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I. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

do branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych
Podstawa prawna
-

Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane - tj. (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.),

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa:

REMONT, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WSKAZANYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z ELEMENTAMI
PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM ODDZIAŁU URZĘDU
STATYSTYCZNEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 6, 72-600 ŚWINOUJŚCIE

Adres:
UL. ŻEROMSKIEGO 6, 72-600 ŚWINOUJŚCIE

2. Projektant sporządzający informację

MGR INŻ. ADAM GAJEWSKI
UL. MONTE CASSINO 38B/17
70-464 SZCZECIN

CZĘŚĆ OPISOWA

Na zakres robót budowlanych branży instalacyjnej objętych niniejszym projektem nie sporządza się planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia. Nie zachodzą przesłanki określone w art. 21a, ust. 1a i 2 ustawy Prawo budowlane.
Zakres robót i kolejność realizacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

montaż instalacji c.o. i wentylacyjnej,
montaż urządzeń c.o. i wentylacyjnych,
płukanie instalacji c.o.,
próby szczelności instalacji c.o. i wentylacyjnej,
izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych,
regulacja hydrauliczna instalacji c.o. i wentylacyjnej,
uruchomienie instalacji c.o. i wentylacyjnej.

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń
Przystępując do prac budowlanych należy zachować następujące wymogi:
 stosować środki ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanych prac, w szczególności hełmy ochronne,
 w czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy urządzenia zabezpieczyć przed ich przypadkowym
uruchomieniem.
W trakcie wykonywania robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia:
 wtargnięcie osób trzecich do strefy prowadzonych robót,
 upadek z wysokości,
 skaleczenia ciała podczas prac montażowych
W trakcie prowadzenia robót budowlanych nie wystąpią prace szczególnie niebezpieczne.
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeszkolić pracowników w zakresie przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz przeciwpożarowych stosownych do rodzaju wykonywanych prac.
Wszyscy pracownicy powinni mieć aktualne badania lekarskie oraz być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i narzędzi, które będą wykorzystywali
podczas prac budowlanych, a także poinstruowani w zakresie sposobu realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem
robót, przy których mogą wystąpić zagrożenie zdrowia lub życia. Sposób i kolejność wykonywania robót powinien wynikać z
planu realizacji robót (harmonogramu), z którym powinni być zapoznani pracownicy.
Wszystkie roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i
gazowych bez ograniczeń.
Wskazanie środków zapobiegawczych
W trakcie wykonywania robót budowlanych pracownicy powinni posiadać w pobliżu apteczkę, w miejscu dostępnym i
dobrze oznakowanym. Pracownicy powinni posiadać podstawowy sprzęt ochronny w postaci kasków ochronnych, rękawic,
ubioru ochronnego, szelek bezpieczeństwa itd.
Do budowy używać wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, tj. oznakowanych znakiem CE
lub znakiem budowlanym, zgodnie z ustawą z dnia 16-04-2006 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004 r.
ze zm.

Kierownik budowy zobowiązany jest zorganizować warunki zapewniające uzyskanie jak największego bezpieczeństwa
robót, w szczególności:
 polecić i dopilnować rozmieszczenia w odpowiednich miejscach tablic zabraniających osobom trzecim wstępu na
teren robót,
 sprawdzić czy sprzęt budowlany jest sprawny oraz czy ma aktualne badania UDT,
 dopilnować używania środków ochrony osobistej, w tym m. in. kasków,
 zapewnić prawidłowe oświetlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac przy świetle sztucznym,
 prowadzić bieżącą kontrolę pod względem bhp na całym placu budowy i eliminować ewentualne zagrożenia.
Pracownicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą być dopuszczeni do pracy.
Wszelkie prace powinni wykonywać na polecenie przełożonych w sposób ustalony z nadzorem i stosując odpowiednie
narzędzia.
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów
Zatwierdzone projekty budowlane wszystkich branż oraz projekty wykonawcze powinny stale znajdować się w biurze
kierownika budowy. Ponadto projekty budowlane i wykonawcze poszczególnych branż powinny być w posiadaniu
kierowników robót budowlanych tych branż.
Kierownik robót powinien posiadać instrukcje obsługi, dokumentację techniczno-ruchową i inne dokumenty dotyczące
wszelkich urządzeń, maszyn i narzędzi wykorzystywanych podczas robót budowlanych. Dokumentacja ta powinna być
udostępniana pracownikom na każde żądanie.
OPRACOWAŁ:

……….……………………......
mgr inż. Adam Gajewski

nr upr. KUP/0064/PWOS/05
specjalność instalacyjna

INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym w Świnoujściu przy
ul. Żeromskiego 6.
1. Podstawa opracowania
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Zlecenie Inwestora,
Podkłady architektoniczne,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Obowiązujące normy i przepisy.

