewczego Vitomodu! 200 4KD-P.
Przep!yw wody w ka dym z obiegów grzewczych wymuszony zostanie pompami
obiegowymi. Na obiegach, przeznaczonych do zasilania instalacji grzewczych w budynkach,
zaprojektowano zawory mieszaj ce trójdrogowe z si!ownikiem elektrycznym. Ka dy
z obiegów wyposa ony zostanie w licznik ciep!a.
Przewody montowane w kot!owni zaprojektowano z rur stalowych czarnych, bez szwu,
z ko cówkami g!adkimi, wg PN 80/H-74219, ! czonymi przez spawanie. Spawanie
ruroci gów i badanie z! czy spawanych nale y wykona zgodnie z PN-92/M-34031, dla
klasy wadliwo ci z! cza R4 wg PN-92/M-34031. Przewody powinny by mocowane do
ciany za pomoc uchwytów lub wsporników. Przewody z wod zimn i gor c nale y
zabezpieczy antykorozyjnie i termicznie.
Odprowadzenie spalin z kot!a odbywa si b dzie systemem powietrzno-spalinowym,
w uk!adzie szczelnym, przeznaczonym dla pracy kot!ów kondensacyjnych z nadci nieniem
w komorze spalania. Powietrze do spalania zasysane b dzie z zewn trz pomieszczenia
kot!owni. Spaliny z kot!a odprowadzone zostan kana!em z blachy kwasoodpornej
zabudowanym w istniej cym kominie ceramicznym. Istniej cy w kominie ceramicznym wk!ad
kominowy nale y zdemontowa i zabudowa projektowany uk!ad odprowadzenia spalin.
Wentylacja kot!owni zaprojektowana zosta!a jako wentylacja grawitacyjna nawiewna
i wywiewna. Nawiew powietrza b dzie si odbywa! projektowanym kana!em nawiewnym,
wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej, o przekroju kana!u 500x500 mm. Wywiew
powietrza z kot!owni zaprojektowano za pomoc istniej cego kana!u wentylacji wywiewnej
∅400 mm, przez kratk wentylacyjn , zabudowan pod stropem pomieszczenia.
Odprowadzenie cieków technologicznych z kot!owni odbywa si b dzie poprzez
kratki ciekowe i kolektor zbiorczy z przelewów do instalacji kanalizacyjnej w budynku.
Z!ad uzupe!niany b dzie wod uzdatnion , uzyskan
o wydajno ci 1 m3/h, firmy Viessmann.

w stacji uzdatniania wody

Dla zabezpieczenia instalacji wewn trznej budynku przed ska eniem, zabudowany
zostanie zawór antyska eniowy.
Vitomodu! 200 4KD-P, jako urz dzenie grzewcze ci nieniowe, podlega odbiorowi przez
Urz d Dozoru Technicznego. Odbiorowi podlega równie zaprojektowane naczynie
wzbiorcze typu Reflex 400N.

3.2 ROBOTY BUDOWLANE W KOT"OWNI K2
Przed rozpocz ciem zabudowy nowych urz dze w kot!owni nale y zdemontowa
istniej c armatur , orurowanie oraz kot!y gazowe. Rozebrane elementy nale y wynie na
zewn trz pomieszczenia kot!owni i zdeponowa
w miejscu wskazanym przez
Zamawiaj cego.
Prace budowlane w pomieszczeniu kot!owni nale y przeprowadzi zgodnie z sytuacj
przedstawion na rys. nr 06. Do najistotniejszych robót zaliczy nale y:
− rozkucie istniej cych fundamentów betonowych pod kot!y gazowe;
Projekt budowlano-wykonawczy

9

Modernizacja róde! ciep!a, zlokalizowanych na terenie ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu,
wraz z termomodernizacj istniej cych obiektów
- PRZEBUDOWA KOT"OWNI K2 WRAZ Z POD" CZENIEM W Z"A W BUDYNKU B-6

−

−
−
−
−
−
−
−

wymiana drzwi prowadz cych do kot!owni na drzwi stalowe, dwuskrzyd!owe, otwierane na
zewn trz pomieszczenia pod naciskiem, wyposa one w samozamykacz, o odporno ci
ogniowej EI30;
demonta istniej cej studzienki sch!adzaj cej i zabudowa nowej wraz z uzupe!nieniem
posadzki;
naprawa sufitu: skucie tynku, ponowne otynkowanie i pomalowanie farb epoksydow do
betonu w kolorze jasno szarym;
odkucie istniej cych p!ytek ciennych i ponowne p!ytkowanie cian (p!ytki ceramiczne
cienne);
wymiana posadzki - odkucie p!ytek, wykonanie nowej wylewki cementowej i u!o enie p!ytek
ceramicznych (gres pod!ogowy) na kleju;
zamurowanie wszystkich przeku i przebi w cianach i stropach;
wykonanie wykopów i rozku pod instalacj ciekow w kot!owni;
wykucie otworów w cianach pod kana!y wentylacyjne i odprowadzenie spalin.

