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1.

PODSTAWY OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.
- Podkład sytuacyjno-wysokościowy.
- Wizja lokalna w terenie.
- Uzgodnienia branżowe.
- Obowiązujące normy, przepisy i zalecenia.
2.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy napowietrznej sieci centralnego
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej zasilającej budynek nr 4 przy ul. Karola Miarki w Bytomiu.
Działka nr 50/29, obręb 0002 Bytom.
Przedmiotowa sieć oraz działka jest własnością Inwestora.
3.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozwiązania techniczne niskoparametrowej sieci centralnego ogrzewania oraz
sieci ciepłej wody użytkowej w zakresie wytyczenia trasy, schematu montażowego oraz szczegółów
wpięcia i zakończenia rurociągów.
4.

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowywana sieć znajduje się na terenie zamkniętym będącym własnością Inwestora.
W zakresie opracowania istnieją asfaltowa droga wjazdowa oraz ciągi komunikacji pieszej. Nie
występują tereny zielone.
Wykonanie sieci nie będzie kolidować z istniejącymi urządzeniami terenowymi i nie spowoduje zmian
istniejącego zagospodarowania terenu.
5.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane sieci przedstawiono na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500 z nakładką E w celu
przedstawienia lokalizacji sieci w stosunku do działek, przez które przebiega oraz w stosunku do
istniejącego uzbrojenia.
Budowa przedmiotowych sieci nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Teren zostanie odtworzony do
stanu pierwotnego.
Sieć posadowiona będzie na głębokości ok. 1,2 m, z miejscowym zagłębieniem do 1,39 m, zgodnie z
profilem, rysunek nr SC-03.
6.

OCHRONA ZABYTKÓW

Zakres przebudowy sieci centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej obejmuje budynek
Urzędu Pocztowego przy ul. Karola Miarki 2 w Bytomiu, który jest wpisany do rejestru zabytków
województwa śląskiego. W związku z tym uzyskano pozwolenie na podejmowanie innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
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7.

WARUNKI GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Warunki geologiczno-górnicze
Wg informacji o warunkach geologiczno-górniczych uzyskanych z Okręgowego Urzędu Górniczego w
Gliwicach, rozpatrywany teren jest położony poza granicami trenu górniczego.
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego.
Ocena warunków i ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia sieci centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej :
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dz. U. Nr 81 poz. 463 z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych oraz po wizjach w terenie, warunki gruntowe określa się jako
proste a projektowana sieć kwalifikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej.
8.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie napowietrznej sieci c.o. i c.w.u. na podziemną w
rejonie ul. Karola Miarki w Bytomiu.
Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (z późn. zmianami) w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko przebudowa sieci nie
należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym dla przedmiotowej inwestycji decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach nie jest wymagana, a tym samym nie ma podstaw prawnych do nałożenia
obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Teren w sąsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez człowieka.
W terenie opracowania nie występują tereny zamknięte, obszary Natura 2000, tereny Parków
Narodowych i Krajobrazowych. Zakres opracowania nie wpływa negatywnie na stan środowiska
istniejącego oraz nie powoduje zagrożeń życia i zdrowia użytkowników.
Teren po zakończeniu budowy zostanie odtworzony do stanu pierwotnego.
9.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziaływania projektowanej sieci c.o. i c.w.u. mieści się w granicach działki 50/29, obr. 0002.
Podstawy prawne :
- Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne
- PN-EN 253 – Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.
- PN-EN 448 – Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki – zespoły ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.
- PN-EN 488 – Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.
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- PN-EN 489 – Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych rur przewodowych z
izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.
- PN-EN 10204+A1 – Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli.
- PN-EN 10216-2 – Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Część 2 : Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w
temperaturze podwyższonej.
- PN-EN 10217-2 – Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Część 2 : Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi
własnościami w temperaturze podwyższonej.
- PN-EN 10217-5 – Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Część 5 : Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych łukiem krytym z określonymi
własnościami w temperaturze podwyższonej.
- PN-EN 13480-2 – Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2 : Materiały.
- PN-EN 13480-3 – Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 3 : Projektowanie.
- PN-EN 13480-4 – Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 4 : Wykonanie i montaż.
- PN-EN 13480-5 – Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5 : Kontrola i badania.
- PN-EN 13941 – Projektowanie i montaż systemu preizolowanych rur zespolonych.
- PN-B-01706:1992 – Instalacje wodociągowe. Wymagania projektowe.
- PN-B-10725:1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, Warszawa 2012
zeszyt 1, 3, 5.
Określenie obszaru ograniczonego użytkowania
Obszar ograniczonego użytkowania pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu, zapewniając
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:
•

bezpieczeństwu użytkowania,

•

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,

•

ochronę przed hałasem i drganiami,

•

usuwanie wody opadowej na działkę inwestora,

•

możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,

•

niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności
poruszające się na wózkach inwalidzkich,

•

odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;

•

poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich,

•

warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy,

Rodzaj i zasięg uciążliwości:
Zasięg uciążliwości pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu.
Rodzaj uciążliwości – budowa sieci c.o. i c.w.u. – trwałe zainwestowanie terenu.
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10.

