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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych w ramach projektu
pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie”, ul. Leszczynowa, 42-262 Michałów,
gmina Poczesna, działka nr 27/6, obręb Michałów-0008, jedn. ewid. Poczesna – 240413_2.
W zakres opracowania wchodzą instalacje:


Źródła ciepła;



Centralnego ogrzewania;



Wentylacji mechanicznej;



Wodociągowe;



Kanalizacyjne.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą opracowania projektu są:
 Umowa z Inwestorem;
 Ustalenia z Inwestorem;
 Prawo budowlane;
 Obowiązujące rozporządzenia i ustawy.
III. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA – INSTALACJA KOTŁOWNI GAZOWYCH
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji kotłowni gazowej dla budynku Ośrodka
Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie przy ul. Leszczynowej w Michałowie, gm. Poczesna.
1.2 DANE KOTŁOWNI GAZOWEJ
Zaprojektowana maksymalna moc kotłowni:


kotłownia 16 kW – CO i CWU 26 kW w priorytecie.

1.3. KOTŁOWNIA GAZOWA
Pomieszczenie kotłowni wydzielono na parterze w osobnym pomieszczeniu. Zaprojektowano
kotłownie o mocy 26 kW. Jako źródło ciepła kotłowni przewidziano kocioł kondensacyjny 26 kW, 3,7-26,1 kW
(80/60°C), sprawność do 109% przy mocy 30%, dla mocy 100% i temp. zasilania 70°C 97,6%, z pompą
obiegową i zaworem 3-drogowym CWU, pobór energii elektrycznej do 70W. Instalacja c.o. zabezpieczona
jest przed wzrostem ciśnienia wskutek powiększenia się objętości wody w układzie, w następstwie wzrostu
temperatury, naczyniem przeponowym o pojemności 8 litrów zamontowanym w kotle. Pracą kotłowni steruje
zintegrowany z kotłem regulator pogodowy, obsługujący schemat kotłowni. Kocioł wyposażony jest w zawór
bezpieczeństwa oraz zawory odcinające. Cyrkulacja wody w obiegu centralnego ogrzewania wymuszona
będzie przy pomocy pompy kotłowej, w przypadku wystąpienia CT przewidziano dodatkową pompę. Ciepła
woda użytkowa przygotowywana będzie w zbiorniku CWU 139l z wężownicą 1,2 m2. Spaliny odprowadzane
z kotła będą poprzez komin Φ80/125, który należy podłączyć do ceramicznego komina typ turbo Φ80/125 z
wentylacją. Nawiew odbywa się prze kanał Z 30x10cm. Wentylację kotłowni zaprojektowano zgodnie z
3

wytycznymi dot. wentylacji kotłowni: Wywiew grawitacyjny: przez kratkę 24x14cm zamontowaną na
nowoprojektowanym kanale wentylacyjnym ceramicznym. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, projektowana kotłownia nie będzie znacząco wpływać na środowisko.
1.4. PRÓBY CIŚNIENIOWE KOTŁOWNI
Próby ciśnieniowe należy wykonać oddzielnie dla instalacji kotłów, dla obiegowej części instalacji
oraz dla instalacji ciepła technologicznego.
Instalacje technologiczne po montażu i płukaniu należy poddać wodnej próbie ciśnieniowej na
ciśnienie próbne 0,6 MPa z odłączonymi naczyniami przeponowymi z odłączonymi kotłami. Instalację uważa
się za szczelną o ile ciśnienie mierzone od 10 minut po napełnieniu przez 1 godzinie jest niezmienne. Po
pozytywnym wykonaniu próby szczelności, należy wykonać próbę zadziałania zaworów bezpieczeństwa,
znajdujących się: na kotłach. Z przeprowadzonych prób szczelności należy sporządzić protokół.
1.5. WYTYCZNE DO WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH
Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kotłowni jak: przewody, podpory, uchwyty
itp. należy zabezpieczyć przed korozją. Przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych obowiązuje
zasada, że malowanie podkładowe wykonuje się na warsztacie, na montażu należy wykonywać malowanie
podkładowe uzupełniające oraz malowanie właściwe. Przed przystąpieniem do malowania należy rurociągi
w czasie przygotowania warsztatowego oczyścić zgodnie z normą PN-ISO 8501-1:1996 a następnie
zabezpieczyć przeciw korozji przez malowanie.
Wymaganą łączną grubość powłoki malarskiej wykonać zgodnie z zaleceniem producenta farby.
1.6. WYTYCZNE WYKONANIA TERMOIZOLACJI
Rurociągi technologiczne w kotłowni należy zaizolować termicznie. Izolację rurociągów wykonać z
otuliny z płaszczem PCV.
Zalecane grubości izolacji
Średnica rurociągu

grubość izolacji [mm]