3.3 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO

A R O W E K O T" O W N I

Modernizowana kot!ownia gazowa, obj ta zakresem niniejszego opracowania, zgodnie
z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z 2002r.), jest wydzielona po arowo przegrodami o odporno ci ogniowej nie mniejszej ni
− EI 60 dla cian wewn trznych,
− RE I 60 dla stropów.
Wej cie do pomieszczenia kot!owni prowadzi z klatki schodowej, zabudowanej
wewn trz budynku. W kot!owni zaprojektowano wymian drzwi wej ciowych do kot!owni na
drzwi dwuskrzyd!owe o wym. 120x200 mm, otwierane pod naciskiem na zewn trz
pomieszczenia, wyposa one w samozamykacz, o odporno ci ogniowej EI30.
Nale y pami ta o tym, aby zabudowywane drzwi by!y otwierane na zewn trz
pomieszczenia kot!owi, posiada!y zamkni cie bezklamkowe od strony wewn trznej kot!owni
i otwiera!y si z kot!owni pod naciskiem.
Budynek, w którym zaprojektowano kot!owni , jest obiektem dwukondygnacyjnym,
cz ciowo podpiwniczonym. Utrzymano lokalizacj modernizowanej kot!owni na parterze
budynku. Wysoko pomieszczenia kot!owni w wietle wynosi 5,80 m.
Przepusty instalacyjne montowane w elementach oddzielenia przeciwpo arowego
musz posiada klas odporno ci ogniowej EI, wymagan dla danego elementu, czyli ciany
i stropu.
Wentylacja kot!owni zaprojektowana zosta!a jako grawitacyjna wentylacja nawiewna
i wywiewna. Kana! przewodu nawiewnego w kot!owni zaprojektowano jako kana!
wentylacyjny typu „Z”, o przekroju 50x50 cm (0,25 m2). Przekrój kana!u wywiewnego
z kot!owni wynosi Ø40 mm (0,126 m2). Kratka wywiewna zabudowana zostanie pod sufitem
(stropem) kot!owni a powietrze wyprowadzone grawitacyjnie istniej cym kana!em wentylacji
wywiewnej.
Odprowadzenie spalin z kot!a odbywa si b dzie projektowanym System Powietrzno
Spalinowym - Otwartym z Przedni zabudow kontrolera spalin. Powietrze do spalania
zasysane b dzie z pomieszczenia kot!owni.
Dla odprowadzenia spalin, z urz dzenia grzewczego o mocy 420 kW, zaprojektowano
systemowy czopuch z blachy stalowej. Czopuch w! czony zostanie do komina
zewn trznego, zabudowanego na elewacji budynku.
Poprawno
pracy instalacji odprowadzenia spalin (kot!y pod! czone do wspólnego
komina) kontrolowana b dzie za pomoc czujnika zaniku ci gu kominowego, zabudowanego
Projekt budowlano-wykonawczy
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na czopuchu urz dzenia grzewczego oraz sterownika Control Manager dostarczanego przez
producenta kot!ów.
Dodatkowo niniejsza kot!ownia zostanie zabezpieczona poprzez zabudow aktywnego
systemu bezpiecze stwa gazowego, który zostanie uruchamiany samoczynnie przy
przekroczeniu 10% dolnej granicy wybuchowo ci gazu w powietrzu.
−
−
−

Modernizowana kot!ownia wyposa ona zostanie w podr czny sprz t ga niczy:
ga nic proszkow GP 6X,
ga nic niegow GS 5X,
koc ga niczy TPI.

Sprz t p.po . nale y oznakowa znakiem wg PN-92/N-01256/01 Nr 10 i umie ci
w pobli u wej cia do kot!owni. Drog ewakuacyjn z kot!owni do wyj cia zewn trznego
nale y oznakowa znakami wg PN-92/N-01256/02 (nr 1, nr 7, nr 2).
Nale y pami ta , aby w pomieszczeniu kot!owni nie przechowywano jakiekolwiek
materia!ów, niezwi zanych z prac kot!owni.
Zagadnienia zwi zane z zabezpieczeniem przeciwpo arowym dotycz
pomieszczenia kot!owni.

jedynie

4 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ
Wewn trzn
instalacj
gazow
zaprojektowano dla potrzeb zasilania kot!ów,
urz dzenia grzewczego, w modernizowanej kot!owni gazowej. Gaz do budynku
doprowadzany b dzie istniej cym przy! czem gazowym. Przy! cze, w ramach niniejszego
zadania, nie b dzie przebudowywane.
Na cianie zewn trznej budynku zaprojektowano zabudow skrzynki gazowej
wentylowanej, o wymiarach 0,60x0,60x0,25 m. W skrzynce zamontowany zostanie zawór
odcinaj cy i elektromagnetyczny zaworu ZB-50, stanowi cy element aktywnego systemu
bezpiecze stwa gazowego.
Podczas monta u skrzynki gazowej na cianie budynku nale y pami ta , aby
minimalna odleg!o
od istniej cych otworów drzwiowych i okiennych wynosi!a 0,5 m.
Wysoko zabudowy skrzynki nad poziomem terenu winna wynosi min. 0,5 m.
Przebudowywana instalacja gazu, prowadzona b dzie wewn trz budynku, przez
pomieszczenie kot!owni. Instalacj nale y wykona z rur stalowych, czarnych, bez szwu o r.
nom. 50 mm, wed!ug PN-H-74221, ! czonych przez spawanie.
Obecnie przewody gazowe prowadzone s od skrzynki gazowej do podej cia do
kot!ów. W ramach projektu przebudowywany jest tylko odcinek instalacji, prowadzony
wewn trz pomieszczenia (rys. nr 10 i 11).
Przewody nale y prowadzi natynkowo a do cian mocowa za pomoc uchwytów.
Przej cie przewodu instalacyjnego przez przegrody ( ciany murowane) nale y wykona
w tulejach ochronnych, a przestrzenie pomi dzy rur przewodow gazu i tulej ochronn
wype!ni piank uszczelniaj c do instalacji gazowych. W miejscach przej
przewodów
gazowych przez przegrody konstrukcyjne budynku, nie wolno stosowa adnych po! cze .
Dla prawid!owej pracy kot!ów (urz dzenia grzewczego), instalacj gazu nale y
wyposa y w filtr siatkowy, chroni cy kocio! przed zanieczyszczeniami. Instalacja powinna
by równie wyposa ona w zawór odcinaj cy, zabudowany przed kot!em.
Po wykonaniu instalacji konieczne jest przeprowadzenie próby szczelno ci
w obecno ci Inwestora i kierownika budowy. Ci nienie próbne - 100 kPa, czas próby 30 min.
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Pozytywna próba szczelno ci upowa nia wykonawc zadania do zabezpieczenia
instalacji gazowej przed korozj przez dok!adne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz dwukrotne
pomalowanie, nie pó niej ni po 4 godzinach, farb podk!adow . W dalszej kolejno ci
ponownie nale y dwukrotnie pomalowa instalacj farb olejn nawierzchniow , ogólnego
stosowania. Pow!ok malarsk nale y nanosi gdy wilgotno
wzgl dna powietrza nie
przekracza 75%, a temperatura powietrza nie jest ni sza ni 5oC
W celu zabezpieczenia pomieszczenia kot!owni przed niekontrolowanym wyp!ywem
gazu, zaprojektowano zabudow aktywnego systemu bezpiecze stwa gazowego. W sk!ad
systemu wchodzi:
− centrala alarmowa,
− czujnik,
− sygnalizator akustyczno-optyczny,
− zawór odcinaj cy, gwintowany, grzybkowy ZB-50, r. 50 mm, wyposa ony w g!owic
samozamykaj c . Zawór zabudowany w skrzynce gazowej ciennej.
Odci cie dop!ywu gazu do palników kot!owych, nast pi poprzez zamkni cie zaworu
szybkozamykaj cego ZB-50, przy st eniu gazu na poziomie 0,1 dolnej granicy
wybuchowo ci. Ponowne otwarcie zaworu mo e nast pi tylko r cznie. Praca systemu
bezpiecze stwa gazowego uzale niona jest od niezawodnego zasilania w energi
elektryczn .

