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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.Podstawa opracowania.

• zlecenie Inwestora,
• mapa sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500
• wizja lokalna w terenie.
• uzgodnienia z Inwestorem,
• Poradnik techniczny 
• obowiązujące normy i przepisy oraz literatura branŜowa

Cel i zakres opracowania.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przebudowa istniejącego przyłącza cieplnego (ogrzewanie + ciepła woda
uŜytkowa z cyrkulacją). Istniejące przyłącze cieplne wykonano bez inwentaryzacji z materiałów nie
zapewniających  właściwej  ochrony  cieplnej  (izolacji).  Zachodzi  zatem  konieczność  jego
przebudowy (modernizacji) polegającej na całkowitej wymianie. 
Opracowanie obejmuje przebudowę przyłącza cieplnego z istniejącej kotłowni (w budynku nr 4) do
budynków nr 2 i nr 3. Przebudowę zaprojektowano po trasie zbliŜonej do istniejącej.

Opis sieci cieplnej.Opis sieci cieplnej.

Projektuje się przyłącze:
• cieplne (grzewcze) o parametrach wody 80/60°C,  dwu-przewodowe z rur preizolowanych

PEX typu MR-6/II – rura o średnicy nominalnej 2*Dn=40 - np. MR-6/II-50+50 w izolacji
(rura zewnętrzna D=110 mm). 

• Ciepła woda + cyrkulacja o temp. max 600C, dwu-przewodowe z rur preizolowanych PEX
typu MR-10/II – rura o średnicy nominalnej 2*Dn=25 – np. MR-10/II-32+32 w izolacji
(rura zewnętrzna D=110 mm). 

Dopuszcza  się  wykonanie  alternatywne  -  z  rur  standardowych  bez  szwu  wraz  z  kompletem
wyposaŜenia stosowanego w tej technologii. 

Trasę przebiegu przyłącza  przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz na profilu.
Rury  układane  będą  równolegle  obok  siebie,  bezpośrednio  w  gruncie  na  podsypce  z  piasku.
Zastosowano giętki system rurowy izolowany. 
W miejscach przejść rurociągów preizolowanych przez przegrody budowlane  zastosować przejścia
P-110, wykonać jako szczelne, otwory wykonywać wiertnicą. 
Na wyjściu z kotłowni zastosować podejścia za pomocą kolan typu MK6 (co) i MK-10 (cwu) oraz
kształtki typu „Y”. W kaŜdym z budynków na wejściu i wyjściu zamontować zawory odcinające
kulowe oraz zawory spustowe.
Przyłącza zaprojektowano w układzie samokompensującym się. 
Do przejścia przez budynek nr 2 wykorzystać istniejące przyłącze w piwnicy budynku – dobry stan
techniczny. Podłączenie budynku nr 3, zgodnie z wytycznymi zamawiającego - wykonać montując
rurociągi   pod stropem piwnicy – doprowadzić  do pomieszczenia byłej  kotłowni  i  połączyć  z
istniejącą instalacją. Rurociągi zaizolować otulinami PU w płaszczu z PE.

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem, wejście w pas drogi powiatowej.

W miejscach kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i zbliŜeniach do nich, roboty ziemne



naleŜy wykonywać ręcznie. Na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych załoŜyć rury
osłonowe. SkrzyŜowania i zbliŜenia z infrastrukturą  telekomunikacyjną wykonać zgodnie z
wymogami normy zakładowej  TP: ZN-96/TP S.A.–004 oraz warunkami uzgodnienia załączonego
do opracowania. W miejscach skrzyŜowań istniejące kable zabezpieczyć rurami ochronnymi typu
AROT po 1,5 m z kaŜdej strony. W przypadku wystąpienia innych kolizji, sposób jej rozwiązania
uzgodnić z projektantem i uŜytkownikiem (właścicielem) sieci podziemnej.

Przejście przez drogę powiatową na warunkach określonych w decyzji ZDP/5443-1/28/2012 z dnia
20-08-2012 załączonej do opracowania. Pod jezdnią z płyt drogowych – rury ochronne stalowe
Dn=150 mm. Zasypka z gruntu niewysadzinowego, stopień zagęszczenia do Is=0,97.

Uwagi montaŜowe.

