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WSTĘP
1.

Podstawa opracowania.

Podstawę

opracowania

stanowi

zlecenie

Inwestora:

Grupa

Powen

-

Wafapomp S.A., 03-231 Warszawa, ul. Odlewnicza 1.

2.

Przedmiot opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy węzła cieplnego
w zakładzie Powen przy ul. Wolności 318 w Zabrzu (plan sytuacyjny - rys. nr 1).

3.

Cel przedsięwzięcia:

W związku z planowanym zakończeniem dostawy do zakładu Powen pary
wodnej z EC Zabrze projektuje się doprowadzenie do zakładu miejskiej wodnej sieci
cieplnej 120/70°C (poza zakresem opracowania - wykona dostawca ciepła ZPEC
Zabrze) oraz przebudowę istniejącego węzła cieplnego typu para - woda
na nowoczesny węzeł wymiennikowy typu woda - woda o wydajności 7 MW.

4.

Materiały wyjściowe.



warunki techniczne nr 14/2015 ZPEC Zabrze,



wytyczne projektowe inwestora,



inwentaryzacja wykonana dla celów projektowania,



ustalenia z inwestorem i z właścicielem budynku,



obowiązujące normy i przepisy.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.

Zakres inwestycji.

Istniejący węzeł cieplny zajmuje wydzieloną część budynków produkcyjnych
(hala B-2) zakładu Powen przy ul. Wolności 318 w Zabrzu zlokalizowaną na działce
nr 735/61. Zakres robót związanych z przebudową węzła cieplnego obejmuje jedynie
wewnętrzne instalacje technologiczne i elektryczne w pomieszczeniach istniejącego
węzła.
Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Przyłącze sieci cieplnej
do budynku nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
6.

Część technologiczna.

6.1.

Stan istniejący:
Ogrzewanie

zakładu

zasilane

jest

wodą

grzewczą

z

zakładowego

wymiennikowego węzła cieplnego typu para - woda wyposażonego w 3 wymienniki
parowe. Istniejący węzeł cieplny znajduje się w wydzielonych, połączonych ze sobą
pomieszczeniach posiadających jedno wejście od strony hali produkcyjnej oraz drugie
z zewnątrz. Pomieszczenie węzła wyposażone jest w instalację wod. - kan.
(z umywalką oraz odprowadzeniem wody z posadzki) oraz wentylację grawitacyjną.
Obecnie wykorzystywane urządzenia (oprócz istniejących rozdzielaczy c.o.)
przeznaczone są do demontażu, a nowy węzeł cieplny zlokalizowany będzie
w dwóch pomieszczeniach węzła istniejącego o łącznej powierzchni ok. 90 m2.
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6.2.

Przebudowa węzła cieplnego:
Projektowany węzeł cieplny dla potrzeb c.o. o wydajności 7 MW podłączony

będzie do miejskiej sieci cieplnej o parametrach 120/70°C poprzez przyłącze
2 x Dn 200 (poza zakresem opracowania). W części wysokoparametrowej
przewidziano zawory odcinające Dn 200, filtr siatkowy Dn 200 zawór regulacyjny
różnicy ciśnień Dn 125 bezpośredniego działania, zawór regulacyjny Dn 125
z napędem elektrycznym oraz licznik ciepła Dn 125. Wymiana ciepła odbywać się
będzie w dwóch wymiennikach płytowych lutowanych o wydajności 3,5 MW każdy.
Parametry obliczeniowe wody w instalacji c.o. wyniosą 105/65°C; ciśnienie
dyspozycyjne dla istniejącej instalacji ogrzewania zakładu przyjęto 280 kPa
(28 mSW). Woda powrotna z instalacji c.o. zbierana w dwóch istniejących
rozdzielaczach kierowana będzie przewodami Dn 200 i Dn 150 do dwóch nowych
pomp obiegowych (jedna pompa rezerwowa) zamontowanych na istniejącym cokole
betonowym. Pompy wyposażone będą w falowniki umożliwiające płynną zmianę
obrotów w funkcji różnicy ciśnień. Przed pompami zabudowane zostaną przepustnice
odcinające i filtry siatkowe, a za pompami zawory zwrotne i przepustnice odcinające
(armatura Dn 200). Pompy zabezpieczone będą przed suchoobiegiem przez
przetwornik ciśnienia umieszczony na przewodzie ssawnym pomp. W czasie pracy
pompy w trybie ręcznym zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho umożliwi
wyłącznik ciśnieniowy zamontowany na przewodzie ssawnym pompy.
Z pomp woda kierowana będzie wspólnym przewodem Dn 200 i dalej
przewodami Dn 125 do wymienników. Na zasilaniu i powrocie z wymienników
przewidziano przepustnice odcinające Dn 125. Z wymienników woda kierowane
będzie przewodami Dn 200, Dn 150 i Dn 125 do trzech istniejących rozdzielaczy
zasilających instalacje grzewcze zakładu.
Stabilizację ciśnienia w instalacji grzewczej zapewni kompaktowe pompowe
urządzenie

