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SPIS RYSUNKÓW:
- A-06 „Rzut pomieszczenia kotłowni” – skala 1:50

ZAŁĄCZNIKI:
- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
- Uprawnienia budowlane projektanta
- Uprawnienia budowlane sprawdzającego
- Zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do izby inżynierów budownictwa
- Obliczenia i dobór urządzeń kotłowni

2.1. Informacje ogólne
2.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do Projektu Budowlanego kotłowni gazowej w
ramach Inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU KATOLICKIEGO OŚRODKA „DOMU
NADZIEI” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH 44-113 W KOMPLEKSIE
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DAWNEGO GIMNAZJUM NR 19 PRZU UL.
GŁÓWNEJ 30 W GLIWICACH ŁABĘDACH – BUDYNEK A.
2.1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego kotłowni gazowej dla potrzeb
budynków Katolickiego Ośrodka „Domu Nadziei” dla dzieci i młodzieży w Gliwicach Łabędach
przy ul. Głównej 30. Opracowanie obejmuje swym zakresem:
- projekt budowlany pomieszczenia kotłowni gazowej,
- projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu.
2.1.3. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
–

zlecenie Inwestora,

–

wizja lokalna,

–

uzgodnienia z Inwestorem,

–

oprogramowanie inżynierskie wspomagające projektowanie,

–

obowiązujące przepisy i normy.

2.1.4. Wyłączenia
•

Projekt instalacji elektrycznej zasilania: kotła, pomp obiegowych i armatury kotłowej – odrębne
opracowanie. Niniejsze opracowanie zawiera jedynie wytyczne do wykonania układu zasilania
urządzeń.

•

Projekt przyłącza gazu zasilającego budynek - odrębne opracowanie. Niniejsze opracowanie
zawiera jedynie wytyczne do wykonania przyłącza gazu do budynku.

•

Projekt instalacji wod.-kan. i ogrzewania pomieszczenia kotłowni - odrębne opracowanie.
Niniejsze opracowanie zawiera jedynie wytyczne do wykonania instalacji wod.-kan. i
ogrzewania pomieszczenia kotłowni.

2.2. Opis instalacji kotłowni gazowej
2.2.1. Dane ogólne
Projektuję się kotłownię gazową opartą na kotle gazowym kondensacyjnym o mocy 43170kW. Zaprojektowano pięć obiegów grzewczych rozprowadzonych ze wspólnych rozdzielaczy:
obieg centralnego ogrzewania zasilający grzejniki płytowe w budynku A, obieg centralnego
ogrzewania zasilający grzejniki płytowe w budynkach B i C, obieg ciepła technologicznego

zasilający nagrzewnicę wodną centrali wentylacyjnej w budynku A, obieg c.w.u. zasilającej zasobnik
w budynku A oraz obieg niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego w kaplicy budynku A.
Wyżej wymienione układy sterowane będą poprzez system czujników temperatury oraz zaworów z
siłownikami.
Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną:
Instalacja centralnego ogrzewania budynek A = 68,1 kW
Instalacja centralnego ogrzewania budynek B = 29,5 kW
Instalacja centralnego ogrzewania budynek C = 7,9 kW
Instalacja ciepła technologicznego budynek A = 18,0 kW
Instalacja ciepłej wody użytkowej budynek A = 20,0 kW
Q max. kotłowni = 143,5 kW
Założone parametry wody instalacyjnej: 80/60 [oC]
2.2.2. Wyposażenie pomieszczenie kotłowni
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowany został kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 43170kW. Jako elementy zabezpieczające zamontowane zostaną: naczynie wzbiorcze przeponowe,
membranowy zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie minimalnego poziomu wody oraz czujnik
zaniku płomienia. Elementami wymuszającymi przepływ będą pompy obiegowe oraz pompa
kotłowa. Dodatkowo kotłownia zostanie wyposażona w sprzęgło hydrauliczne, zawory trójdrożne,
zawory odcinające, filtry do wody i gazu, zbiornik odpowietrzający, stację uzdatniania wody,
zasobnik ciepłej wody użytkowej, czujniki temperatury powietrza zewnętrznego i temperatury
czynnika oraz dwa rozdzielacze (zasilający i powrotny). Dobór pomp oraz armatury kotłowej
wykonać na etapie projektu wykonawczego.
2.2.3. Automatyka
Do regulacji pracy kotła służyć będzie oryginalna konsola zamontowana na urządzeniu
zgodnie z instrukcją producenta. Na ścianie zewnętrznej budynku na wysokości należy zamontować
czujnik temperatury zewnętrznej. Powinna być to ściana północna. Należy zwrócić uwagę, że
czujnik nie może znajdować się nad oknami, drzwiami i otworami wentylacyjnymi, bezpośrednio
pod balkonem lub rynną dachową. Nie powinien być też narażony na działanie porannych promieni
słonecznych. Dla kotłowni gazowej projektuje się wykonanie aktywnego systemu zabezpieczenia np.
firmy GAZEX lub równoważnego połączonego z kurkiem odcinającym dopływ gazu do kotłowni
wyposażonym w głowicę samozamykającą. Nad kotłem gazowym zamontować należy detektor gazu
np. typu DEX1,2 firmy GAZEX lub równoważny podłączony do modułu alarmowego np. typu MD2.Z firmy GAZEX lub równoważnego. Sygnał optyczny umieścić nad drzwiami do kotłowni
natomiast akustyczny w pomieszczeniu dozoru. W momencie zadziałania systemu należy opuścić
budynek, a powrót do niego może nastąpić po sprawdzeniu instalacji gazowej i usunięciu
ewentualnej usterki.

