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I.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie rewizji projektu wykonawczego przyłącza ciepłowniczego opracowano na
podstawie umowy zlecenia, projektu budowlano-architektonicznego, z uwzględnieniem
wytycznych Inwestora oraz na podstawie obowiązujących w chwili opracowania norm
i przepisów dotyczących projektowania i wykonawstwa instalacji m.in.:
 PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych;
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi
zmianami;
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. nr 121, poz.1138).
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 roku w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi
zmianami (Dz. U. nr 169, poz.1650)
II.

ZAKRES OPRACOWANIA

Rewizję projekt wykonawczego przyłącza ciepłowniczego opracowano dla „Budowa
budynku miejskiej biblioteki publicznej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z infrastrukturą
zewnętrzną, parkingiem, chodnikami” w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego dz.
nr ewid. 1614, 1612, 483/8, 1607 Obręb 0003 Dziedzice, podyktowana jest chęcią rezygnacji z
komory betonowej w sąsiedztwie budynku Starej Kablowni. W rozwiązaniu bazowym komora
betonowa miała za zadanie umożliwić pokonanie różnicy wysokość wynikającej ze skarpy przy
parkingu Starej Kablowni. W komorze znajdowały się również zawory umożliwiające
odwodnienie części przyłącza ciepłowniczego. Niniejsza opracowanie zmienia w/w rozwiązanie
na takie w którym różnica wysokość pokonywana jest ciepłociągiem prowadzonym w gruncie
(zgodnie z krzywizną skarpy), a odwodnienie odbywa się zaworami umieszczonymi w
tradycyjnej studni zaworowej.
Dokumentację rewizji projektu wykonawczego czytać wyłącznie z bazowym projektem
wykonawczym.
III.

PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE
1.

Zmiana 1.: 1. Opis rozwiązania – przyjmuje brzmienie

Projekt zakłada wykonanie przyłącza ciepłowniczego z wyznaczonego warunkami punktu
do pomieszczenia wymiennikowni na parterze budynku biblioteki. Zgodnie z ustaleniami z PIM
Sp. z o.o. przyłącze bierze swój początek na terenie działki należącej do centrum handlowego
„Stara Kablownia”. Tam następuje włączenie do sieci preizolowanej podziemnej o średnicy
2x100/200. Następnie przyłącze ciepłownicze zostanie wprowadzane pod powierzchnię
parkingu CH „Stara Kablownia” i prowadzone w kierunku budynku biblioteki.
Na przyłączu projektuje się dwa punkty odwadniające, zawory preizolowane sekcyjne i
odpowietrzenie. Z uwagi na różnicę terenu przy budynku „Starej Kablowni” projektuje się
prowadzenie ciepłociągu zgodnie z krzywizną skarpy przy parkingu.
Z uwagi na fakt, iż działka Biblioteki Miejskiej znajduje się po przeciwległej, względem
początku przyłącza, stronie drogi ulicy Ignacego Jana Paderewskiego, konieczne jest
wykonanie przepychu pod drogą. Przepychu bierze swój początek w rejonie wjazdu na parking
starej kablowni i ma być prowadzony w kierunku przedmiotowej działki. Technika bezwykopowa
została narzucona uzgodnieniem Zarządcy drogi. W celu przeprowadzenia przyłącza
ciepłowniczego wyłącznie w jednej rurze osłonowej, w rejonie przejścia pod drogą przyłącze
projektuje się z rur TWIN (dwie rury przewodowe w jednej osłonowej)
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W miejscu wejścia do bryły budynku projektuje się komorę piaskową zapewniającą
kompensację ciepłociągu.
2.

Zmiana 2.: 3. Przyłącze ciepłownicze – przyjmuje brzmienie

Przyłącze ciepłownicze projektuje się rur stalowych bez szwu preizolowanych typ Logstor
seria „1” oraz Logstor TWIN seria „1” wraz z instalacją alarmową impulsową. Stosować kształtki
i armaturę preizolowaną prefabrykowaną z instalacją alarmową impulsową. Z uwagi na
rozmiary (długość ramion i odejść) dopuszczane jest stosowanie kształtek stalowych z
koniecznością wykonywania izolacji w późniejszym czasie.
3.

