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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych, tj.: wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej 

wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, źródła ciepła z kotłownią gazową 
współpracującą z węzłem ciepła, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z przebudową i budową kanalizacji 
deszczowej zewnętrznej dla obiektu pt.:" Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku usługowo - mieszkalnego 
wraz budowa wewnętrznych instalacji", zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Plac Słoneczny 4, na dz. nr 2310/1, 
315/1. 

Obiekt: budynek usługowo-mieszkalny 

Lokalizacja:  32-600 Oświęcim, Plac Słoneczny 4, dz. nr 2310/1, 315/1  
cz. dz. 2499/1, 317, 315/2, 2314/1, 2494, 312, 326/1 

Inwestor: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16c; Oświęcim  

1.1. OPIS OBIEKTU  
Projektowany obiekt jest 5 kondygnacyjny, podpiwniczony. W budynku projektuje się dwie kondygnacje na 

cele usługowe i trzy mieszkalne łącznie z  9 mieszkaniami ze standardowym wyposażeniem sanitarnym. 
Do budynku zostanie doprowadzona woda na cele bytowo-gospodarcze przyłączem Ø63/50PE z istniejącego 

wodociągu rozdzielczego w100 (wg odrębnego opracowania przebudowy i budowy przyłącza wody i kanalizacji 
sanitarnej). Główny zestaw pomiarowy przewiduje się na parterze w kotłowni w zabudowie za pierwszą ścianą 
zewnętrzną. Ciepła woda przygotowywana będzie w zdecentralizowanych stacjach cieplnych – wymiennikach 
mieszkaniowych dla każdego mieszkania i lokalu indywidualnie. Istniejące przyłącze wodno-kanalizacyjne zostanie 
odcięte i rozebrane. 

Ścieki socjalno-bytowe z budynku zostaną odprowadzone do istniejącego kolektora ścieków ks250 
przebiegającego na południe od przedmiotowego budynku na działkach inwestycyjnych (wg odrębnego opracowania 
budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej). 

Wody opadowe z budynku będą odprowadzane do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.  
Odpadki niebezpieczne nie występują. 

Teren objęty inwestycją jest uzbrojony w sposób zapewniający obsłużenie projektowanej inwestycji. 
Powyższa inwestycja nie będzie wpływać niekorzystnie na środowisko i otoczenie. Rozpatrywany teren inwestycji 

jest w obszarze „Natura 2000”. Nie podlega nadzorowi konserwatora zabytków. W rozpatrywanym terenie brak 
wpływów eksploatacji górniczej. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku 
- uzgodnienia z Głównym projektantem inwestycji 
- Obowiązujące przepisy i normatywy projektowania 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II - Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” 

- Przepisy BHP i P.POŻ. 

2. PODSTAWOWE OBLICZENIA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ 

2.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ 
Do produkcji woda nie będzie wykorzystywana. Jedynie zapotrzebowanie na wodę będzie wynikać z potrzeb socjalno -

bytowych. Obliczone ilości sporządzono w oparciu o jednostkowe wskaźniki zapotrzebowania wody wg wytycznych 
zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody.  

- średnie dobowe  qdśr =ΣU·qc = 30 · 15 + 36 · 140 = 5490dm3/dobę  
- maksymalne dobowe  qdmax = qdśr · Nd = 5490· 1,2 = 6588 dm3/dobę 
- średnie godzinowe  qhśr = qdmax/τ = 540/10+ 6048/24 = 252 dm3/godzinę 
- maksymalne godzinowe qhmax = qhśr · Nh = 306 · 2,2 = 673,2 dm3/godzinę 

- średnie roczne  qrśr =qdśr  · du =  0,45  · 250 + 5,04 · 365= 1952 m3/rok  

U – liczba użytkowników ( 4osoby zatrudnione w banku, 26 osób korzystających z usług w lokalach usługowych, 36 
mieszkańców (9*4osoby/mieszkanie)) 
τ – liczba godzin użytkowania instalacji w ciągu doby (usługi10 h/d, mieszkania 24h/d ) 
N – współczynniki nierównomierności rozbioru Nd=1,2; Nh=2,2. 
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du – dni użytkowania w skali roku: ( usługi 250d, mieszkania 365d) 

Zgodnie z normą PN-B-01706:1992 dla budynku chwilowy rozbiór wody do celów bytowo- gospodarczych 
obliczono na podstawie powyższej normy: 

14,0)(682,0 45,0 −Σ= nqq  
gdzie: qn [dm3/s] – normatywny wypływ z punktów czerpalnych 

W budynku zainstalowane jest:   
Punkt czerpalny: Ilość: zimna woda ciepła woda 
bateria umywalkowa 17 szt (q=0,07) (q=0,07) 
bateria zlewozmywakowa /zmywak. 13 szt (q=0,07) (q=0,07) 
bateria prysznicowa/ wannowa 9 szt (q=0,15) (q=0,15) 
płuczki ustępowe 14 szt (q=0,13)  
spłuczka pisuarowa  1 szt (q=0,3)  
zmywarka domowa 9 szt. (q= 0,15)  
pralka automatyczna do 6kg 9 szt. (q=0,15)  
zawór czerpalny DN15 z perlatorem 7 szt   (q=0,15)  
 9,32dm3/s 6,45 dm3/s 

RAZEM:   15,77 dm3/s 

Stąd przepływ obliczeniowy: 

14,0)(682,0 45,0 −Σ= nqq = 2,22 dm3/s 

OBLICZENIA WYMAGANEGO CIŚNIENIA DYSPOZYCYJNEGO ZIMNEJ WODY 

Przepływ w źródle wynosi 2,22 [dm3/s] 
Wymagane ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła: 

- minimalne ciśnienie przed odbiornikiem na trasie krytycznej – 100 kPa 
- ciśnienie hydrostatyczne  - ∆phyd = 124,24 kPa 
- strata ciśnienia na zestawie wodomierzowym ∆pwod =101 kPa 
- pozostała strata ciśnienia dla strat miejscowych i na długości przewodów ∆pPOZ = 28,07 kPa  

WYMAGANE CIŚNIENIE WODY NA POZIOMIE ŹRÓDŁA – 353,31 kPa 

Wymagane ciśnienie w rurociągu przyłącza wodociągowego w punkcie wejścia do budynku dla poprawnej pracy 
instalacji wewnętrznej wynosi 353,31kPa. W przypadku niewystarczającego ciśnienia dyspozycyjnego w sieci 
wodociągowej za zestawem wodomierzowym ( w kotłowni) należy zabudować zestaw hydroforowy do podnoszenia 
ciśnienia. 

2.2. DOBÓR WODOMIERZA 
       Dobór wodomierza głównego wg odrębnego opracowania przyłącza wodociągowego.  

Zaprojektowano jeden główny zestawy wodomierzowy na cele bytowo-gospodarcze dla całego budynku 
a następnie rozdział instalacji z zabudową podliczników wody. Główny zestaw wodomierzowy należy zabudować 
w pomieszczeniu kotłowni nr 1.13 na poziomie parteru za pierwszą ścianą zewnętrzną. 

Zestaw wodomierzowy na cele bytowo-gospodarcze należy wyposażyć w: dobrany wodomierz, zawory odcinające 
DN40, filtr siatkowy DN40, zawór antyskażeniowy typ EA DN32 (np. EA-RV280firmy Honeywall lub inny równoważny) 
zgodnie z normą PN-EN 1717:2003. Za wodomierzem należy zamontować zawór odcinająco – upustowy DN40 do 
poboru prób wody. Za zestawem wodomierzowo –antyskażeniowym zabudować odejście z zaworem DN15 do 
opróżniania instalacji wodnej. 
Zestaw wodomierzowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, dostępem osób 
nieupoważnionym i zamarznięciem. 

Zestaw wodomierzowy należy zamontować ok.0,5 metra nad podłogą. Przed zainstalowaniem wodomierza 
rurociąg powinien być przepłukany w celu usunięcia zanieczyszczeń. Wodomierz powinien być łatwo dostępny w celu 
odczytywania wskazań i prac konserwacyjnych.  

Pomieszczenie należy wyposażyć w wpust podłogowy podłączony do kanalizacji oraz wentylację. 
 
DOBÓR WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH 
W mieszkaniu zaprojektowane jest:   
- bateria umywalkowa 1 szt (q=0,07) 
- bateria zlewozmywakowa  1 szt (q=0,07) 
- bateria prysznicowa /wannowa 1 szt (q=0,15) 
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- zawór ustępowy  1 szt (q=0,13) 
- zawór do pralki automatycznej 1 szt (q=0,15) 
- zawór do zmywarki domowej 1 szt (q=0,15) 

RAZEM:  0,87dm3/s 

                                                  14,0)(682,0 45,0 −Σ= nqq  
- przepływ obliczeniowy q = 0,50 dm3/s 

Q= 2 x q = 2 x 0,50= 1,00 dm3/s = 3,60 m3/h 
Dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS 1,5 m3/h o średnicy DN20 do zimnej wody. 

Dla każdego mieszkania i lokalu usługowego należy zabudować wodomierz wewnątrz stacji cieplnej na klatce 
schodowej. Wymiennik mieszkaniowy przystosowany jest do użycia wodomierza Qn=1,5 m3h o długości korpusu 
110mm i przyłączu 3/4” bez śrubunków.  