Średnica wewnętrzna do 22mm

20

Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm

30

Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm

równa średnicy wewnętrznej rury

Średnica wewnętrzna ponad 100mm

100mm

Dopuszcza się stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociągów
technologicznych wymaganego współczynnika λ [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i izolacji ekonomicznej dla
rurociągów.
1.7. OBSŁUGA, KONTROLA I STEROWANIE PRACĄ KOTŁOWNI
Przebieg pracy kotłowni sterowany jest automatycznie. Do zadań obsługi należeć będzie: okresowa
kontrola wskazań przyrządów pomiarowych. Usuwanie sygnalizowanych nieprawidłowości działania
urządzeń należy zlecić osobom uprawnionym. Należy wykonać dwa przeglądy w ciągu roku przez
uprawniony serwis.
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2.1. ZAKRES OPRACOWANIA – INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji gazu dla budynku Ośrodka Zdrowia w
Nieradzie z siedzibą w Michałowie przy ul. Leszczynowej w Michałowie, gm. Poczesna.
2.2 OPIS WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU
Projekt wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby kotłowni gazowej o mocy do 26 kW dla
przychodni. Instalacja podłączona będzie do istniejącej instalacji gazowej za istniejącym licznikiem gazu.
Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie.
Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączania armatury oraz do innych połączeń w
budynku. Do budowy instalacji gazowej należy zastosować rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-80/H74219. Przewody instalacji gazowej należy prowadzić na powierzchni ścian wewnętrznych budynku w
odległości min. 2 cm od ściany oraz 10 cm ponad przewodami instalacji elektrycznej. Przewody mocować do
ścian uchwytami dla rur co 2,0 ÷ 3,0 m. Przy przejściach przez ściany i stropy, przewody należy prowadzić w
rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem elastycznym niepowodującym korozji o klasie odporności
EI60. Rury instalacji gazowej w tych miejscach (przed nałożeniem rur ochronnych) należy pomalować farbą
podkładową, a następnie dwukrotnie olejną w kolorze żółtym. Rury ochronne w ścianach powinny wystawać
po min. 3 cm z każdej strony ściany. Poziome odcinki instalacji gazowej układać w odległości 0,1m powyżej
innych przewodów instalacyjnych. W miejscach przejść przez mury nie wolno stosować żadnych połączeń.
Przejścia instalacji gazowej przez kanały wentylacyjne lub spalinowe jest niedopuszczalne. Instalacja
projektowana będzie od punktu pomiarowo redukcyjnego w ogrodzeniu budynku. Odcinek zewnętrzny
wewnętrznej instalacji gazowej należy wykonać zgodnie pzt z rur PPHD 100 32x3,0, przejścia przez ściany
wykonać w rurze ochronnej, przed kotłami należy zamontować filtr gazowy i 2 zawory odcinające.
2.3. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ, ODPROWADZENIE SPALIN
Pomieszczenia, w którym zainstalowana jest kotłownia gazowa powinno posiadać sprawnie
działającą wentylację grawitacyjną. Pomieszczenia powinny być wysokości min. 2,5 m. Wentylacja
grawitacyjna wg wytycznych budowlanych oraz części rysunkowej. Wentylacja nawiewna i wywiewna
poprzez projektowane kanały wg wytycznych budowlanych.
2.4. PRÓBA SZCZELNOŚCI WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. Dz.U.
74/99 poz.836 należy przeprowadzić próbę główną instalacji gazowej odrębnie dla części instalacji przed
gazomierzem oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierza.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:
1. 0÷0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego
0,05 MPa
2. 0÷0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego
0,1MPa
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05
MPa.

5

3.1. ZAKRES OPRACOWANIA – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz
z grzejnikami dla budynku Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie przy ul. Leszczynowej w
Michałowie, gm. Poczesna.
3.2. OPIS TECHNICZNY
Obliczeniowa moc systemu grzewczego wynosi 16 kW. Obliczenia wykonano w programie instaltherm dla temperatury zewnętrznej obliczeniowej wynoszącej -18ºC (III strefa klimatyczna – stacja
meteorologiczna: Częstochowa).
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana została, jako instalacja rozdzielaczowa,
dwururowa, pompowa z rozdziałem dolnym, w której czynnikiem grzejnym będzie woda o parametrach
70/50ºC. Zaprojektowano osobne obiegi na każde pomieszczenie, w którym zlokalizowano grzejniki. Obiegi
zasilane będą z rozdzielaczy zlokalizowanych w kotłowni (przewidziano 2 rozdzielacze). Rozdzielacze
należy umieścić w szafkach podtynkowych z blachy stalowej. Instalacja wykonana będzie z rur
wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wkładką aluminiową łączonych ze sobą poprzez
zaprasowywanie złączek na rurze. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie za pomocą kotła
gazowego zlokalizowanego w kotłowni na poddaszu. Przewody instalacji prowadzone w podłodze oraz w
bruzdach ściennych wg części rysunkowej. Do izolacji należy użyć otuliny z pianki PE wg części rysunkowej.
Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie za pomocą odpowietrzników wbudowanych w grzejniki.
Odbiornikami ciepła w instalacji będą płytowe grzejniki dolnozasilane oraz higieniczne wykonane zgodnie z
normą PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110ºC, maksymalne ciśnienie pracy 1,0 MPa.
Dopuszcza się użycie równoważnych urządzeń i armatury zaproponowanych przez Wykonawcę,
o nie gorszych parametrach niż podane w projekcie.
3.3. PRZEWODY POZIOME I PIONOWE
Instalacja wykonana będzie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wkładką
aluminiową łączonych ze sobą poprzez zaprasowywanie złączek na rurze. Maksymalna temperatura
robocza dla rur PE-RT wynosi do 95°C, a maksymalne ciśnienie robocze wynosi do 10 bar.
Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy stosować tuleje ochronne.
Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy ścianach należy
montować na podporach stałych oraz przesuwnych. Odległości pomiędzy podporami stałymi i przesuwnymi
należy przyjmować wg wymagań odpowiednich dla materiału, z jakiego została wykonana instalacja. Należy
prowadzić przewody zgodnie z częścią rysunkową zachowując właściwy spadek przewodów, tak, aby
zapewnić odwadnianie instalacji w najniższych miejscach załamań przewodów lub odpowietrzenie instalacji
w najwyższych miejscach załamań przewodów. Przewody należy układać w sposób zapewniający właściwą
kompensację wydłużeń cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Przewody pionowe
zasilające i powrotne prowadzić równolegle obok siebie, zachowując maksymalne odchylenie od pionu
nieprzekraczające 1 cm na kondygnacje. Przewody zasilające powinny znajdować się po prawej stronie,
powrotne zaś po lewej stronie patrząc na ścianę budynku, przy czym należy zachować stałą odległość
między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5cm) przy średnicy pionu nie większej niż DN 40. Odległość między
przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby umożliwiać dogodny montaż tych przewodów.
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Przewody prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Zaprojektowane
przewody nie wymagają dodatkowego malowania i czyszczenia.
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych.
3.3.1. KOMPENSACJE
Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpór stałych powinna umożliwić łatwy i trwały montaż
przewodów, a podpór przesuwnych powinna zapewnić swobodny poosiowy przesuw przewodów.
Maksymalny rozstaw podpór rurociągów przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpór dla rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT
Średnica rury [mm]