Całość robót wykonać zgodnie z instrukcjami montaŜowymi producenta zawartymi w Poradniku
Technicznym. Łączenie rur wykonywać wyłącznie w budynkach (za wyjątkiem wyjścia z kotłowni
– zastosować połączenia systemowe i zaizolować). Odcinki zewnętrzne naleŜy wykonać z całych
odcinków - bez złącz. Układanie rur w wykopie i montaŜ wykonywać ściśle wg instrukcji
montaŜowych. śadne odstępstwa od w/w instrukcji są niedozwolone. Przejścia rur preizolowanych
przez ściany budynków wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Próba ciśnieniowa.

Po wykonaniu robót naleŜy wykonać  próbę  hydrauliczną  na zimno zgodnie z PN-92/M-34031.
Próbę  naleŜy  uznać  za  pozytywną  jeŜeli  po  odpowietrzeniu  rurociągów  i  ponownym  nabiciu
ciśnienia przez 20 min. nie nastąpi spadek ciśnienia. Przeprowadzić płukanie.

Uwagi dla wykonawcy robótUwagi dla wykonawcy robót

• przestrzegać naleŜy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• roboty przy budowie sieci cieplnej naleŜy prowadzić zgodnie z  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z zasadami BHP,
• dbać o naleŜyty stan maszyn i urządzeń , a takŜe o porządek w miejscu pracy,
• zawiadomić przełoŜonych o zauwaŜonym wypadku, zagroŜeniu Ŝycia lub zdrowia

człowieka
• przed rozpoczęciem robót zapoznać się z dokumentacją projektową i dokonać wizji

lokalnej 
• zastosowane materiały powinny posiadać dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie i nie powinny wywoływać ujemnego wpływu na ludzi i otaczające
środowisko ponad przewidziane normami.

Opracował :

mgr inŜ. Marek Jatkowski
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• Zakres robót.
Przyłącze cieplne.

• Istniejące obiekty budowlane.
Istniejące uzbrojenie terenu, droga powiatowa, budynki, instalacje.

• Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagroŜenie przy wykonywaniu prac.
Uzbrojenie podziemne, instalacje.

• Przewidywane zagroŜenia.
MoŜliwość  przysypania  ziemią  w  miejscu  i  czasie  prowadzenia  robót  ziemnych,  potrącenia  upadki,
poraŜenie prądem.

• Instrukta Ŝe BHP.
Szkolenia pracowników naleŜy przeprowadzić  jako szkolenie wstępne, okresowe i  na stanowisku pracy.
Odbyte szkolenia naleŜy potwierdzić na piśmie i załączyć do akt osobowych. Nie wolno dopuścić do pracy
pracowników  bez  odpowiednich  kwalifikacji  i  szkoleń  w  zakresie  bhp.  Bezpośredni  nadzór  nad
pracownikami  ich  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  spoczywa  na  kierowniku  budowy  (majstrze)  W
przypadku  stwierdzenia  bezpośredniego  zagroŜenia  dla  Ŝycia  lub  zdrowia  ludzi  naleŜy  bezzwłocznie
wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia zagroŜenia.

• Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegające  niebezpieczeństwom
wykonywania robót oraz wytyczne do prowadzenia prac.

Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie  placu  budowy naleŜy  wykonać  przed  rozpoczęciem robót  w  zakresie,  co  najmniej:
ogrodzenia terenu i  wyznaczenia stref  niebezpiecznych,  wykonaniu  dróg,  wyjść  i  przejść  dla  pieszych,
zapewnienia  energii  i  wody,  zapewnienia  oświetlenia,  urządzenia  składowiska  materiałów,  zapewnienia
zaplecza sanitarnego.
Roboty ziemne.
Głębokości  wykopów podano w części  graficznej  opracowania.  Wykopy wykonywać  ręcznie z  pełnym
odeskowaniem ścian w miejscu montaŜu uzbrojenia i w pobliŜu ( 2 m przed i 2 m za skrzyŜowaniem z
uzbrojeniem  podziemnym).  Pozostałe  wykopy  moŜna  wykonywać  mechanicznie  z  bezpiecznym
nachyleniem skarp nie większym niŜ  1:1,5. W przypadku wystąpienia wód gruntowych do odwodnienia
wykopów zastosować  igłofiltry.  UłoŜone rury obsypać  ręcznie z ubiciem do wysokości 30 cm piaskiem
drobno i średnioziarnistym. PowyŜej warstwy ochronnej rury, zasypkę wykonywać z gruntu rodzimego z
mechanicznym zagęszczaniem warstwami, co 20 cm. 
Roboty ziemne – podstawowe zasady BHP.