2.3. ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKóW 
Ogólna ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych równa będzie zapotrzebowaniu wody. Odpływ ścieków nastąpi 

do istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej ks250 przebiegającej przez działki inwestycyjne.  
Obliczeniowy przepływ ścieków z projektowanego obiektu obliczono na podstawie PN-EN 12056-2: 

5,0)( DUKqs Σ=    K = 0,5 (współczynnik częstości) 

Niżej podaje się zgodnie z normą PN-EN 12056-2 wartości odpływów jednostkowych DU dla przyborów 
sanitarnych oraz średnice pojedynczych podejść odpowiadających podanym przyborom oraz przyłącza do 
odpowiednich pionów kanalizacyjnych.  

Przybory  sanitarne DU Ilość 
(ścieki sanitarne) 

Średnica  
podejścia [ m] 

Umywalka, pisuar 0,5 18 szt  0,04 
Zlew kuchenny, zlew gospodarczy 0,8 13 szt 0,05 

Brodzik prysznicowy z korkiem 0,8 6 szt 0,05 

Wanna 0,8 3 szt 0,05 

Ustęp ze zbiornikiem 6,0 l  2,0 14 szt 0,11 
Zmywarka domowa 0,8 9 szt 0,05 
Pralka automatyczna do 6kg 0,8 9 szt 0,05 
Wpust podłogowy DN50 0,8 7 szt   0,05 

Razem ΣDU= 74,6   

 
Qs = 0,5 x (74.6)0,5 = 4.32dm3/s 

Z budynku ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane poprzez 3 wyjścia (przyłącza) rurą PVC–U Φ160mm 
z rdzeniem litym (rura kanalizacyjna kl. SN4 (SDR41) do zewnętrznej kanalizacji) do studni kanalizacyjnych 
włączeniowych (S1,S2, Ki) zabudowanych na istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej ks250 zgodnie z warunkami 
przyłączeniowymi wydanymi przez PWiK w Oświecimiu. 

Dobrano przewód odpływowy kanalizacji sanitarnej o średnicy dn = 0,15 m.  

2.4. ILOŚĆ ODPROWADZANYCH WÓD DESZCZOWYCH 
Ilość wód deszczowych wyliczono w oparciu o wytyczne projektowania kanalizacji deszczowej posługując się wzorem: 
   Q= F·φ·q dm3/s 
F – powierzchnia zlewni 
φ – współczynnik spływu (dla dachów o nachyleniu poniżej 150 = 0,8) 
Natężenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zależności: 

   
67.0

3470

t

c
q =  

t – czas trwania deszczu miarodajnego 15min 
c – częstotliwość pojawienia się deszczu (przyjęto c=5 lat, co oznacza prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu 
p=20%) 
Na tej podstawie wyliczono natężenie deszczu miarodajnego: 

q=131 l/s ha = 0,0131 dm3/s·m2 

OKREŚLENIE ILOŚCI Z DACHÓW 

W tym przypadku F oznacza powierzchnię dachów w rzucie: F = 368.6 m2 
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- projektowany budynek QD= 368,6 · 0.8 · 0.0131 = 3,86 dm3/s z dachu 

ILOŚĆ WÓD DESZCZOWYCH :  Q= 3.86dm3/s 

Maksymalny godzinowy zrzut ścieków opadowych: 
Dla czasu t=60 min q60=56 dm3/s x ha 
Qmaxh= F x ψ x q60 x 3600/1000= 5,95 [m3/h] 

Obliczenie deszczu rocznego: 
Wg danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie, średnia roczna suma opadów 
atmosferycznych (z lat 1971-2000) wynosi: hśr= 663[mm] 

ŚREDNIA ROCZNA ILOŚĆ OPADU:  
Qśr= (Fzred+Fzo) • hśr/1000 [m3/rok] 
Qśr= (368,6 * 0,8) • 663/1000 [m3/rok] 
Qśr= 195,5[m3/rok] 

ŚREDNI DOBOWY ZRZUT ŚCIEKÓW OPADOWYCH: 
Przeciętnie w roku liczba dni deszczowych wynosi  td=182 dni, stąd średni dobowy zrzut wynosi: 
Qśd= Qśr/td= 195,5/182= 1,07 [m3/dobę] 

MAKSYMALNY ROCZNY ZRZUT ŚCIEKÓW OPADOWYCH: 
Max. roczny zrzut ścieków opadowych Qmaxr obliczono zakładając, że będzie on rezultatem rocznej sumy opadów 
charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, która wynosi hmaxr =1032mm: 
Qmaxr= (Fzred+Fzo) • hmaxr/1000 [m3/rok] 
Qmaxr= (368,6 * 0,8) • 1032/1000 [m3/rok] 
Qmaxr= 304 [m3/rok] 
 
Istniejący układ odwodnienia terenu wokół budynku pozostaje bez zmian. 

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODNEJ 
Instalację ciepłej i zimnej wody zaprojektowano stosując rury ze stali ocynkowanej oraz rur tworzywowych 

wielowarstwowych Multi Universal (PN12) prod.Kan-Therm lub równoważne. Rurociągi należy łączyć przy pomocy 
złączek zaciskowych z wykorzystaniem kształtek mosiężnych. Rury stalowe ocynkowane łączy się przez złączki 
gwintowane. Maksymalne ciśnienie pracy dla rur wielowarstwowych wynosi 10 bar (ciepła woda 950C).  

Woda do budynku zostanie doprowadzona nową rurą przyłącza wodociągowego Φ50PE (wg odrębnego 
opracowania) do głównego zestawu wodomierzowego zabudowanego w pom. kotłowni nr (1.13) na parterze.  

Wodę zimną i ciepłą rozprowadzić w rurami o średnicach zgodnych z rysunkami rzutów. Główny pion wodny 
PW1 prowadzić razem z pionami instalacji C.O. w szachcie instalacyjnym. Odejścia z pionów do zasilania 
poszczególnych pomieszczeń i przyborów wykonać, jako kompensacyjne. Rozprowadzenie zimnej i ciepłej wody 
wykonać w posadzkach i bruzdach ściennych. Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach ściennych, podłączać 
w układzie szeregowym z trójnikami ustalonymi lub „podchodzić” osobno do poszczególnych przyborów. Przewody 
prowadzone po ścianach lub pod stropem należy mocować do elementów konstrukcji za pomocą uchwytów lub 
wsporników firmy Walraven w odległościach nie większych 1,0-1,2m. Przewody rozdzielcze prowadzić z minimalnym 
spadkiem 2‰ w kierunku przyłącza. 

Dla prawidłowej pracy instalacji ciepłej wody w mieszkaniach (zgodnie z rysunkami rzutów instalacji wodnej) należy 
zamontować przewód cyrkulacyjny pomiędzy wymiennikiem cieplnym, a najdalej położonym punktem czerpalnym. 
Cyrkulację prowadzić rurami PE-RT/Al/PE-HD Φ16, razem z rurami ciepłej i zimnej wody. Cyrkulację wpiąć w przewód 
ciepłej wody przed ostatnim przyborem. Wymienniki mieszkaniowe należy wyposażyć w kompletny zestaw 
podłączeniowy składający się z pompy cyrkulacyjnej, oraz osprzętu, wskazanego przez producenta wymienników. 

W mieszkaniach zaprojektowano zestawy WC, wiszący na stelażu w zabudowie suchej płytami G-K z dolnopłukiem 
ceramicznym z deską sedesowa twardą z zawiasami ze stali nierdzewnej. Włączenie płuczki ustępowej poprzez zawór 
kątowy 1/2" chrom z rozetą oraz wąż elastyczny. Do każdego mieszkania zaprojektowano po dwa zawory kątowe 1/2” 
odcinające do wpięcia pralki automatycznej i zmywarki domowej.  

W pomieszczeniu kotłowni uzupełnianie zładu instalacji c.o. musi być wykonane przez wąż elastyczny, który po 
każdym napełnieniu instalacji należy zdemontować. 

Przygotowanie ciepłej wody dla umywalki w kotłowni w elektrycznym podgrzewaczu pojemnościowym 
nadumywalkowym o poj. 5dm3. W pomieszczeniach porządkowych oraz pomieszczeniu WC z pisuarem zamontować 
zawory czerpalne z wężowym złączem śrubowym ½’’ z przerywaczem strugi, na wysokości 50 cm nad posadzką.  

Ze względu na znaczną rozszerzalność cieplną rur tworzywowych oraz ich małą sztywność, przy układaniu 
rur należy bezwzględnie przestrzegać zasad kompensacji wydłużeń poprzez zmianę kierunku prowadzenia rur 
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oraz przez zastosowanie kompensatorów U-kształtowych. Przewody wykonane z rur PE-RT/Al/PE-RT należy 
układać luźno, łukami - nie przesztywniać rurociągu.  

 Przewody przechodzące przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych. Miejsca nieosłonięte rurami peszel 
i izolacją (kształtki) odizolować od zaprawy warstwą miękkiego materiału. Przejścia przez strop nad parterem oraz 
przez ścianę z kotłowni prowadzić w przejściach ognioszczelnych. Rurociągi mocować zgodnie z wytycznymi 
producenta. Kompensatory U-kształtowe montować na głównych rozprowadzeniach i pionach w odległościach 
określonych przez producenta rur. Przewody zaizolować cieplnie i przeciw roszeniu.  