2.2.4.. Zabezpieczenie instalacji
Dla instalacji kotłowej zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe wg. Obliczeń i tabel
doboru dla naczyń np. firmy Reflex typu N 300 lub równoważne.
Przyjęto średnicę rury wzbiorczej dn25 mm. Powinna ona być prowadzona z minimalnym
spadkiem wynoszącym 5 promili w kierunku naczynia.
Zawór bezpieczeństwa instalacji kotła:
Dobrano zawór bezpieczeństwa typu 1915 SYR 1''
Średnica króćca wlotowego dn 25
Średnica króćca wylotowego dn 32
Ciśnienie otwarcia 0,3 MPa
2.2.5. Kominy spalinowe i przewody wentylacyjne
Projektuje się odprowadzenie spalin z kotłów poprzez komin dwuścienny spalinowo powietrzny dla kotłów wykorzystujących zjawisko kondensacji pary wodnej o średnicy 200mm.
Czopuch o średnicy dn 200mm izolowany.
Zgodnie z normą obliczono przekroje kanałów wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla
pomieszczenia kotłowni:
Nawiew: Kratką wentylacyjną w ścianie zewnętrznej 350x200 mm (z osiatkowaniem).
Dolna krawędź otworu nawiewu nie wyżej niż 30cm nad posadzką
Wywiew: kanałem wentylacyjnym o wymiarach 200x200 mm zlokalizowanym pod stropem
kotłowni.
2.2.6. Instalacje grzewcze
Przewody rurowe instalacji grzewczych w kotłowni należy wykonać z rur stalowych
czarnych, przewodowych wg PN-80/H-74219, łączonych poprzez spawanie. Połączenia z armaturą i
urządzeniami wykonać na kołnierze lub gwint w zależności od wykonania. Należy przestrzegać
zachowania rozłączności połączeń umożliwiających demontaż urządzeń.
W instalacjach grzewczych kotłowni należy zastosować zawory odcinające kulowe oraz
zawory zwrotne.
Spadki przewodów 0,3 % od odpowietrzników. Instalację grzewczą po zmontowaniu, przed
przyłączeniem do kotła należy gruntownie przepłukać w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń.
Po przepłukaniu instalację poddać próbie ciśnieniowej na szczelność wg „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” cz.II – „Roboty instalacyjne”.
Dla potrzeb uzdatniania wody do napełniania układu wody kotłowej zaprojektowano stację
uzdatniania wody.
Dla potrzeb ciepłej wody użytkowej zaprojektowano zasobnik c.w.u. zamontowany w
pomieszczeniu kotłowni. Dobór pojemności zasobnika wykonać na etapie projektu wykonawczego.

2.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy metalowe projektowanych instalacji, jak: przewody, podpory, uchwyty
itp. należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Podczas przygotowania warsztatowego tych elementów lub
też po ich zainstalowaniu należy oczyścić poprzez szczotkowanie, odtłuścić oraz pokryć dwukrotnie
farbą podkładową. Po wyschnięciu farby podkładowej pokryć wszystkie powierzchnie dwukrotnie
farbą nawierzchniową. Po wykonaniu prób ciśnieniowych i zakończeniu prac malarskich instalacje
rurowe, zasobnik należy zaizolować cieplnie.
Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć
dla średnic do dn 40 masami ogniochronnymi powyżej dn40 opaskami ogniochronnymi:
- dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - o EI120,
- dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - o EI60.
2.2.8. Izolacja przewodów
Wszystkie rurociągi w kotłowni należy zaizolować termicznie otuliną wykonaną ze sztywnej
pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C
równym 0,035 W/mK w płaszczu osłonowym z folii PCV. Grubość izolacji zgodnie z „Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca
2002 z późn. Zmianami) oraz zgodnie z PN-85/B-02421. Wszystkie przewody będą zaizolowane
termicznie otulinami polietylenowymi o grubości wg tabeli 1. Dopuszcza się zastosowania innej
izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych.
2.2.9. Instalacja wody
Przewody dla wody zimnej projektuje się z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze
szwem wg. PN-74/H-74200.
Przewody wody zimnej będą izolowane w celu zabezpieczenia przed roszeniem izolacją na
bazie kauczuku o grubości wg poniższej tabelki.
Tabela 1 – Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów.
MINIMALNA GRUBOŚĆ IZOLACJI
LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU CIEPLNEJ
(MATERIAŁ 0,035 W/(M · K))1)
1 ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DO 22 MM

20

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 22 DO 35
2 MM
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 35 DO 100
3 MM

30
RÓWNA ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ
RURY

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PONAD 100
4 MM

100

PRZEWODY I ARMATURA WG POZ. 1-4
PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANY LUB
5 STROPY, SKRZYŻOWANIA PRZEWODÓW ½ WYMAGAŃ Z POZ. 1-4
PRZEWODY OGRZEWAŃ CENTRALNYCH
WG POZ. 1-4, UŁOŻONE W
KOMPONENTACH BUDOWLANYCH
MIĘDZY OGRZEWANYMI
POMIESZCZENIAMI RÓŻNYCH
6 UŻYTKOWNIKÓW

½ WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

PRZEWODY WG POZ. 6 UŁOŻONE W
7 PODŁODZE

6

PRZEWODY INSTALACJI WODY
LODOWEJ PROWADZONE WEWNĄTRZ
8 BUDYNKU 2)

50% WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

PRZEWODY INSTALACJI WODY
LODOWEJ PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ
10 BUDYNKU 2)

100% WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

UWAGA:
1) PRZY ZASTOSOWANIU MATERIAŁU IZOLACYJNEGO O INNYM
WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIŻ PODANO W TABELI, NALEŻY
ODPOWIEDNIO SKORYGOWAĆ GRUBOŚĆ WARSTWY IZOLACYJNEJ,
2) IZOLACJA CIEPLNA WYKONANA JAKO POWIETRZNOSZCZELNA.