stabilizująco

-

uzupełniające

wyposażone

w

dwie

pompy

oraz

membranowy zbiornik podstawowy o pojemności 5000 dm3; dodatkowo w celu
uzyskania optymalnych czasów pracy i postoju pomp równoważących instalację
należy wyposażyć w przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 80 dm3
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(przewidziano jego montaż przy pompach obiegowych). Uzupełnianie ubytków zładu
odbywać się będzie z wykorzystaniem wody sieciowej z przewodu powrotnego lub
awaryjnie

wodą

wodociągową

(poprzez

spinki

Dn

25).

Na

przewodzie

doprowadzającym wodę wodociągową przewidziano zawór antyskażeniowy typu BA.
Na przewodach uzupełniających wody sieciowej powrotnej oraz wody wodociągowej
zamontowane będą wodomierze; wodomierz mierzący ilość zużytej wody sieciowej
wyposażony będzie w moduł M-bus umożliwiający przesyłanie danych. Na wspólnej
części przewidziano reduktor ciśnienia oraz kryzę ø10. Przewidziany przewód
obejściowy z zaworem kulowym umożliwi ręczne napełnianie i uzupełnianie instalacji.
Ponadto układ wyposażony będzie w niezbędną aparaturę kontrolno pomiarową, manometry i termometry oraz spusty i odpowietrzenia, zaopatrzone
w zawory kulowe.
Instalacja oraz układ stabilizacji ciśnienia zabezpieczone będą przed wzrostem
ciśnienia

ponad

wartość

dopuszczalną

czterema

membranowymi

zaworami

bezpieczeństwa ZB (po dwa na każdy wymiennik) o ciśnieniu otwarcia 6 bar. Zawory
bezpieczeństwa zabudowane będą na przewodach zasilających instalację c.o
za wymiennikami (przed przepustnicami odcinającymi).
Schemat kompaktowego węzła cieplnego pokazano na rys. nr 2, a rzut oraz
przekroje pomieszczenia ze szczegółami zabudowy na rys. nr 3 ÷ 6.
Przewody wysokoparametrowe oraz podłączenie instalacji c.o. należy wykonać
z rur stalowych bez szwu produkowanych wg PN-80/H-74219 przeznaczonych
dla ciepłownictwa. Odcinki rur łączyć przez spawanie. Przewody wody wodociągowej
(uzupełnianie awaryjne zładu) wykonać z rur stalowych ze szwem gwintowanych
wg PN-74/H-74200, ocynkowanych, łączonych za pomocą typowych łączników
z żeliwa ciągliwego ocynkowanych - zgodnie z PN-76/H-74392.
Rurociągi po stronie wody sieciowej i instalacyjnej oraz konstrukcje stalowe
w węźle należy zabezpieczyć przed korozją poprzez nałożenie powłok malarskich.
Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać zgodnie z PN-70/H-97041.
Wymagana jakość przygotowania powierzchni do malowania - 2 stopień czystości
wg PN-70/H-97052. Rurociągi należy malować: dwukrotnie silikonową farbą
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podkładową oraz dwukrotnie silikonową farbą nawierzchniową termoodporną.
Konstrukcje stalowe podpór malować:

jednokrotnie farbą podkładową oraz

jednokrotnie emalią.
Izolacja rurociągów powinna spełniać wymagania podane w Certyfikacie
budowlanym wydanym przez COBRTI – INSTAL oraz wymagania Państwowego
Zakładu

Higieny.