Rozstaw podpór [m]

14

0,8

16

0,8

20

1,0

26

1,2

32

1,6

40

1,7

50

1,8

63

2,0

3.3.2. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE
Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego musza spełniać kryteria
szczelności i izolacyjności ogniowej wymaganej dla tych elementów. Zaleca się by konstrukcja przejść
instalacyjnych umożliwiała remonty i naprawy instalacji, które zostały w nich umieszczone. Wykonując
przejścia instalacyjne należy zwrócić uwagę na:
 wymaganą klasę odporności EI;
 miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;
 rodzaj oraz średnicę zabezpieczanych instalacji;
 stopień wypełnienia instalacji w przejściu;
 wilgotność środowiska, w którym mają się znajdować.
Do wykonania otworów pod przejścia instalacyjne należy używać urządzeń do tego przeznaczonych
obsługiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urządzenia powinny wykonywać precyzyjne
otwory i przewierty przez przegrody bez możliwości naruszenia struktury materiału wierconego.
Uszczelnienie przejść instalacyjnych należy wykonać za pomocą przeznaczonych do tego kołnierzy
ognioochronnych montowanych po obu stronach ściany lub od dołu stropu za pomocną stalowych kołków.
Szczelinę pomiędzy rurą a ścianą/stropem należy uszczelnić zaprawą cementową lub gipsową.
3.3.3. TULEJE OCHRONNE
Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy stosować tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu, o co najmniej 2
cm przy przejściu przez przegrodę pionową oraz o co najmniej 1 cm przy przejściu przez przegrodę
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poziomą. Tuleja ochronna powinna być dłuższa o około 5 cm z każdej strony od grubości przegrody
pionowej oraz o około 2 cm z każdej strony przy przejściu przez przegrodę poziomą. W tulei ochronnej nie
może znajdować się żadne połączenie rury.
Przestrzeń między przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale
plastycznym, umożliwiającym przemieszczanie się wzdłużne przewodu oraz utrudniającym powstanie w niej
naprężeń ścinających. Materiał trwale plastyczny nie może działać korozyjnie na przewód instalacyjny.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być
wykonany w sposób zapewniający mu odpowiednią klasę odporności ogniowej.
3.4. GRZEJNIKI
Odbiornikami ciepła w instalacji będą płytowe grzejniki dolnozasilane oraz grzejniki higieniczne,
wykonane zgodnie z normą PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110ºC, maksymalne ciśnienie pracy
1,0 MPa. W pomieszczeniach narażanych na większą wilgotność, np. WC, sanitariaty, umywalnie należy
zastosować grzejniki z dodatkowa warstwą ocynku.
Montaż grzejników do powierzchni ściany należy wykonać korzystając z fabrycznych uchwytów
przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na ścianach powinny znajdować się w pozycji
równoległej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montażowe powinny być zamontowane trwale w
przegrodzie budowlanej, zapewniając trwałe przymocowanie grzejnika.
Odstęp minimalny grzejnika od:
 ściany za grzejnikiem – 5 cm;
 od podłogi – 7 cm;
 od spodu parapetu – 7 cm dla grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych lub płytowo stalowych,
10 cm dla grzejników rurowych gładkich lub ożebrowanych;
 od sufitu – 30 cm;
 od tej strony grzejnika, z którego boku nie jest zamontowana armatura – 15 cm;
 od tej strony grzejnika, z którego boku jest zamontowana armatura – 25 cm;
3.5. ARMATURA
Projektowana armatura powinna być dobrana w taki sposób, aby spełniała warunki pracy instalacji,
na której została zainstalowana.
Armatura powinna zostać zamontowana w miejscu dostępnym i umożliwiającym jej obsługę oraz
konserwacje. Należy instalować armaturę zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armaturę spustową należy montować w najniższych
punktach instalacji oraz w miejscach podejść pionów przed armaturą odcinającą. Powinna być zaopatrzona
w złączkę do węża umożliwiającą gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.
3.6. REGULACJA
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania odbywać się będzie poprzez głowice termostatyczne,
zawory termostatyczne i zawory powrotne znajdujące się przy grzejnikach oraz poprzez zawory odcinające
zlokalizowane w obrębie rozdzielacza.
Nastawy armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z obliczeniami hydraulicznym przy pomocy
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fabrycznych osłon roboczych używanych zgodnie z instrukcją producenta zaworów.