2.2.10. Instalacja kanalizacji
Instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odwodnienie pomieszczenia kotłowni. Będzie się ono
odbywać poprzez wpust podłogowy f100 ze stali kwasoodpornej. Z uwagi na możliwość okresowego
wystąpienia wysokiej temperatury wody, instalację kanalizacyjną zaprojektowano z żeliwa
sferoidalnego. Dodatkowo zaprojektowano studnię schładzającą w piwnicy do której nastąpi
odprowadzenie wody z wpustu podłogowego poprzez projektowany pion żeliwny. Należy
dodatkowo przewidzieć odprowadzenia skroplin powstałych w wyniku procesu kondensacji w kotle
gazowym oraz wykonać podejście kanalizacyjne z umywalki zaprojektowanej w pomieszczeniu
kotłowni. Do montażu przewodów stosować rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe żeliwne wg
PN-75/H- 74002, uszczelnianych sznurem smołowanym i zaprawą cementową oraz rury i kształtki
kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dla instalacji odprowadzenia skroplin.

2.3. Opis instalacji gazowej
2.3.1. Instalacja zewnętrzna gazu
Źródłem zasilania w gaz projektowanej instalacji będzie nowe przyłącze gazowe
zaprojektowane wg odrębnego opracowania.
Na wysokości min. 0,5m nad terenem przewiduje się montaż głównego zaworu odcinającego
w wentylowanej szafce wraz z gazomierzem (w/w elementy zostaną ujęte w projekcie przyłącza).
Szafka gazowa zostanie odpowiednio zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem i
wglądem osób niepowołanych. Przyłącze (część zewnętrzna instalacji) doprowadza się do skrzynki
gazowej zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej budynku zawierającej zawór odcinający i zawór
elektromagnetyczny z głowicą samozamykającą, aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji
gazowej.
2.3.2. Instalacja wewnętrzna gazu
Projektuje się instalację gazu niskiego ciśnienia do zasilania kotła gazowego – 1szt. oraz
kuchni gazowych czteropalnikowych z piekarnikiem – 2szt. Lokalizacja kotła, kuchenek gazowych,
skrzynki gazowej i trasa prowadzenia instalacji zgodnie z częścią rysunkową opracowania.
Przewody stalowe w postaci rur prowadzić przy ścianach i pod stropem pomieszczeń jako
podwieszane za pomocą podpór i obejm mocujących dostosowanych do średnicy przewodu
gazowego na danym odcinku instalacji gazowej. Instalację gazową w pomieszczeniu kotłowni oraz
kuchni należy prowadzić w odległości 0,10m pod sufitem pomieszczenia. Przewody poziome
prowadzić w odległości co najmniej 0,10m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przy
skrzyżowaniu minimalna odległość między przewodami wynosi 0,02m.
Uwaga:
Przy prowadzeniu instalacji gazowej należy zachować min. odległość 0,5m od wszelkiego
typu przewodów kominowych, czerpni powietrza, kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz instalacji
odgromowej, uziomowej oraz wszelkiego typu otworów okiennych oraz drzwiowych, a przy
skrzyżowaniach odległość 0,20m.
2.3.3. Próby szczelności instalacji gazowej
Rozporządzenie (§44 ust.1) nakazuje przeprowadzenie głównej próby szczelności instalacji
gazowej przed przekazaniem jej do użytkowania w przypadku:
wykonania nowej instalacji gazowej,
jej przebudowy lub remontu,
po wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Główną próbę szczelności (§44 ust. 2) przeprowadza się odrębnie dla części instalacji przed
gazomierzami oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierzy. Główną
próbę szczelności (§44 ust. 3) przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu
odbiorników gazu.
Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności (§44 ust. 4) powinien
spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Do pomiarów szczelności instalacji
gazowych stosuje się manometry o średnicy 160 lub 250 mm, zgodne z normą PN-EN 837-1:2000,
„Ciśnieniomierze – ciśnieniomierze z rurką Bourdona – wymagania i badania”.
Zakres pomiarowy manometru (§44 ust. 5) powinien wynosić:
1) 0-0,06 MPa (0-0,6 bar) w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa (0,5 bara),
2) 0-0,16 MPa (0-1,6 bara) w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa (1 bar).
Ciśnienie czynnika próbnego (§44 ust. 6) w czasie przeprowadzania głównej próby
szczelności powinno wynosić: 0,05 MPa (0,5 bara). Dla instalacji lub jej części znajdującej się w
pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika
próbnego powinno wynosić 0,1 MPa (1 bar).
2.3.4. Wytyczne materiałowe dla instalacji gazowej
Rurociągi stalowe zaprojektowano z rur przewodowych bez szwu walcowanych na gorąco.
Kształtki takie jak kołnierze, kolana, dna elipsoidalne oraz zwężki zaprojektowano jako stalowe.
Jako armaturę odcinającą zastosowano kurki kulowe odcinające do gazu. Łączenie rurociągów
należy wykonać poprzez spawanie elektryczne.
Instalacje gazu z rur stalowych należy mocować za pomocą podpór i zawiesi wraz z obejmą
mocującą w odstępach nie większych niż 2m. Wszystkie rurociągi stalowe i podpory powinny być
zabezpieczone antykorozyjnie. Przed przystąpieniem do malowania powierzchnie rurociągów i
podpór należy odtłuścić, odrdzewić i oczyścić następnie zagruntowaną farbą epoksydową do
gruntowania uniwersalną. Następnie nakładać emalię epoksydową do gruntowania uniwersalną tik
stropową, w ostatnim etapie pomalować farbą olejną. Alternatywnie wszystkie podpory można
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez naniesienie powłoki ocynkowanej. Instalację z rur gazowych
po wykonaniu ostatecznego odbioru należy pomalować farbą olejną koloru żółtego.
Wszystkie przejścia projektowanej instalacji gazowej przez przegrody budowlane typu
ściany nośne, działowe należy bezwzględnie wykonać w stalowych rurach osłonowych.

