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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r. 
poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym  oświadczam, że  

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY - TOM 3 Projekt branży sanitarnej, pn.: 
 

„TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWY DLA POTRZEB 
POMORSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO ODDZIAŁ CHOJNICE  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ, UTWARDZENIEM TERENU” 
 
 

zlokalizowany na działce nr ewid.: 554/9; 1903/3; 551/13 obręb: 0001 Chojnice został wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z 
punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt branży sanitarnej dla termomodernizacji, przebudowy budynku 
magazynowego na biurowy dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oddział Chojnice 
wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz rozbiórki częściowej budynku, wiaty 
stalowej   
 

2. LOKALIZACJA OBIEKTU 
 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Chojnice, woj. Pomorskie, 
przy ul. Gdańskiej, działka nr ewid.: 554/9; obręb: 0001 Chojnice, jedn. ewid. 220201_1 Chojnice. 
 
3. INWESTOR 
 

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku 
ul. Równa 19/21 
80-067 Gdańsk 
 

4. OPIS TECHNICZNY  - BRANŻA SANITARNA SIECI ZEWNĘTRZNE I PRZYŁĄCZA 
 

Opis techniczny do projektu budowlanego budowy przyłącza wodociągowego, budowy 
przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji gazowej, dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja, 
przebudowa budynku ze zmianą aranżacji pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego oddział Chojnice wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu, rozbiórką 
częściową budynku wiaty stalowej działka NR: 554/9, 1903/3(część), OBRĘB: 0001 CHOJNICE.”  
 

 

4.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przyłącza wodociągowego, 
budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji gazowej, dla inwestycji pod nazwą: 
„Termomodernizacja, przebudowa budynku ze zmianą aranżacji pomieszczeń dla potrzeb 
Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oddział Chojnice wraz z infrastrukturą techniczną, 
utwardzeniem terenu, rozbiórką częściową budynku wiaty stalowej działka NR: 554/9, 
1903/3(część), OBRĘB: 0001 CHOJNICE.” 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem: 
 budowę przyłącza wodociągowego, 
 budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej,  
 budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora, 
 budowę instalacji gazowej na terenie Inwestora. 

 
4.2. UWAGI OGÓLNE 
 

 Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 
definiującej usługę do wykonania, Oferent zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 
końcowego. W związku z tym w ofercie należy uwzględnić także wszystkie elementy, nie ujęte w 
niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy niezbędne do uzyskania dobrego rezultatu 
końcowego. 

 Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 
Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 
rysunkach, a nie ujęte w części opisowej, winny być traktowane, jakby były ujęte w obu. 

 W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia 
błędu, pomyłki lub niejasności, Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest zgłosić ww. 
wątpliwości Zamawiającemu oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjaśnienia. 
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 Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich uzgodnień  
i załączników. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 
rozbieżność taką zgłosić projektantowi celem wyjaśnienia. 

 Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania 
całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych sieci i przyłączy. Wyceniając dany 
element lub fragment należy uwzględnić wszystkie prace i elementy związane z montażem, 
uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji. 

 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w razie konieczności szczegółową 
koordynację sieci i przyłączy. 

 W zakres prac Wykonawcy wchodzą próby wg obowiązujących norm i przepisów oraz 
oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą. 

 

4.3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

Dz. nr 554/9, 1903/3(część) OBRĘB: 0001 CHOJNICE w stanie istniejącym są działkami 
zabudowaną zlokalizowanymi w województwie pomorskim w miejscowości Chojnice. Przez działkę 
554/9 przebiega sieć kanalizacji deszczowej fi 200. Działka na 1903/3 jest działką drogową. Na 
terenie objętym opracowaniem brak jest istniejących przyłączy wody, kanalizacji oraz gazu do 
budynku. W południowej części działki zlokalizowany jest przedmiotowy budynek do którego 
projektuje się wykonanie przyłączy. Od strony północnej działka sąsiaduje z ulicą Gdańską w pasie 
której zlokalizowane są gminne sieci wodociągowa i kanalizacyjna oraz sieć gazowa.  
 

 OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

Ze względu na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania przedmiotowego budynku 
projektuje się: 

• budowę przyłącza wodociągowego fi 50 na działkach nr 554/9, 1903/3 zgodnie z wydanymi 
warunkami; 

• budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej fi 160 na działkach nr 554/9, 1903/3 zgodnie z 
wydanymi warunkami; 

• budowę wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej fi 160 na działce nr 554/9; 
• budowę wewnętrznej instalacji gazowej fi 40 na działce nr 554/9 od szafki gazowej w linii 

ogrodzenia do  budynku. 
Projektowaną budowę sieci i przyłączy należy wykonać zgodnie  

z lokalizacją przedstawioną na planie sytuacyjnym. Projektowane zagospodarowanie terenu pod 
względem sieci sanitarnych w minimalnym stopniu wpłynie na otoczenie. Projektowane kanały po 
wykonaniu zostaną zasypane. Widoczne pozostaną jedynie włazy kontrolne do studni oraz 
skrzynka uliczna do zasuwy. Teren po wykonaniu zostanie przywrócony do stanu z przed 
wykonania robót. Tereny utwardzone ponownie zostaną utwardzone natomiast tereny zielone 
zostaną obsiane trawą.  
 

 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Nie dotyczy.  
 

 DANE INFORMACYJNE O TERENIE 
Omawiany teren nie jest ujęty w zestawieniu Gminnej ewidencji zabytków. Nie jest położony 

w obszarach indywidualnej formy ochrony przyrody.  
 

 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Nie dotyczy. 
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 INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY  
I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz zagrażać higienie i zdrowiu użytkowników. 
 
 WARUNKI GEOLOGICZNE - GRUNTOWO WODNE. 

Ze względu na brak robót ziemnych branży budowlanej nie wykonano badań geologicznych. 
Przydatność odkopanego gruntu do wykorzystania przy zasypywaniu przyłączy należy ocenić  
podczas wykonywania robót ziemnych przy budowie przyłączy. W przypadku stwierdzenia, iż grunt 
rodzimy nie nadaje się do ponownego zasypania wykopów, należy wykonać całkowitą wymianę 
gruntu.   
 
4.4.  BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 
 

 Ze względu na przebudowę przedmiotowego obiektu (wg opracowania dotyczącego instalacji 
wewnętrznych) wymagana jest budowa przyłącza wodociągowego ∅50 w działkach nr 554/9 oraz 
1903/3. Trasę przebiegu budowanego przyłącza wodociągowego, o długości 82,34 m, pokazano na 
mapie, zaś usytuowanie wysokościowe na profilu podłużnym. Projektowany przewód należy 
wykonać z rur PE100 PN10 SDR17 Ø 50x3,0 mm. Podłączenie nowo projektowanego przyłącza do 
sieci wykonać zgodnie ze schematem wpięcia przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej 
zawartym w części rysunkowej opracowania. Wpięcia należy dokonać za pomocą nawiertaki 
przystosowanej do nawiercania rur żeliwnych wraz z montażem zasuwy odcinającej. Zestaw 
wodomierzowy dla projektowanego przyłącza projektuje się do wykonania w pomieszczeniu 
technicznym kotła. Armatura zestawu wodomierzowego zgodnie z rysunkiem zawartym w części 
graficznej opracowania. 
 

Minimalne odległości uzbrojenia podziemnego od sieci wodociągowej powinny wynosić: 
• 1,5 m od przewodów kanalizacyjnych, 
• 0,70 m od przewodów energetycznych. 
 

 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ BYTOWĄ 
 

Dobowe zapotrzebowanie na wodę wyznaczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( 
Dz.U. Nr 8, poz. 70) i zestawiono w poniższej tabeli. Ilość ścieków stanowić będzie 90% ilości 
zużywanej wody. Wartość zużycia przyjęto zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody na 
jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych wyposażonych w wodociąg, ubikację, lokalne 
źródło ciepłej wody, zlew kuchenny. Przyjęto wartość pośrednią.  
 
Parametry wyjściowe do obliczenia dobowego zapotrzebowania na wodę:  

• Maksymalna ilość użytkowników w całym budynku - 50 osób, 
• Przeciętne zużycie wody  na jednego użytkownika  – 50 dm3/użytkownika/dobę, 
• Użytkowanie 5 dni w tygodniu, 
• Procent ścieków ze zużytej wody - 90%. 
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Cele bytowo – gospodarcze  

Mieszkania komunalne         
[l/os.xdoba] 

50 50 2500 2,5 21 52,5 2,25 

RAZEM: 2500 2,5  52,5 2,25 
Łącznie zapotrzebowanie na wodę: 

− maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo – gospodarcze  
Qd max = 2,5 m3/dobę 
 

Łączne wytwarzanie ścieków sanitarnych  

− maksymalny dobowy zrzut ścieków sanitarnych  
Vd max = 2,25 m3/dobę 

 
Sekundowe zapotrzebowanie na wodę wyznaczono na podstawie PN-92/B-01706). Sekundowy 
wypływ ścieków wyznaczono na podstawie PN-EN 12056-2.  
 
Obliczeniowy przepływ wody w przyłączu wynosi:  

• Suma normatywnych wypływów z instalacji: Qn(soc.) = 1,57 [dm3/s] 
 Zgodnie z normą obliczeniowy przepływ wody dla nowych punktów poboru wody wynosi:                                                                      
                                                

q = 0,682 (Σqn) 0,45 – 0,14 [dm3/s] 
q = 0,682 (1,57) 0,45 – 0,14 [dm3/s] 

q = 0,70 [dm3/s] 
 

Zestawienie punktów czerpalnych instalacji wewnętrznych. 

Zapotrzebowanie na wodę dla nowych punktów czerpalnych 

Rodzaj punktu 
czerpalnego 

Normatywny wypływ Ilość 
urządzeń 

Ilość zimnej 
wody 

Ilość ciepłej 
wody 

Zimna dm³/s Ciepła 
dm³/s szt. dm³/s dm³/s 

Umywalka 0,07 0,07 2 0,14 0,14 

Miska ustępowa 0,13 - 2 0,26 - 

Zlewozmywak 0,07 0,07 1 0,07 0,07 

Zawór ze zł. do 
węża 

0,15 - 3 0,45 - 

Zlew 0,07 0,07 1 0,07 0,07 

Pisuar 0,30 - 1 0,30 - 

 
Razem 1,29 0,28 

Suma 1,57 
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 ZESTAW WODOMIERZOWY 
 

Główny zestaw wodomierzowy zgodnie z wydanymi warunkami w pomieszczeniu 
technicznym wyposażonym we wpust podłogowy. Dla zabezpieczenia przed wtórnym 
zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny” za zestawem wodomierzowym projektuje się zawór 
antyskażeniowy typu EA. 
 Zabudowa głównego wodomierza składa się z następujących elementów, licząc od wejścia 
przewodu do budynku od strony sieci wodociągowej: 

• projektowany zawór odcinający przelotowy kulowy DN32;                                               
• projektowany wodomierz wody zimnej DN 20, Qmax  = 5,0 m3/h; 
• projektowany zawór odcinający przelotowy kulowy DN 32                                       
• zawór antyskażeniowy typu EA DN 32   
• filtr siatkowy DN 32 
• projektowany zawór odcinający przelotowy kulowy DN 32  

 
Dobór wodomierza w oparciu o dyrektywę 2004/22/EC „MID”: 

• przepływ obliczeniowy q= 0,70 l/s =  2,52 m3/h 
• średnica przewodu ∅ 50 
• współczynnik korygujący – przyjęto 1,0 
• umowny przepływ obliczeniowy qs = 0,7 * 1,0  = 0,70 l/s = 2,52 m3/h 

 
 Doboru wodomierza dokonano porównując skorygowany przepływ obliczeniowy qs = 2,52 
[m3/h] z maksymalnym strumieniem objętościowym przeciążeniowym qmax = 5,0 [m3/h] dla 
wodomierza DN20. 
 