Izolacje

przewodów

należy

wykonać

z półtwardej

pianki

poliuretanowej w płaszczu ochronnym z PVC o grubości zgodnej z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku.
Grubości izolacji podano w poniższej tabeli:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Średnica przewodu nominalna [mm]
Dn 200 (wysoki parametr zasilanie)
Dn 200 (pozostałe)
Dn 150
Dn 125
Dn 100
Dn 80
Dn 32

7.

Część elektryczna.

7.1.

Charakterystyka obiektu

Grubości izolacji [mm]
120
100
100
100
100
80
32

Istniejąca instalacja elektryczna w pomieszczeniu węzła cieplnego zostanie
zdemontowana. W jej miejsce zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna.
7.2.

Zestawienie odbiorów

PO1 - pompa obiegowa c.o.
KSB ETL 100-100-160 GG AV11D202202 BKSBIE3; 3x400 V

22,0 kW,

PO2 - pompa obiegowa c.o.
KSB ETL 100-100-160 GG AV11D202202 BKSBIE3; 3x400 V
S1 - siłownik zaworu regulacyjnego Samson 3214; 230 V

22,0 kW,
0,1 kW,

Zabrze, lipiec 2016 r.
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V1 - układ stabilizacji ciśnienia VS-2-2/95; 230 V

2,2 kW,

ZAS - urządzenia zasilane z zasilacza 230/24VDC

0,1 kW,

LE, L - oświetlenie pomieszczeń węzła

0,7 kW.

Moc zainstalowana i szczytowa urządzeń części AKPiA wynosi ok. 47,1 kW.
7.3.

Rozwiązania projektowe

7.3.1. Zasilanie w energię elektryczną
Rozdzielnicę RAKP należy zabudować w pomieszczeniu węzła cieplnego,
w miejscu wskazanym na rys. 7, na wysokości 80 cm (dolna krawędź) nad posadzką
oraz należy zasilić z rozdzielnicy TS-20 przewodem YDYżo 5x35 mm2. Przewód ten
należy zabezpieczyć w rozdzielnicy TS-20 bezpiecznikiem topikowym NH000
gG 100 A. przewód zasilający należy prowadzić w ocynkowanym, perforowanym
korycie stalowym. Rozdział PEN na PE i N ma nastąpić w rozdzielnicy TS-20.
Odbiory części elektrycznej pomieszczenia węzła cieplnego - oświetlenie
i gniazda wtyczkowe serwisowe 3x400 V i 230 VAC zasilić należy, tak jak i odbiory
części AKPiA, z projektowanej rozdzielnicy RAKP.
7.3.2. Instalacja elektryczna AKPiA
Projekt obejmuje instalację elektryczną AKPiA w zakresie połączeń sterownika
TC (wraz z modułami AI i RS232), przemienników częstotliwości FC1 i FC2 oraz
układów zasilania i sterowniczych z silnikami pomp obiegowych PO1 i PO2,
siłownikiem zaworu

regulacyjnego S1, z

termostatem bezpieczeństwa TB1,

4 czujnikami temperatury TE-1 – TE-4, 4 przetwornikami ciśnienia PE-1 – PE-4,
presostatem Pr-1, z przelicznikiem ciepła Ls oraz z wodomierzem U4.
Przewody do urządzeń prowadzić, w pomieszczeniach węzła, w korytkach
stalowych perforowanych, a na zewnątrz pomieszczenia węzła w rurkach PCV.
Odcinki przewodów od korytek kablowych do urządzeń należy prowadzić w peszlach.
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Przewód

do

czujnika

temperatury

zewnętrznej

należy

prowadzić

z pomieszczenia węzła w rurce PCV na uchwytach, a następnie w zatynkowanej
bruździe na zewnątrz budynku do czujnika.
Czujnik temperatury zewnętrznej należy instalować na ścianie elewacji
wschodniej, w miejscu zaznaczonym na rys. 7. na wysokości 2,5 m nad poziomem
terenu. Jeżeli zajdzie potrzeba, miejsce zainstalowania czujnika należy osłonić przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Przewody

czujników

temperatury,

przetworników

ciśnienia,

siłowników

zaworów i sterowania pomp mają być ekranowane. Ekrany należy uziemić
jednostronnie, łącząc je w szafie RAKP z szyną PE. Ekrany przewodów zasilających
silniki i przewodów kontroli temperatury uzwojeń silników należy łączyć za zaciskach
PE silników i przemienników częstotliwości.
7.3.3. Instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd
Instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych pomieszczeń węzła cieplnego
należy zasilić z rozdzielnicy RAKP.
Pomieszczenie