2.4. Wytyczne branżowe
- podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych, wytrzymałych na zmiany temperatury i
uderzenia. Podłogę należy wykonać ze spadkiem w kierunku wpustu kanalizacyjnego,
- drzwi do kotłowni powinny być niepalne o odporności ogniowej EI60 i powinny być otwierane na
zewnątrz kotłowni. Drzwi powinny mieć od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe,
otwierające się z kotłowni pod naciskiem,

- ściany i strop kotłowni powinny mieć klasę odporności ogniowej EIS120,
- przejścia przewodów przez ściany wykonać jako odporne ogniowo,
- pomieszczenie kotła należy wyłożyć glazurą lub wymalować farbą olejną do wysokości 1,8 [m],
- kocioł ustawić na gumie technicznej i fundamencie o wysokości 10 [cm]. Narożniki fundamentów
osłonić kątownikami 50x50 [mm],
- zamontować w pomieszczeniu kotłowni zlew i zawór czerpalny ze złączką do węża,
- należy zapewnić odprowadzenie wody z pomieszczenie kotłowni poprzez zainstalowanie wpustu
podłogowego w posadzce oraz umożliwić odprowadzenie wody z pomieszczenie do studzienki
schładzającej o pojemności wodnej kotła,
- pomieszczenie kotłowni powinno mieć oświetlenie naturalne możliwe od przodu kotła, a
powierzchnia okien nie powinna być mniejsza niż 1:15 w stosunku do powierzchni podłogi kotłowni,
przy czym co najmniej 50% powierzchni okien powinno mieć możliwość otwierania. Poza tym
kotłownię należy wyposażyć w oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia
ochrony IP-65,
- wysokość pomieszczenie kotłowni powinna być nie mniejsza niż 2,5m,
- w kotłowni powinien znajdować się sygnalizator akustyczny informujący użytkowników budynku
o przekroczeniu założonego, dopuszczalnego stężenia wynoszącego 10% dolnej granicy
wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem. Zaleca się połączenie sygnalizatora akustycznego z
układem automatycznego odcięcia dopływu gazu do kotłowni.

2.5. Uwagi końcowe
Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością
dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.
Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę
będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora,
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego
rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie
założonych parametrów.
Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny
do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
– do akceptacji przez Inwestora.
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie
elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie
ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed
złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest
upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą
interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim
normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji
wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiązującą procedurą.
Montaż i eksploatację urządzeń należy wykonywać zgodnie z DTR urządzeń.
Uruchomienie kotła powinno być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta
urządzenia w obecności wykonawcy instalacji oraz Inwestora, a z przeprowadzonego
uruchomienie powinien być sporządzony stosowny protokół uruchomienia kotłowni.
Ze względu na pełne zautomatyzowanie pracy kotłownia nie wymaga stałej obsług.
Konieczna jest obsług doraźna polegająca na sprawdzeniu pracy urządzeń i uzyskiwanych
parametrów pracy.
Dopuszczonymi do stosowania są wyroby budowlane:
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Deklaracją Zgodności,
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Krajową Deklaracją Zgodności.
Instalacje wykonać zgodnie z niniejszym projektem i „warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”
Instalację należy wyregulować hydraulicznie zgodnie z normą EN 14336. Po regulacji należy
sporządzić protokół z regulacji hydraulicznej, którą powinien odebrać Inspektor nadzoru
Wskazane w projekcie wykonawczym rozwiązania materiałowe, produkty oraz technologie
należy traktować jako referencje, określające standard wykonania i pozwalające na wykazanie
uzyskania odpowiednich parametrów wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie
innych, równoważnych rozwiązań pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametrów
wymaganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.
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ZAŁĄCZNIKI:
- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
- Uprawnienia budowlane projektanta
- Uprawnienia budowlane sprawdzającego
- Zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do izby inżynierów budownictwa
- Obliczenia strat ciepła poszczególnych pomieszczeń

3.1. Informacje ogólne
3.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do Projektu Budowlanego instalacji
centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach Inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU KATOLICKIEGO OŚRODKA „DOMU NADZIEI” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z
SIEDZIBĄ

W

GLIWICACH

44-113

W

KOMPLEKSIE

BUDYNKÓW

UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ DAWNEGO GIMNAZJUM NR 19 PRZU UL. GŁÓWNEJ 30 W GLIWICACH
ŁABĘDACH – BUDYNEK A.
3.1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji centralnego
ogrzewania i ciepła technologicznego dla potrzeb budynków Katolickiego Ośrodka „Domu Nadziei”
dla dzieci i młodzieży w Gliwicach Łabędach przy ul. Głównej 30. Opracowanie obejmuje swym
zakresem:
- projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania.
- projekt budowlany instalacji ciepła technologicznego.
3.1.3. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
–

zlecenie Inwestora,

–

wizja lokalna,

–

uzgodnienia z Inwestorem,

–

oprogramowanie inżynierskie wspomagające projektowanie,

–

obowiązujące przepisy i normy.

3.1.4. Wyłączenia
•

Projekt kotłowni gazowej - odrębne opracowanie. Niniejsze opracowanie zawiera jedynie
wytyczne do zaprojektowania kotłowni gazowej dla instalacji c.o. i c.t.

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania
3.2.1. Dane ogólne
Obiekt zlokalizowany będzie w III strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnętrznego – 20 °C).
Tabela 1 - Założenia do obliczeń zapotrzebowania ciepła.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia
Cieplnego.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02415

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
Tabela 2 - Temperatury wewnętrzne obliczeniowe pomieszczeń
TEMPERATURA

LP.