5 PRZEBUDOWA W Z"A W BUDYNKU B-6
Rozdzielczy w ze! ciep!a, zabudowany w budynku laboratorium (B-6) zasilany b dzie
ciep!em z kot!owni K2. Ciep!o do budynku doprowadzone zostanie projektowanym przy! czem,
zabudowanym pomi dzy kot!owni K2 a budynkiem B-6. W ze! ciep!a zaprojektowano w
pomieszczeniu istniej cego w z!a, na poziomie piwnic budynku.
W w le zabudowany zostanie komplet kolektorów zbiorczych z rozdzia!em na trzy obiegi:
a) obieg nr 4.1, zasilaj cy instalacj c.o. w budynku laboratorium (B-6);
b) obieg nr 4.2, zasilaj cy centrale wentylacyjne w budynku;
c) obieg nr 4.3, zasilaj cy zbiorniki buforowe c.w.u..
Ka dy z obiegów wyposa ony zostanie w pomp obiegow oraz licznik ciep!a. Ponadto, na
obiegu zasilaj cym instalacj c.o. w budynku zaprojektowano zawór mieszaj cy trójdrogowy z
si!ownikiem elektrycznym, sterowny pogodowo.
Sterowanie instalacj w z!a ciep!a odbywa si automatycznie za pomoc regulatora
obiegów grzewczych. Regulator pracowa b dzie dla obiegu c.o. w trybie pogodowym
z pomiarem temperatury na zewn trz budynku oraz w trybie sta!otemperaturowym dla obiegów
wentylacji i c.w.u. Praca tego sterownika powi zana zostanie z prac sterownika kot!owni K2.
Komunikacj pomi dzy sterownikami zapewni zabudowany kabel sieciowy.
Sterowanie w z!em ciep!ej wody obywa si
przy u yciu regulatora solarnego.
W przypadku, gdy ilo ciep!a, dostarczana z uk!adu kolektorów s!onecznych, nie wystarczy na
pokrycie zapotrzebowania dla przygotowania ciep!ej wody, uruchomiona zostanie praca obiegu
nr 4.3. Sterowniki w z!a i solarny zostan skomunikowane kablem sieciowym. Kabel sieciowy,
zabudowany pomi dzy sterownikiem w z!a i sterownikiem kot!owni, u!o ony zostanie w rurze
kanalizacji teletechnicznej, prowadzonej w wykopie, równolegle z ruroci giem przy! cza ciep!a do
budynku B-6.
W pomieszczeniu w z!a zaprojektowano zabudow nowej kanalizacji odwadniaj cej oraz
kolektor zbiorczy przelewów, u!o ony nad posadzk pomieszczenia.
Ponadto nale y nadmieni , e instalacja solarna, w budynku B-6 b d ca przedmiotem
odr bnego projektu, s!u y jedynie do wspomagania przygotowania ciep!ej wody u ytkowej.
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Czynnikiem grzewczym b dzie ciep!o doprowadzone projektowanym przy! czem, z kot!owni
K2.
Zabudow urz dze i armatury, w pomieszczeniu w z!a ciep!ej wody, nale y wykona
zgodnie ze schematem technologicznym (rys. nr 07).

6 ZAGADNIENIA P. PO . I BHP
6.1 WARUNKI OGÓLNE
W czasie wykonywania prac nale y post powa zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
bezpiecze stwa i higieny oraz ochrony przeciwpo arowej. Szczególnie nale y przestrzega
wymagania zawarte w:
− Rozporz dzeniu Ministra Budownictwa i Przemys!u Materia!ów Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-monta owych i rozbiórkowych - Dz. U. Nr 13/72 poz. 93;
− Rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze nia 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129/97 poz. 844
z pó niejszymi zmianami;
− Rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju
prac, które powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby – Dz. U. Nr 62,
poz. 288;
− Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych – Dz. U. Nr 40,poz. 470;
− Rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy r cznych pracach
transportowych – Dz. U. Nr 26, poz. 313;
Wszelkie prace niebezpieczne po arowo nale y przeprowadzi
zgodnie
z wymaganiami ustalonymi w Rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 3
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460).
Poza tym nale y przestrzega wewn trznych przepisów BHP i p.po . obowi zuj cych
na terenie Zak!adu. Inwestor winien zapozna i przeszkoli pracowników innych firm
w zakresie tych przepisów.