należy

oświetlić

oprawami

świetlówkowymi

2x36

W,

zapewniając natężenie min. 200 lx.
Oprawy

oświetleniowe

w

pomieszczeniu

wymienników

instalować

na stalowych korytach ocynkowanych, samonośnych, mocowanych do ścian
pomieszczenia.
Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniu przyłącza wysokoparametrowego
instalować

na

stalowym

korycie

(korytach)

ocynkowanym,

samonośnym,

mocowanym do ścian pomieszczenia oraz pod antresolą bezpośrednio na suficie
antresoli, pomiędzy elementami konstrukcyjnymi, tak aby dolna powierzchnia klosza
oprawy znalazła się na wysokości minimum 1,9 m nad posadzką.
Łączniki oświetlenia 230 VAC, 10 A, IP 55 na wysokości 1,15 m nad posadzką. Część
opraw (oznaczonych na rzucie LE1 lub LE2) powinna pełnić rolę opraw zapasowych
i być wyposażona w moduł awaryjny 1-godzinny.
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W pomieszczeniach węzła należy zainstalować gniazda serwisowe, natynkowe
230 VAC, 16 A, IP 55 oraz dodatkowo 3x400 V, 16 A, IP 55, na wysokości 115 cm
nad posadzką. Dodatkowo, rozdzielnica RAKP ma być wyposażona w gniazdo
serwisowe, zainstalowane wewnątrz na szynie TH35.
Instalację elektryczną oświetlenia i gniazda należy wykonać natynkowo,
w rurkach PCV na uchwytach. Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami
YDYżo 3x1,5 mm2 i YDYżo 4x1,5 mm2 a gniazd przewodami YDYżo 5x2,5 mm2
i YDYżo 3x2,5 mm2.
7.3.4. Sterowanie i sygnalizacja
Sterowanie układem AKPiA ma być zrealizowane w oparciu o sterownik
swobodnie programowalny, typu SAIA BURGESS PCD1.M2110R1, wraz z modułem
wejść analogowych PCD2.W340 i komunikacyjnym PCD7.F121S. Regulator ten ma
umożliwić automatyczne sterowanie temperaturą instalacji centralnego ogrzewania,
w systemie pogodowym.
Dostęp do wszystkich nastaw oraz parametrów sterownika będzie możliwy
z poziomu panelu operacyjnego sterownika (zainstalowanego w drzwiach rozdzielnicy
RAKP) lub komputera przenośnego albo tabletu (na wyposażeniu konserwatora),
poprzez złącze USB na płycie czołowej sterownika.
Panele operacyjne sterownika i przemienników częstotliwości oraz przełączniki
pracy pomp „R - 0 - A” oraz lampki sygnalizacyjne należy umieścić na drzwiach
rozdzielnicy RAKP.
7.3.5. Ochrona przeciążeniowa silników pomp
Ochronę przeciążeniową silników pomp PO1 i PO2 należy zrealizować poprzez:
- takie skonfigurowanie przemienników częstotliwości, aby programowo ograniczyć
prądy silników,
- połączyć układ termistorów w każdym silniku z właściwym wejściem przemiennika
częstotliwości i odpowiednio skonfigurować to wejście programowo.
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7.3.6. Ochrona przeciwprzepięciowa.
Ochronę przeciwprzepięciową, tak instalacji elektrycznej jak i AKPiA ma
stanowić ogranicznik przepięć OP1, typu 2. (C), zainstalowany w rozdzielnicy RAKP.
Dodatkową ochronę przeciwprzepięciową przewodu przyłączenia sterownika
węzła do zakładowej sieci LAN ma stanowić ochronnik OP2 zainstalowany, również,
w rozdzielnicy RAKP.
7.3.7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
W projektowanym obiekcie przewidziano zasilanie z sieci systemu TN-S.
Dodatkową i uzupełniającą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowić
będą:


samoczynne wyłączenie zasilania,



zabezpieczenia różnicowoprądowe,



połączenia wyrównawcze.