TYP POMIESZCZENIA

1

SZATNIE

24ºC

2

NATRYSKI

24ºC

3

GABINETY, POKOJE

20ºC

4

WC / TOALETA

20ºC

5

KORYTARZ, KOMUNIKACJA

20ºC

6

KUCHNIA, JADALNIA

20ºC

7

KAPLICA

20ºC

8

PRALNIA

16ºC

9

HOL, KLATKA SCHODOWA

16ºC

10

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

16ºC

11

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

16ºC

12

MAGAZYNY

16ºC

13

WIATROŁAP

16ºC

14

CHŁODNIA

8ºC

15

KOTŁOWNIA

8ºC

16

WENTYLATOROWNIA

8ºC

OBLICZENIOWA

Obliczenia obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń projektowanej dobudowanej
części budynku wykonano w oparciu o normę PN-EN 12831:2006 „Nowa metoda obliczania
projektowego obciążenia cieplnego”. Współczynniki przenikania ciepła przegród wielowarstwowych
obliczono w oparciu o normę PN-EN ISO 6946:2008E „Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”. Podstawowe wyniki
obliczeń zestawiono w tabeli.

Tabela 3 – Bilans zapotrzebowania cieplnego
Powierzchnia ogrzewalna budynku A
Projektowe obciążenie cieplne budynku A
Wskaźnik projektowego obciążenia cieplnego budynku
odniesiony do powierzchni
Wskaźnik projektowego obciążenia cieplnego budynku
odniesiony do kubatury
–

czynnik grzewczy: woda

–

temperatura obliczeniowa wody grzewczej: 80/60 °C

1 349,61 m2
68,10 kW
50,46 W/m2
16,82 W/m3

3.2.2. Opis instalacji centralnego ogrzewania
Zaprojektowano wewnętrzną instalację c.o. grzejnikowego wodną, dwururową, pompową, z
rozdziałem górnym o parametrach 80/60°C, w systemie pompowym, zamkniętym. Instalacja zasilana
będzie z projektowanej kotłowni gazowej zlokalizowanej na poddaszu w pomieszczeniu 3.13
zgodnie z częścią graficzną opracowania. Projekt technologii kotłowni stanowi temat osobnego
opracowania.
Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego projektuje się z rur i
złączek stalowych w systemie Mapress Geberit lub Steel Kan-therm lub równoważnym z rur
stalowych czarnych, połączenia przewodów poprzez zaprasowywanie złącz przy pomocy zaciskarek.
Przewody rozdzielcze instalacji ogrzewania grzejnikowego należy prowadzić od kotłowni do
pionów, a następnie w bruzdach ściennych w pomieszczeniach przez które przechodzą z
minimalnym spadkiem w kierunku grzejników. Piony, poziomy oraz grzejniki zlokalizowano
zgodnie z częścią graficzną.
Instalację c.o. kaplicy projektuje się jako instalację ogrzewania podłogowego zasilanej z
indywidualnego obiegu pompowego z kotłowni do rozdzielacza ogrzewania podłogowego. Dzięki
temu projektowana instalacja będzie funkcjonować niezależnie od istniejącej instalacji grzejnikowej
w budynku. Rozdzielacz należy umieścić w specjalnej szafce z drzwiczkami z zamkiem
umożliwiające dostęp do rozdzielacza i zaworów odcinających. Rurociągi rozprowadzające oraz
pętle projektuje się z przewodów wielowarstwowych np. PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną lub
równoważne. Przewody układane będą w warstwie izolacji podłogowej, zabezpieczone przed
zalaniem szlichtą cementową zgodnie z instrukcją wykonania instalacji zalecaną przez producenta
rur. Należy przewidzieć mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podłoża, aby zabezpieczyć je
przed wypływem w trakcie wykonania wylewki betonowej. Należy stosować złącza zaciskowe z
pierścieniem pełnym osadzonym przy pomocy praski. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa
przebicia przewodów instalacji elektrycznych głębokość osadzania kołków mocujących w posadzce
do max. 6 cm. Długość każdej pętli oraz rozstaw rurek przedstawiono w części rysunkowej
opracowania (na rzutach). Odpowietrzanie wężownic odbywa się przez odpowietrznik automatyczny

na rozdzielaczu. Opróżnianie i napełnianie pętli wodą umożliwia zawór spustowy na rozdzielaczu.
Zaleca się układ ślimakowy wężownic, gdyż daje on najbardziej równomierny rozkład temperatury
podłogi. Wężownice mocować do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150 × 150 mm za
pomocą specjalnych uchwytów z tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie
tworzywowym.
Regulacja ilości energii cieplnej dostarczanej do poszczególnych pomieszczeń realizowana
będzie przez termostatyczne zawory grzejnikowe montowane przy wszystkich grzejnikach.
Wszystkie zawory termostatyczne wyposażone będą w głowice termostatyczne z blokadą
ograniczenia temperatury minimalnej +16oC. Grzejniki posiadają fabrycznie zabudowana wkładkę
zaworową. Grzejniki należy mocować do ścian za pomocą firmowych zestawów montażowych.
Podejścia do grzejników wykonać ze ściany.
Dla instalacji ogrzewania podłogowego każdy z końców przyłączonych wężownic
wyposażony jest w zawór odcinający. Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podłogowego
jest utrzymywana automatycznie. Maksymalna temperatura wody ogrzewania podłogowego nie
może być wyższa niż + 45 °C. Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie
zasilającym za pompą obiegową. Różnica temperatur wody ∆t = 7 °C. Maksymalna różnica między
temperaturą w pomieszczeniu, a temperaturą posadzki wynosi ok.9 °C.
Zrównoważenie hydrauliczne instalacji zapewniają nastawy wstępne na termostatycznych
zaworach grzejnikowych oraz nastawy na grzejnikowych zaworach powrotnych. Na pionach w ich
dolnej części należy zainstalować regulatory różnicy ciśnień współpracujące z zaworami
równoważącymi.
Na rozdzielaczu zasilającym instalacji ogrzewania podłogowego wbudowane są zawory
regulacyjne dla każdej pętli grzewczej. Są one wyposażone w siłowniki sterowane przez termostat
umieszczony w pomieszczeniu. Powinien on być ustawiony na żądaną temperaturę. Na rozdzielaczu
powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przepływu (z nastawą wstępną),
umożliwiające dokładną regulację hydrauliczną instalacji.
Zastosowana armatura umożliwi indywidualne odcięcie, opróżnienie z wody i napełnienie
każdego grzejnika.
Przejścia rur przewodowych przez ściany konstrukcyjne i dylatacyjne oraz stropy wykonać
w stalowych tulejach ochronnych o średnicy większej o dwie dymensje od średnicy rury
przewodowej. Tuleje powinny wystawać ok. 50 mm poza obrys stropu i ściany. Tuleje należy
wypełnić materiałem trwale plastycznym miękkim, który umożliwi ruchy cieplne przewodów (nie
stosować pianki PUR).
Trasa rurociągów, lokalizacje i wielkości grzejników w pomieszczeniach zostały
przedstawione w części graficznej opracowania.
Przewody c.o. prowadzone w kotłowni zaizolować termicznie otuliną wykonaną ze sztywnej
pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C
równym 0,035 W/mK w płaszczu osłonowym z folii PCV. Przewody instalacji c.o. dla instalacji