6.2 WARUNKI SZCZEGÓ"OWE
−
−
−

−
−
−

−

Podczas prowadzenia prac towarzysz cych realizacji niniejszej inwestycji nale y:
wygrodzi , oznakowa i zabezpieczy plac budowy (monta owy);
zapewni sta! kontrol uprawnionego nadzoru technicznego w czasie monta u;
przestrzega zasad aby w trakcie podnoszenia i transportu elementów stalowych
i urz dze technologicznych, adna osoba nie znajdowa!a si pod przedmiotowym
elementem i urz dzeniem;
wszystkie oprzyrz dowania monta owe stosowa zgodnie z Polskimi Normami
i obowi zuj cymi przepisami;
wyznaczy i oznakowa stref niebezpieczn prowadzenia robót;
zapozna pracowników z zagro eniami wyst puj cymi na stanowisku pracy oraz
zwi zanym z tym ryzykiem (fakt zapoznania pracowników powinien by potwierdzony
w sposób pisemny);
stosowa atestowane zawiesia monta owe.
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Nad realizacj robót nale y ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z wymaganiami Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).
Kierownictwo nad robotami jak i nadzór nale y powierzy tylko osobom posiadaj cym
aktualny, w trakcie wykonywania prac, wpis na list cz!onków Polskiej Izby In ynierów
Budownictwa, zgodnie z ustaw o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów
budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001r.).
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7 ZESTAWIENIE MATERIA"ÓW
7.1 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOT"OWNI K2
Lp.

Wyszczególnienie

Ilo

Uwagi

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOT!OWNI K2
UK!AD PRZYGOTOWANIA CIEP!A

01

Kaskadowa kot!ownia kondensacyjna typ Vitomodu! 200 4KD-P
o mocy 420 kW; wyposa ona w:
− kot!y grzewcze Vitodens 200-W o mocy 105 kW – 4 kpl.,
− zestawów pomp kotlowych,
− rozdzielacze zasilania i powrotu z izolacj i armatur ,
− sprz g!o hydrauliczne zabudowane po prawej stronie kot!owni,
− ogranicznik ci nienia max./min. zabul. na sprz gle hydraulicznym
− ogranicznik poziomu wody zabudowany na rurze zasilania,
− ramp gazow z armatur odcinaj c ,
− stela monta owy ze stopami regulacyjnymi i amortyzatorami,
− zestaw do odprowadzania spalin z kolektorem zbiorczym,
− regulatory kot!ów Vitotronic 100 - 4 kpl.,
− regulator kaskady kot!ów Vitotronic 300-K wraz z modu!em
komunikacyjnym LON - 1 kpl.,
− regulator Vitotronic 200-HK3W dla 3 obiegów grzewczych wraz
z modu!em komunikacyjnym LON.

1 kpl.

Viessmann

02

Urz dzenie neutralizuj ce kondensat dla kot!owni o mocy do 500 kW

1 kpl.

Viessmann

03

Naczynie wzbiorcze typu Reflex 400 N poj. 400 dm3, Pmax=6 bar
− ci nienie wst pne naczynia p = 0,137 MPa
− ci nienie wst pne instalacji grzewczej pr = 0,18 MPa

1 kpl.

Reflex

04

Filtroodmulnik TerFM 100, rednica nom. przy! czy ko!n. 100 mm

1 kpl.

Termen

05

Separator powietrza SEP100, rednica nom. przy! czy ko!n. 100 mm

1 kpl.

Termen

06

Przepustnica bezko!nierzowa DN100, p=0,6 MPa, t=100 oC

6 szt.

Socla

07

Licznik ciep!a – przep!yw przez licznik :
− ultrad wi kowy przetwornik przep!ywu Ultraflow 54 r. 65 mm
Vn=25 m3/h
− czujniki temperatur
− przelicznik Multical 602-A
− modu! komunikacyjny LONWorks
− zasilacz sieciowy licznika ciep!a

1 kpl.

Kamstrup

08

Zawór kulowy do wody DN15 z kró cem przy! czeniowym do w
P=0,6 MPa, T=110 oC

1 szt.

Odwodnienie

a

09

rubunek do pod! czenia naczy wzbiorczych DN20

1 szt.

Reflex

10

Manometr 0-0.4 MPa z kurkiem i rurk manometryczn

5 szt.

KFM
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11

Termometr tarczowy, bimetaliczny, r. tarczy 63 mm, zakres
pomiarowy 0-100 oC, d!ugo czujnika 50 mm

2 szt.

WIKA

12

Zawór bezpiecze stwa typ 1915
Ci nienie otwarcia 0,3 MPa

1 szt.

SYR

13

Zawór kulowy do wody DN15 z kró cem przy! czeniowym do w
P=0,6 MPa, T=110 oC

a

2 szt.

Odwodnienie

14

Zawór kulowy do wody DN15 z kró cem przy! czeniowym do w
z zabudowan kryz r. 5 mm, P=0,6 MPa, T=110 oC

a

1 szt.

Uzupe!nianie
wody

15

Kolektor zbiorczy r. nom. 150 mm L=2,80 m

2 kpl.

Wyk. warszt.

16

Rura stalowa, instalacyjna, r. 114,3x4,0

24 mb

r. 15 mm ( r. przelotu 12 mm)

OBIEG NR 1 - C.O. DLA BUDYNKU B7 - WARSZTAT I KOT!OWNIA K2

V=2,5 m3/h

20

Pompa obiegowa Magna 25-60

21

Zawór mieszaj cy trójdrogowy typu DR32 GMLA r. nom. 32 mm
(przy! cze gwintowane) z si!ownikiem elektrycznym VMM20 – 230 V

22

Zawór kulowy do wody DN40

23

Zawór zwrotny DN40, p=0,6 MPa, t=100 oC

1 szt.

24

Filtr siatkowy, gwintowany, DN40, p=0,6 MPa, t=100 oC

1 szt.

25

Licznik ciep!a:
− ultrad wi kowy przetwornik przep!ywu Ultraflow 54 r. 25 mm
Vn=3,5 m3/h
− czujniki temperatur
− przelicznik Multical 602-A
− modu! komunikacyjny LONWorks
− zasilacz sieciowy licznika ciep!a

1 kpl.