Qs   = 5,27m3/h, Qmax= 5,00 m3/h. 
 

Sprawdzenie poprawności doboru wg 2004/22/EC „MID”: 
Qs ≤ Qmax 

2,52 ≤ 5,00 Warunek jest spełniony. 
średnica wodomierza ≤ średnica przyłącza - DN 25 ≤ ∅ 50  Warunek jest spełniony. 

 
Dobrano większy zestaw wodomierzowy ze względu na pozostawienie rezerwy pod 

możliwą przyszłą rozbudową instalacji wodnej budynku na część aktualnie nie 
zagospodarowywaną.  

 
 ROBOTY ZIEMNE 
 

Przewód wodociągowy budowanego przyłącza wodociągowego prowadzony będzie poniżej 
strefy przemarzania gruntu, tj. na głębokości poniżej 1,20 m od powierzchni terenu. Instalację 
wykonać z PE100 PN10 SDR17 Ø 50x3,0 mm. Szerokość wykopów powinna być tak dobrana, aby 
swobodnie umożliwić układanie przewodów w ziemi i wynosić co najmniej 1,0 m. W miejscach 
prowadzenia prac montażowych wykopy należy poszerzyć w celu umożliwienia swobodnego 
prowadzenia prac instalacyjnych ( np. zgrzewanie, itp.).  Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z 
kamieni, korzeni i innych zanieczyszczeń stałych innych od gruntu rodzimego celem 
zabezpieczenia rur przed uszkodzeniem. Po oczyszczeniu dna wykopu należy: 

• wykonać podsypkę z piasku grubości 15 cm, 
• ułożyć rury przewodowe na wykonanej podsypce, 
• wykonać zasypkę grubości 30 cm nad grzbietem rury, 
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• ułożyć taśmę lokalizacyjno - wykrywczą koloru niebieskiego, z zatopioną wkładką metalową 
30 cm nad grzbietem rury, 

• zasypać wykop gruntem rodzimym, wykonując zagęszczenia gruntu warstwami.  
 Na wysokości 30 cm od grzbietu rury na zagęszczonym piasku należy ułożyć niebieską 
taśmę lokalizacyjną szerokości 20 cm z napisem „UWAGA WODOCIĄG” z zatopioną wkładką 
metaliczną ułatwiająca lokalizacje przewodu. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem 
rodzimym z odkładu, po eliminacji gruzu oraz kamieni, zagęszczając grunt co 20 cm. Trasę 
zewnętrznej instalacji przedstawiono planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem projektowanej 
zewnętrznej instalacji wodociągowej wykonać próbę ciśnieniową i dezynfekcję oraz wykonać 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.  
 

 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM 
 

Przebudowywany odcinek sieci wodociągowej wchodzi w kolizję z innym uzbrojeniem 
podziemnym – istniejącą siecią kanalizacji deszczowej oraz kablami energetycznymi. Nie wyklucza 
się jednak istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie naniesione na mapę.  
 

 ROBOTY MONTAŻOWE 
 

Rury i kształtki polietylenowe należy łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego. Przy 
wykonywaniu zgrzewania należy zachować wszystkie wytyczne i procedury podane przez 
producenta rur. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z dokumentacją techniczną. W wypadku wystąpienia wód gruntowych zastosować 
odpompowanie wód gruntowych z wykopu za pomocą pompy. Opuszczanie i układanie 
przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Rury nie mogą mieć 
uszkodzeń, oraz należy zaopatrzyć  je w tymczasowe zamknięcia w postaci korków lub zaślepek. 
W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu i następnie opuścić do 
wykopu. 

 

 BLOKI PODPOROWE I OPOROWE 
 

Na załamaniach sieci należy wykonać podbetonowanie węzła w formie bloków 
podporowych z betonu B15. Wszystkie bloki należy wykonać na co najmniej 6 dni przed 
przeprowadzeniem próby hydraulicznej wg PN–81/B–10725. 
 

 PRÓBA SZCZELNOŚCI 
 

Próby ciśnieniowe powinny być przeprowadzane zgodnie z normą PN-81/B-10725: 
• Rurociągi w czasie trwania próby w miejscach połączeń powinny być odkryte, 
• Napełniać rurociąg z najniższego punktu przy otwartym zaworze odpowietrzającym  

w najwyższym punkcie, 
• Prędkość napełniania 7godz/km, 
• Próbę ciśnieniową prowadzić najwcześniej po 48 godz. od zasypania prostych odcinków 

rur, 
• Podnieść ciśnienie wody do wartości 1,5 krotnej ciśnienia roboczego lecz nie mniejszej niż 

1,0 MPa. Ciśnienie to w czasie 30 minut powinno być uzupełniane do pierwotnej wartości. 
Po dalszych 30 minutach całkowity spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W 
czasie dalszych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć dalszych 0,02 MPa. 
W przypadku większych spadków ciśnienia, po usunięciu nieszczelności próbę należy 
wykonać od początku. 

 

 PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA WODOCIĄGU 
 

Płukanie i dezynfekcję przewodu przeprowadza się po zasypaniu lecz przed oddaniem go 
do użytku. Płukanie przeprowadza się czystą wodą wtłaczając ją do rurociągu  
z zachowaniem prędkości przepływu większą od 1 m/s do czasu całkowitego usunięcia 
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zanieczyszczeń. Po płukaniu  przeprowadza się dezynfekcję przy pomocy podchlorynu sodu. Woda 
przeznaczona do dezynfekcji powinna zawierać min. 0,5 mg/l aktywnego chloru tj. ok. 3,45 cm3 
podchlorynu sodu na 1 litr. Przewody pozostawia się napełnione na nie krócej niż 24 godz. Po 
dezynfekcji należy ponownie wykonać płukanie aż do zaniku zapachu chloru. Wszystkie powyższe 
operacje należy przeprowadzić pod nadzorem administratora sieci wodociągowej. 

 

 OZNAKOWANIE TRASY 
 

Po wykonaniu wodociągu, należy go oznakować. Tablice informacyjne zgodnie z normą 
PN–86/B–09700 umocować na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym, ewentualnie na słupach 
żelbetowych o wymiarach 0,10x0,10x2,0m. 
 

4.5.  BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ZEWNĘTRZNYCH 
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

Projektuje się budowę nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego 
budynku. Wpięcie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej projektuje się do istniejącej 
studni rewizyjnej Ø1000 zabudowanej na sieci kanalizacji sanitarnej DN200 zgodnie z wydanymi 
warunkami. Przyłącze należy wpiąć poprzez montaż przejścia szczelnego. Przyłącze kanalizacji 
sanitarnej należy wykonać z rur PVC-U SN 8 SDR 34 Lite ∅ 160x4,7 oraz ∅200x5,9 łączonych na 
uszczelki gumowe, o całkowitej długości 75,84 m. Trasę projektowanego przyłącza przedstawiono 
na mapie, zaś usytuowanie wysokościowe na profilach. Podłączenie przyłącza od budynku do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez dwie studzienki rewizyjne żelbetowe DN1000. Studzienki 
należy przykryć włazami o klasie obciążenia odpowiedniej do miejsca montażu danej studni. Dla 
dróg i parkingów projektuje się włazy klasy D400. Wejście kanalizacji do budynku pod ścianą 
należy wykonać w rurze ochronnej. Projektuje się rurę ochronną DN250 PVC. 
 Wpięcia należy dokonać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Zabrania się 
wkuwania do studni.  

 

 ROBOTY MONTAŻOWE 
 

Kanały odprowadzające ścieki z budynku prowadzone będą poniżej strefy przemarzania 
gruntu, która dla miejscowości Chojnice wynosi 0,8 m od poziomu terenu. Przyłącze kanalizacji 
sanitarnej w ziemi należy wykonać z rur PVC-U SN 8 SDR 34 Lite DN 160x4,7. Studnie 
kanalizacyjne należy montować zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego materiału. 
Przejścia pod ścianą obiektu prowadzić w róże ochronnej PVC DN250. Przewiduje się wykonanie 
robót ziemnych dla rurociągów w 30 % ręcznie oraz 70 % przy użyciu koparki mechanicznej. 
Wykonując wykopy należy zachować głębokość, kierunek spadku i spadki dna kanału zgodnie z 
częścią rysunkową projektu.  

Szerokość wykopu powinna być tak dobrana, aby umożliwić swobodne układanie przewodów w 
ziemi i powinna wynosić co najmniej 1,00 m. W miejscach prowadzenia prac montażowych wykopy 
należy poszerzyć w celu umożliwienia swobodnego wykonywania prac instalacyjnych. Dno wykopu 
należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczeń stałych innych od gruntu 
rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu należy: 

 wykonać podsypkę z piasku o grubości 15 cm, 
 ułożyć na podsypce rurę przewodową, 
 wykonać zasypkę z piasku grubości 30 cm od wierzchu rury, 
 zasypać wykop warstwą piasku, 
 wykonać zagęszczenie gruntu, 
 zasypać wykop do końca zagęszczając grunt warstwami co 20 – 30 cm. 
Przed zasypaniem sieci wykonać próbę szczelności oraz inwentaryzacje geodezyjną 

powykonawczą. Przy zasypywaniu wykopu grunt ubijać warstwami. 
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 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM 
 

Występują. Projektowany kanał przyłącza kanalizacji sanitarnej krzyżuje się z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym. Projektowany kanał kanalizacji krzyżuje się z istniejącą siecią 
wodociągową, kanalizacji deszczowej, kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi. W 
miejscach kolizji roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności.  

 

 PRÓBA SZCZELNOŚCI 
 

Próbę szczelności dla kanału z rur PVC-U należy przeprowadzić na eksfiltrację wody z przewodu 
oraz na infiltrację wody do przewodu.  
Eksfiltracja – czas trwania próby dla odcinka kanału do 50 m – 30 minut, powyżej 50 m – 60 
minut. Na złączach kielichowych nie powinny pojawiać się krople wody. Kanał uważa się za 
szczelny kiedy dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby nie wynosi więcej niż 
0,02 dm3/m2 zwilżonej powierzchni wewnętrznej rury. 
Infiltracja -   próbę tę przeprowadza się w przypadku występowania wód gruntowych powyżej 
posadowienia dna kanału. Przeprowadzona próba szczelności przewodu na ciśnienie 5 mH2O 
zabezpiecza przewód przed infiltracja wód  gruntowych do w/w wartości. 
 