biegnącej podtynkowo, należy izolować otulinami z pianki polietylenowej laminowanej folią PE o
współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK, dla
instalacji prowadzonej podstropowo, w sufitach podwieszanych lub przy ścianach zastosować
izolację z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze
+40° C równym 0,035 W/mK.
Grubość izolacji zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z późn. Zmianami) . Dopuszcza się zastosowania
innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych.
Tabela 4 – Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów.
MINIMALNA GRUBOŚĆ IZOLACJI
LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU CIEPLNEJ
(MATERIAŁ 0,035 W/(M · K))1)
1 ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DO 22 MM

20

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 22 DO 35
2 MM
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 35 DO 100
3 MM

30
RÓWNA ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ
RURY

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PONAD 100
4 MM

100

PRZEWODY I ARMATURA WG POZ. 1-4
PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANY LUB
5 STROPY, SKRZYŻOWANIA PRZEWODÓW ½ WYMAGAŃ Z POZ. 1-4
PRZEWODY OGRZEWAŃ CENTRALNYCH
WG POZ. 1-4, UŁOŻONE W
KOMPONENTACH BUDOWLANYCH
MIĘDZY OGRZEWANYMI
POMIESZCZENIAMI RÓŻNYCH
6 UŻYTKOWNIKÓW

½ WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

PRZEWODY WG POZ. 6 UŁOŻONE W
7 PODŁODZE

6

PRZEWODY INSTALACJI WODY
LODOWEJ PROWADZONE WEWNĄTRZ
8 BUDYNKU 2)

50% WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

PRZEWODY INSTALACJI WODY
LODOWEJ PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ
10 BUDYNKU 2)

100% WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

UWAGA:
1) PRZY ZASTOSOWANIU MATERIAŁU IZOLACYJNEGO O INNYM
WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIŻ PODANO W TABELI, NALEŻY
ODPOWIEDNIO SKORYGOWAĆ GRUBOŚĆ WARSTWY IZOLACYJNEJ,
2) IZOLACJA CIEPLNA WYKONANA JAKO POWIETRZNOSZCZELNA.

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć
dla średnic do dn 40 masami ogniochronnymi powyżej dn40 opaskami ogniochronnymi:
- dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - o EI120,
- dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - o EI60.

3.3. Instalacja ciepła technologicznego
3.3.1. Opis instalacji ciepła technologicznego
Instalacja ciepła technologicznego będzie doprowadzona do zasilania nagrzewnicy wodnej
centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu wentylatorowi na poddaszu. Będzie to instalacja wodna
pompowa doprowadzana z rozdzielaczy w projektowanej w kotłowni.
Przewody rurowe instalacji zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych należy wykonać z rur i
złączek stalowych w systemie Mapress Geberit lub Steel Kan-therml lub równoważne z rur
stalowych czarnych, połączenia przewodów poprzez zaprasowywanie złącz przy pomocy zaciskarek.
Dla kompensacji wydłużeń cieplnych przewiduje się ułożenie przewodów umożliwiające
kompensację naturalną. Instalacja będzie mocowana do ścian i stropów za pomocą systemowych
obejm i zawiesi odpowiednich dla rur stalowych.
Obok centrali przed nagrzewnicą wodną należy zainstalować węzeł regulacyjny, w skład
którego będą wchodzić:
• zawór trójdrogowy regulacyjny
• filtr siatkowy
• pompa cyrkulacyjna
• zawory odcinające kulowe
• zawór równoważący ciśnienie
• termomanometry
Instalacja będzie wyrównana hydraulicznie, przed centralą przewidziano zawór do
hydraulicznej regulacji.

Grubość izolacji zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z późn. Zmianami). Dla instalacji prowadzonej
po powierzchni dachu zastosować izolację w otulinie z blachy ocynkowanej.
Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć dla
średnic do dn 40 masami ogniochronnymi powyżej dn40 opaskami ogniochronnymi :
- dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - o EI120,
- dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - o EI60.