Ustawienie nastaw

armatury powinno nastąpić po zakończeniu montażu, płukania i badania szczelności instalacji.
3.7. IZOLACJA CIEPLNA
Przewody

instalacji

centralnego

ogrzewania

narażone

na

intensywny

dopływ

powietrza

zewnętrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny
posiadać izolacje cieplna zabezpieczająca przez nadmiernymi stratami ciepła.
Izolacja cieplna przewodów instalacji centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania
minimalne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422.
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów.
Minimalna grubość izolacji cieplnej

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

1

Średnica wewnętrzna do 22 mm

20 mm

2

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

30 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

Równa średnicy wewnętrznej rury

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm

100 mm

Przewody
5

i

przechodzące

armatura
przez

wg

ściany

(materiał 0,035 W/(m∙K) (1)

poz.
lub

1-4
stropy,

½ wymagań z poz. 1-4

skrzyżowania przewodów
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4,
ułożone w komponentach budowlanych między

6

ogrzewanymi

pomieszczeniami

½ wymagań z poz. 1-4

różnych

użytkowników
7

Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze

6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone

8

40 mm

wewnątrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone

9

80 mm

na zewnątrz izolacji cieplnej budynku)

10
11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

50% wymagań z poz. 1-4

wewnątrz budynku(2)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

50% wymagań z poz. 1-4

na zewnątrz budynku(2)

Uwaga:
(1)

przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy

odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej
(2)

izolacja cieplna wykonana, jako powietrznoszczelna

Izolacja cieplna powinna być wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po próbie szczelności
instalacji i potwierdzeniu robót protokołem odbioru. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone
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przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
3.8. OBLICZENIA
Liczba źródeł

1

Łączna liczba
odbiorników
Łączna liczba
działek
Łączna liczba
rozdzielaczy
Łączna liczba
pomp
Łączna dekl.
strata pom. Φ [W]
Łączna dekl. moc
innych elementów
[W]
Łączna dekl. moc
odb. Φwym [W]
Normy
obliczeń:
Norma doboru grzejników

20
146
2
1
11360
0
11359

EN 442-2

Kocioł: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzędna źródła
[m]
Temperatura
zasilania i
powrotu [°C]
Moc całkowita
[W]
Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W]

1,9
70

43

15855
11359

Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W]

0

Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W]

0

Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W]

0

Niewykorzystane straty ciepła działek [W]

4495

Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W]

0

Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W]

0

Ciśnienie
dyspozycyjne
[kPa]
Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa]

(patrz tabela pomp)
10,8

Opór własny odbiornika krytycznego [kPa]

2,1

Opór własny źrodła [kPa]

0

Przepływ w
źródle [kg/h]

507,2

Odbiornik krytyczny

G 0.16

Długość trasy
odb.
krytycznego [m]

45,3

Tabela
pomp
Przepływ [kg/h]

507,2

Ciśnienie [kPa]

10,9

Pojemność
wodna
instalacji wraz
z odbiornikami
[dm³]