2. Zakres i przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w budynku budynku
biurowym w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6.
3. Opis projektowanego rozwiązania
W pomieszczeniach ogrzewanych budynek wyposażony jest w istniejącą instalację centralnego ogrzewania
wodnego systemu zamkniętego. Czynnikiem grzewczym instalacji centralnego ogrzewania jest woda o
parametrach zmiennych, szczytowo wynoszących 80/60C. Istniejącą instalację nie poddaje się modernizacji.
W zakresie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania jest montaż nowego grzejnika i instalacji w
pomieszczeniu nr 24A oraz wymiana istniejącego grzejnika w pomieszczeniu nr 26B na nowy.
Zaprojektowano grzejniki płytowe stalowy z podejściem dolnym centralnym w wersji energooszczędnej (o
przepływie szeregowym, przepływ czynnika grzewczego przez przednią płytę, następnie przez tylną). Grzejniki
wyposażyć na podejściu w zintegrowane zawory kątowe umożliwiający odcięcie instalacji oraz spust i
napełnianie czynnikiem grzewczym, np. typu RLV‐KS.
Wartości obliczeniowych temperatur wewnętrznych w pomieszczeniach przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12‐04‐2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r. ze zm.).
Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy prowadzić na wierzchu istniejących ścian murowanych 15
cm nad posadzką. Włączenia projektowanej instalacji dokonać do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
w pomieszczeniu nr 24. Instalację centralnego ogrzewania w budynku wykonać zgodnie z częścią rysunkową
opracowania.
Przewody poziome prowadzone w pomieszczeniu ciepłowni podwieszać za pomocą mocowań systemowych.
Stosować uchwyty metalowe z wkładką gumową. Do kompensacji wydłużeń termicznych stosować
kompensację naturalną (kształtową). Maksymalny rozstaw uchwytów na rurociągach ze stali montowanych
poziomo:
Średnica nominalna
[mm]

Rozstaw podpór
[m]

22

2,00

28

2,25

35

2,75

Na odcinkach pionowych ww. wartości można zwiększyć o 30%.
4. Regulacja hydrauliczna
Odpowiedni strumień masy czynnika grzewczego w elementach grzejnych instalacji zapewniony będzie przez
właściwe nastawy wstępne zaworów termostatycznych.

5. Odpowietrzenie i odwodnienie
Odpowietrzenie instalacji c.o. zrealizowane będzie za pomocą automatycznych odpowietrzników
zamontowanych przy grzejnikach. W najwyższych miejscach instalacji przewidzieć automatyczne zawory
odpowietrzające z zaworami stopowymi.
6. Próby i płukanie instalacji
Przed przystąpieniem do prób całą instalację należy przepłukać wodą wodociągową z prędkością przepływu
nie mniejszą niż 2 m/s do czasu osiągnięcia pełnej czystości wody.
Należy wykonać próbę instalacji z rur stalowych na odcinkach od rozdzielaczy w ciepłowni do rozdzielaczy
ogrzewania podłogowego na zimno na ciśnienie 0.40 MPa w czasie 30 min. W tym czasie manometr
pomiarowy nie powinien wykazać spadku ciśnienia.
Próbę ciśnieniową na zimno instalacji ogrzewania podłogowego (od rozdzielaczy) wykonać w sposób opisany
poniżej.
Napełnić instalację wodą i dokładnie odpowietrzyć. Przy ciśnieniu statycznym słupa wody dokonać przeglądu
szczelności instalacji.
Ciśnienie próbne wynosi 0.40 MPa. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności.
Próbę prowadzić w dwóch etapach:
a). badanie wstępne






podnieść ciśnienie w instalacji do wartości ciśnienia próbnego ppr = 0,4 MPa,
obserwować instalację i podnieść ciśnienie do wartości ciśnienia próbnego; czas trwania 10 min.; brak
przecieków i roszenia jest warunkiem dalszego prowadzenia próby; spadek ciśnienia jest
spowodowany elastycznością przewodów,
ponownie podnieść ciśnienie do wartości ciśnienia próbnego i obserwować instalację; czas trwania 10
min., warunki dalszego postępowania – j.w.,
obserwacja instalacji w czasie 30 min.; w tym czasie ciśnienie nie może spaść o więcej niż 0,6 bar.