4.6.  INSTALACJA WEWNETRZA GAZU 
 

Instalacja gazu od projektowanego(wg odrębnego opracowania) przyłącza z szafką 
redukcyjno-pomiarową oraz kurkiem głównym zlokalizowaną w linii ogrodzenia do budynku poprzez 
dodatkową szafkę gazową zlokalizowaną na przedmiotowym budynku należy wykonać z 
zastosowaniem rur PE SDR 11 40x3,7 łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego przy 
zastosowaniu atestowanych kształtek oraz zgrzewania doczołowego. Rury użyte do budowy 
powinny być oznakowane fabrycznie w sposób trwały. Początkowy odcinek przy szafce gazowej 
oraz końcowy odcinek przed budynkiem  i wprowadzeniem do szafki gazowej na elewacji należy 
wykonać z rur stalowych przeznaczonych do stosowania w instalacji gazu z izolacją oraz w rurze 
ochronnej zgodnie z częścią rysunkową. Do przejść z PE na stal oraz ze stali na PE należy użyć 
kształtki adaptacyjne PE/stal. Projektowana instalacja gazowa krzyżować się będzie z istniejącą  
kanalizacją sanitarną ∅ 200. Projektowaną instalację gazową należy poprowadzić nad kolizją. 
Rurociągi PE prowadzone w gruncie należy układać na głębokości ok. 0,9 ÷ 1,0 m. Dno wykopu 
należy bezwzględnie oczyścić z kamieni, korzenie i wszystkich innych zanieczyszczeń i elementów 
stałych. Minimalna szerokość wykopu powinna być tak dobrana aby umożliwić swobodne prace 
montażowe w wykopie. Zaleca się wykonanie wykopu o szerokości ok. 0,5 m. Wykopy należy 
wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze skarpami wg BN-83/8826/02 i PN-
68/06050. Pod gazociągiem w wykopie należy wykonać podsypkę z piasku grubości 15 cm, a nad 
rurociągiem nadsypkę grubości minimum 15 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię 
ostrzegawczą o szerokości minimum 10 cm z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop 
zasypywać piaskiem, ostatnie 40 cm gruntem rodzimym bez kamienie i korzeni. Grunt zagęszczać 
warstwami. Należy zachować szczególną ostrożność przy zagęszczaniu wokół miejsc wejść i wyjść 
rurociągu do i z gruntu. Przyłącze należy wykonać z nieznacznym spadkiem w kierunku 
pokazanym na profilu podłużnym w części rysunkowej.. Ze względu na dużą rozszerzalność 
cieplna polietylenu, rury w wykopie należy układać tzw. „wężykiem” w celu skompensowania 
wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia przewodu PE jest możliwa poprzez jego 
ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony jest od temperatury montażu zgodnie z poniższą 
tabelą. 

 
Temperatura 
otoczenia 

+ 20°C + 10°C 0°C 

Minimalny promień 
gięcia 

20 x d 35 x d 50 x d 
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Na przedmiotowym budynku do którego doprowadzona będzie instalacja gazu należy wykonać 
skrzynkę gazową o wymiarach 300 x 300 x 150 mm z dodatkowym zaworem odcinającym. Szafka 
gazowa powinna mieć drzwiczki metalowe z otworami wentylacyjnymi wzdłuż górnej i dolnej 
krawędzi o kącie otwarcia od 160° do 180°. Drzwiczki powinny być wyposażone w zamek 
umożliwiający dostęp służbom pożarniczymi i gazowym.  
 

Po wykonaniu instalacji gazowej należy je ją poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,4 MPa w 
czasie 2 godzin przy użyciu azotu bądź sprężonego powietrza zgodnie z PN-92/M-34503. Nie 
dopuszcza się spadku ciśnienia w czasie trwania próby! Zabrania się prowadzenia prób 
szczelności przy użyciu wody rurociągów fazy gazowej. Protokoły z przeprowadzonych prób 
szczelności stanowić będą część dokumentacji powykonawczej. 
 
4.7. UWAGI KOŃCOWE 
 

Wszystkie materiały stosowane do montażu winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do 
ich stosowania w przyłączach: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz dopuszczenia do obrotu 
na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocenę Higieniczną, Deklarację 
zgodności itp.  

Całość zastosowanych do montażu materiałów winna być uzgodniona z inspektorem 
nadzoru i administratorem sieci.  
- roboty ziemne i instalacyjne prowadzić zgodnie z przepisami BHP zawartymi  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami  
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998,  PN-B-10736:1999, 
- przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić zgodność rzędnych projektowych  
z rzeczywistymi, w szczególności rzędne istniejących sieci, przyłączy i przewodów wodociągowych, 
odpływowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
- przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca bezwzględnie zapozna się  
z warunkami, uzgodnieniami i decyzjami załączonymi w projekcie. 
- o rozpoczęciu robót powiadomić instytucje posiadające swoje uzbrojenie w obrębie inwestycji w 
celu ustalenia sposobu i warunków zabezpieczenia tego uzbrojenia, 
- przyłącza i sieci podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej, 
- w trakcie wykonywania robót uzyskać pozytywny odbiór robót ulegających zakryciu, 
- projekt niniejszy opracowano pod kątem wykonawstwa przez uprawnione zakłady branży 
kanalizacyjnej oraz wodociągowej,  
- całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi i aktami prawnymi 
oraz „Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – zeszyt 3 - 
opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpień 2003 r. 
- całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi i aktami prawnymi 
oraz „Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 - 
opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpień 2003 r.  
- Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z Projektantem i Inspektorem 
Nadzoru, 
- Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany dokonane w wykonywanych 
przyłączach bez jego wiedzy i akceptacji! 
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5. OPIS TECHNICZNY  - BRANŻA SANITARNA INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
 

Opis techniczny do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji sanitarnych tj. 
wewnętrznej instalacji wody zimnej, cieplej wody użytkowej oraz cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, 
wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji skroplin, wewnętrznej instalacji C.O., 
wewnętrznej instalacji gazu, wewnętrznej instalacji klimatyzacji oraz wewnętrznej instalacji 
wentylacji mechanicznej dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja, przebudowa budynku ze 
zmianą aranżacji pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oddział 
Chojnice wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu, rozbiórką częściową budynku 
wiaty stalowej działka NR: 554/9, OBRĘB: 0001 CHOJNICE.” 
 

5.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych tj. 
wewnętrznej instalacji wody zimnej, cieplej wody użytkowej oraz cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, 
wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji skroplin, wewnętrznej instalacji C.O., 
wewnętrznej instalacji gazu, wewnętrznej instalacji klimatyzacji oraz wewnętrznej instalacji 
wentylacji mechanicznej dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja, przebudowa budynku ze 
zmianą aranżacji pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oddział 
Chojnice wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu, rozbiórką częściową budynku 
wiaty stalowej działka NR: 554/9, OBRĘB: 0001 CHOJNICE.” 

 

5.2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje projektowaną: 
 instalację wody zimnej z rur PP PN16; 
 instalację C.W.U. z rur PP PN20 STABI; 
 instalację cyrkulacji C.W.U. z rur PP PN20 STABI; 
 instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U oraz PVC; 
 instalacje skroplin z rur PP; 
 instalację klimatyzacji z rur miedzianych; 
 instalację C.O. z rur tworzywowych; 
 instalację C.T. z rur stalowych cienkościennych; 
 instalację wewnętrzną gazu z rur stalowych bez szwu; 
 instalację wentylacji mechanicznej z kanałów stalowych oraz rur typu Spiro. 

 

5.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1. Umowa z zamawiającym. 
2. Wytyczne Zamawiającego. 
3. Wytyczne projektowania, obowiązujące normy i przepisy. 
4. Katalogi producentów urządzeń. 
5. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami. 
7. Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500. 
8. Podkłady architektoniczne. 
9. Warunki przyłączenia do sieci wod-kan nr: NI-112/000857/W/18 z dn. 04.06.2018 wydane 

przez Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. 
10. Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr:  WG87/0000061250/00001/2019/00000 wydane 

przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku – Gazownia w Chojnicach; 
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5.4. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU 
 

Projektowana przebudowa dotyczy budynku zlokalizowanego na na działce nr 554/9 w 
miejscowości Chojnice, Obręb: 0001 Chojnice, jedn. ewid. 220201_1 CHOJNICE. Budynek jest 
parterowy. Wewnątrz budynku znajdują się pomieszczenia niezagospodarowane, które podlegają 
aranżacji. Po przebudowie wewnątrz obiektu znajdować się będą pomieszczenia biurowe, WC, 
pomieszczenia egzaminacyjne oraz garaż. Dodatkowymi pomieszczeniami będą pomieszczenia 
techniczne przeznaczone na źródło ciepła – kocioł, warsztat, archiwum oraz magazynek. 
Rozwiązania konstrukcyjne obiektu zgodnie z projektami branży konstrukcyjnej oraz 
architektonicznej. Obiekt zasilany będzie w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego 
(projekt przyłącza wg części opracowani dotyczącej sieci i przyłączy zewnętrznych). Ścieki 
sanitarne odprowadzane będą do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, a następnie za pomocą 
projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacyjnej (projekt przyłącza 
wg części opracowani dotyczącej sieci i przyłączy zewnętrznych). Źródłem ciepła dla obiektu 
będzie kocioł gazowy na gaz ziemny, natomiast elementami grzejnymi grzejniki płytowe. Instalacja 
gazowa od szafki redukcyjno pomiarowej do budynku zgodnie z częścią projektu dotyczącą sieci i 
przyłączy. Projekt przyłącza gazu poza zakresem niniejszego opracowania.   

 

5.5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 

5.5.1. Instalacja wodna. 
 

 Instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej. 
 

Dostawa wody dla przedmiotowego budynku realizowana będzie projektowanym przyłączem 
wody z gminnej sieci wodociągowej. Projekt przyłącza wodociągowego według części 
niniejszego opracowania dotyczącego sieci i przyłączy zewnętrznych.  

 Instalacja wodociągowa zasilać będzie następujący układ: 
• wody bytowej, 
• uzupełniania zładu grzewczego. 
Instalacja wodociągowa ma zadanie doprowadzenie wody do wszystkich punktów czerpalnych 

tj.: baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, płuczek ustępowych, oraz zaworów ze złączką do 
węża. Wymagane ciśnienie wody na wejściu do budynku powinno wynosić około 2,5 Bar. Na 
wejściu instalacji do budynku w pomieszczeniu technicznym projektuje się miejsce na zestaw 
wodomierzowy przyłącza wraz z głównym zaworem odcinającym dla całego budynku. Przewody 
wodociągowe za zestawem wodomierzowym wykonane będą z rur PP. Przewody prowadzone 
będą w warstwach posadzki, oraz bruzdach ściennych zgodnie z częścią rysunkową. Przewody 
należy prowadzić tak aby zapewnić im samokompensację.  
  Przejścia przewodów wodociągowych przez ściany konstrukcyjne i stropy  wykonać  
w tulejach ochronnych o średnicy o dwie dymensje większych od średnicy przewodu uszczelniając 
wolną przestrzeń masą elastyczną nie wpływającą negatywnie na materiał stosowanych rur(np. 
korozja).  
 Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zgodnie  
z rysunkami architektury należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami. 