Przewody instalacji zimnej wody zaizolować cieplnie izolacją THERMALEX o grubości 6 i 10 mm: 
Przewody instalacji ciepłej wody zaizolować cieplnie izolacją THERMALEX o grubości 6-30 mm: 

- dla rur prowadzonych nadtynkowo: THERMAFLEX FRZ  
- dla rur prowadzonych posadzkach i bruzdach ściennych: THERMACOMPACT S 
Rurociągi należy zaizolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 
Odpowietrzenie instalacji odbywa się poprzez rozbiór wody z punktów czerpalnych na ostatniej kondygnacji. Spust 
wody odbywa się za pomocą króćca spustowego umieszczonego na przyłączu wody w budynku i w piwnicy z zaworu 
czerpalnego. 

3.1. WYKONANIE ROBÓT I PRÓBA SZCZELNOŚCI DLA INSTALACJI WODNEJ 
Instalacje wodne należy wykonać zgodnie z projektem, „Warunkami technicznymi Wykonania Robót Budowlano - 

Montażowych” cz. II, Instalacje sanitarne i przemysłowe, Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia 
roboczego, nie większym jednak niż ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu. Próbę należy 
przeprowadzić jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej należy w okresie 30 minut wytworzyć dwukrotnie 
ciśnienie próbne w odstępach, co 10 minut.  
Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć 
się więcej niż o 0,6 bara. 
Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia 
(od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2 bara. Podczas próby szczelności 
należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz.  
Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi producenta.  

3.2.  ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
- armatura, podparcia, zawieszenia posiadają zabezpieczenia antykorozyjne fabryczne 
- instalacje z polietylenu nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych 
- rurociągi ze stali ocynkowanej należy zabezpieczyć przed korozją malując farbą ochronną i zabezpieczyć 

otuliną przed roszeniem 

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI KANALIZACJI  

4.1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 
Przewiduje się, iż całość ścieków sanitarnych z budynku kierowana będzie do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 
Instalacja wewnętrzna wykonana będzie z rur kanalizacyjnych w systemie niskoszumowym, PVC szarych 

kielichowych łączonych na uszczelkę gumową oraz rur zgrzewanych. Instalacja w budynku rozprowadzona jest 
podposadzkowo oraz pod stropem i po ścianach zgodnie z rysunkami rzutów. Wpięcia poszczególnych pionów 
kanalizacyjnych oraz odcinki zbiorcze wykonać pod stropem w piwnicy. Na każdym pionie należy zamontować 
czyszczak. 

Piony kanalizacyjne zabudować w systemie niskoszumowym wraz z kształtkami i obejmami a przy ścianach 
zewnętrznych należy zaizolować przeciwroszeniowo. Poszczególne piony prowadzić w zabudowie przy kominach oraz 
w bruzdach ściennych, a podejścia do przyborów w posadzce i pod tynkiem, zwłaszcza tam gdzie przewidziano 
położenie płytek ceramicznych. W miejscach gdzie przewody będą prowadzone po ścianach, należy mocować je 
specjalnymi obejmami. Instalację przewodów pionowych, podejść poziomych oraz rozmieszczenie obejm należy 
wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta. 

Należy zapewnić właściwe rozmieszczenie obejm akustycznych tłumiących drgania. 
Napowietrzanie i odpowietrzanie instalacji kanalizacyjnej odbywać się będzie za pomocą wywiewek 

kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku.  
Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne 

z przewodem spustowym, lecz ma być nie mniejsze niż 2% celem zapewnienia grawitacyjnego spływu ścieków. 
Spadek przewodów poziomych kanalizacji sanitarnej utrzymać stały wynoszący 0,5% dla odpływu z kratek ściekowych 
oraz 2% po włączeniu pozostałych punktów. 
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Prowadzenie przewodów powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do 
kierunku odpływu ścieków. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy 
ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona 
materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym 
niż 450. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy 
przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne tłumiące. Na pionach należy zastosować jedno mocowanie 
stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz dodatkowo, co najmniej jedno mocowanie przesuwne. 
W budynku wszystkie wpusty podłogowe muszą być zasyfonowane oraz posiadać zawór zwrotny w celu 
zabezpieczenia przed cofaniem się ścieków. Miejsca lokalizacji kratek ściekowych, zaworów czerpalnych i przyborów 
sanitarnych pokazano w części rysunkowej.  

W pomieszczeniu technicznym nr 1/13 (kotłowni gazowej) zabudować umywalkę, wpust podłogowy oraz wyjścia 
na odpływ z zaworów bezpieczeństwa, kondensatu z komina i kotła gazowego. Odpływ kondensatu z kotłów poprzez 
neutralizator. W pomieszczeniach z klimatyzatorami zapewnić odprowadzenie skroplin. Wszystkie kratki do odprowadzenia 
skroplonej wody należy wyposażyć w zawór zapachowy.  

W pom. technicznym kotłowni należy zabudować betonową studnię schładzającą DN1000 h=1,0m. Na studni 
zabudować żeliwną pokrywę. 
Szczegółowe warunki układania przewodów kanalizacyjnych i polietylenowych wg instrukcji producenta. 

Odpływ z przyborów sanitarnych w piwnicy oraz zaworów spustowych z pionów instalacji c.o. doprowadzić do studni 
kanalizacyjnej betonowej Φ1000mm z przegrodą, w zabudowie z agregatem dwupompowym. Studnia będzie pełnić 
funkcję przepompowni i studni schładzającej. Agregat pompowy projektuje się z rozdrabniaczem do ścieków z fekaliami 
typu Sanicubic Pro SFA P=2x1500W ~230V z układem automatycznego sterowania i układem alarmowym wyposażonym 
w dodatkową czujkę (HF) informującą drogą radiową (lub równoważne). Wpięcie odpływu z WC należy wykonać 
bezpośrednio do agregatu pompowego rurą Φ110 PVC-U. Odpływ z części schładzającej studni wykonać poprzez przelew 
z syfonem. Wyjście z przepompowni wykonać rurą Φ40 PE100 do kanalizacji ciśnieniowej. Rury w posadzce piwnicy 
układać na starannie wyrównanym i zagęszczonym podłożu na podsypce wyrównawczej z piasku gruboziarnistego 
o grubości 10 cm. Z boków i nad rurą do wysokości 20 cm wykonać warstwę ochronną z gruntu sypkiego, drobnego 
o dobrej zagęszczalności.  

Przejścia przez mur wykonać w rurze ochronnej, zabezpieczyć manszetami. Przejścia przez strop nad parterem 
oraz przez ścianę z kotłowni prowadzić w kołnierzach ognioszczelnych. Wpięcie do studni kanalizacyjnych wykonać 
jako szczelne poprzez mufę przyłączeniowa do studni betonowych. 
Szczegółowe warunki układania przewodów kanalizacyjnych i polietylenowych wg instrukcji producenta. 

Montaż studni zgodnie z wytycznymi producenta. Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę obowiązuje 
przestrzeganie przepisów BHP z zakresu prac ziemnych, montażowych oraz transportowych. Do nadzorowania 
realizacji niniejszej inwestycji należy przewidzieć osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP. 

Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania. 

4.2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe z dachu budynku 

do istniejącej kanalizacji deszczowej kd250 (zgodnie z planem sytuacyjnym) na działce inwestora. Odprowadzenie wód 
deszczowych z dachu nastąpi poprzez system rynien i rur spustowych zewnętrznych wg projektu architektury. Istniejący 
układ odwodnienia terenu pozostaje bez zmian. 

W związku z kolizją istniejącej kanalizacji z projektowanymi schodami budynku należy przebudować kanalizację 
pomiędzy studniami D1-D2-D3-D4 zgodnie z załączonymi rysunkami.  

Szczegółową trasę projektowanej budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej do obiektu j.w. przedstawiono na 
planie zagospodarowania. Kanalizację wykonać z rur kielichowych PVC-U Φ160-250 SN4 stosowanych do kanalizacji 
zewnętrznej ze ścianką litą. 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji na wody gruntowe oraz obiekty 
sąsiednie.  

Odprowadzenie wody z rynien poprzez system rur spustowych prowadzonych przy ścianach na zewnątrz 
budynku wyposażonych czyszczaki z koszami. Odwodnienie terenów utwardzonych (chodnika) odbywać się będzie 
częściowo na tereny zielone i poprzez istniejące wpusty uliczne. Przepustowość istniejącej kanalizacji deszczowej – 
jest wystarczająca na przejecie zwiększonego dopływu wód deszczowych z projektowanych powierzchni dachu 
budynku.  

Połączenia wykonać elastycznie w systemie rur. W miejscach zmiany kierunku trasy oraz przy włączeniach 
przykanalików zabudować studnie betonowe łączone elastycznie lub studnie tworzywowe, które należy zabudować 
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z pierścieniem odciążającym lub adapterem teleskopowym do studni tworzywowych i włazem żeliwnym typu D400 
(w drodze i na miejscach postojowych) oraz pokrywową typu A15 w pasie zieleni. 

Kanały deszczowe należy prowadzić ze spadkiem wynikającym z profili podłużnych w kierunku studni 
włączeniowych. 

Montaż studni zgodnie z wytycznymi producenta. Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę obowiązuje 
przestrzeganie przepisów BHP z zakresu prac ziemnych, montażowych oraz transportowych. Do nadzorowania 
realizacji niniejszej inwestycji należy przewidzieć osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP. 

4.3.  BADANIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI KANLIZACYJNYCH 
- INSTALACJA KANALIZACJI 

Zagłębienie studni kanalizacyjnych, spadki i długości rurociągów pokazano na profilu podłużnym.  
Próby szczelności wykonać wg PN-B-10735:1992 oraz PN-B-10729, odcinki kanalizacji należy obserwować 

podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych punktów i ocenić czy nie następują przecieki. Po 
wykonaniu próby należy wszystkie złącza zabezpieczyć obsypką z piasku w strefie kanałowej z odpowiednim 
zagęszczeniem. 

- INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
Próby szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-B-10725:1997. Łuki, trójniki, zaślepki 

i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby. Proste odcinki rurociągu (miedzy złączami) powinny być 
przysypane i zagęszczone, a próba może odbywać się najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. 
Rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez wymagany czas odpowiednimi normami, nie dłużej 
niż 24 godziny. 
Po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany.  

Z próby należy spisać protokół i załączyć go do dokumentów odbiorowych, niezbędnych przy odbiorze końcowym.  
Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez 
dostawcę, bądź producenta materiałów.  

4.3. WYTYCZNE BRANŻOWE 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Należy doprowadzić zasilanie elektryczne ACV~230V P=1,5kW do podgrzewacza wody w kotłowni oraz ~230V 
P=3,0 kW do przepompowni ścieków w piwnicy.  

5. ROBOTY ZIEMNE I WARUNKI REALIZACJI 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z istniejącą infrastrukturą podziemną terenu. 
Wykopy wykonać przy użyciu koparki oraz ręcznie w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. Przed rozpoczęciem 
robót ziemnych, trasę projektowanej kanalizacji należy wytyczyć i oznaczyć. 
Przekrój wykopu pod rurociąg przedstawia rysunek nr S-WK-13 dołączony do opracowania. 
W przypadku zagłębienia kanalizacji mniej niż 1,2 m należy rurę zabezpieczyć cieplnie poprzez zastosowanie warstwy 
o grubości 30cm żużla wielkopiecowego lub ułożenie nad i po obu stronach rurociągu łupin styropianowych o gr. 5cm. 
Włączenie kanalizacji przewodem z PVC do studni betonowej realizuje się poprzez stosowanie adapterów lub muf 
przyłączeniowych (jak na rys.). W tym celu należy w ścianie studni wykonać otwór o średnicy lekko mniejszej niż 
zewnętrzna średnica adaptera, oczyścić i wyrównać otwór, Wcisnąć adapter tak, aby przez rozprężenie uszczelnić 
otwór, przestrzeń między adapterem a ścianką uszczelnić silikonem lub innym środkiem uszczelniającym. 

 
Rzędne górnych tworzących studni przyjęto wg rzędnych warstw projektu drogowego, w razie 

wątpliwości należy je uzgodnić z autorem opracowania. Po wykonaniu instalacji należy odtworzyć warstwy podłoża 
i nawierzchni zgodnie warstwami docelowego zagospodarowania lub stanem pierwotnym.  
Nadmiar gruntu rodzimego należy wywieź w miejsce wskazane przez inwestora. 
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5.1. SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM 
W rejonie kolizji z istniejącymi sieciami prace należy poprzedzić przekopami kontrolnymi pod nadzorem przedstawiciela 
zarządcy uzbrojenia. Całość robót prowadzić w sposób ręczny, po odsłonięciu kolizyjnego uzbrojenia należy go 
zabezpieczyć. W przypadku przerwania kabla lub przewodu należy natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć teren 
i powiadomić właściciela uzbrojenia.  
Przy zbliżeniu projektowanej kanalizacji do słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy zachować odległość 
poziomą min. 1,0 m. Pod i w pobliżu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych należy zachować 
szczególną ostrożność przy użyciu sprzętu o wysokim zasięgu. 
W miejscu skrzyżowań wodociągu i kanalizacji z kablami energetycznymi N/N i teletechnicznymi należy kable zabezpieczyć 
rurą ochronną „AROT” typ A110PS, L=3,0m. Ponadto miejsce nad kablem oznakować folią koloru odpowiadającemu 
napięciu. 

W miejscu skrzyżowania wodociągu z kanalizacją należy zachować odległość między przewodami min. 20cm. Jeśli 
taka odległość nie zostanie zachowana, należy na wodociągu założyć rury ochronne.  

5.2. PRZEJŚCIE PRZEZ DROGĘ  
Przejście przez drogi dojazdowe (wewnętrzne) lub parkingi wykonać przekopem z odkładem na poszczególne warstwy 
celem przywrócenia drogi do stanu pierwotnego. Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego 
z odtworzeniem nawierzchni utwardzonej.  

5.3. WYKOPY POD RUROCIĄGI 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z istniejącą infrastrukturą podziemną terenu. 
Wykopy wykonać przy użyciu koparki oraz ręcznie w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. Przed rozpoczęciem 
robót ziemnych, trasę projektowanego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej należy wytyczyć i oznaczyć. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z projektem. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć 
je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknięć. 

5.4. MONTAŻ, UKŁADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Przed przystąpieniem do układania rur w wykopie, dno wykopu powinno być dokładnie wyczyszczone z kamieni 
i korzeni oraz wygładzone przez podsypkę piaskową. Wielkość podsypki piaskowej dla projektowanego wodociągu 
wynosi min.10 cm dla rur kanalizacyjnych wynosi 20cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych 
wyników z przeprowadzonej próby szczelności instalacji, należy przystąpić do zasypania wykopu. Do wysokości 
ok.30 cm nad górną tworzącą rurociągu zastosować obsypkę piaskową piaskiem specjalnie przywiezionym, który 
zaleca się ubić specjalnym ubijakiem lub zagęścić polewając wodą. Dalszą część obsypki wykonać przy użyciu gruntu 
rodzimego. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia 0,95 w przypadku gruntów niespoistych 
i 0,92 w przypadku gruntów spoistych zgodnie z PN-88/B-64481. Obsypkę technologiczną z gruntu piaszczystego 
zagęszczać warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopień zagęszczenia 97% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. Ten sam stopień zagęszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanałów usytuowanych pod drogami 
na głębokości poniżej 1,2m od poziomu niwelety robót ziemnych, powyżej tego poziomu wykonawca musi dogęścić 
grunt do Is=1,0. W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów organicznych, wymienić je zagęścić do Is= 1,0. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do przygotowanego podłoża piaskowego na całej swej długości. Złącza 
powinny zostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności.  
Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 00C do 300C, jednakże z uwagi na zmniejszoną 
elastyczność PVC w niskich temperaturach zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +50C. Sposób 
montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z projektem. 
Szczegółowe warunki układania przewodów kanalizacyjnych i polietylenowych wg instrukcji producenta. 
UWAGA: Po wykonaniu obsypki piaskowej nad rurociągiem umieścić taśmę znakującą z tworzywa sztucznego 
w kolorze niebieskim, z napisem „WODOCIĄG” i wtopioną ścieżką metaliczną, połączyć z obudową zasuwy oraz 
zaworem przelotowym w zestawie wodomierzowym. Taśmę ułożyć 30-40 cm nad górną tworzącą rury. Bezpośrednio 
na rurociągu wody w wykopie ułożyć drut o przekroju 1,5 mm2 i końcówki drutu wprowadzić do skrzynki ulicznej 
w miejscu zabudowy zasuwy oraz przy zaworze głównym węzła wodomierzowego zamontować uchwytem w sposób 
trwały. Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem rurociągu w wykopie winny być przeprowadzone w taki 
sposób, aby nie powodowały zniszczenia wnętrza rury bądź jej uszkodzenia. Roboty wykonywać zgodnie z normą PN-
B/10725:1999 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne- wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-EN 1610:2000 
„Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne- wymagania i badania przy odbiorze”. 
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5.5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIÓR 
Po realizacji projektowanych instalacji zewnetrznych należy zgłosić je do odbioru. Wymagane materiały do odbioru: 

- projekt budowlany 
- inwentaryzacja geodezyjna ułożonego uzbrojenia  
- wynik próby szczelności przewodów ułożonych w wykopie. 

Inwentaryzacja geodezyjna powinna być wykonana przez uprawnionego geodetę oraz winna posiadać pieczątkę 
właściwego Starostwa Powiatowego. 
Po ukończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.  

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

6.1 POTRZEBY CIEPLNE BUDYNKU 
Potrzeby cieplne pomieszczeń określono w oparciu o następujące normy: 

• PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metodyka obliczeń.”, 

• PN EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia 
cieplnego”, 

• PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”, 
• PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”, 
• PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej”,  
• PN-B-020025:1998 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych”. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie    (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 
Sumaryczne zapotrzebowanie cieplne na cele c.o. dla budynku wynosi: 70 kW. 
 
Obliczenia wykonano dla III strefy klimatycznej. 
Założono pracę instalacji centralnego ogrzewania bez obniżeń nocnych temperatury. 
Wartości współczynników ciepła dla poszczególnych przegród zestawiono w charakterystyce energetycznej budynku. 
 
Przy doborze urządzeń nie uwzględniono obniżeń parametrów czynnika grzewczego. 