198,5
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4.1. ZAKRES OPRACOWANIA – INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka
Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie przy ul. Leszczynowej w Michałowie, gm. Poczesna.
4.2. OPIS TECHNICZNY
Instalacja wentylacyjna N1-W1 obejmuje parter: gabinety lekarskie, poczekalnie oraz pomieszczenie
socjalne. Strumień powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi 1056 m3/h. Przewody są rozprowadzane
nad stropem – na poddaszu. Centrala z obrotowym wymiennikiem ciepła o sprawności min. 78%; wydatek:
nawiew 1056m3/h spręż 250Pa, wywiew 1056m3/h spręż 250Pa; nagrzewnica wodna 3,9kW na glikol
propylenowy 35% (parametr 65/55) z 3-drogowym zaworem z siłownik 230V; temperatura nawiewu 22OC;
filtry powietrza M5 z sygnalizacją zabrudzenia; wentylatory EC; przepustnice wielopłaszczyznowe z
siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną na czerpni i wyrzutni; automatyka. Centrala będzie zlokalizowana
na poddaszu pomiędzy konstrukcją dachu – wykonać klapę rewizyjną dla serwisu centrali (zgodnie z
architekturą). Czerpnia montowana na ścianie, wyrzutnia umieszczona na dachu budynku.
Instalacja wentylacyjna W2 obejmuje: łazienki, WC, pomieszczenia porządkowe. Wentylatory
wyciągowe uruchamiane włącznikiem światła montujemy pod stropem na kanałach spiro, które są
wyprowadzone ponad dach – zakończone izolowanym systemowym kominkiem wentylacyjnym.
Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczeń odbywa się przez kwadratowe nawiewniki
wyposażone w skrzynkę rozprężną (przepustnica regulacyjna w skrzynce rozprężnej). Do wywiewu
powietrza zastosowano kwadratowe wywiewniki wyposażone w skrzynkę rozprężną (przepustnica
regulacyjna w skrzynce rozprężnej).
Na kanałach nawiewnych i wywiewnych na poddaszu zastosowano izolację z wełny mineralnej w
płaszczu z folii aluminiowej o grubości 40 mm.
4.3. PRZEWODY WENTYLACYJNE
Materiałem przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna być blacha lub taśma stalowa
ocynkowana, aluminiowa lub kwasoodporna odpowiadająca warunkom pracy instalacji. Przewody
wentylacyjne powinny być trwale przymocowane do przegrody budowlanej w odległości umożliwiającej
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna
wynosić co najmniej 100mm. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być dobrana
odpowiednio do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu jej zamocowania. Przewody wentylacyjne
powinny zostać zamontowane w taki sposób, aby był łatwy dostęp do nich w celu obsługi, prac
konserwatorskich i czyszczenia.
4.3.1. PODPORY I PODWIESZENIA
Podpory i podwieszenia powinny być wykonane z materiałów charakteryzujących się odpornością na
korozję w miejscu zamontowania. Odległości między podporami lub podwieszeniami powinny być ustalone z
uwzględnieniem wytrzymałości podpór lub podwieszeń oraz przewodów, tak, aby ugięcie sieci przewodów
nie wpływało na szczelność instalacji, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia
wynikające z ciężarów:
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 przewodów;
 materiału izolacyjnego;
 elementów instalacji np. tłumików, przepustnic;
 elementów składowych podpór lub podwieszeń;
 osób, które będą czasowym obciążeniem instalacji podczas konserwacji lub czyszczenia instalacji.

Zamocowania

przewodów

powinny

być

również

odporne

na

wyższe

temperatury

powietrza

transportowanego w przewodach wentylacyjnych. Elementy zamocowania podpór powinny posiadać
współczynnik bezpieczeństwa równy:
 co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obciążenia;
 co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia dla

pionowych elementów podwieszeń oraz poziomych elementów podpór;
 co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia dla

połączeń między pionowymi a poziomymi elementami podwieszeń i podpór.
Konstrukcja poziomych elementów podwieszeń oraz podpór powinna być wykonana tak, aby ugięcia między
połączeniami tych elementów z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczało 0,4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych. Podpory oraz podwieszenia w
maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15m od źródła drgań powinny być elastyczne wykonane z
zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.
4.3.2. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY, IZOLALCJA
Przewody wentylacyjne przechodzące przez przegrody budowlane powinny znajdować się w
otworach o wymiarach większych od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją o 50100mm. Przestrzeń miedzy przewodami a otworem powinna być w całości wypełniona wełna mineralną lub
innym elastycznym materiałem o podobnych właściwościach. Przy przejściach przewodów przez przegrody
oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej
przegrody budowlanej.
Wszystkie przekucia w przegrodach żelbetowych i betonowych wykonać dla średnic:
 do Ø300 wykonujemy przy pomocy wiertnic,
 powyżej Ø300 wykonujemy przy pomocy pił widiowych.

W ścianach z cegły można wykuć otwory młotem udarowym. Po zamontowaniu kanałów wentylacyjnych w
otworach, pozostałą część otworu należy zamurować oraz wykonać dodatkowe prace budowlano-tynkarskomalarskie.
Izolacje cieplne przewodów wentylacyjnych powinny być szczelne, w szczególności na łączeniach
wzdłuż i poprzecznie. Izolacje przeciwwilgociowe powinny posiadać odpowiednią odporność na przenikanie
wilgoci na całej swojej powierzchni. Izolacje niewyposażone w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny posiadać
odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie osłon na ich zewnętrznej powierzchni.
4.3.3. OTWORY REWIZYJNE
Otwory rewizyjne zlokalizowane na przewodach wentylacyjnych umożliwiają oczyszczenie wnętrza
przewodów, a także innych elementów instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie ich w inny
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sposób niż przez otwory rewizyjne. Otworów rewizyjnych nie należy umieszczać w pomieszczeniach o
podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać
własności cieplnych, akustycznych, przeciwpożarowych oraz wytrzymałości i szczelności przewodów. W
otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych nie dopuszcza się ostrych krawędzi oraz
stosowania wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub i innych elementów stwarzających zagrożenie
dla zdrowia lub uszkodzenia urządzeń czyszczących.
Dla przewodów o przekroju kołowym i średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. Dla średni nominalnych większych od 200
mm minimalne wymiary otworów rewizyjnych wynoszą:
 300 mm (długość), 100 mm (obwód) dla średnicy przewodu 200 ≤ d ≤ 315;
 400 mm (długość), 200 mm (obwód) dla średnicy przewodu 315 ≤ d ≤ 500;
 500 mm (długość), 400 mm (obwód) dla średnicy przewodu d > 500.