Nie spełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkuje negatywną oceną próby ciśnieniowej.
b). badanie główne



podnieść ciśnienie w instalacji do wartości ciśnienia próbnego ppr = 0,4 Mpa,
obserwacja instalacji; czas trwania 2 godziny; brak przecieków i roszenia i maksymalny dopuszczalny
spadek ciśnienia 0,2 bar kończy badanie z wynikiem pozytywnym.

W przypadku przeprowadzenia próby głównej z wynikiem negatywnym należy usunąć przyczynę i powtórzyć
całą próbę poczynając od badania wstępnego.
Jeżeli producent rur wymaga przeprowadzenia innych badań, należy je przeprowadzić po pozytywnie
zakończonej próbie wg powyższego opisu.
Do pomiaru ciśnienia stosować manometr tarczowy o średnicy tarczy co najmniej 150 mm i zakresie wskazań o
50% większym od ciśnienia próbnego (0,6 MPa). Działka elementarna nie może być większa od 0,1 bar.
Po pomyślnie przeprowadzonej próbie instalację napełnić wodą uzdatnioną do celów ciepłowniczych. Nie
dopuszcza się napełniania i uzupełniania zładu wodą wodociągową.

7. Izolacja termiczna
Projektowaną instalację centralnego ogrzewania prowadzoną na wierzchu istniejących ścian murowanych nie
poddaje się izolacji.
8. Uwagi końcowe
Całość robót objętych projektem wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami sztuki budowlanej i
instalacyjnej, w szczególności zgodnie z następującymi przepisami:
- ustawa z dnia 07‐07‐1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016 r. ze zm.),
- 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 z 15‐06‐2002 r. ze zm.),
- Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 6: „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”, 2003 r.

OPRACOWAŁ:

…………….….……………………...........

mgr inż. Adam Gajewski
nr upr. KUP/0064/PWOS/05
specjalność instalacyjna

INSTALACJA WENTYLACYJNA

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej w budynku biurowym w
Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6.
1. Podstawa opracowania
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Zlecenie Inwestora,
Podkłady architektoniczno‐budowlane,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Obowiązujące normy i przepisy.

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku biurowym w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6.
3.1. Założenia ogólne
Do obsługi zastosowano następujące urządzenia:
układ W1 – wentylator kanałowy, ilość powietrza wywiewanego wynosi 140 m3/h,
układ W2 – wentylator kanałowy, ilość powietrza wywiewanego wynosi 260 m3/h.
Instalacja zapewni odpowiednie krotności wymiany powietrza w pomieszczeniach.
Do obsługi zespołu W1 przewidziano wentylator kanałowy TD‐250/100 SILENT. Strumień powietrza
wywiewanego wynosi 140 m3/h. Nawiew powietrza wykonać przy użyciu ciśnieniowych nawiewników
okiennych z wbudowaną przepustnicą. W tym celu należy w istniejącej stolarce okiennej PCV zamontować
ciśnieniowe nawiewniki okienne z wbudowaną przepustnicą w ilości i lokalizacji wskazanej na rzutach.
Wentylator wyposażony jest w 5‐stopniowy regulator obrotów. Załączanie wentylatora poprzez włącznik
elektryczny. Włącznik elektryczny i regulator obrotów zamontować bezpośrednio przy włączniku oświetlenia w
pomieszczeniu. Wybór pomieszczenia i dokładną lokalizację włącznika elektrycznego wentylatora oraz
lokalizację regulatora obrotów należy uzgodnić z Inwestorem w trakcie realizacji robót Przed i za wentylatorem
kanałowym należy zamontować prostokątny tłumik akustyczny z podejściem o przekroju okrągłym. Elementem
wyrzutowym jest istniejący komin wentylacyjny o przekroju prostokątnym 150x150 mm. Włączenie do
istniejącego komina wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania. . Jako elementy wyciągowe w
pomieszczeniach zaprojektowano zawory wentylacyjne wyciągowe. Przed zaworem wentylacyjnym
wyciągowym należy zamontować regulatory stałego przepływu.
Do obsługi zespołu W2 przewidziano wentylator kanałowy TD‐500/150‐160 SILENT. Strumień powietrza
wywiewanego wynosi 260 m3/h. Nawiew powietrza wykonać przy użyciu ciśnieniowych nawiewników
okiennych z wbudowaną przepustnicą. W tym celu należy w istniejącej stolarce okiennej PCV zamontować
ciśnieniowe nawiewniki okienne z wbudowaną przepustnicą w ilości i lokalizacji wskazanej na rzutach.
Wentylator wyposażony jest w 5‐stopniowy regulator obrotów. Załączanie wentylatora poprzez włącznik
elektryczny. Włącznik elektryczny i regulator obrotów zamontować bezpośrednio przy włączniku oświetlenia w
pomieszczeniu. Wybór pomieszczenia i dokładną lokalizację włącznika elektrycznego wentylatora oraz