6.2.  SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNE INSTALACJI 
 - sprawność regulacji i wykorzystania ciepła dla ogrzewania wodnego: 98%  
 - sprawność przesyłu ciepła: 96% 
 - sprawność wytwarzania ciepła w węźle cieplnym: 95% 
 - sprawność akumulacji: 100% 
 

6.3. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji grzewczej będzie projektowany węzeł cieplny z kotłami gazowymi o 

mocy 45kW każdy. 
Instalacja zaprojektowana została jako wodna o parametrach nominalnych czynnika grzewczego 65/45°C.  
Kolektor instalacji grzewczej z kotłowni doprowadzić do piwnicy do szachu instalacyjnego, gdzie zabudować pion 
grzewczy, z którego będą zasilane poszczególne wymienniki mieszkaniowe na każdej kondygnacji. Piony i instalacja 
rozdzielcza wraz z otuliną izolacyjną ujęte są w schematach źródła ciepła. 
Dla każdego mieszkania i lokalu przewiduje się zastosowanie wymiennika mieszkaniowego. Dwufukcyjne wymienniki z 
zaworem trójdrogowym realizującym priorytet c.w.u. oraz ilościową regulacją czynnika grzewczego, dostosowane są do 
indywidualnych rozliczeń użytkowników jak i energooszczędnej eksploatacji. Indywidualne zestawy przyłączeniowe z 
zaworami termostatycznymi umożliwiają uzyskanie znacznych oszczędności energii w wyniku nieprzegrzewania 
mieszkań, wykorzystywanie energii cieplnej wskutek zysków (zewn.) ciepła od nasłonecznienia i wewnętrznych 
eksploatacji. Zainstalowane indywidualne liczniki ciepła pozwolą na indywidualne rozliczenia zużytego ciepła. Każde 
mieszkanie wyposażone jest w układ regulacyjny dostosowany do programowania dostarczania ciepła. 

Kompaktowy węzeł mieszkaniowy obejmuje przewody zasilające i powrotne po stronie czynnika grzejnego (c.o.) i 
ogrzewanego (c.w.u.) wraz z niezbędną armaturą, automatyką, licznikami, wymiennik ciepła oraz układ automatycznej 
regulacji c.o. Wszystkie te elementy zestawiono w opracowaniu źródła ciepła. Chwilowe odcinanie dopływu czynnika 
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grzewczego do instalacji c.o. podczas poboru ciepłej wody, nie wpływa w znaczący sposób na odczucie komfortu 
cieplnego mieszkańców.  

6.4. RUROCIĄGI  
Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania dwururową, niskotemperaturową z wymuszonym obiegiem. 

Instalacje w mieszkaniach wykonać z rur wielowarstwowych systemu KAN THERM lub innego równoważnego. 
Przewody należy rozprowadzić w posadzce w izolacji typu Thermocompact S (gr. 6 mm). Rury na poziomie piwnicy 
należy układać na min. 5 cm warstwie styropianu aby uniknąć straty ciepła czynnika grzewczego. Wszystkie przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, uszczelniając je tworzywem plastycznym. W tulei nie 
może znajdować się połączenie na przewodzie. Przy przejściach przez przegrodę oddzielającą pomieszczenia o 
różnych strefach pożarowych należy zastosować kołnierze lub masę p.poż np. firmy Walraven lub Hilti (klatka 
schodowa-mieszkanie).  

W celu zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym ruchem przewodów i powstaniu odkształceń należy 
wykonać kompensację, która umożliwi swobodne przejęcie wydłużeń liniowych przewodów. Przewody wykonane z rur 
wielowarstwowych należy układać luźno, łukami. Należy również zwrócić uwagę na rozmieszczenie podpór stałych i 
przestawnych oraz max. odległości pomiędzy podporami przesuwnymi w zależności od różnicy temperatur oraz 
średnicy przewodu. Maksymalne odległości montażu podparć rurociągów z rur wielowarstwowych podaje tabela:  
 

Średnica rury 16×2 20×2,25 25×2,5 32×3 40×4 50×4,5 63×6 
Maksymalne odległości między 
mocowaniami rurociągów [m] 

1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 2,0 2,2 

 
Podparcia mogą być realizowane jako podpory przesuwne PP. Podpory przesuwne PP montuje się z zachowaniem 
wymaganych odległości z uwagi na utrzymanie ciężaru rurociągu (ograniczenie wyboczeń rur). Jeżeli wymagane 
miejsce umieszczenia podpory przesuwnej ogranicza wymaganą długość ramienia kompensacyjnego należy 
zastosować podparcie rurociągu od spodu zamiast podpory przesuwnej. 
Punkty stałe powinny uniemożliwić jakiekolwiek przemieszczenie rurociągów dlatego powinny być montowane przy 
złączach (po obu stronach złącza np. łącznika, trójnika). Podpory przesuwne nie powinny być montowane przy 
złączach gdyż, może prowadzić to do zablokowania ruchów termicznych rurociągu. 

Podejścia do grzejników płytowych należy wykonać od ściany poprzez podejście rurką niklowaną oraz zawór 
odcinający zespolony. Połączenie grzejników drabinkowych należy wykonać poprzez podejście do baterii 
zaciskowej wraz z płytą montażową.  
Instalacja odpowietrzana będzie przy pomocy zaworów odpowietrzających znajdujących się przy grzejnikach.  
Rury należy zaizolować zgodnie z WT: 
 

Lp.  
  

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji Cieplnej (materiał 
0,035 W/(m · K)) 

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 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz. 1-3 
 

5 Przewody ogrzewań centralnych wg poz.1-3, łożone 
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników  

½ wymagań z poz. 1-3 

 

6.5. GRZEJNIKI 
Jako elementy grzejne dobrano grzejniki płytowe firmy CosmoNova lub równoważne z podejściem od dołu 

oraz grzejniki drabinkowe. Wielkości grzejników opisano na rzutach instalacji.  
Każdy grzejnik wyposażony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz korek.  

Każdy grzejnik podłączony z boku (drabinkowy) należy wyposażyć w zawór termostatyczny TS-90-V DN15 i 
odcinający grzejnikowy DN15 oraz głowice termostatyczną typu 900303 firmy Herz lub innej równoważny. Grzejniki 
podłączane od dołu należy wyposażyć w głowice 900709 firmy Herz oraz zawory odcinające zintegrowane DN15.  

Regulacja wydajności cieplnej grzejników odbywać się będzie poprzez nastawy wstępne zaworów 
termostatycznych.  
Nad drzwiami w pomieszczeniu sali sprzedaży należy zabudować kurtynę powietrza Thermoscreens Seria C - C1000E 
EENT (elektryczną). Kurtynę należy montować jak najbliżej drzwi po stronie wewnętrznej.  
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Podczas montażu rur i urządzeń instalacji c.o. należy przestrzegać wytycznych podanych przez producenta. 

6.6. ARMATURA 
• zawory regulacyjne uwzględnione w opracowaniu źródła ciepła 
• zawory grzejnikowy termostatyczne, 
• głowice termostatyczne, 
• zawory grzejnikowe odcinające, 
• automatyczne odpowietrzniki, 

6.7. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI I SPUST WODY INSTAL. GRZEWCZEJ  
Odpowietrzenie instalacji odbywa się za pomocą zaworów odpowietrzających umieszczonych na każdym 

grzejniku oraz automatycznych odpowietrznikach umieszczonych w najwyższych punktach instalacji. 
Spust wody odbywa się za pomocą króćców spustowych w węźle cieplnym. 

 

7. TECHNOLOGIA ŹRÓDŁA CIEPŁA 
Źródło ciepła  przewidywano dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla budynku 
mieszkalnego z funkcją usługową. Jako zadanie priorytetowe przyjmuje się optymalizację dobranych urządzeń pod 
kątem jak najmniejszej energochłonności układu, bez wpływu na jego parametry i komfort pracy. 
W celu zaspokojenia potrzeb cieplnych obiektu przewiduje się budowę nowoczesnego źródła ciepła, którego idee w 
postaci schematu blokowego przedstawiono na rysunku. Najważniejszymi cechami charakteryzującymi proponowane 
urządzenia, jak również rozwiązanie techniczne całości układu technologicznego, są: 
· Możliwie najwyższa sprawność 
· Możliwość pracy w układzie biwalentnym, jak równiej zupełnie niezależna praca poszczególnych źródeł ciepła 
· Optymalizacja układu według kosztów energii 
W okresie zimowym budynek zasilany jest w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej, natomiast w 
okresach przejściowych i okresie letnim obiekt zasilany jest w ciepło przez kotły gazowe. Czynnikiem warunkującym 
sposób zasilania budynku w ciepło jest temperatura zasilania sieci cieplnej na poziomie 70°C. 
Układ grzewczy budynku zaprojektowany został w systemie mieszkaniowych stacji wymiennikowych Meibes lub 
równoważnych. 

7.1. OPIS PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGI ŹRÓDŁA CIEPŁA 
W kotłowni możemy wyodrębnić cztery funkcjonalne grupy procedur, które składają się na całość zadania: 

• Grupa I – Dystrybucja ciepła i ciepłej wody użytkowej - Moduł 1 
• Grupa II – Układ magazynowania energii cieplnej - Moduł 2 
• Grupa III – Produkcja energii cieplnej -  Moduły 3,4 

7.1.1. Opis urządzeń grupy I 
Grupę I, tworzą urządzenia mające za zadanie dystrybucję energii cieplnej przygotowanej w źródle ciepła. Energia 
cieplna na potrzeby ogrzewania dystrybuowana jest przez moduł 1, w którego skład wchodzą m.in.: 

•  pompa obiegowa, 
•  zawór mieszający, 
•  osprzęt techniczny niezbędny do prawidłowej regulacji i prowadzenia procesów technicznych 

Nad ciągłością pracy urządzeń z grupy I, czuwa układ regulacji automatycznej mający za zadanie utrzymywanie 
wymaganych parametrów temperaturowych wody technologicznej. Sterowanie odbywać się będzie w trybie regulacji 
stałotemperaturowej z możliwością podniesienia parametrów w okresie najbardziej niesprzyjających warunków 
zewnętrznych (niska temperatura). 