Kamstrup

26

Manometr 0-0.4 MPa 1 szt.

1 kpl.

KFM

27

Zawory odcinaj ce DN10, P=0,6 MPa, T=110 oC

P=0,6 MPa,

H=3,0 m H2O

T=110 oC

1 kpl.

Grundfos

1 kpl.

Honeywell

4 szt.

3 szt.

Rura impulsowa DN10 wg potrzeb
28

Termometr tarczowy, bimetaliczny, r. tarczy 63 mm, zakres
pomiarowy 0-100 oC, d!ugo czujnika 50 mm

2 szt.

29

Rura stalowa, instalacyjna, r. 48,3x3,2

4 mb

WIKA

OBIEG NR 2 - C.O. DLA BUDYNKU B10 - GARA E

V=6,7 m3/h

1 kpl.

Grundfos

Zawór mieszaj cy trójdrogowy typu DR50 GFLA r. nom. 50 mm
(przy! cze ko!nierzowe) z si!ownikiem elektrycznym VMM20 – 230 V

1 kpl.

Honeywell

Przepustnica bezko!nierzowa DN65, p=0,6 MPa, t=100 oC

4 szt.

30

Pompa obiegowa Magna3 32-120F

31
32
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33

Zawór zwrotny, klapowy, bezko!nierzowy DN65, p=0,6 MPa, t=100 oC

1 szt.

34

Filtr siatkowy, ko!nierzowy DN65, p=0,6 MPa, t=100 oC

1 szt.

35

Licznik ciep!a:
− ultrad wi kowy przetwornik przep!ywu Ultraflow 54 r. 50 mm
Vn=15 m3/h
− czujniki temperatur
− przelicznik Multical 602-A
− modu! komunikacyjny LONWorks
− zasilacz sieciowy licznika ciep!a

1 kpl.

Kamstrup

36

Manometr 0-0.4 MPa 1 szt.

1 kpl.

KFM

37

Zawory odcinaj ce DN10, P=0,6 MPa, T=110 oC
Rura impulsowa DN10 wg potrzeb

3 szt.

38

Termometr tarczowy, bimetaliczny, r. tarczy 63 mm, zakres
pomiarowy 0-100 oC, d!ugo czujnika 50 mm

2 szt.

39

Rura stalowa, instalacyjna, r. 76,1x3,6

18 mb

WIKA

OBIEG NR 3 - C.O. DLA BUDYNKU B8 i B9 – DYSPOZYTORNIA I CHLOROWNIA

V=2,3 m3/h

40

Pompa obiegowa Magna 25-60

41

Zawór mieszaj cy trójdrogowy typu DR32 GMLA r. nom. 32 mm
(przy! cze gwintowane) z si!ownikiem elektrycznym VMM20 – 230V

42

Zawór kulowy do wody DN40

43

Zawór zwrotny DN40, p=0,6 MPa, t=100 oC

1 szt.

44

Filtr siatkowy, gwintowany, DN40, p=0,6 MPa, t=100 oC

1 szt.

45

Licznik ciep!a:
− ultrad wi kowy przetwornik przep!ywu Ultraflow 54 r. 25 mm
Vn=3,5 m3/h
− czujniki temperatur
− przelicznik Multical 602-A
− modu! komunikacyjny LONWorks
− zasilacz sieciowy licznika ciep!a

1 kpl.

Kamstrup

46

Manometr 0-0.4 MPa 1 szt.

1 kpl.

KFM

47

Zawory odcinaj ce DN10, P=0,6 MPa, T=110 oC

P=0,6 MPa,

H=3,0 m H2O

T=110 oC

Rura impulsowa DN10 wg potrzeb

1 kpl.

Grundfos

1 kpl.

Honeywell

4 szt.

3 szt.

48

Termometr tarczowy, bimetaliczny, r. tarczy 63 mm, zakres
pomiarowy 0-100 oC, d!ugo czujnika 50 mm

2 szt.

49

Rura stalowa, instalacyjna, r. 48,3x3,2

16 mb

WIKA

OBIEG NR 4 - C.O., WENT. I C.W.U. DLA BUDYNKU B6 - LABOLATORIUM

Projekt budowlano-wykonawczy

17

Modernizacja róde! ciep!a, zlokalizowanych na terenie ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu,
wraz z termomodernizacj istniej cych obiektów
- PRZEBUDOWA KOT"OWNI K2 WRAZ Z POD" CZENIEM W Z"A W BUDYNKU B-6

V=8,1 m3/h

H=4,0 m H2O

1 kpl.

50

Pompa obiegowa Magna3 32-120F

51

Przepustnica bezko!nierzowa DN65, p=0,6 MPa, t=100 oC

4 szt.

52

Zawór zwrotny, klapowy, bezko!nierzowy DN65, p=0,6 MPa, t=100 oC

1 szt.

53

Filtr siatkowy, ko!nierzowy DN65, p=0,6 MPa, t=100 oC

1 szt.

54

Licznik ciep!a:
− ultrad wi kowy przetwornik przep!ywu Ultraflow 54 r. 50 mm
Vn=15 m3/h
− czujniki temperatur
− przelicznik Multical 602-A
− modu! komunikacyjny LONWorks
− zasilacz sieciowy licznika ciep!a

1 kpl.

Kamstrup

55

Manometr 0-0.4 MPa 1 szt.

1 kpl.

KFM

56

Zawory odcinaj ce DN10, P=0,6 MPa, T=110 oC

Grundfos

3 szt.

Rura impulsowa DN10 wg potrzeb
57

Termometr tarczowy, bimetaliczny, r. tarczy 63 mm, zakres
pomiarowy 0-100 oC, d!ugo czujnika 50 mm

2 szt.