7.3.8. Połączenia wyrównawcze
W pomieszczeniu węzła należy wykonać ekwipotencjalizację, która polegać
będzie na wykonaniu połączeń przewodem Cu 10 mm2, pomiędzy głównymi
rurociągami metalowymi, metalowymi obudowami, konstrukcją węzła cieplnego
i zaciskami PE urządzeń a miejscowymi szynami wyrównawczymi MSW.
Połączenia wyrównawcze rur metalowych wprowadzanych i wyprowadzanych
z pomieszczenia węzła cieplnego należy wykonać za pomocą opasek uziemiających.
Przed założeniem opaski na rurę, miejsce styczności należy dokładnie oczyścić
z warstwy farb, lakierów oraz rdzy.
Szynę PE rozdzielnicy RAKP należy połączyć z szyną wyrównawczą MSW
przewodem Cu 16 mm2.
Miejscowe

szyny

wyrównawcze

MSW należy

zainstalować

na

ścianie

w pomieszczeniach węzła cieplnego na wysokości ok. 1m. Szyny MSW należy
połączyć, przewodem Cu 25 mm2, z główną szyną uziemiającą GSU obiektu
lub bednarką FeZn 25x4 mm z uziomem otokowym instalacji odgromowej budynku
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lub wykonać uziom prętowy, na zewnątrz budynku, w odległości 1m od ściany i z nim
połączyć, bednarką FeZn 25x4 mm, szynę MSW.

8.

Zużycie surowców, paliw i energii

Użytkowanie nowego węzła nie będzie się wiązać się ze zużyciem żadnych
surowców ani paliw. Zużycie energii cieplne dostarczanej do węzła zmniejszy się
o ok. 20% (wymian węzła typu para - woda na bardziej ekonomiczny węzeł typu
woda - woda). Zużycie energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego zmniejszy
się także o ok. 20% i wyniesie 40.000 kWh/rok.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ,
BHP I ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA
9.

Warunki ochrony przeciwpożarowej
Projekt opracowano z uwzględnieniem „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie”. Węzeł cieplny zostanie zamontowany w pomieszczeniu
istniejącego węzła cieplnego.
10.

Warunki BHP.

–

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków

technicznych,

jakim

powinny

odpowiadać

budynki

i

ich

usytuowanie.
–

Rozporządzenie Ministra Pracy z dnia 26.09.1997 r. w sprawie przepisów BHP
(tekst jednolity Dz. U. nr 169/03 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.

–

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
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Przy realizacji inwestycji zastosowane mogą być tylko takie urządzenia
techniczne, w tym w szczególności zasilane energią elektryczną, które zostały objęte
systemem oceny zgodności i certyfikacją, tzn. posiadają certyfikat zgodności wydany
przez notyfikowaną jednostkę lub deklaracje zgodności - oświadczenie producenta.
Na urządzeniach tych powinny być umieszczone znaki CE.
Instalacja elektryczna powinna uwzględniać wykonanie ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej zgodnie z PN-IEC 60364-4-41; 2000 oraz Dz. U. nr 75/02,
poz. 690, par. 183, w tym zastosowanie wyłączników różnicowo - prądowych
i nadmiarowych oraz właściwe oświetlenie zgodne z PN-EN 12464-1; 2003.
Zgodnie z § 41 Rozporządzenia MPiPS z dnia 26.091997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U. nr 169/03 poz. 1650) użytkownik instalacji
powinien sporządzić i udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne
instrukcje BHP.
Wszyscy pracownicy obsługujący (nadzorujący) pracę instalacji powinni być
szczegółowo przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa dotyczących obsługi
instalacji. Eksploatacja instalacji powinna odbywać się wg szczegółowej instrukcji
obsługi i instrukcji BHP.
11.

Zagadnienia ochrony środowiska
Ze względu na skalę przedsięwzięcia zabudowa węzła cieplnego na terenie

zakładu Powen w Zabrzu przy ul. Wolności 318 nie będzie stwarzać żadnych
zagrożeń, a nawet uciążliwości dla środowiska.
Realizacja
zagospodarowania

instalacji nie spowoduje
i użytkowania terenu.