7.1.2 Opis urządzeń grupy II 
Grupę II, tworzy zasobnik ciepła technologicznego Hoval EnerVal1000 lub równoważny, której podstawowym zadaniem 
jest zapewnienie ciągłości pracy podstawowych urządzeń technologicznych kotłowni. Konieczność zastosowania w/w 
zasobnika spowodowana jest zmiennością wielkości odbiorów cieplnych obiegów grzewczych, w stosunku do energii 
dostarczanej ze źródła. Poprzez odpowiednie procedury sterujące układ daje możliwość ciągłej pracy urządzeń 
grzewczych. 
 

7.1.3. Opis urządzeń grupy III 
Grupę III, tworzą urządzenia mające za zadanie produkcję energii cieplnej służącej do zaspokojenia potrzeb 
energetycznych budynku. Z racji idei jest to podstawowa grupa funkcjonalna kotłowni. 
W skład grupy III wchodzą następujące moduły: 
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•  Moduł 3 – kondensacyjne kotły gazowe 
Przewiduje się zastosowanie wysokosprawnych, gazowych kotłów kondensacyjnych firmy Hoval – TopGas 45 lub 
równoważne połączonych w baterię o łącznej mocy 90 kW. 

•  Moduł 4 – Węzeł cieplny 
Jako podstawowe źródło ciepła w okresie zimowym przewiduje się zasilanie z sieci cieplnej poprzez zespół 
regulacyjno-pomiarowy o mocy 80 kW. Projekt przyłącza ciepłowniczego z zespołem regulacyjno-pomiarowym  stanowi 
odrębne opracowanie. 
Wg obowiązujących przepisów, w celu zabezpieczenia instalacji grzewczych, przewiduje się zastosowanie 
ciśnieniowych naczyń przeponowych. 
 

7.2. DOBÓR URZĄDZEŃ 
Technologia kotłowni oparta będzie na dwóch kotłach TopGas firmy Hoval lub równoważnych kondensacyjnych o mocy 
45 kW, pracujących w kaskadzie. W celu wymuszenia przepływu czynnika grzewczego przez układ zasilany z sieci 
cieplnej oraz kotły, zaprojektowano pompę obiegową firmy WILO Stratos typu 40/1-8 lub równoważną. Pompa ta 
podaje wodę na zasobnik buforowy, który oddziela układ kotłowy od obiegu grzewczego. Po zasobniku woda 
podawana jest na instalację grzewczą zasilającą wymienniki mieszkaniowe. 
Źródło ciepła sterowane będzie automatycznie w trybie regulacji stałotemperaturowej. Zaprojektowane kotły należy 
wyposażyć w regulatory TopTronic. Nie wymaga ona stałej obsługi, lecz tylko okresowego dozoru. Praca kotłowni 
będzie monitorowana w zakresie: 
- stanów awaryjnych 
- przekroczenia zaprogramowanych parametrów pracy 

7.2.1 .ZASOBNIK BUFOROWY 
W celu optymalizacji pracy układu źródła ciepła, zabezpieczenia szczytowych rozbiorów energii przez mieszkańców, 
przewiduje się zastosowanie zasobnika buforowego EnerVal firmy Hoval o pojemności 1000 l lub równoważne. 
 

7.2.2. UZUPEŁNIANIE ZŁADU 
Nie przewiduje się zastosowania indywidualnego urządzenia zmiękczającego wodę technologiczną. Zład 
technologiczny obiegów wody grzewczej uzupełniany będzie bezpośrednio z sieci ciepłowniczej. 
 

7.2.3.  NEUTRALIZATOR KONDENSATU 
W celu neutralizacji skroplin ze spalin przyjęto neutralizator kondensatu. Wielkość urządzenia określa się mocą kotłów. 
Dla mocy 90 kW projektuje się Typ KB 23 lub równoważny. 
 

7.2.4. KOMINY I WENTYLACJA 
Kominy 
Do odprowadzenia spalin projektuje się zastosowanie wspólnego przewodu spalinowego o średnicy wewnętrznej 
200mm. Każdy kocioł należy wyposażyć w klapę zamykającą kanał spalinowy podczas postoju kotła. Zastosowany 
system powinien posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty. 
 
Kanał nawiewny i wywiewny 
Wg PN-B-02431-1 powierzchnia kanału nawiewnego – 5 cm2 na każde 1163 W. Przyjmuje się 460 cm2 
Należy wykonać kanał nawiewny typu „Z” o wymiarach 220x200mm. Otwór wywiewny zapewniający wentylację 
grawitacyjną stanowi połowę pola nawiewu – stąd nie powinien być mniejszy od 230 cm2. Sprawność wentylacji należy 
potwierdzić poprzez uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej. 
 

7.2.5.  SYSTEM DETEKCJI GAZU 
Kotłownia wyposażona zostanie w „System detekcji gazów ALPA” firmy „Atest Gaz” lub równoważny sygnalizujący 
obecność gazu w kotłowni. W skład systemu wchodzą: centralka alarmowa Eco-ALPA oraz detektor gazu PicoGaz, 
sygnalizator optyczno – akustyczny, elektrozawór odcinający. 

7.3. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI 
Dla obiegów zasilania instalacji wewnętrznych, projektuje się układ zamknięty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
urządzenia zabezpieczające instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego stanowią: 
a) zawory bezpieczeństwa dla kotłów 
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Obliczanie przepustowości zaworu bezpieczeństwa wg W0-A/01. 
Przyjmuje się zawór bezpieczeństwa typu SYR 1915 dla każdego z kotłów, f króćca wlotowego 3/4”, najmniejsze f 
kanału dolotowego 14mm, αc =0,36, dla p1=3bar. 
 
b) zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.o. 
Obliczanie przepustowości zaworu bezpieczeństwa wg W0-A/01. 
Przyjmuje się zawór bezpieczeństwa typu SYR 1915 dla  zasobnika, f 
króćca wlotowego 1”, najmniejsze f kanału dolotowego 20mm, αc =0,4, dla p1=3bar. 
 
c) przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.o. – zbiornik ciśnieniowy przejmujący zmiany objętości wody, wywołane 
zmianami jej temperatury w instalacji grzewczej 
Przyjmuje się przeponowe naczynie wzbiorcze typ N250 firmy Reflex dla zasobnika, o pojemności całkowitej 250 dm3, 
(dla p=0,1 MPa, pmax=0,3 MPa)  
 
d) rura wzbiorcza – wewnętrzna średnica rury wzbiorczej d [mm] powinna wynosić co najmniej DN25. 
 

7.4. APARATURA KONTROLNO POMIAROWA I AUTOMATYKA 
W niniejszym projekcie przewiduje się zastosowanie regulacji opartej o sterownik swobodnie programowalny. Układ 
AKPiA wykonać wg odrębnego projektu wykonawczego. 
Z uwagi na konieczność jednoznacznej kontroli przepływu energii w obrębie źródła ciepła przewiduje się zastosowanie 
licznika ciepła firmy Actaris, zlokalizowanego w następującym miejscu: 
- wyjście na sieć – pomiar ilości energii dostarczanej na budynek. 

7.5. SYSTEM WĘZŁÓW MIESZKANIOWYCH 
Dystrybucję ciepła w obrębie mieszkań zaprojektowano z wykorzystaniem mieszkaniowych węzłów grzewczych firmy 
Meibes lub równoważnych. Są to urządzenia służące do regulacji pracy instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewu 
ciepłej wody użytkowej oraz do pomiaru zużycia energii cieplnej i wody w obrębie poszczególnych lokali w budynkach 
wielorodzinnych. 
Proponowany typ urządzenia składa się m.in. z: 
- licznika ciepła, 
- licznika wody, 
- wymiennika płytowego, 
- zaworu odcinającego instalacji c.o. z napędem połączonym z termostatem pomieszczeniowym zlokalizowanym w 
obsługiwanym przez dane urządzenie lokalu mieszkalnym, 
- pompę cyrkulacyjną c.w.u. 

7.6. RUROCIĄGI I ARMATURA 
Rurociągi i armaturę dobiera się na ciśnienie robocze 0,6MPa. Rurociągi w kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych 
łączonych przez spawanie. Poszczególne urządzenia łączyć dwuzłączkami gwintowanymi. Armatura odcinająca kulowa 
gwintowana. Przed pompami oraz zaworami regulacyjnymi zaprojektowano filtry siatkowe, gwintowane. 
Do pomiaru temperatury i ciśnienia zastosować termomanometry o średnicy 100 mm, zamontowane na rurce 
manometrycznej z możliwością odcięcia kurkiem trójdrożnym. W celu opróżnienia wody z instalacji lub urządzeń należy 
zabudować zawory kulowe gwintowane z końcówką do węża. 
 

7.7. PRÓBY CIŚNIENIOWE 
Po zakończeniu robót montażowych, a przed wykonaniem malowania i izolacji termicznej należy przeprowadzić próby 
ciśnieniowe rurociągów i ich połączeń, przy użyciu wody zimnej na ciśnienie próbne – 0,6 MPa. Czas trwania próby 30 
minut. Po zakończeniu próby ciśnieniowej na zimno z wynikiem pozytywnym, należy przeprowadzić próbę na gorąco. 
Czas tej próby winien wynosić co najmniej 72 godziny, ciśnienie próby – 0,3 MPa. 
 