58

Rura stalowa, instalacyjna, r. 76,1x3,6

18 mb

WIKA

UK!AD UZUPE!NIANIA WODY W Z!ADZIE GRZEWCZYM

60

Stacja uzdatniania wody wydajno ci 1 m3/h typu Aquaset 500
wraz z osprz tem

1 kpl.

Viessmann

61

Zawór antyska eniowy klasy CA r. 15 mm

1 kpl.

Honeywell

62

Licznik wody zimnej JS1,0 z impulsatorem, o przep!ywie nominalnym
1,0 m3/h, Dn15 mm

1 kpl.

63

Filtr siatkowy do wody pitnej DN15

1 kpl.

64

Zawór kulowy do wody pitnej DN15

65

Zawór kulowy do wody DN15 z kró cem przy! czeniowym do
w aP=0,6 MPa, T=110 oC

1 szt.

66

Rura PP Fusiotherm 20

10 mb

Aquatherm

1 kpl.

Viessmann

P=1,0 MPa,

T=90 oC

1 szt.

UK!AD ODPROWADZANIA SPALIN

S-1

System Powietrzno Spalinowy - Otwarty z Przedni zabudow
kontrolera spalin typu Abgas-Control oraz Tyln Czerpni powietrza
– typ SPS-OP-TC – dla urz dzenia Vitomodu! 200 4KD-P o mocy
420 kW

SYSTEM JEDNO CIENNYCH PRZEWODÓW SPALINOWYCH TYPU UMET SP-KASKADA

Projekt budowlano-wykonawczy
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S-2

Zw ka 275/ 300 mm, L=300mm
dla kot!ów kondensacyjnych z nadci nieniem w komorze spalania,
stal nierdzewna gat. 1.4404

1 szt.

S-3

Wyczystka spalinowa 300 mm, L=400 mm
dla kot!ów kondensacyjnych z nadci nieniem w komorze spalania,
stal nierdzewna gat. 1.4404

1 szt.

SYSTEM IZOLOWANYCH PRZEWODÓW SPALINOWYCH TYPU UMET IZO SP-KASKADA

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

Zamkni cie izolacji z uszczelk
300/ 400 mm L=300 mm
dla kot!ów kondensacyjnych z nadci nieniem w komorze spalania,
kana! wewn. stal nierdzewna gat. 1.4404; kana! zewn. stal 1.4301

1 szt.

Rura izolowana z uszczelk
300/ 400 mm L=400 mm
dla kot!ów kondensacyjnych z nadci nieniem w komorze spalania,
kana! wewn. stal nierdzewna gat. 1.4404; kana! zewn. stal 1.4301

1 szt.

Rura izolowana z uszczelk
300/ 400 mm L=1000 mm
dla kot!ów kondensacyjnych z nadci nieniem w komorze spalania,
kana! wewn. stal nierdzewna gat. 1.4404; kana! zewn. stal 1.4301

8 szt.

Kolano izolowane z uszczelk 90o ze wspornikiem 300/ 400 mm
dla kot!ów kondensacyjnych z nadci nieniem w komorze spalania,
kana! wewn. stal nierdzewna gat. 1.4404; kana! zewn. stal 1.4301

1 szt.

Ustnik pod uszczelk
300/ 400 mm
dla kot!ów kondensacyjnych z nadci nieniem w komorze spalania,
kana! wewn. stal nierdzewna gat. 1.4404; kana! zewn. stal 1.4301

1 szt.

POZOSTA!E ELEMENTY

S-9

Konsola wsporcza dla przewodu

S-10

Obejma konstrukcyjna dla przewodu kominowego

1 kpl

400 mm
400 mm

3 szt.

WENTYLACJA WYWIEWNA

W-1

Kana!

400 mm

1 kpl

Istniej cy

WENTYLACJA NAWIEWNA

N-1

Kratka wentylacyjna 500x500 mm

1 szt.

N-2

Przepustnica wielop!aszczyznowa 500x500 mm

1 szt.

N-3

Kana! wentylacyjny 500x500 mm L=500 mm z blachy ocynkowanej

1 szt.

N-4

Kolano wentylacyjne, 90o 500x500 mm z blachy ocynkowanej

2 szt.

N-5

Kana! wentylacyjny 500x500 mm L=1500 mm z blachy ocynkowanej 1 szt.

N-6

Czerpnia powietrza 500x500 mm

1 szt.

ODPROWADZENIE CIEKÓW

Projekt budowlano-wykonawczy
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1

Studzienka sch!adzaj ca z rury betonowej Dw500 mm, przykryta
blach eberkow gr. 6 mm, o wym. 700x700 mm

1 kpl

2

Kratka ciekowa, piwniczna z syfonem, z odp!ywem r. 50 mm

2 szt.

3

Rura do kanalizacji PCV50 mm

5 mb

4

Kolektor zbiorczy z przelewów wykonany z rury PCV50 mm, L=5,0 m

2 szt

WN TRZNA INSTALACJA GAZOWA
PUNKT ODCINAJ CO-ZABEZPIECZAJ CY

1.

Zawór odcinaj cy do gazu, gwintowany Dn 50 mm

1 szt.

Istniej cy

2.

System bezpiecze stwa gazowego:
− zawór odcinaj cy z g!owic ZB-50 – impuls zamkni cia DC12V
podany z centrali alarmowej (monta zaworu w szafce gazowej
na ciennej);
− centrala alarmowa Eco ALPA P-17 XEF1240;
− czujnik gazu ALPA PicoGaz-NG – 2 szt.;
− sygnalizator optyczno-akustyczny ALPA SZOA-mini;

1 kpl.

Atest Gaz

Szafka gazowa na cienna 600x600x250 mm

1 kpl.

3.

Weba

POZOSTA!E MATERIA!Y

4.

Zawór odcinaj cy do gazu, gwintowany DN 65 mm

1 szt.

5.

Filtr siatkowy do gazu, gwintowany DN 65 mm

1 szt.

6.