Instalację wody zimnej projektuje się z rur PP PN16. Instalację wody ciepłej projektuje się z 
rur PP PN20 stabi. Instalację cyrkulacji ciepłej wody użytkowej projektuje się z rur PP PN20 stabi.  
Przewody należy prowadzić w izolacji np. z pianki PE o grubościach zgodnych z wymaganiami 
Rozporządzenia Dz.U. nr 75. Materiały izolacyjne muszą być wykonane z materiału 
nierozprzestrzeniającego ognia. 

Podejścia do armatury czerpalnej prowadzi się na wysokości od 0,6 do 0,8 m nad gotową 
posadzką pomieszczeń. Zbiorniki płuczące zasilane będą za pomocą wężyka poprzedzonego 
zaworem odcinającym.  

Przewody prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku wejścia przewodu do budynku. Do 
wszystkich zaworów należy zapewnić dostęp. Kurki kulowe podtynkowe pełnoprzelotowe, zawory 
kulowe, kurki kulowe kątowe do baterii, złączki do węża montować należy poprzez połączenia 
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gwintowane. Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych 
powinny wynosić 10cm. Zawory ze złączką do węża montować na wysokości 0,5 m nad podłogą.                      

Przewody należy wykonać zgodnie z PN-81/B10700.00 i PN-81/B-10700.01. 
 

 Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać 
próbie ciśnieniowej na ciśnienie 10 bar. Płukanie należy prowadzić pełnym ciśnieniem 
dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociągowych. Próby 
szczelności wykonać przed wykonaniem izolacji cieplnej rur. Szczegółowy opis w/w 
czynności opisano poniżej. 
 
Izolowanie przewodów. 
 

Grubość izolacji przewodów wody cieplej powinna wynosić  odpowiednio: 

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  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 

5 
 Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

 

6 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami 
różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
 

Na izolacji przewodów należy wykonać oznakowanie rodzaju czynnika, oraz kierunku 
przepływu.  

Przewody wody zimnej należy izolować przeciwroszeniowo izolacją grubości 6 mm.  
 

 Próba szczelności rur z tworzywa sztucznego 
 Próba szczelności instalacji powinna być wykonana przed ewentualnym przykryciem 
rurociągów w bruzdach, czy też ich obudową. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie 
próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego lecz nie 
mniej niż 10 bar. Próba ta polega na dwukrotnym podniesieniu ciśnienia do ciśnienia próbnego na 
okres 10 minut. Odstęp między pierwszą a drugą próbą powinien wynosić 30 minut. Próba musi 
wykazać absolutną szczelność instalacji a dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi 0.6 bara. Próbę 
tę nazywamy próbą wstępną. Próba główna trwa 2 godziny przy ciśnieniu próbnym jak wyżej, i 
spadek ciśnienia po tym czasie nie może przekroczyć 0.2 bara. Oczywiste jest, że ani w czasie 
próby wstępnej ani głównej nie może wystąpić żaden przeciek. Po pomyślnie przeprowadzonej 
próbę na zimno należy wykonać próbę na gorąco, napełniając instalację wodą o temperaturze 
60°C. Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia 
wypływającej wody. Należy sprawdzić czy po czasie nie dłuższym niż 1 minuta, wypływa woda o 
temperaturze 55°C. Badaniu należy poddać około 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych 
instalacji. Dla instalacji ciepłej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury należy 
powtórzyć po 4 h. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 
bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia co 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie w 
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najniższym punkcie instalacji. Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być 
podpisany przez Przedstawiciela Inwestora oraz Wykonawcę. 
 Badanie szczelności wodą zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego.  
 

Przebieg badania 

Nazwa czynności 
czas 

trwania 
warunki zakończenia badania wynikiem 

pozytywnym 

Badanie wstępne 

Podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

- 

brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia 
spowodowany rozszerzalnością rur 

Obserwacja instalacji i ponowne 
podniesienie ciśnienia do wartości 

ciśnienia próbnego 
10 minut 

Obserwacja instalacji i ponowne 
podniesienie ciśnienia do wartości 

ciśnienia próbnego 
10 minut 

Obserwacja instalacji 10 minut 

podniesienie ciśnienia do wartości 
ciśnienia próbnego 

- 

obserwacja instalacji 30 minut 
brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie 

większy niż 0,6 bar 

Badanie główne 
(należy do niego przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem 

pozytywnym) 

podniesienie ciśnienia do wartości 
ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie 
większy niż 0,2 bar 

obserwacja instalacji 2 godz. 

UWAGA Jeżeli chociaż jeden z warunków zostanie nie spełniony, wynik próby należy uznać za 
negatywny. W takim wypadku należy usunąć przyczynę i ponownie wykonać całe badanie 

poczynając od badania wstępnego 

Badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy próbę szczelności instalacji, za 
wyjątkiem przewodów tworzywowych dla których producent wymaga badań dodatkowych. W takim 

wypadku należy wykonać badanie uzupełniające zgodnie z instrukcją producenta rur. 

 
Płukanie 
 
 Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż 
woda będzie czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3÷5 krotną 
objętość płukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki 
badań wskazują na taką potrzebę. W takim przypadku całość instalacji wodnych należy poddać 
dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów: wapna chlorowanego Ca(OCl)2 
rozpuszczonego w wodzie w ilości 80÷100 mg/m3 wody, 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % 
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NaClO 5H2O na 1 dm3 wody, 20÷30 chloraminy na 1 m3 wody. Roztwór wprowadzić do instalacji 
na czas 48h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po tym wymaganym czasie kontaktu 
pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 10 mg Cl2/dm3 wody. Jakość wody 
pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna spełniać wymagania 
obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.  

Należy wykonać badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczyć protokół z badań do 
Inwestora. Uwaga: Wyniki z prób i płukania wpisać do odpowiedniego formularza 
 

 Przepływ obliczeniowy wody. 
 

Przepływ obliczeniowy określono w oparciu o normę PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe 
- wymagania w projektowaniu”. Obliczeń dokonano w odniesieniu do projektowanych punktów 
czerpalnych: 

q = 0,682 (Σqn) 0,45 – 0,14 [dm3/s] 
gdzie: qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych [dm3/s] 

 
Zapotrzebowanie na wodę dla nowych punktów czerpalnych 

Rodzaj punktu 
czerpalnego 

Normatywny wypływ 
Ilość 

urządzeń 
Ilość zimnej 

wody 
Ilość ciepłej 

wody 

Zimna dm³/s Ciepła 
dm³/s 

szt. dm³/s dm³/s 

Umywalka 0,07 0,07 2 0,14 0,14 

Miska ustępowa 0,13 - 2 0,26 - 

Zlewozmywak 0,07 0,07 1 0,07 0,07 

Zawór ze zł. do 
węża 

0,15 - 3 0,45 - 

Zlew 0,07 0,07 1 0,07 0,07 

Pisuar 0,30 - 1 0,30 - 

 
Razem 1,29 0,28 

Suma 1,57 

Zgodnie z normą obliczeniowy przepływ wody dla nowych punktów poboru wody wynosi:     
                                                                                                                  

q = 0,682 (Σqn) 0,45 – 0,14 [dm3/s] 
q = 0,682 (1,57) 0,45 – 0,14 [dm3/s] 

q = 0, 70 [dm3/s] 
 

 Instalacja C.W.U. oraz C.C.W.U. 
 

Ciepła woda użytkowa do celów socjalno – bytowych przygotowywana będzie w 
pojemnościowym podgrzewaczu wody o pojemności 100 l zasilanym z gazowego kotła 
kondensacyjnego czynnikiem grzewczym o temperaturze tz/tp = 80/60 °C. Podgrzew wody za 
pomocą wężownicy zabudowanej w zasobniku. Zasobnik wody należy wykonać w izolacji 
ciepłochronnej. Podgrzewacz cieplej wody należy wyposażyć w grzałkę elektryczną o mocy 2,0 kW 
umożliwiającej podgrzew wody w przypadku awarii instalacji grzewczej. Instalacja ciepłej wody 
użytkowej wyposażona będzie w instalację cyrkulacji pompowej, która zapewni utrzymanie stale 
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temperatury ciepłej wody na poziomie min. 55°C. W/w grzałka służyć będzie również do 
okresowego zwiększenia temperatury ciepłej wody w celu wykonania dezynfekcji termicznej. 

Instalacje C.W.U. oraz C.C.W.U. wykonać w tym samym systemie co wody zimnej, 
przewodami z zastosowaniem rur z polipropylenu PP klasy PN20 Stabi. Przewody wody ciepłej 
oraz cyrkulacyjnej należy układać równolegle do rur zimnej wody, w taki sposób aby zapewnić 
samokompensację wydłużeń termicznych rur. 

 
 

 Zabezpieczenie instalacji C.W.U. 
 

Parametry doboru: 
− Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa pmax = 6,0 bar 

− Ciśnienie robocze instalacji wody zimnej p = 3,0 bar 

− Pojemność instalacji V instalacji = 0,130 m3 

− Temperatura minimalna tmin = 100C 

− Temperatura maksymalna tmax = 800C 

− Współczynnik rozszerzalności cieplnej czynnika ΔV = 0,0224 dm3/kg 
 

Pojemność użytkowa naczynia: 
Vu = V ∙ ρ1 ∙ ΔV 

 
Vu = 0,130 ∙ 991,8 ∙ 0,0224 = 2,89 dm3 

 

Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego: 
 

 

 

 
 
 

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemności V = 25 dm3. 
 

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA NA DOPROWADZENIU ZIMNEJ WODY DO 
PRZYGOTOWANIA CWU (NA PODSTAWIE PN-B-0224:1976) 

 

 
 

G[kg/h] = 0,16 * V = 0,16 * 130 = 20,8  kg/h 
 

 
 

Gdzie: 
− V – łączna pojemność wszystkich podgrzewaczy; V = 130,0 dm3 
− Sprawdzenie dla zaworu bezpieczeństwa SYR 2115 1,2” (d0=12mm, αC=0,2 (b1=10%)) 
− Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: G = 40,0 kg/h 
− Ciśnienie dopuszczalne dla podgrzewacza: p1 = 6bar 
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− Ciśnienie na zewnątrz zaworu bezpieczeństwa: p2 = 0bar 
− Ciężar obj. wody w temp. dopuszczonej: γ = 977,6 kg/m3 D = 1,41 mm < d0 = 12mm 

- Ciśnienie otwarcia zaworu 6bar. 
 

Dobrano zawór bezpieczeństwa 1/2”, 6.0 bar o średnicy d0 = 12 mm. 
 

5.5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz skroplin. 
 

Wewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normą PN–
EN12056(1,2):2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków”. Do gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej projektowanym przyłączem zostaną odprowadzane ścieki z urządzeń 
sanitarnych projektowanych w budynku. Projekt przyłącza kanalizacji według części 
niniejszego opracowania dotyczącego sieci i przyłączy zewnętrznych.   

Podejścia, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejścia do przyborów 
sanitarnych wykonać z rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi 
wykonać z rur PVC-U kl. SN8 SDR34 ze ścianą litą o średnicach 160x4,7. Ciągi kanalizacyjne 
odpowietrzane będą poprzez piony napowietrzania  kanalizacji wyprowadzone ponad dach i 
zakończone kominkami wentylacyjnymi zgodnie z częścią rysunkową. 

Należy zapewnić odprowadzenie skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych. Instalacje 
odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji należy prowadzić ze spadkiem 
umożliwiającym prawidłowy odpływ skroplin oraz włączyć do pionów kanalizacji sanitarnej zgodnie 
z rysunkiem. Przed włączeniem instalacja do pionu zastosować zasyfonowanie z blokadą 
antyzapachową. Projektuje się syfony suche z kulka antyzapachową. W przypadku braku 
możliwości utrzymania spadku w kierunku pionu należy zastosować pompki kondensatu. 
 Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur z PP łączonych na wcisk, prowadzonych  
zgodnie z częścią rysunkową.  

Przewody kanalizacji sanitarnej tam gdzie to konieczne, należy montować do konstrukcji 
budynku za pomocą obejm lub uchwytów o średnicy odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, 
które całkowicie obejmują obwód rury. Jeżeli zabudowa rury nie będzie możliwa w ścianie, rurę 
należy poprowadzić przy ścianie i zabudować płytami G-K. 
Średnice podejść kanalizacyjnych dla przyborów sanitarnych wynoszą odpowiednio dla: 
 Umywalka   -PVC 50 mm 
 Miska ustępowa -PVC 110 mm 
 Zlewozmywak  -PVC 75 mm 
 Zlew   -PVC 75 mm 
 Wpust podłogowy  -PVC 75 mm 

 

Wyjścia przewodów kanalizacyjnych z budynku zgodnie z częścią rysunkową projektu. Poza 
budynkiem kanalizacje sanitarną wykonywać zgodnie z odrębnym opracowaniem dotyczącym 
przyłącza kanalizacji sanitarnej.  
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 Bilans ścieków bytowych 
 

Odprowadzenie ścieków 

Rodzaj punktu 
czerpalnego 

 
AWs [dm3/s] 

Ilość urządzeń  
Ao [dm3/s] 

szt. 

Umywalka 0,5 2 1,0 

Miska ustępowa 2,5 2 5,0 

Zlewozmywak 1,0 1 1,0 

Zlew 1,0 1 1,0 

Pisuar  1,0 0,5 0,5 

Wpust podłogowy 1,5 3 4,5 

 Razem 13,0 

• Przepływ obliczeniowy ścieków sanitarnych dla budynku (na podstawie PN-EN 120562): 
qc = Kx (ΣAws)0,5 
qc = 0,7 x  13,00,5 
qc =  2,52 [dm3/s] 

gdzie, 
Kx – współczynnik częstotliwości K=0,7 

AWs- odpływ jednostkowy z urządzeń sanitarnych, [dm3/s] 
 

5.5.3. Instalacja C.O. oraz C.T. 
 

Obliczenie strat ciepła dla termo modernizowanego budynku, oraz wyznaczenie 
współczynników ciepła przegród budowlanych przeprowadzono w oparciu o rozporządzenia  i 
normy: 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wraz ze zmianami obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014: 

- Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
- Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie 

* PN-EN 12831-2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego 
* PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnętrzne , przyjęto tz = -18oC 
* PN-EN 12831-2006 – projektowe temperatury wewnętrzne , przyjęte tw opisano na rzutach 
pomieszczeń. 

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło wykonano w programie Instal Soft OZC.  
 Szczegółowe obliczenia zapotrzebowania na ciepło znajdują się w archiwum jednostki 
projektowej. 

 

 Techniczne warunki projektowania 
 
Strefa klimatyczna:    II strefa; 
Temperatura zewnętrzna:   – 18 °C; 
Czynnik grzewczy:    woda; 
System ogrzewania:    pompowe, systemu zamkniętego; 
Źródło ciepła:     kocioł gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny; 
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Parametr instalacji C.O. :   instalacja grzejnikowa 70/50 °C; 
Temperatury obliczeniowe w obiekcie: 

- biura    T = 20 °C 
- komunikacja   T = 20 °C 
- WC     T = 20 °C 
- pom. techniczne  T = 12 °C 
- garaż    T = 12 °C 
- archiwum   T = 16 °C 
- warsztat    T = 16 °C 
- garaż    T = 12 °C 

 

 Bilans cieplny budynku 
 

W poniższej tabeli zestawiono bilans ciepła dla przedmiotowego budynku: 

Nr obiegu Odbiornik 
Moc cieplna 

[kW] 

I Instalacja centralnego ogrzewania: - grzejnikowego – biura  6,30 

II 
Instalacja centralnego ogrzewania: - grzejnikowego – garaż i 

pomieszczenia tech. 
9,20 

III Rezerwa instalacji grzejnikowej 5,00 

IV Instalacja ciepła technologicznego dla zasilania podgrzewacza C.W.U. 1,50 

V Instalacja ciepła technologicznego dla zasilania nagrzewnicy wodnej. 8,00 

∑ dla proj. budynku 30,00 kW 

 
Dla przedmiotowego budynku w projektowanej instalacji C.O. przewidziano rezerwę pod 

rozbudowę instalacji grzejnikowej o ok. 5,0 kW na pomieszczenia niezaaranżowane w 
niniejszym zadaniu.  

Dodatkowo w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy łącznie z pomieszczeniami 
technicznymi oraz garażem uwzględniono dodatkową moc cielną na potrzeby pokrycia strat 
wentylacji wynikającej z otwierania drzwi wejściowych oraz garażowych.  

 

 Instalacja C.O. oraz C.T. 
 

RUROCIĄGI 
 

Instalację ogrzewania grzejnikowego wykonać z rur  wielowarstwowych (PE-RT - spoiwo - 
aluminium zgrzewane w sposób ciągły - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzję tlenu.  

Instalację  ciepła technologicznego do nagrzewnicy wodnej wykonać z rur stalowych 
cienkościennych łączonych na zacisk.  

Rury prowadzić w posadzce  w pomieszczeniu garażu oraz pomieszczeniach technicznych, 
w bruzdach podłogowych oraz ściennych w części administracyjno-biurowej. W miejscach przejść 
przez przegrody nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być 
wypełniona materiałem plastycznym nieoddziałującym na przewody. Kompensacja wydłużeń 
cieplnych rurociągów naturalna.  

Izolacja rurociągów: 
Rurociągi izolować zgodnie z aktualnymi przepisami – grubość izolacji 20 ÷ 30 mm. 

Rurociągi poziome, usytuowane w podłodze zaizolować izolacją z pianki polietylenowej – grubość 
izolacji 6 wg załącznika nr 2 warunków technicznych. Podejść do grzejników nie izolujemy. 
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ELEMENTY GRZEJNE 
 

Dla przedmiotowego budynku projektuje się montaż standardowych grzejników płytowych 
zasilanych od dołu wyposażonych fabrycznie w wkładkę zaworową (I stopień regulacji), w głowice 
termostatyczne z czujnikiem wyniesionym. Grzejniki wyposażyć w zestawy podłączeniowe 
odcinająco-opróżniające.  

Nagrzewnicę wodną kanałową należy wyposażyć w węzeł regulacyjny zgodnie z częścią 
rysunkową.  

 

Uwaga! 
1. Zawory termostatyczne dobrano na podstawie wytycznych przykładowego producenta. 

Nastawy przy grzejnikach dotyczą w/w producenta.  
2. Moc poszczególnych odbiorników jest dobrana dla każdego pomieszczenia przy pomocy 

programu obliczeniowego Instal-therm. 
3. Grzejniki płytowe należy mocować 20 cm nad podłogą. Wymiary zgodnie z projektem 

wykonawczym. 
 

5.5.4. Instalacja gazu 
 

Przedmiotowy budynek zasilany będzie w gaz instalacją sieci gazowej doprowadzającej gaz 
do budynku od przyłącza gazowego zgodnie z częścią rysunkową. Przyłącze zakończone będzie 
szafką redukcyjno-pomiarową z kurkiem głównym w linii ogrodzenia zgodnie z wydanymi 
warunkami technicznymi. Projekt przyłącza gazu do działki poza zakresem niniejszego 
opracowania. Instalacja wewnętrzna gazu na terenie Inwestora zgodnie z częścią 
niniejszego opracowania dotyczącą sieci i przyłączy zewnętrznych.  

Dodatkowo na elewacji budynku projektuje się szafkę na dodatkowy zawór odcinający. 
Szafka zlokalizowana będzie na elewacji południowej zgodnie z częścią rysunkową.   

Wewnątrz budynku instalacje gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z 
normą PN-80/H-74219 łączonych poprzez spawanie. Nie prowadzić rur gazowych w ścianach. 
Dopuszczalne jest prowadzenie przewodów pod łatwo usuwalną masą tynkarską. Przewodu 
układać w odległości 2 cm od ściany nad tynkiem mocując je uchwytami co 2.0 m. Wszystkie 
przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych a przestrzeń uszczelnić 
szczeliwem o właściwościach elastycznych. Rozwiązania techniczne podczas wykonywania 
instalacji powinny zapewnić eliminowanie powstających naprężeń. Spadek przewodów powinien 
wynosić 0,3 % w kierunku przyborów. Przed wszystkimi przyborami należy zamontować zawory 
gazowe odcinające atestowane, posiadające oznaczenie bezpieczeństwa „B” i dopuszczone do 
stosowania w Polsce. Całą instalację wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Pomieszczenia w 
których zainstalowane zostaną przybory powinny mieć sprawnie działająca wentylację.  

Poziome odcinki instalacji gazowych muszą być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m 
powyżej przewodów elektrycznych. Minimalne odległości przewodów gazowych krzyżujących się z 
innymi instalacjami wynoszą 20 mm. 
 

Zalecane odległości przewodów gazowych od innych instalacji wewnętrznych wynoszą: 
• od poziomych przewodów wod-kan oraz c.o.    15cm 
• równoległe pionowe przewody  wod. – kan.     10cm 
• równoległe pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne  20cm 
• urządzenia elektryczne iskrzące       60cm 

 

W przypadku zmniejszenia odległości pomiędzy urządzeniami, a przewodem należy wykonać 
przegrodę z materiału niepalnego. 
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Jako armaturę odcinającą przy urządzeniach gazowych należy zabudować kurki kulowe 
dopuszczone do stosowania w instalacjach gazu. Należy je usytuować w sposób łatwo dostępny na 
pionowym odcinku. 