zmian

w dotychczasowym stanie

Całość robót

wykonywana

będzie

we wnętrzu budynku. Nie nastąpi także zmiana charakteru budynku ani krajobrazu.
Na etapie budowy instalacji nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza,
ani zużycie wody do celów przemysłowych, a także nie zostaną wytworzone żadne
ścieki przemysłowe. Zostaną wytworzone natomiast minimalne ilości odpadów,
a mianowicie złom stalowy (z demontażu starych elementów instalacji), nie
zawierające

substancji

niebezpiecznych,

stanowiące

odpad,

który

zostanie

zagospodarowany przez wykonawcę instalacji w ramach obowiązujących przepisów.
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Praca instalacji również nie będzie mieć oddziaływania na środowisko.
Nie będzie występować zużycie wody ani wytwarzanie ścieków, nie będzie żadnej
emisji zanieczyszczeń do powietrza. W projekcie zastosowano urządzenia o bardzo
małej emisji hałasu, zamontowane w zamkniętych pomieszczeniach o wysokiej
izolacyjności akustycznej.
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LDU-Z4P-2K2 *

Pani Barbara Gadkowska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3528/01
adres zamieszkania ul. Łowicka 30C, 44-105 Gliwice
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-04 roku przez:
Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Franciszek Buszka
Date: 2016.01.04 13:27:44 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Katowice, Polska

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VLH-BN1-2ZR *

Pan Krzysztof Madurowicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3725/05
adres zamieszkania ul. Skowrończa 69, 44-100 Gliwice
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:
Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Franciszek Buszka
Date: 2015.12.18 11:24:01 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Katowice, Polska

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A9J-CMD-9BE *

Pan Dariusz Górniak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3724/05
adres zamieszkania ul. Długa 17 E, 44-330 Jastrzębie Zdrój
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:
Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Franciszek Buszka
Date: 2015.12.10 14:52:32 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Katowice, Polska
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załącznik 10

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO W ZAKŁADZIE POWEN
PRZY UL. WOLNOŚCI 318 W ZABRZU

Obiekt budowlany:

Węzeł cieplny w Zakładzie Powen
przy ul. Wolności 318 w Zabrzu

Inwestor:

Grupa Powen - Wafapomp S.A.
ul. Odlewnicza 1, 03-231 Warszawa

Projektant:

mgr inż. Mirosław Raczyński, nr upr. 504/86
41-819 Zabrze, ul. Franciszkańska 32c/19
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CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI
1. Przedmiot robót
Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy zakładowego węzła cieplnego
w Zakładzie Powen przy ul. Wolności 318 w Zabrzu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Budynek produkcyjny - hala B-2, w którym znajduje sie istniejący węzeł
cieplny podlegający przebudowie.

3. Elementy

zagospodarowania

terenu,

które

mogą

stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Nie występują.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych
Zgodnie z §6 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 120, poz. 1126
z późniejszymi zmianami) elementami stwarzającymi zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji inwestycji są:
- prowadzenie robót na terenie czynnego zakładu przemysłowego,
- prace wykonywane na wysokości.

5. Instruktaż pracowników.
Roboty budowlano - montażowe winni wykonywać pracownicy uprzednio
przeszkoleni przez kierownika budowy. Dokumenty potwierdzające
przeprowadzenie szkoleń i instruktażu powinny znajdować się w dokumentacji
budowy. W szczególności należy zwrócić uwagę na element pracy
na wysokości i pracy wykonywanej na terenie czynnego zakładu
przemysłowego.
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające
niebezpieczeństwom.
Pracownicy muszą być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej,
odpowiedni dla wykonywanej pracy oraz odzież ochronną.
Prace przy czynnych urządzeniach mogą wykonać tylko osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, zgodnie z ustawą „Prawo Energetyczne”. Wymagania
kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
energetycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28. 04 . 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828) .
Przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Inwestorem miejsce składowania
materiałów budowlanych,
uniemożliwiając dostęp osobom postronnym.
Miejsce prac należy oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób
nieuprawnionych.
Należy zapewnić w sposób bezpieczny pobór energii oraz oświetlenie
stanowisk pracy oraz zorganizować zaplecze socjalne dla pracowników
zatrudnionych przy robotach jak również zapewnić łączność telefoniczną,
przekaz informacji itp.
Do obiektu, w którym prowadzone będą prace istnieje dobry dojazd oraz
istnieją dogodne warunki ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń.
Powyższe informacje stanowią wytyczne do opracowania, dla potrzeb budowy,
szczegółowego planu BIOZ, którego forma oraz zawartość określona jest
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dna 23 czerwca 2003
(Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126 z późniejszymi zmianami).
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