Rura stalowa czarna, bez szwu r. 76,1x3,6

6 mb

7.2 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA W

Z" A B U D Y N K U

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA W W

B-6

LE W BUDYNKU B6

101

Sprz g!o hydrauliczne SP 65/150

102

Przepustnica bezko!nierzowa DN65, p=0,6 MPa, t=100 oC

103

Zawór kulowy do wody DN15 z kró cem przy! czeniowym do w
P=0,6 MPa, T=110 oC

104

1 kpl.

Termen

4
a

2 szt.

Odwodnienie

Manometr 0-0.4 MPa z kurkiem i rurk manometryczn

2 szt.

KFM

105

Termometr tarczowy, bimetaliczny, r. tarczy 63 mm, zakres
pomiarowy 0-100 oC, d!ugo czujnika 50 mm

2 szt.

WIKA

106

Kolektor zbiorczy r. nom. 100 mm L=2,00 m

2 kpl.

Wyk. warszt.

Projekt budowlano-wykonawczy
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107

108

Rura stalowa, czarna, systemu KAN-Steel r. 76,1x2mm - otulina z
we!ny mineralnej z p!aszczem z folii aluminiowej wzmocnionej
w!óknem szklanym gr. 65 mm
Regulator w z!a ciep!a Vitotronic 200-HK3W dla 3 obiegów grzew.
wraz z modu!em komunikacyjnym LON oraz czujnikami temperatury:
− zewn trznej - 1 kpl.
− obiegów grzewczych - 3 kpl.

16 mb

KAN

1 kpl.

Viessmann

OBIEG NR 4.1 - C.O. DLA BUDYNKU B6 - LABOLATORIUM

V=2,7 m3/h

Grundfos

1 kpl.

Honeywell

Pompa obiegowa Magna 25-60

121

Zawór mieszaj cy trójdrogowy typu DR40 GMLA r. nom. 40 mm
(przy! cze gwintowane) z si!ownikiem elektrycznym VMM20 – 230V

122

Zawór kulowy do wody DN50

123

Zawór zwrotny DN50, p=0,6 MPa, t=100 oC

1 szt.

124

Filtr siatkowy, gwintowany, DN50, p=0,6 MPa, t=100 oC

1 szt.

125

Licznik ciep!a:
− ultrad wi kowy przetwornik przep!ywu Ultraflow 54 r. 25 mm
Vn=3,5 m3/h
− czujniki temperatur
− przelicznik Multical 602-A
− modu! komunikacyjny LONWorks
− zasilacz sieciowy licznika ciep!a

1 kpl.

Kamstrup

126

Manometr 0-0.4 MPa 1 szt.

1 kpl.

KFM

127

Zawory odcinaj ce DN10, P=0,6 MPa, T=110 oC

P=0,6 MPa,

H=3,0 m H2O

1 kpl.

120

T=110 oC

Rura impulsowa DN10 wg potrzeb
128
129

4 szt.

3 szt.

Termometr tarczowy, bimetaliczny, r. tarczy 63 mm, zakres
pomiarowy 0-100 oC, d!ugo czujnika 50 mm

2 szt.

WIKA

Rura stalowa, czarna, systemu KAN-Steel r. 54x1,5mm - otulina
z we!ny mineralnej z p!aszczem z folii aluminiowej wzmocnionej
w!óknem szklanym gr. 50 mm

4 mb

KAN

OBIEG NR 4.2 - WENTYLACJA DLA BUDYNKU B6 - LABOLATORIUM

130

Pompa obiegowa UPS 32-80

V=4,0 m3/h

H=5,0 m H2O

Modu! alarmu dla pompy, nr kat 95906254
T=110 oC

131

Zawór kulowy do wody DN50

132

Zawór zwrotny DN50, p=0,6 MPa, t=100 oC

1 szt.

133

Filtr siatkowy, gwintowany DN50, p=0,6 MPa, t=100 oC

1 szt.
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Licznik ciep!a:
− ultrad wi kowy przetwornik przep!ywu Ultraflow 54 r. 25 mm
Vn=6 m3/h
− czujniki temperatur
− przelicznik Multical 602-A
− modu! komunikacyjny LONWorks
− zasilacz sieciowy licznika ciep!a

1 kpl.

Kamstrup

135

Manometr 0-0.4 MPa 1 szt.

1 kpl.

KFM

136

Zawory odcinaj ce DN10, P=0,6 MPa, T=110 oC

134

3 szt.

Rura impulsowa DN10 wg potrzeb
137
138

Termometr tarczowy, bimetaliczny, r. tarczy 63 mm, zakres
pomiarowy 0-100 oC, d!ugo czujnika 50 mm

2 szt.

WIKA

Rura stalowa, czarna, systemu KAN-Steel r. 54x1,5 mm - otulina z
we!ny mineralnej z p!aszczem z folii aluminiowej wzmocnionej
w!óknem szklanym gr. 50 mm

4 mb

KAN

OBIEG NR 4.3 - C.W.U. DLA BUDYNKU B6 i B10 - LABOLATORIUM

140

Pompa obiegowa typu UPS 32-55 180 V=3 m3/h

H=3.5 ms!. H2O

1 kpl.

Grundfos

Modu! alarmu dla pompy, nr kat 95906254
P=0,6 MPa,

T=110 oC

4 szt.

141

Zawór kulowy do wody DN32

142

Zawór zwrotny DN32, p=0,6 MPa, t=100 oC

1 szt.

143

Filtr siatkowy, gwintowany DN32, p=0,6 MPa, t=100 oC

1 szt.

144

Licznik ciep!a:
− ultrad wi kowy przetwornik przep!ywu Ultraflow 54 r. 25 mm
Vn=3,5 m3/h
− czujniki temperatur
− przelicznik Multical 602-A
− modu! komunikacyjny LONWorks
− zasilacz sieciowy licznika ciep!a

1 kpl.

Kamstrup

145

Manometr 0-0.4 MPa 1 szt.

1 kpl.

