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OPIS TECHNICZNY .
do projektu zmiana sposobu uŜytkowania części pomieszczeń parteru budynku wielorodzinnego
z funkcji hotelowej na potrzeby świetlicy wielopokoleniowej organizowanej przy OPS w Gryfinie

I. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuje tematykę projektu budowlanego z zakresu instalacji
centralnego ogrzewania , oraz instalacji wod-kan w ramach adaptacji
pomieszczeń na potrzeby świetlicy wielopokoleniowej organizowanej przy OPS
w Gryfinie .
Przy projektowaniu instalacji nawiązano się do istniejącego stanu instalacji c.o.
raz wod-kan .
II.CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.
Dla potrzeb pomieszczeń powstałych z adaptacji pomieszczeń i w oparciu o
projekt branŜy budowlano-architektnicznej przewiduje przeprowadzenie prac
związanych z przebudową pomieszczeń oraz instalacji sanitarnych.
III.PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA.
1. Instalacja c.o..
Zaprojektowano wykorzystanie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.
Obecnie w pomieszczeniach istnieje instalacja wodna systemu zamkniętego z
wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego zasilana z węzła cieplnego.
Jako elementy grzejne istnieją grzejniki kompaktowe o podłączeniu z dołu .
Grzejniki posiadają wbudowany na zasilaniu zawory ,korek zaślepiający i
odpowietrznik.
Dla nowych pomieszczeń przeprowadzono sprawdzające obliczenia
zapotrzebowania na ciepło. Zapotrzebowanie ciepła wyliczono przy pomocy
programu obliczeniowego Kan OZC.
Parametry czynnika grzejnego istniejącej instalacji parametrów =90/70oC.
Po porównaniu potrzebnego – wyliczonego zapotrzebowania na ciepło z mocą
zainstalowanych grzejników stwierdza się iŜ grzejniki istniejące charakteryzują
się większą mocą grzejną niŜ to jest konieczne.
Jednak ze względów oszczędnościowych pozostawia się istniejące grzejniki
gdyŜ moc ich moŜna ograniczyć nastawą zaworu grzejnikowego.
Ponadto przed przegrzaniem pomieszczeń zabezpieczają samoczynne głowice
zaworów termostatycznych.
W nowopowstałych pomieszczeniach przewiduje się zamontowanie nowych
grzejników z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o.
Nowe odcinki instalacji c.o. wykonać z rur miedzianych w nawiązaniu do
istniejącej instalacji.
Rury powinny posiadać aprobatę, potwierdzoną deklaracją zgodności z
aprobatą techniczną przez producenta lub dostawcę.
Rura miedziana powinna posiadać trwałe oznakowanie wg EN 1057(informacje
o numerze normy dotyczącej wymagań jakościowych, średnicy zewnętrznej i
grubości ścianki w mm, stanie kwalifikacyjnym – oznaczenie twardości, znak
identyfikacyjny producenta, datę produkcji, dodatkowo: gatunek miedzi
Stan powierzchni rur ma bardzo istotny wpływ na jakość połączeń i odporność
na korozję.
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Łączniki.
Łączniki rozłączne stosować na podłączeniach armatury i urządzeń do
instalacji. NaleŜy stosować wyłącznie łączniki wykonane fabrycznie,
posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania. Łączniki miedziane
muszą być wykonane z tego samego gatunku miedzi, co rury miedziane i
spełniać te same wymagania co do składu chemicznego. KaŜdy łącznik
powinien być trwale i czytelnie oznakowany znakiem identyfikacyjnym
producenta, średnicą nominalną pasującej do niego rury oraz wymiarem gwintu
(dla łączników z gwintem) oraz znakiem jakości (jeśli taki został przyznany).
Łączenie instalacji z miedzi.
Rury miedziane o jednakowej średnicy moŜna łączyć przy pomocy lutowania
kapilarnego lutem miękkim, przy czym niedozwolone jest łączenie doczołowe
zestawianych elementów. Do lutowania powinno uŜywać się lutów
wyprodukowanych zgodnie z normą DIN 8513 i posiadających odpowiedni
certyfikat lub deklarację zgodności.
Bezpośrednio przed lutowaniem naleŜy oczyścić powierzchnię łączonych
elementów, tak by usunąć wszelkie zabrudzenia i tlenki, do stanu metalicznego
połysku. Czyszczenie mechaniczne wykonać się przy pomocy włókna
tworzywowego, wełny stalowej lub płótna szmerglowego o ziarnistości do 240,
natomiast powierzchnie wewnętrzne wyczyścić szczotkami stalowymi. Ubytki
materiału przy czyszczeniu nie powinny być duŜe. Zatłuszczenie rury usunąć
chemicznie – trójchlorkiem etylu lub alkoholem etylowym.
Rury miedziane naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów mocujących
rozstawionych średnio co 1,25 m dla rur o średnicy 16 mm, i co 2,0 m dla 22
mm. Odległości te moŜna zwiększyć dla odcinków rur prowadzonych pionowo –
do 30% dla rur o średnicach do 22 mm i o 10% dla pozostałych.
Cięcie i gięcie rur.
Do cięcia rur miedzianych twardych zaleca się stosowanie obcinaków krąŜkowych,co zapewni wykonanie cięcia rury w płaszczyźnie prostopadłej do jej osi.
Kontrola połączeń.
Po zastosowaniu topnika w instalacji z rur miedzianych naleŜy usunąć powstały
na złączu szklisty nalot przy pomocy szczotki drucianej.
Kontrola połączenia polega na ocenie wizualnej – czy pojawiła się wypływka na
całym obwodzie krawędzi kielicha, świadcząca o właściwym wypełnieniu
szczeliny lutem oraz zastosowaniu właściwego spoiwa.
NaleŜy sprawdzić, czy łączone elementy pozbawione są tłuszczu.
Wadliwe połączenie naleŜy wyciąć i wykonać nowe.
Armatura .
NaleŜy sprawdzić działanie istniejących zaworów grzejnikowych i ewentualnie
w przypadku zastrzeŜeń do prawidłowości ich działania wymienić na nowe. Jako
armaturę odcinającą przy grzejnikach stosować zawory grzejnikowe proste
wraz z głowicami termostatycznymi umoŜliwiającymi indywidualną regulację
temperatury pomieszczeń przez uŜytkowników.
Na gałązkach powrotnych montować zawory odcinające proste RLV Danfoss.
W celu zrównowaŜenia przepływów przez grzejniki i wyregulowaniu
hydraulicznych oporów hydraulicznych w instalacji centralnego ogrzewania
naleŜy ustawić nastawy .
Próba szczelności.
NaleŜy przeprowadzić próby szczelności instalacji w obecności inwestora.
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Przed przeprowadzeniem próby szczelności instalację napełnić zimną wodą ,
dokładnie odpowietrzyć i pozostawić w takim stanie 24 godz.
Ciśnienie próbne powinno wynosić 0,4 MPa w czasie 24 godz .
NaleŜy przeprowadzić próbny rozruch na gorąco i ewentualne niezgodności
grzania skorygować nastawami wstępnymi na zaworach grzejnikowych.
2. Instalacja wod-kan.
Projektowane przybory sanitarne podłączyć do istniejących pionów
kanalizacyjnych. Ciepłą i zimną wodę uŜytkową doprowadzić do projektowanych
punków czerpalnych poprzez włączenie się do istniejących pionów przy pionie
kanalizacyjnym oznaczonym jako K1.
Projektuje się instalację zimnej ciepłej wody której zadaniem będzie
doprowadzenie wody do baterii czerpalnych nad umywalkami i dla płuczek
ustępowych.
W pobliŜu miejsca włączenia zamontować zawór odcinający kulowy a nastepnie
wodomierz skrzydełkowy DN15mm.
Instalację cyrkulacji ciepłej wody naleŜy podłączyć do istniejącego poziomu
cyrkulacji w piwnicy.
Projektuje się instalację z rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowe z barierą
antydyfuzyjną łączonych złączkami mechanicznymi zaciskowymi ułoŜonymi
pod posadzką.
Dobrano rury z przekładką albuminową PE-RT/AL./PE-RT
MoŜna stasować inne rury posiadające dopuszczenia do stosowania oraz
atesty. Poziomy doprowadzające wodę ciepłą i cyrkulację prowadzić pod
podłogą w izolacji termicznej a wodę zimną w peszlach.
Kanalizację wykonać w nawiązaniu się do istniejącego pionu kanalizacyjnego.
Stosować rury kanalizacyjne PCV kielichowe z uszczelka gumową.
Próba szczelności.
Instalację po wykonaniu poddać próbie szczelności i wytrzymałości na ciśnienie
0,66 MPa w czasie 24 godzin.
Jeśli po ustabilizowaniu się ciśnienia i temperatury czynnika próby, nie nastąpi
spadek ciśnienia (mierzony na stanowisku pomiarowym manometrem klasy 1,
posiadającym zatwierdzenie typu i legalizację) moŜna instalację uznać za
szczelną. Z przeprowadzonej próby naleŜy sporządzić protokół podpisany przez
inwestora i wykonawcę.