 

 Pomieszczenie techniczne kotła 
 

Pomieszczenie techniczne przeznaczone na wykonanie instalacji C.O. wraz ze źródłem 

ciepła spełnia wymagania zawarte w Polskiej Normie PN-B-02431-1 oraz Rozporządzeniu  Ministra 

Infrastruktury   z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. Pomieszczenie kotła gazowego 

zlokalizowane jest w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu przedmiotowego budynku. 

Pomieszczenie wyposażone jest w oświetlenie sztuczne. 

 

Wyznaczenie minimalnej kubatury pomieszczenia technicznego przeznaczonego na kocioł 

gazowy: 

 
 

 
 

Zgodnie z projektem architektury minimalna kubatura została zapewniona. Powierzchnia 

pomieszczenia technicznego wynosi 3,50 m2, natomiast wysokość pomieszczenia ponad 3,00 m. 
Vmin < Vpom 

 
7,42 < 10,5 

 

 Przewód koncentryczno-spalinowy 
 

Do odprowadzania spalin oraz doprowadzania powietrza do procesu spalania paliwa 
gazowego w kotle projektuje się wykonanie systemowego przewodu koncentrycznego powietrzno-
spalinowego ∅ 80/100 mm z blachy stalowej nierdzewnej bezpośrednio nad dach pomieszczenia 
technicznego. Przewód spalinowo powietrzny należy wykonać z materiałów jednego dostawcy tak 
aby zapewnić jednolity system. System musi posiadać minimum: adapter do kotła, odkraplacz 
pionowy, przejście dachowe, kołnierz deszczowy, czerpnię powietrza oraz daszek. System musi 
być odporny na temperaturę do 200°C. 
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 Wentylacja pomieszczenia technicznego 
 

W pomieszczeniu technicznym kotła przewidziana jest wentylacja grawitacyjna nawiewno-
wywiewna. Zaprojektowany kocioł gazowy pracuje w układzie z zamkniętą komorą spalania, 
dlatego do obliczeń powietrza nawiewanego i wywiewanego przyjmujemy 1/wymianę/godz. 
Dla kotłowni do 30,0 kW – przyjęto kanał o przekroju pozwalającym  spełnić 1 wymianę na godzinę 
przy prędkości przepływu powietrza na poziomie 1 m/s  lecz nie mniej niż 200,0 cm2  pola przekroju 
powierzchni kanału nawiewnego.  
Zaprojektowano kanał nawiewny „zetowy” o wymiarach 300x100. Kanał należy sprowadzić 0,20 m 
nad posadzkę. Układ wywiewny zaprojektowano jako wywietrzak grawitacyjny ∅160. 

 

 Próba szczelności instalacji gazowej 
 

Po sprawdzeniu prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych, rur spalinowych kotła, 
jakości materiałów oraz wykonania robot należy wykonać próbę szczelności. Przed próbą 
szczelności należy odłączyć odbiornik,  otworzyć kurki i zaślepić końcówkę instalacji. Następnie 
instalację należy napełnić sprężonym powietrzem do ciśnienia 0.1 MPa. Czas próby – 30 minut. 
Pomiar spadku ciśnienia rozpocząć po odczekaniu ok. 15 – 30 minut niezbędnych na 
ustabilizowanie się temperatury. Nie dopuszcza się spadku ciśnienia. Jeżeli 3-krotna próba da 
wynik ujemny, instalację należy wykonać na nowo.  

Próbę szczelności odbiornika wykonać po ich dołączeniu i przy otwartych kurkach na ciśnienie 5 
kPa(manometr 0-6 kPa).  

 

 Zabezpieczenie instalacji C.O. 
 

NACZYNIE WZBIORCZE: 
 

 Ciśnienie wstępne: 

p = pst+0,2 = 0,3 + 0,2 = 0,5 [bar] 
gdzie: 
p – ciśnienie wstępne w naczyniu, [bar] 
pst – ciśnienie hydrostatyczne - 0,3 [bar] 
 
Przyjmuje się ciśnienie statyczne na poziomie 1,2 bar. 
 
 Minimalna  pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego: 

Vu = V x ρ1 x Δv  

gdzie: 
V – całkowita pojemność instalacji = 250,00 [dm3] = 0,250 [m3] 
Δv – przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu do temp.80oC  
ρ1 – gęstość wody w temp 10 °C – 999,6 kg/m3 

 

Vu = 0,250 x 999,6 x 0,0287 = 7,17 [dm3 
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 Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwą: 

 
VuR = Vu + V x E x 10  

gdzie: 
E- ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej, [%] 
 

VuR = 7,17 + (0,250 x 1 x 10) = 9,67 [dm3] 
 

 Ciśnienie wstępne pracy instalacji i całkowitej pojemności z rezerwą 

naczynia wzbiorczego 

gdzie: 
pmax - maksymalne obliczone ciśnienia w naczyniu, [bar] 
VuR – Pojemność całkowita użytkowa naczynia z rezerwą, [dm3] 
 

 
 Całkowita pojemność naczynia  wzbiorczego z uwzględnieniem pojemności naczynia z 

rezerwą:: 

 

 
 Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej: 

 
Zgodnie z wymaganiami PN-99/B-02414, przyjęto minimalną średnicę wzbiorczą o średnicy DN20. 
Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemności V= 35 dm3  o ciśnieniu roboczym p = 3 [bar]. 
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ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 

 

Kocioł będzie zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu 
bezpieczeństwa.  
 

 Przepustowość zaworu bezpieczeństwa (wg UDT): 

N – maksymalna moc kotła , [kW] 
r  – ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa, [kJ/kg] 
 
 Ciśnienie dopływu: 

 

pr – ciśnienie robocze najsłabszego elementu 
 
 Obliczeniowe pole przekroju zaworu bezpieczeństwa: 

 
 

gdzie: 
m – przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/h] m = 104,4 kg/h, 
K1 – współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry przed zaworem 
bezpieczeństwa K1 = 0,528 
K2 - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem 
bezpieczeństwa K2 = 1 
A – współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla par i gazów A = 0,38 
p1 – maksymalne ciśnienie przed zaworem bezpieczeństwa p1 =0,44 MPa. 
 

 Średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa: 

Z powyższych obliczeń wynika, iż warunek został spełniony. 

 
Dla kotła gazowego o max mocy 30,0 kW dobrano zawór bezpieczeństwa o średnicy 3/4” i 
ciśnieniu otwarcia 3 bar.  
 

 Wytyczne sterowania 
 

Kocioł wyposażyć w sterownik sterujący zarówno bezpieczną pracą urządzenia (zapłon, 
monitoring płomienia, ograniczenia temperatury etc.) jak również temperaturą kotła. Po podłączeniu 
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czujnika temperatury zewnętrznej ma spełniać również funkcję regulatora pogodowego. Założenia 
do automatyki: 

 
- Kocioł sterowany będzie za pomocą regulatora pogodowego z czujnikiem temperatury 
umieszczonym na zewnątrz budynku, oraz od czujnika temperatury w pojemnościowym 
podgrzewaczu wody. 
- Pompy obiegowe sterowane będą z automatyki kotła. 

 

5.5.5. Instalacja klimatyzacji 
 

 Założenia do projektu 
 

Do obliczeń zysków ciepła w budynku przyjęto następujące założenia: 
• parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z normą PN-76/B-03420 

(lato – strefa klimatyczna II): tz= +30°C,  φz= 45%,  xz= 11,9 g/kg,  iz= 60,8 kJ/kg 
• parametry powietrza w pomieszczeniach przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami) oraz 
wymaganiami Inwestora: 

- pom. biurowe           tp = +24÷26°C  
• parametry okien: 

- współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego  b = 0,75 
- współczynnik przenikania ciepła okna      U = 1,1 W/m2K 

• jednostkowe zyski ciepła:  
- od oświetlenia          qośw = 20 W/m2 
- od  ludzi           ql = 150 W/osobę  
- od komputerów          qurz = 150 W/urządzenie 

 

 Charakterystyka przyjętych rozwiązań 
 

W pomieszczeniach wskazanych przez projektuje się chłodzenie powietrza za pomocą 
klimatyzatorów ściennych z czynnikiem chłodniczym – freonem. Projektuje się zastosowanie dwóch 
jednostek zewnętrznych typu Multi-split oraz współpracujących z nimi 5 jednostek wewnętrznych 
ściennych. Zapotrzebowanie na chłód pokazano w części rysunkowej opracowani.  Zaprojektowano 
pięć klimatyzatorów  ściennych oraz współpracujące z nimi jednostki zewnętrzne, zlokalizowane na 
elewacji budynku (zgodnie z częścią rysunkową). Moc chłodnicza dwóch układów Qch=22,8 kW. 
Wszystkie jednostki wewnętrzne ścienne, w razie potrzeby, należy wyposażyć w pompki skroplin. 

Urządzenia będą utrzymywać temp. powietrza w pomieszczeniu o 5°K niższą od 
temperatury powietrza zewnętrznego. Ustawianie kierownicy powietrza pod różnymi kątami oraz 
regulacja temperatury odbywa się przy użyciu sterownika bezprzewodowego. Klimatyzacja oparta 
na systemie Multi-Split pracuje na powietrzu obiegowym. 

Montaż jednostki zewnętrznej należy wykonać na indywidualnej konstrukcji wsporczej za 
pośrednictwem wibroizolatorów lub podkładów wibroizolacyjnych. W ramach montażu chłodniczego 
należy przewidzieć wykonanie okablowania sterującego od jednostki zewnętrznej do jednostki 
wewnętrznej wg specyfikacji producenta instalowanych urządzeń. Pomiędzy wewnętrzną jednostką 
klimatyzatora a agregatem zewnętrznym projektuje się dwururową instalację z rur miedzianych 
chłodniczych. 
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Zestawienie układów klimatyzacji Multi-Split 
Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna 

KLZ 1 – 10,6 kW KL1, KL4, KL5 
KLZ 2  - 12,2 KL2, KL3 

 

 

5.5.6. Instalacja wentylacji mechanicznej  
 

 Charakterystyka przyjętych rozwiązań 
 
W budynku objętym niniejszym opracowaniem została zaprojektowana wentylacja 

mechaniczna nawiewna oraz wywiewna. Rekuperator dla potrzeb garażu zlokalizowano w 
pomieszczeniu garażu. Dodatkowo dla pozostałych pomieszczeń projektuje się układy wyciągowe 
oraz nawiewne oparte na wentylatorach kanałowych. 

Nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczeń projektuje się poprzez montaż 
nawiewników i kratek na kanałach oraz anemostatów zgodnie z częścią rysunkową. Wywiew 
powietrza zużytego z pomieszczeń poprzez projektowane anemostaty i kratki wywiewne. 

W projekcie zastosowano kanały prostokątne i okrągłe z blachy ocynkowanej - izolowane. 
Transfer powietrza między pomieszczeniami poprzez wykonane podcięcia w stolarce drzwiowej lub 
za pomocą kanałów transferowych w ścianach.  

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Parametry powietrza zewnętrznego zgodnie z normą PN-76/B-03420 „Wentylacja i 

klimatyzacja. Parametry powietrza zewnętrznego”: 
 Lato:  

Tz lato = +30°C 
φz lato = 45%  

 Zima: 

 Tz zima = -18°C  
Φz  zima = 100%  

 
Wymianę powietrza przyjęto zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, aktualnych obowiązujących norm  oraz na podstawie wytycznych Inwestora. 