KFM

146

Zawory odcinaj ce DN10, P=0,6 MPa, T=110 oC
Rura impulsowa DN10 wg potrzeb

3 szt.

147

Termometr tarczowy, bimetaliczny, r. tarczy 63 mm, zakres
pomiarowy 0-100 oC, d!ugo czujnika 50 mm

2 szt.

WIKA

148

Rura stalowa, czarna, systemu KAN-Steel r. 35x1,5 mm - otulina z
we!ny mineralnej z p!aszczem z folii aluminiowej wzmocnionej
w!óknem szklanym gr. 30 mm

10 mb

KAN

149

Zawór kulowy do wody DN25

150

Rotametr z zaworem regulacyjnym r. nom, 25 mm
V= 12,5 dm3/min

Projekt budowlano-wykonawczy
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151

Rura stalowa, czarna, systemu KAN-Steel r. 28x1,5 mm - otulina z
we!ny mineralnej z p!aszczem z folii aluminiowej wzmocnionej
w!óknem szklanym gr. 25 mm

4 mb

KAN

ODPROWADZENIE CIEKÓW

2 szt.

1

Kratka ciekowa, piwniczna z syfonem, z odp!ywem r. 50 mm

2

Rura do kanalizacji PCV50 mm

3

Kolektor zbiorczy z przelewów wykonany z rury PCV50 mm, L=11 m

1 szt

4

Kolektor zbiorczy z przelewów wykonany z rury PCV50 mm, L=5 m

1 szt

Projekt budowlano-wykonawczy
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8 INFORMACJA DOT. BEZPIECZE STWA I OCHRONY
ZDROWIA
8.1 CEL OPRACOWANIA.
Celem niniejszego opracowania jest okre lenie przewidywanych zagro e , zwi zanych
z przebudow kot!owni K2 na terenie ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu.
Inwestorem niniejszego zadania jest Zak!ad Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzib w Raciborzu, przy ul. 1-go Maja 8.

8.2 ZAKRES ROBÓT
W zwi zku z przebudow istniej cej kot!owni gazowej, w budynku wykonywane b d
nast puj ce prace instalacyjne i budowlane:
− demonta istniej cych urz dze , armatury i orurowania;
− zabudowa projektowanych urz dze kot!owni gazowej wraz z zabudow armatury
i orurowania;
− monta
wewn trznej instalacji gazowej, zabudowa systemu aktywnego
bezpiecze stwa gazowego;
− monta armatury i orurowania instalacji wody zimne - uzupe!nienie wody w z!adzie;
− zabudowa przewodów instalacji kanalizacyjnej;
− zabudowa kana!ów wentylacyjnych oraz instalacji odprowadzenia spalin;
− roboty budowlane, remontowe.

8.3 PRZEWIDYWANE ZAGRO

E N I A P R ZY P R O W A D ZE N I U P R A C

Przy prowadzeniu prac przy przebudowie instalacji kot!owni mog wyst pi typowe
zagro enia dla robót instalacyjnych:
− zagro enia wynikaj ce z u ywania narz dzi r cznych i elektrycznych (pi!, wiertarek,
szlifierek, rubokr tów, kluczy) - mo liwo urazów mechanicznych, otar , skalecze ,
− zagro enia wynikaj ce z prac budowlanych (przekucia, wykucia) – mo liwo urazów
mechanicznych, otar , skalecze ,
− zagro enia wynikaj ce z transportu ci kich elementów wyposa enia (urz dzenie
kot!owe) - mo liwo przygniecenia lub zmia d enia ko czyn,
− zagro enia wynikaj ce z prowadzenia prac na wysoko ci - mo liwo
upadku
z rusztowania lub drabiny,
− zagro enia wynikaj ce z prac przy pod! czaniu elektrycznych urz dze (narz dzi) mo liwo pora enia pr dem elektrycznym,
− zagro enia wynikaj ce z prac przy pod! czaniu elektrycznym urz dze (pompy,
sterowniki) – mo liwo pora enia pr dem elektrycznym.

8.4

RODKI STOSOWANE DLA ZAPOBIE ENIA NIEBEZPIECZE STWOM

Aby zapobiec wypadkom przy budowie nale y:
Projekt budowlano-wykonawczy
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

przeszkoli pracowników w sprawie niebezpiecze stw przy wykonywaniu prac
instalacyjnych,
powierzy kierownictwo budowy osobie posiadaj cej odpowiednie, wymagane prawem
uprawnienia,
pracownicy winni by wyposa eni w odpowiedni strój roboczy, a w czasie prac
spawalniczych i szlifierskich stosowa wymagane rodki ochrony wzroku,
stosowane narz dzia i urz dzenia winny posiada atesty i by w stanie technicznych
nie stwarzaj cym zagro enia dla obs!uguj cych osób,
podesty powinny posiada wymagane wymiary i by wyposa one w por cze
o wymaganej wysoko ci,
w przypadku prowadzenia prac wysoko ciowych pracownicy powinni stosowa
indywidualne szelki zabezpieczaj ce przed spadni ciem,
na dachu budynku wokó! terenu robót ustawi por cze zapobiegaj ce zbli aniu si do
kraw dzi dachu,
w czasie monta u stosowa os!ony kolektorów przed promieniowaniem s!onecznym,
w miejscu prowadzenia prac powinny znajdowa si
rodki ga nicze i apteczka
pierwszej pomocy oraz tablica z numerami telefonów alarmowych,
wszelkie prace wykonywa zgodnie z #Warunkami technicznymi wykonania robót
instalacyjnych#, projektem technicznym oraz obowi zuj cymi normami i przepisami.

8.5 OBOWI
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ZU J C E P R ZE P I S Y P R A W N E

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r
Nr 207 poz. 2016 z pó niejszymi zmianami);
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. nr
62 poz.285);
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajów prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287);
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajów prac, które powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62, poz. 288);
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. NR 129, poz. 844
z pó niejszymi zmianami);
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401);
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263).
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