7.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I IZOLACJE CIEPLNE 
Po wykonaniu prób szczelności rurociągów, z wynikiem pozytywnym, należy zabezpieczyć je antykorozyjnie poprzez: 
- oczyszczenie do III stopnia czystości 
- odtłuszczenie 
- 2-krotne malowanie farbą podkładową  
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Rurociągi należy zaizolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pózn. zm.). 
Rodzaj izolacji i jej grubość dostosować do temperatury czynnika grzejnego do 100ºC dla instalacji kotłowni.  

7.9. WYKONAWSTWO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się PN-87/B-02411, PN-B-02431-1 oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru kotłowni na paliwa gazowe i ciekłe. Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z 
niniejszym projektem, obowiązującymi normami Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 
Montażowych Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, oraz przepisami BHP. 
 

8. INSLATACJA GAZU 
Zakres instalacji obejmuje rozprowadzenie i doprowadzenie gazu niskiego ciśnienia do kotłów gazowych. 

8.1. OPIS ROZWIĄZANIA 
Instalacja wewnętrzna gazu rozpoczyna się za kurkiem głównym umieszczonym w szafce metalowej 

wentylowanej zlokalizowanej na ścianie budynku na wys. min 0,5 m nad poziomem terenu. Do skrzynki gazowej 
doprowadzono przyłącze gazowe (wykonane zgodnie z projektem stanowiącym odrębne opracowanie) zakończone 
kurkiem głównym. Za kurkiem głównym zabudowano reduktor ciśnienia. Za reduktorem należy zabudować gazomierz 
miechowy BK-G6. Wielkość punktu redukcyjno pomiarowego należy wykonać wg projektu przyłącza gazu. 

W skrzynce nad gazomierzem zabudować zawór szybkozamykający typ DN32. Zawór stanowi część Systemu 
Bezpieczeństwa Instalacji Gazu. Jego zadaniem jest wykrycie stężenia gazu przekraczającego określony poziom, 
uznawany za niebezpieczny, włączenie sygnalizacji optycznej ostrzegającej otoczenie o zaistniałej sytuacji zagrożenia 
wybuchem gazu. Sygnalizację optyczno-akustyczną zabudować w miejscu wskazanym przez inwestora. System 
umożliwia odcięcie dopływu gazu do budynku za pomocą zaworu szybkozamykającego, zamykanego impulsem 
elektrycznym. Detektor awaryjnego wypływu gazu zabudować w pomieszczeniu kotłowni.  

Instalację wewnętrzną wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych ze sobą metodą spawania gazowego o 
średnicach jak na rysunkach. Instalacje należy prowadzić natynkowo. Połączenia rozłączne dopuszczalne są w 
miejscach połączenia armatury i urządzeń z rurą stalową. Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na 
gwincie. Jako materiał uszczelniający stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 
uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem 
a obejmą uchwytu lub wspornika stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 
przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Odstępy mocowania przewodów na podporach 
nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału z którego wykonany jest przewód. W 
miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować  tuleje ochronne o odpowiednio większych 
średnicach, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, 
ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez przegrodę budowlaną mają wystawać ok. 
2cm. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej 

Przewody instalacji gazowej prowadzić na powierzchni ścian w odległości co najmniej 10 cm od innych 
przewodów instalacyjnych, a na skrzyżowaniach z nimi w odległości 2 cm. Przewody gazowe prowadzone po elewacji 
budynku nie mogą krzyżować się z instalacją odgromową. Odległość przewodu instalacji odgromowej od przewodu 
gazowego, nie powinna być mniejsza niż 1,0 m. 

Przed urządzeniem gazowym należy zabudować zawór odcinający i filtr gazowy. Kocioł połączyć na stałe z przewodem 
gazowym za pomocą dwuzłączki i zamontować zgodnie z instrukcja producenta.  
Zastosowany kocioł i materiały do budowy instalacji gazowej powinny posiadać odpowiednie atesty i być 
przystosowane do spalania gazu ziemnego „E”. 

8.2.  ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ ZIEMNY  
Instalacja gazu zasila w kotłowni dwa kotły gazowe o mocy 45 kW każdy. Zapotrzebowanie gazu dla kotłowni: 

Q= 8,6 [Nm3/h], ciśnienie robocze pmin=1,8 [kPa], pmax=2,5 [kPa]. 
Kocioł w okresie grzewczym pracuje dla potrzeb instalacji ogrzewczej oraz cwu. Latem - na potrzeby c.w.u. 

8.3. ODPROWADZENIE SPALIN, WENTYLACJA WYWIEWNA 
Czopuch i komin należy wykonać zgodnie z przepisami i zaleceniami producenta kotła. Do kotłowni należy doprowadzić 
powietrze poprzez kanał „zetowy”. Wentylacja wywiewna grawitacyjna z kotłowni odbywa się poprzez komin 
grawitacyjny. W pomieszczeniu gdzie zabudowano kotły zabrania się montażu wentylatora wyciągowego. 
Kanał nawiewny oraz system spalinowy zestawiono w opracowaniu kotłowni. 
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8.4.  ODBIORY  
Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności w obecności przedstawicieli dostawcy gazu. 
Instalacje gazową prowadzoną w budynku należy przedmuchać powietrzem w celu usunięcia ewentualnych 
zanieczyszczeń i sprawdzenia drożności przewodów, a następnie wykonać próbę szczelność Próbę wykonuje się przez 
napełnienie przewodów powietrzem o ciśnieniu 0,1 MPa po  uprzednim odłączeniu urządzeń. Przy próbie głównej 
pomiar spadku ciśnienia należy rozpocząć po upływie 15-30 minut od chwili napełnienia przewodów powietrzem. Czas 
ten jest niezbędny do wyrównania temperatury powietrza z temperaturą otoczenia. Jeżeli w ciągu 30 minut nie 
zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, instalację można uznać za szczelną. Jeżeli wynik próby jest ujemny, 
nieszczelne elementy instalacji należy wymienić względnie rozmontować, a przewody i złącza wykonać na nowo. Po 
wykonaniu próby z pozytywny wynikiem z próby należy sporządzić protokół. 
Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać 
świadectwo legalizacji. 
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić : 
0 – 0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa. 

 
W celu napełnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie następujących czynności: 
- podpisanie przez odbiorcę umowy o dostawie gazu, 
- podłączenie do czynnej sieci, 
- napełnienie gazem przyłącza, 
- zainstalowanie układu reduktora z gazomierzem. 

8.5.  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE  
Przewody gazowe po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby szczelności należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie poprzez: 
- oczyszczenie z rdzy 
- odtłuszczenie 
- malowanie farbą podkładową  
 - malowanie farbą nawierzchniową  
 

9. INSLATACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

9.1. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ 
I. Temperatura zewnętrzna i wewnętrzna, wilgotność względna 
lato: 

- temperatura zewnętrzna/wilgotność: max.320C/φ=52% 
- temperatura wewnętrzna/wilgotność - wynikowa 

 
zima: 

- temperatura zewnętrzna/wilgotność: max.-200C/φ=100% 
- temperatura wewnętrzna/wilgotność: pomieszczenia użytkowe, sanitariaty 200C/ φ=wynikowa 

 
II. Ilość powietrza higienicznego i wymian powietrza 

- w sanitariatach założono ilość wyciąganego powietrza: 50m3/h na miskę ustępową i 25m3/h na pisuar 
- w piwnicy z funkcją usługową założono 5-krotną wymianę powietrza 

 
9.2. OPIS WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

System N - W 
Dla pomieszczeń piwnicy przeznaczonych pod wynajem zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-
wyciągową. Dobrano centralę nawiewno-wywiewną firmy Systemair Topvex TX06 z nagrzewnicą elektryczną oraz 
wymiennikiem krzyżowym lub równoważną, o maksymalnej wydajności 2200/2100 m3/h – wykonanie z króćcami od 
góry. Nawiew 100% świeżego powietrza. Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Centrala 
nawiewno-wywiewna pracować będzie w zgodnie z programem użytkowana lokalu. Włączanie i wyłączanie odbywać 
się będzie za pomocą sterownika zabudowanego w miejscu wskazanym przez Inwestora.  

Założone parametry: 
- nawiew w zimie : 200C 
- nawiew w lecie : wynikowa 
- ilość powietrza nawiewanego : 2200 m3/h 
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- ilość powietrza wyciąganego: 2200 m3/h 
Dla ochrony pomieszczeń oraz otoczenia zewnętrznego przed hałasem wywołanym pracą wentylatorów w centrali 

wentylacyjnej, należy zabudować tłumiki akustyczne. Centralę należy wyposażyć w nagrzewnicę elektryczną.  

Nawiew i wyciąg powietrza kratkami wentylacyjnymi zabudowanymi na kanałach wentylacyjnych; nawiewniki 
wyposażyć ramkę montażową oraz przepustnice regulacyjne.  

W pomieszczeniach sanitarnych i pom. porządkowym pod drzwiami zapewnić prześwit. 
Czerpnię zabudować na ścianie zewnętrznej wraz z okapem, wyrzutnię powietrza zabudować nad dachem. Kanał 

wyrzutowy prowadzić w przygotowanym szachcie instalacyjnym. 
 
System wentylacji pomieszczeń sanitarnych w lokalach usługowych pomieszczeniach mieszkaniach 

W pomieszczeniach sanitarnych na końcach wentylacyjnych należy zabudować wspomagające wentylatory 
łazienkowe o odpowiedniej wydajności. Wentylatory muszą być wyposażone w przepustnicę zwrotną. Na jedno 
załączanie ze światłem, czujnikiem wilgotności lub czujnikiem ruchu z opóźnieniem czasowym wyłączania. W 
pomieszczeniach, w których występuje tylko wyciąg powietrza należy zapewnić możliwość przedostawania się do nich 
powietrza z korytarzy poprzez kratki drzwiowe lub zachowanie odpowiedniego prześwitu pod drzwiami. Prędkość 
przepływającego powietrza nie powinna przekroczyć 1 m/s.  