Ilość świeżego powietrza wentylacyjnego (higienicznego) przyjęto - na podstawie normy 
PN- 83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania”: 

• Biura      - min. 20 m3/h·os lub 2,0 w/h; 
• WC      - 50 m3/h; 
• Pisuar      - 25 m3/h; 
• Pom. techniczne     - minimum 0,5 w/h; 
• Garaż     - 120 m3/h/pojazd – wentylacja awaryjna 5,0 w/h; 
• Pom. magazynowe   - minimum 0,5 w/h; 
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 Bilans powietrza 
 

Nr Nazwa pom. Pow. Wysokość Kubatura 
Ilość pow.went. 

Nawiew Wywiew 

- - m2 m m3 m3/h m3/h 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

PARTER - BIURO  

1.1 Komunikacja 14,03 4,0 56,12 
90 - 

1.2 Poczekalnia 14,15 4,0 56,60 

1.3 BOK 9,81 4,0 39,24 60 60 

1.4 Sala egzaminacyjna 21,68 4,0 98,72 180 180 

1.5 WC 8,19 3,0 24,57 - 90 

1.6 Pokój egzaminatorów 21,17 4,0 84,68 120 120 

1.7 Śluza 6,13 4,0 24,52 50 -  

1.8 WC 1,80 3,0 5,40 -  50 

1.9 Pom. porządkowe 2,26 4,0 9,04 30 - 

1.10 Kotłownia 3,50 4,0 14,0 gr gr 

2.01 Garaż 92.06 4,0 368,24 720 750 

2.02 Pom. warsztatowe  11,65 4,0 46,60 55 55 

2.03 Archiwum  5,91 4,0 23,64 50 50 
 

 Charakterystyka układów wentylacyjnych 
 
Układ N1 
Dla pomieszczeń biurowych, poczekalni oraz komunikacji projektuje się wentylację 

nawiewno-wywiewną. Napływ powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą 

wentylatora kanałowego N1 wraz z nagrzewnicą wodną kanałową o mocy Qg = 8,0 kW oraz filtrem 

kanałowym powietrza: 

- nawiew N1 – Vn = 480 m3/h 

Pobór świeżego powietrza odbywać się będą za pomocą czerpni powietrza zlokalizowanej na 

elewacji budynku zgodnie z częścią rysunkową. Czerpnia ścienna w wykonaniu z zabezpieczeniem 

przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi.  

Nawiew dla poszczególnych pomieszczeń zrealizowany zostanie za pomocą kratek i   

zaworów wentylacyjnych, zgodnie z częścią rysunkową. Rozprowadzenie powietrza do 

pomieszczeń poprzez sieć kanałów umieszczonych pod sufitem.  
 
Układ N2 
Pomieszczenie porządkowe oraz śluza, wyposażone będą w wentylację nawiewną. Napływ 

powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą wentylatora kanałowego N2 wraz z 

nagrzewnicą elektryczną kanałową o mocy Qg = 1,5 kW oraz filtrem kanałowym powietrza: 

- nawiew N1 – Vn = 80 m3/h 

Pobór świeżego powietrza odbywać się będą za pomocą czerpni powietrza zlokalizowanej na 

elewacji budynku zgodnie z częścią rysunkową. Czerpnia ścienna w wykonaniu z zabezpieczeniem 

przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. 

Nawiew dla poszczególnych pomieszczeń zrealizowany zostanie za pomocą kratek i   

zaworów wentylacyjnych, zgodnie z częścią rysunkową. Rozprowadzenie powietrza do 

pomieszczeń poprzez sieć kanałów umieszczonych pod sufitem.  
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Układ N3, W3 
Dla pomieszczenia garażu zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem 

ciepła. Zaprojektowano podwieszany rekuperator zlokalizowany w pomieszczeniu garażu. 

Rekuperator wyposażona będzie w wymiennik krzyżowy do odzysku ciepła o sprawności minimum 

75%.  

- nawiew N3 – Vn = 720 m3/h; 

- wywiew W3 – Vw = 750 m3/h; 

Pobór świeżego powietrza oraz wyrzut powietrza zużytego odbywać się będą za pomocą 

czerpni zlokalizowanej na elewacji budynku oraz wyrzutni dachowej. Lokalizacja urządzenia, 

czerpni oraz wyrzutni zgodnie z dokumentacją rysunkową. Czerpnia ścienna w wykonaniu z 

zabezpieczeniem przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. 

Nawiew i wywiew dla poszczególnych pomieszczeń zrealizowane zostaną za pomocą kratek, 

zaworów wentylacyjnych, zgodnie z częścią rysunkową. Rozprowadzenie powietrza po 

pomieszczeniu poprzez sieć kanałów umieszczonych w suficie podwieszanym.  
 

Układ W1 
Dla pomieszczeń biurowych, poczekalni oraz komunikacji projektuje się wentylację 

wywiewną. Wywiew powietrza z pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą wentylatora 

kanałowego W1: 

- wywiew W1 – Vw = 390 m3/h 

Wyrzut zużytego powietrza odbywać się będą za pomocą wyrzutni dachowej zlokalizowanej 

na dachu budynku zgodnie z częścią rysunkową. 

Wywiew dla poszczególnych pomieszczeń zrealizowany zostanie za pomocą kratek i  

zaworów wentylacyjnych, zgodnie z częścią rysunkową. Zbieranie powietrza z pomieszczeń 

poprzez sieć kanałów umieszczonych pod sufitem.  
 

Układ W2, W4 
W pomieszczeniach sanitariatów wywiew powietrza realizowanych będzie za pomocą  

jednego wentylatora  kanałowego oraz jednego wentylatora ściennego łazienkowego. Wydajność i 

lokalizacja wentylatorów zgodnie z częścią rysunkową. Dopływ powietrza do pomieszczeń 

odbywać się będzie poprzez infiltrację z sąsiadujących pomieszczeń. Kratki transferowe lub 

podcinki w drzwiach zgodnie z projektem architektury. Przewidziano załączanie się wentylatorów 

wraz z włączeniem światła oraz wyłączanie z opóźnieniem czasowym.  
 

Układ W5 
Dodatkowo dla pomieszczenia garażowego zaprojektowano wentylację awaryjną wywiewną 

uruchamianą z detekcji CO. Dla wentylacji awaryjnej przewidziano układ wywiewny za pomocą 

wentylatora kanałowego o wydatku Vw = 1850 m3/h. Wyrzut powietrza za pomocą wyrzutni 

dachowej. Napływ powietrza do garażu poprzez dwie czerpnie ścienne z przepustnicami 

wielopłaszczyznowymi wyposażonymi w siłownik. Czerpnie należy podłączyć razem z 

wentylatorem do systemu detekcji CO. W przypadku sygnału z centralki detekcyjnej czerpnie 

ścienne zostaną otwarte, a wentylator awaryjny zostanie uruchomiony. Układ taki zapewni awaryjne  

przewietrzanie pomieszczenia garażu na poziomie 5 wymian powietrza w kubaturze. 
 

Układ NW6 
Pomieszczenie warsztatu, wyposażone będzie w wentylację nawiewno-wywiewną za 

pomocą wentylatora kanałowego rewersyjnego z odzyskiem ciepła zabudowanego w ścianie. 

Napływ i wyciąg powietrza do pomieszczenia odbywać się będzie naprzemiennie za pomocą 

wentylatora kanałowego NW6 wraz z ceramicznym, akumulacyjnym wymiennikiem ciepła o 

sprawności do 90%: 

- nawiew/wywiew N1/W1 – Vn = 55 m3/h 
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Układ NW7 
Pomieszczenie archiwum, wyposażone będzie w wentylację nawiewno-wywiewną za 

pomocą wentylatora kanałowego rewersyjnego z odzyskiem ciepła zabudowanego w ścianie. 

Napływ i wyciąg powietrza do pomieszczenia odbywać się będzie naprzemiennie za pomocą 

wentylatora kanałowego NW7 wraz z ceramicznym, akumulacyjnym wymiennikiem ciepła o 

sprawności do 90%: 

- nawiew/wywiew N1/W1 – Vn = 50 m3/h 

 Kanały wentylacyjne 
 

Kanały wentylacyjne wykonać z kanałów z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody o 
przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie. Kanały wentylacyjne 
wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-
03434:1999)). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy 
założonych ciśnień roboczych nie wykazywały odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć 
przewodów między podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez 
przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku.  

Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno 
być wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi wewnątrz 
kształtek. Wszystkie kolana i łuki kanałów prostokątnych muszą posiadać kierownice powietrza. 
Mocowanie kierownic nie powinno powodować dodatkowych drgań i hałasu. Wszystkie łuki 
przewodów okrągłych wykonać jako wytłaczane lub 5-segmentowe o promieniu krzywizny  r=1,0d 
mm.. Łączenie kanałów prostokątnych za pomocą kołnierzy z uszczelkami gumowymi.  

Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych należy podłączać do głównych 
kanałów przy pomocy przewodów elastycznych o długości nie przekraczającej 1m. Przewody 
elastyczne wykonane z rur pierścieniowych z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną z aluminium, 
niepalne muszą odpowiadać następującym wymogom: 
- muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia    
  przepływającego nimi powietrza, 
- muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku, 
- muszą posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm],  
  pozwalającą na założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych, 
- połączenia muszą być całkowicie szczelne, 
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodów celem ich przedłużenia. 

Należy zabudować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umożliwienia 
czyszczenia tych kanałów. Wszystkie rewizje oznakować. Klapy rewizyjne mają spełniać 
wymagania normy PN-EN 12097:2007. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie 
wewnętrznej powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji , jeśli konstrukcja 
tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów 
rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności 
cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjnych 
urządzeń powinny się łatwo otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej 
mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do 
czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o 
minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w poniższej tablicy: 

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym: 
 
Średnica przewodu 
[mm] 

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w ścianach 
przewodów [mm] 

d A (długość) B (obwód) 
200≤d≤315 300 100 
315≤d≤500 400 200 
>500 500 400 
1) 600 500 
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1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 
W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych 
wymiarach podanych w poniższej tablicy: 

 Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym: 
Wymiary boku przewodu 
[mm] 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 
[mm] 

S1 A (długość) B (szerokość) 
≤200 300 100 
200≤S≤500 400 200 
>500 500 400 
2) 600 500 

 
1) wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny, 2) otwór rewizyjny jako właz, gdy 
czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodów, ich wymiary 
powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden lub oba wymiary 
przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego 
określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była 
równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w 
ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicy 1 i 2. 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad 
stropem podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, 
zamontowanych w przewodach urządzeń: 
a) przepustnice (z dwóch stron); 
b) klapy pożarowe (z jednej strony); 
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 
f) filtry (z dwóch stron); 
g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 
h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 

Powyższe wymagania nie dotyczą urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 
oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane 
więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym nić 45º, a w przewodach poziomych odległość 
między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. 