OPIS TECHNICZNY

W chwili obecnej zasilanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w
budynku nr 4 następuje z kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku nr 2. Kotłownia gazowa
usytuowana jest w piwnicy przy ścianie zewnętrznej. Z kotłowni przez ścianę zewnętrzną
wyprowadzona jest czteroprzewodowa sieć – c.o. 2DN50, c.w.u./cyrk. DN25/DN15. Sieć przebiega
napowietrznie po elewacji budynku nr 2, przechodzi na elewację budynku sąsiedniego PKP a
następnie po elewacji wchodzi do piwnic budynku nr 4.
W związku z zamiarem wyburzenia budynku PKP zachodzi konieczność przebudowy sieci c.o. i c.w.u.
Wyburzenie budynku PKP jest poza zakresem niniejszego opracowania i leży po stronie jego
właściciela.
Projektuje się demontaż przedmiotowych sieci z elewacji budynków oraz ułożenie nowych sieci
bezpośrednio w gruncie przy zastosowaniu rurociągów preizolowanych.
Sieć zaprojektowano w technologii elastycznych podwójnych rur preizolowanych CALPEX, produkcji
firmy BRUGG.
Dane techniczne sieci c.o.:
o

- parametry czynnika grzewczego : woda 80/60 C
- średnice rur : 2DN50 – 63 + 63 / 182
- długość sieci : 11 mb
Dane techniczne sieci c.w.u./cyrk.:
o

- parametry czynnika grzewczego : woda 55 C
- średnice rur : DN25 + DN15 – 32 + 22 / 111
- długość sieci : 11 mb
Sieci układane będą we wspólnym wykopie na głębokości ~ 120 cm pod terenem.
10.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUROCIĄGÓW

Zastosowane rury to rury podwójne ( dwie rury przewodowe w jednej osłonowej ) zbudowane
są z dwóch rur przewodowych wykonanych z polibutylenu, bezfreonowej pianki
poliuretanowej PUR i płaszcza ochronnego polietylenowego. Rury przewodowe powleczone
są cienką warstwą EVOH, która stanowi barierę antydyfuzyjną uniemożliwiającą wnikanie
tlenu do wody. Przewodność cieplna pianki PUR : < 0,032 W/mK.
10.2.

WARUNKI TERENOWE

Na trasie ciepłociągu znajdują się kable elektryczne oraz teletechnika.
Projektowana sieć przebiegać będzie pod drogą wjazdową i chodnikiem.
10.3.

ODWODNIENIE I ODPOWIETRZENIE

Odwodnienie sieci c.o. nastąpi w najniższym punkcie, w budynku nr 4 do najbliższego wpustu
podłogowego w piwnicy, natomiast odpowietrzenie sieci zakłada się w najwyższym punkcie, w
kotłowni w budynku nr 2.
10.4.

ROBOTY ZIEMNE

Projektowane sieci c.o. i c.w.u. będą układane w jednym wykopie, równolegle względem siebie.
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Przewiduje się wyłącznie wykopy ręczne. Projektowane sieci należy układać w wykopie o wymiarach
jak na załączonych rysunkach. Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku wolnego od ostrych
kamieni i innych ciał mogących uszkodzić osłonową rurę zewnętrzną. Rury należy układać na
jednakowym poziomie. Po ułożeniu rur należy je przysypać 20 cm warstwą zagęszczonego piasku, a
następnie zasypać ziemią do poziomu terenu.
10.5.

ROBOTY INSTALACYJNE

Rury układane będą w wykopie w jednym kawałku bez żadnych połączeń w gruncie. Przejścia przez
ściany budynków wykonać, jako szczelne, przy zastosowaniu systemowych pierścieni
uszczelniających.
Połączenia z instalacjami wewnętrznymi zrealizowane będą poprzez złączki przyłączeniowe.
10.6.

KOMPENSACJA WYDŁUŻEŃ

Zastosowano elastyczny system rurowy, niewymagający stosowania układów kompensacji.
10.7.

ZABEZPIECZENIE KABLI

W miejscach krzyżowania się rurociągów z kablami energetycznymi należy je zabezpieczyć zgodnie z
PN-76/E-05125 przy pomocy rury dwudzielnej stalowej Arot Dn110 koloru niebieskiego dla kabli nN
oraz Arot DN160 koloru czerwonego dla kabli SN.
W miejscach krzyżowania się rurociągów z kablem teletechnicznym, kabel należy zabezpieczyć rurą
dwudzielną A100PS typu Arot. Końce rury powinny być wyprowadzone w obu kierunkach na odległość
1 m od skrzyżowania.
10.8. ROBOTY TOWARZYSZĄCE
W związku z realizacją budowy sieci c.o. i c.w.u. przewiduje się wykonanie następujących prac :
- rozbiórka i odtworzenie murowanej studni naświetla przy budynku nr 2 ( okno w kotłowni ), po
odtworzeniu dno studni ocieplić płytą XPS gr. 10 cm – wymiar studni dł. x szer. x gł. – 124 x 60 x 115;
- rozbiórka i odtworzenie skarpy z kostki granitowej przy budynku nr 4;
- rozbiórka i odtworzenie barierki zabezpieczającej przy skarpie;
- rozbiórka i odtworzenie chodnika przy budynku nr 4;
- rozbiórka i odtworzenie opaski z kostki betonowej przy budynku nr 2;
- rozbiórka i odtworzenie schodów zewnętrznych przy budynku nr 4;
- zamurowanie i otynkowanie otworu po starej sieci na elewacji budynku nr 4;
- demontaż podpór pod starą sieć na elewacjach budynków nr 2 i 4 i uzupełnienie tynku;
- demontaż rur spustowych z odpowietrzeń sieci c.o. w kotłowni w budynku nr 2;
- wymienić okno 140 x 50 w kotłowni;
10.9.