Przewody wentylacyjne i uzbrojenie 
Przewody prowadzone są pod stropem pomieszczeń piwnicy, zgodnie z rysunkami rzutu i przekrojów. Przewody 

i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 i PN-B-03410. Wymiary 
przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506. 

Przewody należy prowadzić zgodnie z rysunkami. Przy zmianie kierunku przepływu powietrza należy stosować łuki 
zgodnie z rysunkami, natomiast przy zmianie przekroju przewodu należy stosować zwężki - zgodnie z rysunkami. W 
miejscach rozdziału powietrza należy zastosować trójniki - nasady zgodnie z rysunkami. Kanały prostokątne z stali 
zakończone będą kołnierzami z profili kołnierzowych. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Do uszczelniania złączy kołnierzowych stosować taśmę uszczelniającą 
korkową bądź plastikową. Przy montażu rur Spiro połączenia szczelne uzyskać stosując uszczelnienia dwuwargowe.  

Podwieszenia przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z normą BN-67/8865-26. Podpory przewodów 
wentylacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-25. 

Podpory i podwieszenia w obrębie centrali wentylacyjnej oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła 
drgań powinny być wykonane z zastosowaniem podkładek z gumy. Do zawieszenia kanałów stosować pręty 
nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. Wymagane pręty nagwintowane M8 i M10, (M8 – do 320 kg; 
M10 do 500 kg).  

Centrale wentylacyjne łączyć z instalacją za pomocą króćców elastycznych. Stosować króćce dostarczone 
przez producenta central. Króćce powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych. 

Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosować 
się do „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zesz. nr 5). 

Zgodnie z w/w zaleceniami należy sprawdzić: jakość wykonania połączeń, zamocowań i podwieszeń, 
sztywność ścianek przewodów, czystość przewodów, filtrów, komór i elementów zakończających oraz szczelność 
przewodów wentylacyjnych i ich połączeń. 

Należy przewidzieć otwory serwisowe w przewodach instalacji oraz możliwość demontażu elementu 
składowego instalacji celem umożliwienia czyszczenia instalacji. Między otworami rewizyjnymi nie powinny być 
zamontowane więcej niż 2 kolana lub łuki o kącie większym niż 45°. W przewodach poziomych odległość między 
otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. W przypadku odcinków przewodów pionowych otwory 
kontrolne powinny znajdować się w górnej i dolnej części każdego odcinka pionowego.  
Po montażu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej należy przedmuchać sieć przewodów. 
Prowadzić systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod kątem występowania zanieczyszczeń. Należy 
zapewnić „głębokie” czyszczenie instalacji wentylacyjnej i urządzeń do obróbki powietrza co najmniej raz w roku przez 
wyspecjalizowaną firmę serwisową udostępniając informacje o wielkości, rodzajach i lokalizacji otworów serwisowych. 

W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej należy podać częstotliwość kontroli pod względem 
częstotliwości oczyszczania elementów instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczeń. 

Sposób przyłączenia instalacji zasilania nagrzewnicy powinien ułatwić ich naturalne odpowietrzenie. Należy 
zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z całej instalacji. 
W przewodach zasilających i powrotnych zainstalować zawory odpowietrzające i odwadniające. Przewody rurowe nie 
powinny utrudniać demontażu nagrzewnicy. 
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Filtry powinny być wyposażone we wskaźnik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtracyjnego. Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub 
zabezpieczyć je przed zabrudzeniem. Wszelkie naprawy, regulację urządzeń i wymianę filtrów należy zlecać firmie 
pełniącej serwis gwarancyjny. Okresowo należy sprawdzać stan filtrów, czyścić je, a w razie konieczności - wymienić. 
Po zakończeniu robót montażowych celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy: 

- porównać elementy wykonanej instalacji z projektem, 
- sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
- sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, 
- sprawdzić czystość instalacji, 
- sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

Następnie należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania wentylacji i zrobić pomiary (wg PN-ISO 5221) celem 
uzyskania pewności że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole 
pomiarowym należy podać punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiarów i rodzaje zastosowanych przyrządów 
pomiarowych. 
Przewody nawiewne i wywiewne w przestrzeni nieogrzewanej i na odcinku od czerpni i wyrzutni do centrali 
izolować cieplnie izolacją o grubości 40mm typu tubolit. 
 

9.3. OPIS UKŁADU KLIMATYZACJI 
System klimatyzacji lokalu w piwnicy będzie zrealizowany poprzez 4 komplety jednostek klimatyzacyjnych typ 

ścienny split ASYG14LUCA/AOYG14LUC firmy Fujitsu lub równoważne. Jednostki wewnętrzne zasilane są z jednostek 
zewnętrznych dedykowanych, zabudowanych na dachu na konstrukcji wsporczej.  Jednostki zewnętrzne zabudować na 
ramach montażowych zaopatrzonych w podkładki gumowe w celu wyeliminowania przenoszenia drgań. Jednostki 
wewnętrzne wyposażyć w pompki skroplin. 

Dla lokalu banku zaprojektowano układ multisplit składający się z 3 klimatyzatorów ściennych  oraz jednej 
jednostki zewnętrznej AOYG24LAT3 zabudowanej na dachu.   

Dla serwerowi banku zaprojektowano klimatyzator ścienny ASOYG09LTCA/AOYG09LTC z systemem 
całorocznym prod. Jujitsu lub równoważne. Jednostkę zewnętrzną zabudować na dachu na konstrukcji wsporczej. 

 
Klimatyzatory będą pracować na powietrzu obiegowym przejmując zyski ciepła od oświetlenia, ludzi oraz nawiewanego 
powietrza zewnętrznego.  
Skropliny od jednostek wewnętrznych odprowadzić do umywalki lub zlewu, wpiąć przed syfonem. Jednostki 
wewnętrzne wyposażyć w pompki skroplin. Rury odprowadzające skropliny prowadzić w przestrzeni międzystropowej 
bądź w bruździe ściennej.  

Przewody czynnika chłodniczego przewiduje się wykonać z rur miedzianych. Przewody z agregatu należy 
przeprowadzić w przestrzeni międzystropowej, podłączyć do jednostek wewnętrznych. Przewody czynnika winny być 
zabezpieczone termicznie celem wyeliminowania tzw. roszenia, za pomocą izolacji zimnochronnej.  

 
9.4. WYTYCZNE BRANŻOWE  

INSTALACJA SANITARNA 
 Sekcja wymiennika centrali posiada wannę na skropliny z króćcem odpływowym. Do króćca należy podłączyć 
syfon, będący na wyposażeniu centrali, zapobiegający podsysaniu powietrza. Należy wykonać odprowadzenie skroplin 
przewodem elastycznym Ø32 do odpływu skroplin z klimatyzatorów, łącznie wpiąć do pionu kanalizacyjnego. 
Zamontować syfon na odejściu od centrali. Należy wykonać odprowadzenie skroplin od jednostek klimatyzacyjnych 
wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Moc elektryczną doprowadzić do punktu zasilania zlokalizowanego bezpośrednio w sąsiedztwie centrali i szafy 
sterowniczej centrali wentylacyjnej, wyłączników wentylatorów.  
Urządzenie Ilość Moc elektryczna urządzenia Zasilanie 

Centrala wentylacyjna  1 Wentylator nawiewny max.1,0 kW 

Wentylator wyciągowy max.1,0 kW 

Nagrzewnica elektryczna 16,0 kW 

400V/50Hz 

400V/50Hz 

Wentylator wyciągowy 15 70W 230V/50Hz/0,3A 

Kurtyna powietrza  1 9,0kW 400V  
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Jednostka klimatyzacyjna  
ASYG14LUCA/AOYG14LUC 

4 1,65 kW  230V/50Hz 

Jednostka zewnętrzna 
klimatyzacyjna AOYG24LAT3 

1 2,87 kW 230V/50Hz 

Jednostka klimatyzacyjna 
ASOYG09LTCA/AOYG09LTC 

1 1,10 kW 230V/50Hz 

 
BRANŻA BUDOWLANA 
Należy wykonać niezbędne przebicia przez mury dla kanałów wentylacyjnych. Przebicia w murach uszczelnić masą 
wypełniającą. Gruz wywieść na miejskie składowisko odpadów. Przebicia przez dach zabezpieczyć obróbką 
blacharską. 
 

10. UWAGI 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Wszystkie elementy instalacji należy montować i eksploatować zgodnie z dokumentacją tych elementów. 
Instalację wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75) z późniejszymi zmianami 
Dz.U.03.33.270; Dz.U.04.109.1156; Dz.U.08.201.1238; Dz.U.09.56.461. 
Montaż urządzeń powinien być przeprowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe.  
Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normą, posiadać niezbędne atesty 
i spełniać obowiązujące przepisy. 

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie 
ich do eksploatacji zgodnie z obowiązująca procedurą.  
Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielania p.poż. wykonać jako ognioszczelne o odpowiedniej 
klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż przegrody. 
 
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się.  

Wymienione w wykazie elementów instalacji nazwy firm mają na celu wskazanie ich standardów technicznych 
i jakościowych. Możliwa jest - za zgodą projektanta - zmiana producenta/dostawcy przy zachowaniu ich 
parametrów technicznych i walorów jakościowych 
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