Dla przewodów o przekroju prostokątnym minimalne wymiary otworów rewizyjnych wynoszą:
 300 mm (długość), 100 mm (szerokość) dla średnicy przewodu s ≤ 200;
 400 mm (długość), 200 mm (szerokość) dla średnicy przewodu 200 ≤ s ≤ 500;
 500 mm (długość), 400 mm (szerokość) dla średnicy przewodu s > 500.

W przypadku otworów rewizyjnych na końcu przewodów ich wymiary powinny być równe wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu.
4.4. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH
Krot.
Nr

Pow. Wys

Kub.

(wym/

Ilość

. (m)

(m3)

Pow./ Nawiew Wywiew

h)

os.

os.

(m3/h)

(m3/h)

pom.

Nazwa pomieszczenia

(m2)

0,01

Gabinet lekarski stomatologiczny

15,2

3,1

47,12

-

2

40

80

80

0,02

Gabinet lekarski

12,2

3,1

37,82

-

2

40

80

80

0,03

Pom. pomocnicze

5,2

3,1

16,12

3,1

-

-

50

50

0,04

Gabinet zabiegowy

16

3,1

49,6

-

2

40

80

80

0,05

Gabinet lekarski

12,7

3,1

39,37

-

2

40

80

80

0,06

Gabinet lekarski

12,7

3,1

39,37

-

2

40

80

80

0,07

Gabinet lekarski

12,5

3,1

38,75

-

2

40

80

80

0,08

Poczekalnia osób dorosłych i dzieci chorych

28,9

3,1

89,59

1,5

-

-

135

135

0,09

Przedsionek

6,4

3,1

19,84

-

-

-

-

-

0,1

WC

4,7

3,1

14,57

-

-

-

-

75

0,11

Rejestracja

15,2

3,1

47,12

-

3

25

75

75

0,12

Pom. socjalne

10,5

3,1

32,55

-

4

20

80

80

0,13

Toaleta

3,4

3,1

10,54

-

-

-

-

55

0,14

WC

1,8

3,1

5,58

-

-

-

-

50

13

0,15

Przedsionek WC

3,3

3,1

10,23

-

-

-

-

-

0,16

Gabinet szczepień

16,7

3,1

51,77

-

2

40

80

80

0,17

Gabinet lekarski

14,7

3,1

45,57

-

2

40

80

80

0,18

Poczekalnia dzieci zdrowych

16,4

3,1

50,84

1,5

-

-

76

76

0,19

Przedsionek

5,9

3,1

18,29

-

-

-

-

-

0,2

Pom. techniczne odpady medyczne

4,7

3,1

14,57

5,1

-

-

-

75

5.1. ZAKRES OPRACOWANIA – INSTALACJA WODOCIĄGOWA
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji zimnej wody użytkowej, ciepłej wody
użytkowej oraz cyrkulacji wody ciepłej dla budynku Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie
przy ul. Leszczynowej w Michałowie, gm. Poczesna.
5.2. OPIS TECHNICZNY
Zimna woda dostarczana będzie do budynku z projektowanego przyłącza wodociągowego,
natomiast źródłem ciepłej wody będzie projektowany kocioł gazowy zlokalizowany na parterze budynku.
Na przewodach zasilających zlewy, umywalki, miski ustępowe należy zamontować zawory
ćwierćobrotowe, natomiast na podejściach do zaworów ze złączką od węża należy zamontować zawór
antyskażeniowy HA.
Projektując armaturę i wyposażenie instalacji wodociągowej należy dobrać w oparciu o
uzgodnienia z inwestorem odnośnie baterii, kratek i pozostałych elementów wyposażenia budynku.
5.3. PRZEWODY POZIOME I PIONOWE
Projektowana instalacja zimnej wody użytkowej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wody ciepłej
wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego PP poprzez zgrzewanie mufowe przy użyciu zgrzewarek
elektrycznych. Temperatura pracy dla rur PP wynosi do 90ºC przy ciśnieniu pracy do 0,6 MPa.
Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić pod stropem oraz w bruzdach ściennych
zgodnie z częścią rysunkową zachowując spadek przewodów tak, aby zapewnić możliwość odwadniania
instalacji w najniższych miejscach załamań przewodów oraz możliwość odpowietrzenia poprzez punkty
czerpalne. Poziome przewody prowadzone przy suficie oraz przy punktach poboru wody należy mocować za
pomocą systemowych uchwytów. Przewody instalacji wodociągowej powinny być układane prostopadle lub
równolegle do ścian.
5.3.1. TULEJE OCHRONNE
Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy stosować tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu o co najmniej 2
cm przy przejściu przez przegrodę pionową oraz o co najmniej 1 cm przy przejściu przez przegrodę
poziomą. Tuleja ochronna powinna być dłuższa o około 5 cm z każdej strony od grubości przegrody
pionowej oraz o około 2 cm z każdej strony przy przejściu przez przegrodę poziomą. W tulei ochronnej nie
może znajdować się żadne połączenie rury.
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Tuleje ochronne powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. W przypadku
przejść przez przegrody p.poż. przejście wykonać zachowując parametry przegrody oddzielenia p.poż.
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.
Przestrzeń pomiędzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna powinna być wypełniona materiałem
elastycznym niedziałającym korozyjnie na przewód instalacyjny.
5.4. ARMATURA
Projektowana armatura powinna być dobrana w taki sposób, aby spełniała warunki pracy instalacji,
na której została zainstalowana.
Armatura powinna zostać zamontowana w miejscu dostępnym i umożliwiającym jej obsługę oraz
konserwacje. Należy instalować armaturę zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armaturę odcinającą należy zainstalować na każdym
odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę do lokalu mieszkalnego lub punktu czerpalnego.
Armaturę spustową należy montować w najniższych punktach instalacji oraz w miejscach podejść
pionów przed armaturą odcinającą w celu opróżnienia instalacji z wody po odcięciu pionów. Powinna być
zaopatrzona w złączkę do węża umożliwiającą kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
5.5. IZOLACJA CIEPLNA
Przewody instalacji wodociągowej, w szczególności cieplej wody użytkowej i cyrkulacji narażone na
intensywny dopływ powietrza zewnętrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie
nieogrzewane powinny posiadać izolacje cieplna zabezpieczająca przez nadmiernymi stratami ciepła.
Izolacja cieplna przewodów instalacji centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania
minimalne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422.
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów.
Minimalna grubość izolacji cieplnej