Wykopy wykonywane ręcznie  wykonywać  jako wąskoprzestrzenne z  pełnym odeskowaniem ścian.  Nie
dopuszcza  się  wykonywania  wykopów ręcznych wąskoprzestrzennych  o głębokości  większej  od  1,0  m
poniŜej  poziomu terenu  bez  zabezpieczeń. Obudowę  wykopu  wykonać  z  desek  grubości  50  mm (lub
atestowanych wyprasek) układanych poziomo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór kaŜdorazowo
docinanych  do  szerokości  wykopu  (względnie  atestowane  stalowe  rozkręcane  rozpory).  Odeskowanie
wykopu  winno  następować  stopniowo  w  miarę  głębienia  wykopu,  przy  czym  przestrzeń  czasowo
nieodeskowana nie  powinna przekraczać  wysokości  0,30 m.  Ostatnia  górna deska  winna wystawać,  co
najmniej 0,15 m ponad krawędź wykopu. Po wykonaniu rozpór przed przystąpieniem prac naleŜy sprawdzić
sztywność zabitych rozpór. 
Rozdeskowanie wykopu po montaŜu rurociągów wykonywać w następujący sposób: układać i zagęszczać
warstwy zasypki  na wysokość  5-10  cm od spodu kolejnej  deski,  ze zwróceniem szczególnej  uwagi  na
wypełnianie i zagęszczanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskę. Rozdeskowanie ścian wykopu
powinno  następować  z  zachowanie  szczególnej  ostroŜności  –  równolegle  z  zasypką,  ze  względu  na
moŜliwość obsunięcia się ścian wykopu.
Wykopy  wykonywane  mechanicznie  szerokoprzestrzenne  o  nachyleniu  skarp  minimum  1:1,5.  NaleŜy
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną minimum 6 m. Koparka winna być ustawiona w odległości, co
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu wyznaczonego dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie
osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju. Włączanie mechanizmu obrotowego
koparki  przed  zakończeniem  napełniania  łyŜki  gruntem  jest  zabronione.  W  czasie  przejazdu  koparki
wysięgnik powinien znajdować się w połoŜeniu zgodnym z kierunkiem jazdy koparki, a łyŜka powinna być
opuszczona do wysokości 1 m nad terenem. W czasie przerwy i po zakończeniu pracy, łyŜkę koparki naleŜy
opuścić na ziemię, podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabinę.
Podstawowe zasady zabezpieczania wykopów:

• JeŜeli  wykop osiągnie głębokość  większą niŜ 1,0 m poniŜej poziomu terenu, naleŜy wykonać
bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników

• Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m
• Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione
• KaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy oraz skarp
• Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować

się w bezpiecznej odległości
• Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niŜ 1 m od krawędzi

wykopu, jeŜeli ściany jego są obudowane
• Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeŜeli ściany

wykopu nie są umocnione
• Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu
• Przy  wykonywaniu  wykopów  w  miejscach  dostępnych  dla  osób  postronnych  naleŜy  wokół

wykopu ustawić poręcze ochronne (wysokość minimum 1,1 m, odległość od wykopu min. 1 m)
zaopatrzone w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy światła ostrzegawcze

• W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop naleŜy przykryć balami
• Przy przejściach dla pieszych, niezaleŜnie od ustawionych barier, wykopy naleŜy zabezpieczyć

deskami lub stalowymi elementami obudowy
• W miejscach przejść  dla pieszych naleŜy ustawić  mostki przenośne wyposaŜone w poręcze i

deski krawęŜnikowe
Roboty montaŜowe.
MontaŜ  wykonywać  zgodnie z wytycznymi producentów wyrobów. Stosować  się  ściśle do opracowania
wytycznych producenta. Pracowników wyposaŜyć środki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny
umoŜliwiać  swobodę  ruchu i  bezpieczeństwo, zapewnić  asekurację  poprzez wieloosobowe wykonywanie
prac.
Maszyny i urządzenia wykorzystywane na placu budowy.
Stosować się ściśle do DTR i instrukcji urządzeń. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
mogą  być  uŜywane  tylko  wtedy,  gdy  posiadają  aktualne  dokumenty  uprawniające  do  eksploatacji.
Pracownicy obsługujący urządzenia i maszyny muszą posiadać wymagane i aktualne kwalifikacje.

mgr inŜ. Marek Jatkowski