lokalizację regulatora obrotów należy uzgodnić z Inwestorem w trakcie realizacji robót. Przed i za
wentylatorem kanałowym należy zamontować prostokątny tłumik akustyczny z podejściem o przekroju
okrągłym. Elementem wyrzutowym jest istniejący komin wentylacyjny o przekroju prostokątnym 150x150 mm.
Włączenie do istniejącego komina wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania. . Jako elementy
wyciągowe w pomieszczeniach zaprojektowano zawory wentylacyjne wyciągowe. Przed zaworem
wentylacyjnym wyciągowym należy zamontować regulatory stałego przepływu.
3.2. Wykonanie instalacji
Montaż kanałów wentylacyjnych wykonać wg ogólnych zasad wynikających z norm i Warunków Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, wyd. COBRTI INSTAL oraz wytycznych producenta kanałów.
Połączenia przewodów, kształtek i urządzeń winny spełniać wymogi normy PN‐B‐76002. W instalacji
wentylacyjnej należy wykonać regulację układu w celu uzyskania przepływów powietrza zgodnych z projektem,
z dokładnością wg normy PN‐78/B‐10440.
3.3. Wymagania przeciwpożarowe
Projektowane instalacje wentylacyjne wykonane będą z materiałów niepalnych i nie stwarzają zagrożenia
pożarowego.
3.4. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
Zaprojektowane instalacje wentylacji spełniają warunki obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.
3.5. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej
Dla stłumienia hałasów przenoszonych przez kanały wentylacyjne przewidziano łączenie przewodów z
urządzeniami przy pomocy króćców elastycznych.
Dodatkowo na przewodach dochodzących i odchodzących od wentylatorów w celu wyeliminowania
przenoszenia hałasu do pomieszczeń przewidziano tłumiki akustyczne.
3.6. Wymagania ochrony przed korozją
Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
3.7. Wymagania ochrony środowiska
Powietrze usuwane na zewnątrz przez instalacje wentylacyjne nie zawiera czynników szkodliwych.
3.8. Wymagania w zakresie montażu, rozruchu i odbioru instalacji
Elementy podejść do urządzeń wentylacyjnych, przekuć przez stropy oraz do wyrzutni pasować na montażu.
Przewody należy podpierać w odległościach przewidzianych normą. Podpory mocować do ściany lub stropu
pomieszczeń.
Przewody wentylacyjne prowadzić bez naruszenia konstrukcji budowlanych.
Stosować wyłącznie urządzenia i armaturę posiadające niezbędne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
Przy montażu instalacji przestrzegać: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
COBRTI Instal, zeszyt nr 5.
Przy montażu instalacji dbać o czyste wykonawstwo oraz zapewnić szczelność połączeń.

Odbiory należy przeprowadzić zgodnie z normami i warunkami technicznymi. Szczególną uwagę należy
zwrócić na odbiory końcowe robót zanikających.
Całość robót tj. montaż i uruchomienie instalacji wentylacji powierzyć specjalistycznej firmie mającej
doświadczenie w powyższych instalacjach.
W przypadku konieczności dokonania zmian lub odstępstw od dokumentacji zwrócić się do projektanta w
ramach nadzoru autorskiego.
Po zakończeniu montażu instalacji dokonać pomiarów sprawnościowych instalacji
wentylacyjnej i przeprowadzić regulację. Sporządzić protokół z regulacji instalacji wentylacyjnej.
3.9. Wymagania w zakresie użytkowania
Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych jej w projekcie jest
właściwa eksploatacja. Wszystkie urządzenia powinny znajdować się pod bezpośrednim nadzorem służb
eksploatacyjnych.
4. Wytyczne branżowe
4.1. Część budowlano‐konstrukcyjna – wymagania
W ramach prac konstrukcyjno‐budowlanych należy:
 wykuć otwory w ścianach na przewody instalacyjne,
 w warstwie izolacji pod posadzką wykonać tunele celem prowadzenia w nich kanałów od
rozdzielacza do nawiewników/wywiewników,
 wykonać wszelkie prace wykończeniowe po robotach instalacyjnych, w szczególności prace
murarskie, tynkarskie i malarskie w miejscach przejść przewodów.
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