3.4. Wytyczne technologiczne
3.4.1. Odwadnianie i odpowietrzanie instalacji
Odpowietrzenie instalacji c.o. przewidziano za pomocą ręcznych odpowietrzników przy
grzejnikach (każdy grzejnik wyposażony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz „korek”). Dodatkowo
zaprojektowano

automatyczne

odpowietrzniki

zamontowane

na

pionach

(na

przewodzie

zasilającym). Projektuje się rewizje dla odpowietrzników automatycznych umieszczonych na
pionach.
Odpowietrzenie instalacji c.t. przewidziano za pomocą automatycznych odpowietrzników
zamontowanych w najwyższych punktach instalacji (na przewodzie zasilającym) oraz przy
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej (na przewodzie zasilającym i powrotnym).
Możliwe będzie odwodnienie indywidualne każdego grzejnika lub nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej dzięki zaworom montowanym na gałązkach powrotnych. W celu odwodnienia pionów
przewidziano montaż pod każdym pionem kurków kulowych z zaworem spustowym.
3.4.2. Izolacja termiczna rurociągów
Wszystkie przewody muszą mieć izolację przed stratami ciepła (przestrzeganie przepisów
dotyczących oszczędności energii) zgodnie z normą PN-02/B-02421. Wszystkie przewody będą
zaizolowane termicznie otulinami polietylenowymi o grubości wg tabeli 2.
3.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
Rurociągi wykonane z przewodów i kształtek PE-Xc nie wymagają wykonywania
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, dlatego po przeprowadzeniu badania szczelności
rurociągów i po ich dokładnym przepłukaniu, można przystąpić do wykonywania izolacji termicznej
rurociągów.
Rurociągi stalowe wymagają przed zaizolowaniem oczyszczenia i odtłuszczenia ich
powierzchni, a następnie dwukrotnego pomalowania farbą miniową podkładową antykorozyjną.
3.4.4. Automatyka
Zawór regulacyjny oraz siłownik zaworu trójdrogowego zostanie zasilony i wysterowany z
dedykowanej rozdzielnicy zasilająco-sterującej automatyki układu centrali wentylacyjnej. Powyższe
wytyczne powinien otrzymać dostawca centrali i je zrealizować.

3.4.5. Próby rurociągów
Po zakończeniu robót montażowych instalacji c.o. i c.t., ale przed przykryciem bruzd
ściennych i przez zabetonowaniem dla instalacji ogrzewania podłogowego oraz wykonaniem izolacji
termicznej rurociągów, należy wykonać badanie szczelności instalacji na ciśnienie 0,4 MPa.
Badanie szczelności rurociągów powinno być przeprowadzone wodą zimną, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych.
Przed przystąpieniem do badań należy od instalacji odłączyć źródło ciepła i instalację
odpowietrzającą. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy,
przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. Badanie szczelności
instalacji wodą należy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości
do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą
pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.
Instalację poddać badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w najniższym
punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia próbnego 0,4 MPa i
obserwować instalację przez czas 0,5 godziny.
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy podłączyć instalację do źródła ciepła i
instalacji odpowietrzającej oraz sprawdzić napełnienie instalacji wodą. W następnej kolejności
można przystąpić do wykonywania izolacji termicznej rurociągów i przykrycia bruzd.

3.5. Uwagi końcowe
Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością
dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.
Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę
będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora,
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego
rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie
założonych parametrów.
Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny
do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
– do akceptacji przez Inwestora.
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie
elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie
ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed
złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest
upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą
interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim
normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji
wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiązującą procedurą.
Dopuszczonymi do stosowania są wyroby budowlane:
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Deklaracją Zgodności,
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Krajową Deklaracją Zgodności.
Instalacje wykonać zgodnie z niniejszym projektem i „warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”
Instalację należy wyregulować hydraulicznie zgodnie z normą EN 14336. Po regulacji należy
sporządzić protokół z regulacji hydraulicznej, którą powinien odebrać Inspektor nadzoru
Wskazane w projekcie wykonawczym rozwiązania materiałowe, produkty oraz technologie
należy traktować jako referencje, określające standard wykonania i pozwalające na wykazanie
uzyskania odpowiednich parametrów wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie
innych, równoważnych rozwiązań pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametrów
wymaganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.
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SPIS RYSUNKÓW:
- A-12 „Rzut piwnicy – instalacja wentylacji mechanicznej” – skala 1:100
- A-13 „Rzut parteru – instalacja wentylacji mechanicznej” – skala 1:100
- A-14 „Rzut I piętra – instalacja wentylacji mechanicznej” – skala 1:100
- A-15 „Rzut II piętra – instalacja wentylacji mechanicznej” – skala 1:100
- A-16 „Rzut poddasza – instalacja wentylacji mechanicznej” – skala 1:100
- A-17 „Rzut dachu – instalacja wentylacji mechanicznej” – skala 1:100

ZAŁĄCZNIKI:
- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
- Uprawnienia budowlane projektanta
- Uprawnienia budowlane sprawdzającego
- Zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do izby inżynierów budownictwa
- Bilans powietrza wentylacyjnego

4.1. Informacje ogólne
4.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do Projektu Budowlanego instalacji wentylacji
mechanicznej z rekuperacją w ramach Inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU
KATOLICKIEGO OŚRODKA „DOMU NADZIEI” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W
GLIWICACH 44-113 W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DAWNEGO
GIMNAZJUM NR 19 PRZU UL. GŁÓWNEJ 30 W GLIWICACH ŁABĘDACH – BUDYNEK A.
4.1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z rekuperacją dla potrzeb budynków Katolickiego Ośrodka „Domu Nadziei” dla
dzieci i młodzieży w Gliwicach Łabędach przy ul. Głównej 30. Opracowanie obejmuje swym
zakresem:
- projekt bytowej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
4.1.3. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
–

zlecenie Inwestora,

–

wizja lokalna.

–

uzgodnienia z Inwestorem,

–

oprogramowanie inżynierskie wspomagające projektowanie,

–

obowiązujące przepisy i normy.

4.1.4. Wyłączenia
•

Projekt instalacji elektrycznej zasilania centrali wentylacyjnej oraz wentylatorów dachowych,
kanałowych i łazienkowych – odrębne opracowanie. Niniejsze opracowanie zawiera jedynie
wytyczne do wykonania układu zasilania urządzeń wentylacyjnych.

•

Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej dla centrali wentylacyjnej na poddaszu i
wentylatorów dachowych zlokalizowanych na dachu - odrębne opracowanie. Niniejsze
opracowanie zawiera jedynie wytyczne do wykonania stalowych konstrukcji wsporczych.