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

1

Średnica wewnętrzna do 22 mm

20 mm

2

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

30 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

Równa średnicy wewnętrznej rury

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm

100 mm

Przewody
5

i

przechodzące

armatura
przez

wg

ściany

(materiał 0,035 W/(m∙K) (1)

poz.
lub

1-4

stropy,

½ wymagań z poz. 1-4

skrzyżowania przewodów
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4,
6

ułożone

w

komponentach

między

ogrzewanymi

budowlanych

pomieszczeniami

½ wymagań z poz. 1-4

różnych użytkowników
7

Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze

6 mm
15

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone

8

40 mm

wewnątrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone

9

80 mm

na zewnątrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody

10

instalacji

prowadzone wewnątrz
Przewody

11

wody

lodowej

50% wymagań z poz. 1-4

budynku(2)

instalacji

wody

lodowej

50% wymagań z poz. 1-4

prowadzone na zewnątrz budynku(2)

Uwaga:
(1)przy

zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy

odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej
(2)izolacja

cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Izolacja cieplna powinna być wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po próbie szczelności instalacji i
potwierdzeniu robót protokołem odbioru. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem.

6.1. ZAKRES OPRACOWANIA – INSTALACJA KANALIZACJI
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji kanalizacji dla budynku Ośrodka
Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie przy ul. Leszczynowej w Michałowie, gm. Poczesna.
6.2. OPIS TECHNICZNY
Projektowana
Zaprojektowano

piony

instalacja

kanalizacji

kanalizacyjne

zostanie

wyprowadzone

rozprowadzona
ponad

dach

w
oraz

gruncie

pod

zakończone

budynkiem.
wywiewkami

kanalizacyjnymi. Ujście ścieków odbywać się będzie poprzez projektowane przyłącze kanalizacyjne
Przewody instalacji kanalizacji prowadzić po powierzchni ścian wewnętrznych budynku oraz zgodnie
z częścią rysunkowa. Mocowanie przewodów do konstrukcji budynku obywa się za pomocą uchwytów lub
obejm.
6.3. PRZEWODY POZIOME I PIONOWE
Instalacja kanalizacji wewnątrz budynku wykonana zostanie z rur i kształtek PVC odpornych na
temperaturę w przepływie ciągłym 75ºC oraz temperaturę w przepływie chwilowym 95ºC. Instalacja
kanalizacji zewnętrznej lub pod posadzką wykonana zostanie z rur PVC-U klasy S z uszczelnieniem.
Przewody instalacji kanalizacji prowadzić po powierzchni ścian wewnętrznych budynku w zabudowie
g-k, a temperatura pomieszczeń, przez które prowadzona będzie instalacja nie może być niższa niż 0ºC. W
przypadku prowadzenia przewodów przez pomieszczenia o temperaturze niższej niż 0ºC należy zaizolować
przewody kanalizacji. Piony na całej swojej długości powinny mieć jednakową średnicę nie mniejszą od
największej średnicy podejścia do rozpatrywanego pionu. Dopuszcza się zredukowaną średnice powyżej
najwyżej położonego przyboru sanitarnego, na odcinku wentylacyjnym. Rury wentylacyjne pionów
najwyższej kondygnacji należy wyprowadzić ponad dach na ok. 0,5-1,0 m i zakończyć wywiewką.
Wszelkie zmiany kierunku pionu należy wykonywać łagodnymi łukami, kolanami o maksymalnym
kacie 45ºC. W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sieć odpływową należy stosować rewizje
kanalizacyjne umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sieć odpływową umieszczoną pod posadzką
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podłogi należy wyposażyć w czyszczaki umieszczane w odległości nie większej niż 15m. Przewody sieci
odpływowej umieszczone w ziemi należy prowadzić równolegle i prostopadle do przegród budowlanych, tak,
aby nie zagrażały stateczności konstrukcji budynku.
Przejścia przez stropy należy wykonać w tulejach ochronnych o średnicy większej o 50 mm niż
średnica pionu. Tuleja ochronna powinna wystawać o ok. 3 cm ponad powierzchnie podłogi. W tulejach nie
może znajdować się żadne łączenie rur, a przestrzeń pomiędzy rura a tuleją powinna być wypełniona
materiałem elastycznym o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa przegrody.
6.3.1. MINIMALNE ŚREDNICE POZIOMYCH I PIONOWYCH PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH
Poziome przewody kanalizacyjne należy układać zachowując minimalne spadki, które wynoszą
odpowiednio dla:
 Dla rur o średnicy mniejszej niż DN100 – 2-3%;
 Dla rur o średnicy DN100 – 2%;
 Dla rur o średnicy DN125 – 1,7%;
 Dla rur o średnicy Dn150 – 1,5%.
Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych dla pojedynczych przyborów wynoszą:
 DN40 – dla umywalki, pisuaru, bidetu;
 DN50 – dla wanny, zlewozmywaka, brodziku;
 DN100 – dla miski ustępowej.
Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych dla podejść zbiorowych wynoszą:
 DN50 – przy długości podejścia nie większej niż 6 m;
 DN75 oraz DN 110 – przy długości nie większej niż 10m.
Przy dłuższych podejściach zbiorowych należy stosować dodatkowa wentylację.
Minimalne średnice pionowych przewodów kanalizacyjnych wynoszą:
 DN75 – dla pionów bez miski ustępowej;
 DN110 – dla pionów z miską ustępową.