UWAGI KOŃCOWE

Całość robót związanych z realizacją sieci wykonać ściśle wg instrukcji producenta. Roboty ziemne i
spawalnicze wykonać zgodnie z : “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych - cz. I i II”.
W budynkach wszystkie rurociągi zaizolować a rurociągi ze stali czarnej zabezpieczyć antykorozyjnie.
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11.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

11.1.

Elementy preizolowane firmy BRUGG :

1. Rura preizolowana CALPEX DUO 63+63/182-2DN50/6,0bar – 14 mb
2. Rura preizolowana CALPEX DUO 32+22/111-DN25+DN15/10,0bar – 14 mb
3. Złączka zaciskowa CPX z gwintem zewn. 22 x 3,0 – 2 szt.
4. Złączka zaciskowa CPX z gwintem zewn. 32 x 4,0 – 2 szt.
5. Złączka zaciskowa CPX z końcówką spawaną 63 x 5,8 – 4 szt.
6. Kapturek końcowy CPX DUO 32+22/111 – 2 szt.
7. Kapturek końcowy CPX DUO 63+63/182 – 2 szt.
8. Pierścień uszczelniający CPX 111 – 2 szt.
9. Pierścień uszczelniający CPX 182 – 2 szt.
10. Taśma ostrzegawcza – 22 mb
11.2.

Pozostałe elementy :

1. Rura stalowa P235 GH, DN50 w izolacji gr. 50 mm – 6 mb
2. Kolano hamburskie P235 GH, DN50 w izolacji gr. 50 mm – 8 szt.
3. Rura stalowa ocynkowana DN25 w izolacji gr. 25 mm – 2 mb
4. Rura stalowa ocynkowana DN15 w izolacji gr. 15 mm – 2 mb
5. Kolanko stalowe ocynkowane 1” – 2 szt.
6. Kolanko stalowe ocynkowane ½” – 2 szt.
7. Rura PP 32 x 4,4 w izolacji gr. 30 mm – 1 m
8. Rura PP 20 x 2,8 w izolacji gr. 20 mm – 1 m
9. Automatyczny odpowietrznik pływakowy z zaworem motylkowym DN15 – 2 szt.
10. Zawór spustowy DN15 ze złączką do węża – 2 szt.
11. Okno PCV 140 x 50 – 1 szt. ( przed zamówieniem wykonać pomiar )
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12.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
2. Nazwa Inwestora :
POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY
OBSZAR OPERACYJNY DS. NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH
PL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 7
40-940 KATOWICE
3. Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Sieć centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, działka nr 50/29, obręb 0002 Bytom
4. Imię i nazwisko oraz adres projektanta :
mgr inż. Krzysztof Gruszka, 44 – 100 Gliwice, Aleja Majowa 8/8
5. Zakres robót obejmuje :
–

demontaż napowietrznej sieci cieplnej

–

wykonanie sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych

–

roboty montażowo-instalacyjne dot. zamontowania rur i armatury

6. Istniejące elementy mogące stwarzać zagrożenie:
Istniejące uzbrojenie terenu – kable elektryczne, teletechnika
Istniejąca napowietrzna sieć.
7. Zagrożenie występujące w trakcie budowy :
- zagrożenie przy transporcie elementów i montażu instalacji
- zagrożenie przy demontażu istniejących sieci – praca na wysokości
8. Instruktaż i szkolenie pracowników :
Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montażowych muszą przejść instruktaż wstępny oraz
stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlano-instalacyjnych i montażowych.
Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne :
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robót budowlanych – Roboty montażowe, Roboty spawalnicze
b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze
zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002) – Prowadzenie robót pod bezpośrednim
nadzorem mistrza lub brygadzisty.
9. Środki zapobiegawcze zagrożeniom :
- zabezpieczenie przy montażu sieci i armatury
- zabezpieczenie przy pracy na wysokości
10. Pracochłonność nie przekroczy 500 osobodni.
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OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że “ Projekt przebudowy sieci centralnego ogrzewania oraz
ciepłej wody użytkowej zasilającej budynek nr 4 przy ul. Karola Miarki w Bytomiu,
działka nr 50/29, obręb 0002 Bytom”, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dziennik Ustaw z 2016 poz. 290, z późniejszymi zmianami.

Projektant :

Sprawdzający :

Krzysztof Gruszka

Katarzyna Odlanicka-Poczobut
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