IV. Uwagi końcowe.
1.Całość prac wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót Bud. - MontaŜowych cz. II oraz z obowiązującymi
normami i przepisami.

Opracował : ...................................
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BiOZ NA BUDOWIE.
OBIEKT :
Instalacja centralnego ogrzewania oraz wod-kan w adaptowanym lokalu na
potrzeby na potrzeby świetlicy wielopokoleniowej organizowanej przy OPS w Gryfinie.
INWESTOR : Miasto Gryfino
PROJEKTANT / AUTOR INFORMACJA
mgr inŜ. Bogdan Jankowski zam. 71-202 Szczecin ul. Reduty Ordona 32

CZĘŚĆ OPISOWA
Zakres robót, kolejność realizacji.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Instalacja wod-kan i c.o..
Prace demontaŜowe instalacji ,montaŜ instalacji
c.o. i wod-kan ,
budynek zamieszkały wielo-rodzinny a w części
parterowej przeznaczony na usługi..

Elementy zagospodarowania działki, które mogą
stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi.
Przewidywane zagroŜenia występujące podczas
realizacji robót budowanych:
• skala i rodzaj zagroŜeń
• miejsce i czas występowania

Nie dotyczy.

MoŜliwość
poparzenia
przy
pracach
spawalniczych.
Konieczne
przestrzeganie
przepisów p.poŜ. przy pracach spawalniczych .
Skala zagroŜenia mała przy stosowaniu
wymaganych zabezpieczeń.
Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników Przypomnienie o zasadach pracy na wysokości i
przed przystąpieniem do realizacji robót konieczności
stosowania
wymaganych
szczególnie niebezpiecznych
zabezpieczeń.
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające
niebezpieczeństwom
wynikającym
z
wykonywania robót w strefach szczególnego
Nie dotyczy.
zagroŜenia zdrowia.

Opracował : ……………………..
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