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych 
elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. 

Po zamontowaniu kanałów wentylacyjnych, a przed założeniem izolacji, instalację należy 
sprawdzić pod kątem szczelności celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelności 
pozostałych po pracach montażowych, będących źródłem dodatkowego hałasu. 
 

 Izolacja przewodów 
 

Kanały wentylacyjne należy zaizolować termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej 
na zbrojonej folii aluminiowej o grubości odpowiednio: 

 

• wszystkie kanały czerpne prowadzone wewnątrz budynków – matami o grubości 50 mm, 

• wszystkie kanały nawiewne prowadzące powietrze o temperaturze znacznie różniącej się od 

temperatury otoczenia (powietrze chłodzone) – matami o grubości 30 mm 

• wszystkie kanały wywiewne w instalacjach z odzyskiem ciepła – matami o grubości 30 mm 

• wszystkie kanały przechodzące przez dach oraz ściany na długości 1,0 m od przejścia przez 

przegrodę wewnątrz budynku - matami o grubości 30 mm 
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Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki w instalacjach z odzyskiem ciepła, montowane w 
sufitach podwieszonych, należy podłączać do głównych kanałów przy pomocy przewodów 
elastycznych izolowanych włóknem szklanym o grubości minimum 25 mm i folią aluminiową na 
zewnątrz.  

 
Nie jest wymagane izolowanie termiczne: 

• kanałów wywiewnych w instalacjach bez odzysku (np. do wentylatorów wyciągowych), 

Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów 
oraz nakładek samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. 
Dopuszcza się także stosowanie mat z wełny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku 
stosowania elementów klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. 
Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy 
taśm aluminiowych samoprzylepnych. 
 

 Bilans powietrza 
 

Projektowany rekuperator wentylacyjny musi być podwieszony do konstrukcji budynku na 
ramach konstrukcyjnych w sposób trwały, uniemożliwiający ich przesunięcie. Wszystkie kanały, 
przewody i urządzenia wewnątrz obiektu należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz 
eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji (przewody muszą być 
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy 
pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową). Kanały należy 
podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do stropów, belek, krokwi itp. 

W każdym przypadku mocowania bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do 
sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. 

Przewody wentylacyjne muszą być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w 
przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby 
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. 
Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 
wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

 

 Klapy p.poż. 
 

W  miejscu  przekraczania  kanałów  wentylacyjnych  przez  oddzielenia  pożarowe należy 
zamontować klapy p. pożarowe. Podział na strefy pożarowe i wydzielenia pożarowe wg projektu 
architektury. Odporność ogniowa klap musi wynosić co najmniej 60 i 120 min.   

Klapy  przeciwpożarowe  muszą  posiadać  wszystkie  niezbędne  dopuszczenia  i  
certyfikaty wymagane w Polsce. Klapy należy montować ściśle wg wytycznych z DTR. 
Uszczelnienie klapy w ścianie należy wykonać w sposób zapewniający zachowanie odporności 
ogniowej przegrody.   

Wszystkie klapy pożarowe muszą być wyposażone w termoelement wyzwalający zamknięcie 
klapy po przekroczeniu zakładanej temperatury.   

 

 Tłumiki akustyczne 
 

Na wszystkich instalacjach nawiewnych i wywiewnych należy przewidzieć do zastosowania 
tłumiki akustyczne zapewniające spełnienie wymaganych kryteriów akustycznych w przypadku 
konieczności poprawy parametrów hałasu. 
 

 Czerpnie i wyrzutnie powietrza 
 

Czerpnie powietrza należy umieścić, zgodnie z projektem, w miejscach zapewniających 
dopływ świeżego powietrza i zabezpieczającym przed zasysaniem powietrza usuwanego z 
pomieszczeń. Wywiewki kanalizacyjne należy odsunąć od czerpni powietrza na odległość minimum 
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6m. Wszystkie odległości dla czerpni i wyrzutni powinny być zachowane zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 
dnia 15 czerwca 2002 r.) §152. 
 Czerpnie powietrza należy wykonać, jako demontowalne, z możliwością wyczyszczenia 
elementów pomiędzy żaluzjami a siatką. 
 

 Ochrona przed drganiami i hałasem 
 

Maksymalny poziom hałasu dla projektowanych układów wentylacyjnych powinien spełniać 
wymagania PN-87/B-02151.02 oraz wytyczne zawarte w dokumentacji wykonawczej odnośnie 
poziomu hałasu w pomieszczeniach a także zgodnie z wymaganiami Inwestora. Tłumienie dźwięku 
realizowane będzie przez: 

 
 połączenie centrali wentylacyjnej z poszczególnymi instalacjami poprzez króćce elastyczne; 

 izolacje kanałów wentylacyjnych; 

 przewody elastyczne - izolowane akustycznie i termicznie; 

 dobór elementów nawiewnych oraz wywiewnych z uwzględnieniem ich charakterystyk 

akustycznych; 

 wszystkie maszyny, które są instalowane na cokołach/ramach należy wyposażyć  

w wibroizolatory lub ułożyć dźwiękochłonne podkładki. 
 

 Zawory nawiewne i wywiewne 
 

Wielkość okrągłych zaworów nawiewnych i wywiewnych – anemostatów należy dobierać i 
montować według poniższej tabeli. Jeżeli część rysunkowa wskazuje mniejszą średnicę elementu 
nawiewnego lub wywiewnego, należy po zmontowaniu przepustnicy zwiększyć średnice do 
wymaganego rozmiaru anemostatu. 

 

DOBÓR WIELKOŚCI NAWIEWNIKA I WYWIEWNIKA OGRĄGŁEGO 

STRUMIEŃ POWIETRZA  WIELKOŚĆ NAWIEWNIKA/WTWIEWNIKA 

0 – 50 m3/h ∅ 100 mm 

50 – 100 m3/h ∅ 125 mm 

100 – 150 m3/h ∅ 160 mm 

150 – 200 m3/h ∅ 200 mm 

Powyżej 200 m3/h Skrzynka rozprężna z kratka nawiewną 

 
Wszystkie podejścia do elementów nawiewnych i wywiewnych należy poprzedzić montażem 

przepustnicy ręcznej jednopłaszczyznowej umożliwiającej wyregulowanie całej instalacji. Kratki 
nawiewne i wywiewne montowane bezpośrednio na kanałach należy wykonać z przepustnicami. 
Prędkość efektywna powietrza na wylocie z kratki nie powinna przekraczać 2,5 m/s.  
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5.5.7. Wytyczne branżowe 
 

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 
 Należy wykonać podłączenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urządzeń 

wentylacyjnych, elementów sterowania i automatycznej regulacji wymagających 

doprowadzenia energii elektrycznej. 

 Instalowanie wszystkich urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi 

producentów zastosowanych urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Wszystkie urządzenia wentylacyjne powinny być wyposażone w wyłączniki serwisowe 

oraz zabezpieczenia termiczne silników. 

 Na etapie wykonawstwa należy koordynować miejsca doprowadzenia zasilania z 

pozostałymi branżami.  
 

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 
 W miejscach przejść instalacji przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać otwory 

montażowe o wymiarach o 5 cm większych (z każdej strony) od wymiaru przewodu. 

 Pod centralami, wentylatorami, agregatami zewnętrznymi należy ułożyć elementy 

wibroizolujące i poziomujące.  

 Elementy konstrukcyjne obiektu należy przystosować do montażu elementów 

technologicznych układu instalacyjnych. 

 Otwory technologiczne w ścianach konstrukcyjnych należy wykonać na budowie np. 

poprzez wykonanie przewiertów. 

 Otwory na instalacje wentylacji mechanicznej w ściankach działowych należy wykonać w 

trakcie montażu instalacji na budowie. 

 Wszystkie wyrzutnie dachowe montować na podstawach dachowych. 

 Drzwi wewnętrzne przewidywane do migracji powietrza należy wyposażyć w kratkę 

wentylacyjną o polu wolnego przekroju A0=0,04m2 lub zamontować powyżej poziomu 

posadzki ze szczeliną o powierzchni A0=0,04 m2. 

 Zapewnić dostęp do wszystkich elementów regulacyjnych instalacji wentylacji 

mechanicznej oraz urządzeń w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji. 

 Należy przewidzieć ochronę czerpni ściennych przed warunkami atmosferycznymi 

(zadaszenie w celu ochrony przed opadami atmosferycznymi). 

 Przy przejściu kanałów przez stropy i ściany, przestrzeń między przewodem a przegrodą 

 budowlaną uszczelnić materiałem trwale plastycznym, 

 Prowadzenie wszystkie przewodów należy bezwzględnie koordynować z branżą 

konstrukcyjna oraz architektoniczną. 
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

 Przewody instalacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 

 W miejscu przekraczania kanałów wentylacyjnych przez oddzielenia pożarowe muszą być 

zabudowane klapy pożarowe z termoelementami wyzwalającymi zamknięcie przy 

wzroście temperatury. 

 Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych 

powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 

 Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być 

wykonane z materiałów niepalnych. 

 Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z 

materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w czasie pożaru w 

czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy 

odcinającej. 

 W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji. 

 Filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnętrza palących 

się cząstek. 

 

5.5.8. Uwagi ogólne 
 

 Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do każdego 
urządzenia. 
 

 Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać atesty, świadectwa jakości i 
gwarancje. 
 

 Podłączenia elektryczne wykonywać wg części elektrycznej. Otwory w przegrodach 
budowlanych wykonywać wg części konstrukcyjnej. 
 

 Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie 
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy pomiędzy projektem a stanem 
faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tą informację projektantowi. 
 

 W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
 Normy Polskiego Komitetu Normalizacji, 
 Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów urządzeń                   i 

materiałów instalacyjnych, 
 

 Wszystkie materiały użyte do budowy w/w instalacji muszą posiadać dopuszczenie do 
stosowania. 
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Całość robót wykonać zgodnie z: 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz..II – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie z przepisami p.poż. i BHP. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w 
sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401). 

 obowiązującymi normami i przepisami. 

 Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL, Zeszyt 1, Jarosław Chudzicki, Warszawa, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Płuciennik, Warszawa, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Płuciennik, Warszawa, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Płuciennik, Warszawa, 

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z Projektantem  

 Po wykonaniu wszystkich instalacji należy je oznakować w sposób jasny i precyzyjny. 
Oznakowanie wykonywać zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami. Oznakowanie 
powinno zawierać m.in.: 
- tabliczki z oznaczeniem mediów na rurociągach i na rozdzielaczach, 
- strzałki z kierunkiem przepływu na rurociągach, 
- schematy instalacji w pomieszczeniach technicznych, których znajduje się armatura 
odcinająca, regulująca lub układy pompowe, 
- podstawowe parametry pracy układów i urządzeń (przy układach pompowych). 

 Dokumentacje należy rozpatrywać w całości(część rysunkowa oraz część opisową). 
W razie wystąpienie rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową a opisową należy 
zwrócić się do projektanta o jednoznaczne określenie prawidłowego rozwiązania. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