Zmiana 3.: 3.1. Układanie rur – przyjmuje brzmienie

Przewody w wykopie należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym na odpowiednio
rozstawionych podkładach drewnianych 10x10cm, które po montażu należy usunąć lub na
poduszkach piaskowych. Minimalna grubość podsypki piaskiem 10cm. Przyłącze układać
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami umożliwiającymi odwodnienie i odpowietrzenie
poszczególnych sekcji przyłącza ciepłowniczego. Po zakończeniu prac rurociągi obsypać 10cm
warstwą piasku a następnie wykop zasypać gruntem rodzimym 20cm warstwa ubijając każdą z
warstw.
Ciepłociąg biegnący pod częścią parkingu „Starej Kablowni” (rejon wjazdu) oraz pod drogą
ulicy Ignacego Jana Paderewskiego układać poprzez wprowadzenie przewodu typu TWIN do
rury osłonowej ułożonej wcześniej technologią przepychu. Przewód TWIN wprowadzać po
uprzednim zainstalowaniu na przewodzie ciepłowniczym płoz centrujących.
4.

Zmiana 4.: 3.5. Przejścia instalacyjne – przyjmuje brzmienie

Przejścia przez przegrody budowalne wykonać jako szczelne, stosując łańcuchy
uszczelniające ŁU prod. Integra Gliwice osadzane we wcześniej przygotowanych otworach
montażowych na etapie prac betoniarskich. Przejście przez przegrodę budynku (wejście do
komory piaskowej) uszczelnić łańcuchem w rozmiarze ŁU-1.
Przy ścianie zewnętrznej od strony wewnętrznej w obrębie przejścia szczelnego wykonać
studnie wejściową (piaskową) którą po montażu przejścia należy zasypać piaskiem i
zabezpieczyć blachą lub kratką WEMA, zrównując powierzchnię zabezpieczenia z posadzką
pomieszczenia.
5.

Zmiana 5.: 4. Zawory odcinające – przyjmuje brzmienie

Projektuje się zawory odcinające sekcyjne dzielące długość przyłącza na kilka sekcji – z
uwagi na uwarunkowania terenowe nie ma możliwości zaprojektowania przyłącza ze stałym
spadkiem w jednym kierunku.
Projektuje się zawory odcinające prefabrykowane PN25. Projektuje się zawory z dostępem
z powierzchni terenu poprzez właz studni zaworowej. Studnie zaworową należy wykonać jako
chłonną bez dennicy betonowej. Krąg betonowy dn1000mm ułożyć na fundamencie z bloczków
betonowych. Studnie zakończyć pokrywą lekką z włazem dostosowanym do typu nawierzchni
której jest osadzony.
6.

Zmiana 6.: Komora ciepłownicza

Punkt wraz z podpunktami zostaje anulowany.
IV.

UWAGI KOŃCOWE

Powyższe opracowanie zostało wykonane z obowiązującymi normami oraz przepisami.
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1997r.
(Dz.U. Nr 24 z dnia 23.02.2003r.). Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym. Dobór
ewentualnych zamienników urządzeń i materiałów wykonawca winien konsultować
z projektantem drogą pisemną i uzyskać aprobatę na ich zastosowanie. Wszelkie zmiany
w stosunku do powyższej dokumentacji bez uprzedniej zgody projektanta będą traktowane jako
samowola budowlana jednocześnie zwalniając
projektanta z odpowiedzialności za
projektowany i realizowany obiekt i przenosząc je na wykonawcę robót.
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Żory 05.04.2019

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dokumentacja projektowa, obejmująca rewizję projektu wykonawczego dla inwestycji
pn.:
BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DLA
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH.

zlokalizowanej:
Czechowice-Dziedzice, ul. Paderewskiego dz. nr ewid. 1614, 483/8, 483/2, 484/3, 489/13,
Obręb 0003 Dziedzice
sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (PRAWO
BUDOWALNE Dz.U. poz. 1332 z 2017r).
projektował:
mgr inż. Serwacy Pierchała
Nr upr. 1935/95

sprawdził:
mgr inż. Adam Stefaniak
Nr upr. SLK/4254/PWOS/12
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