6.4. PRZYBORY I URZĄDZENIA KANALIZACYJNE
Przybory sanitarne można mocować bezpośrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej
ścianki instalacyjnej w sposób umożliwiający właściwe użytkowanie i łatwy demontaż. Do montażu należy
używać wsporników, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w przypadku misek ustępowych kołków
rozporowych lub stelaży podtynkowych. Zlewozmywaki i zlewy w pomieszczeniach kuchni zbiorowego
żywienia powinny posiadać dodatkowo separatory tłuszczu i skrobi.
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym powinny być wyposażone w
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia
spłukujące. Wszystkie przybory sanitarne powinny być wyposażone w zamknięcia wodne o wysokości
minimalnej:
 Dla wszystkich przyborów oprócz misek ustępowych – 50mm;
 Dla misek ustępowych – 100mm.
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Wysokość montażu przyborów sanitarnych mierzona od podłogi do górnej krawędzi przyboru powinna
wynosić odpowiednio:
 Dla umywalki – 0,75-0,80m;
 Dla umywalki w przedszkolu – 0,60m;
 Dla zlewu – 0,50-0,60m;
 Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy stojącej – 0,85-0,90m;
 Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy siedzącej – 0,75m;
 Dla pisuaru dla dorosłych – 0,65m;
 Dla miski ustępowej wiszącej dla dorosłych – 0,40m;
 Dla miski ustępowej wiszącej dla dzieci – 0,35m;
 Dla miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych – 0,45-0,50m.
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ADRES INWESTYCJI:

Ośrodek Zdrowia w Nieradzie
z siedzibą w Michałowie
ul. Leszczynowa, 42-262 Michałów,
gm. Poczesna
dz. nr 27/6, obręb Michałów-0008
jednostka ewid. Poczesna – 240413_2

INWESTOR:

Gmina Poczesna
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna

Imię i nazwisko projektanta:
mgr inż. Seweryn Urbański
ul. Bialska 43/11 , 42-208 Częstochowa

mgr inż. Seweryn Urbański
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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Część opisowa:
1.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów:
Zakres robót obejmuje instalację źródła ciepła, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, wodociągową oraz kanalizacyjną w budynku Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w
Michałowie przy ul. Leszczynowej w Michałowie, gm. Poczesna.

2.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Budynek Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie, ul. Leszczynowa, 42-262 Michałów,
gmina Poczesna, dz. nr. 27/6, obręb Michałów-0008, jednostka ewid. Poczesna - 240413_2.

3.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Rusztowania o wysokości powyżej 1 m służące podczas montażu przewodów instalacyjnych.

4.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia:

 Upadek na niższy poziom występujące przy pracy na rusztowaniach powyżej 1m – zagrożenie średnie
występujące przez cały czas trwania montażu instalacji;
 Skaleczenia, otarcia, zranienia w wyniku kontaktu z ostrymi narzędziami, powierzchniami itp. –
zagrożenie średnie występujące przez cały czas trwania prac montażowych.
5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych:
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Należy również powiadomić
pracowników o występujących zagrożeniach wskazanych w punkcie 4 informacji o bezpieczeństwie i
ochronie zdrowia. Szkolenie powinna przeprowadza osoba posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

6.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub
w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

 Miejsce wykonywania robót montażowych należy zabezpieczyć taśmami, barierkami oraz tablicami
ostrzegawczymi wyznaczając sprawna komunikację oraz uniemożliwiając dostanie się osób
postronnych;
 Należy używać wyłącznie sprawnych i atestowanych urządzeń i narzędzi;
 Każdy pracownik musi stosować elementy ochrony zdrowia takie jak: kaski, pasy asekuracyjne, itp.;
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V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
1. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Sewerynowi Urbańskiemu

mgr inż. Seweryn Urbański
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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2. Zaświadczenie o przynależności Pana Seweryna Urbańskiego do Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Seweryn Urbański
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Pani Kamili Dziubek

mgr inż. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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mgr inż. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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4. Zaświadczenie o przynależności Pani Kamili Dziubek do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa

mgr inż. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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