4.2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej
4.2.1. Dane do założeń
parametry projektowe powietrza zewnętrznego na podstawie PN-76/B-03420
parametry projektowe powietrza wewnętrznego na podstawie PN-78/B-03421 i PN-EN
12832:2206
Temperatury:
Temperatury zewnętrzne np. PN-76/B-03420
- Lato – II strefa klimatyczna:

30oC, ϕ= 45 %

- Zima – III strefa klimatyczna: -20oC, ϕ=100 %
Temperatury wewnętrzne dla zimy przyjęto w oparciu o PN-78/B-03421 i wytyczne technologiczne i
tak:
- temperatura w pomieszczeniach z natryskami, szatnie

+ 24 stoC

- gabinety, pokoje, toalety, kuchnia, jadalnia

+ 20 stoC

- klatki schodowe, magazyny, pomieszczenie techniczne

+ 16 stoC

- kotłownia, wentylatorownia, chłodnia

+ 8 stoC

parametry projektowe strumieni objętości powietrza wentylacyjnego w budynkach
użyteczności publicznej na podstawie PN-83/B-03430
wymagania

dla

pomieszczeń

i

urządzeń

higieniczno-sanitarnych

na

podstawie

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Strumienie objętości powietrza wentylacyjnego:
- ilość powietrza świeżego dla każdej
nieklimatyzowanym:

przebywającej osoby w pomieszczeniu

min. 20 m3/h

Ilości wymian powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
Umywalnie:

min. 2 wymiany/h

Natryski:

min. 5 wymian/h

Jadalnia, pralnia

min. 2 wymiany/h

Kuchnia

min. 15 wymian/h

Zmywalnia, chłodnia

min. 10 wymian/h

Pokoje, gabinety, pom. techniczne

min. 1 wymiana/h

Ustępy:

50 m3/h na 1 miskę ustępową i 25 m3/h na 1 pisuar

Poziom hałasu
Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia
od wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości wyspecyfikowanych w
poniższej tabeli oraz wartości podanych w PN-87/B-02151/02.
Tabela 2. Dopuszczalny poziom dźwięku od wyposażenia technicznego budynku
Rodzaj pomieszczenia

Poziom dźwięku dB(A)

Pokoje, gabinety

40

Kuchnie, jadalnie

45

Pomieszczenia techniczne

50

Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego na zewnątrz wyrażony równoważnym poziomem
dźwięku w dB określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i

Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. (Dz. U. Nr 66 poz. 436) i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w
porach nocnych.
4.2.2. Opis rozwiązań
Ilość powietrza w pomieszczeniach przyjęto na podstawie wytycznych użytkownika,
technologa oraz zysków ciepła, ilości wymian powietrza według danych z literatury lub warunków,
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.
W bilansie powietrza wentylacyjnego – załącznik, przedstawiono ilości powietrza
wentylacyjnego dla pomieszczeń ogólnego użytku.
Zaprojektowano trzy główne układy nawiewno – wywiewne:
- układ N1W1 z rekuperacją – układ na potrzeby pomieszczeń mieszkalnych, gabinetów,
komunikacji, pomieszczeń socjalnych i porządkowych, pomieszczeń technicznych i magazynowych,
sal komputerowych oraz pomieszczeń terapii indywidualnej i grupowej zlokalizowanych na
wszystkich trzech kondygnacjach nadziemnych,
- układ N2W2 – układ na potrzeby jadalni i jej pomieszczeń pomocniczych na parterze,
- układ N3W3 – układ na potrzeby kuchni na parterze,
Zaprojektowano również układy wyciągowe:
- układ wywiewny W4 z pomieszczeń chłodni, zmywalni i magazynów na parterze,
- dwa układy wywiewne Wt z pomieszczeń technicznych w piwnicy,
- siedem układów wywiewnych Ws z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku.
Układ nawiewno-wywiewny N1W1 oparty jest na centrali wentylacyjnej nawiewnowywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym, nagrzewnicą wodną o mocy 18,0kW
oraz sekcjach wentylatorów o wydajnościach: Vn/Vw = 2436/2025 m3/h.
Układ

nawiewno-wywiewny

N2W2

oparty

jest

na

nawiewnikach

okiennych

podciśnieniowych oraz wentylatorze dachowym wywiewnym o wydajności 562 m3/h.
Układ nawiewno-wywiewny N3W3 oparty jest na układzie czerpno-nawiewnym
wyposażonym w przepustnicę, której stopień otwarcia jest sterowany siłownikiem oraz wentylatorze
dachowym wywiewnym z okapu o wydajności 1000 m3/h. W momencie gry wentylator dachowy nie
pracuje do nawiewu powietrza będą służyć podciśnieniowe nawiewniki okienne, gdy wentylator
zostanie załączony otworzy się przepustnica nawiewna.
Układ wywiewny W4 oparty jest na wentylatorze kanałowym wywiewnym o wydajności
337m3/h.
Układy wyciągowe z pomieszczeń technicznych Wt1, Wt2 (pralnia, warsztat) z piwnicy
oparte są na wentylatorach osiowych ściennych o wydajności 40 m3/h i 90 m3/h.
Układ wyciągowy Ws6 oparty jest na wentylatorze kanałowym wywiewnym o wydajności
345m3/h.

Układy wyciągowe z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych Ws1-Ws5 i Ws7 oparte są na
wentylatorach osiowych ściennych o wydajnościach 50 m3/h lub 80 m3/h w zależności od tego czy
pomieszczenie jest wyposażone w natrysk.
Dodatkowo w pomieszczeniu 1.19 na parterze nad drzwiami zewnętrznymi należy
zamontować elektryczną kurtynę drzwiową z powodu braku wiatrołapu przy wejściu głównym.
Lokalizacja wentylatorów, central wentylacyjnych, kanałów nawiewnych i wywiewnych –
zgodnie z częścią graficzną opracowania.
Pomieszczenia zgrupowano pod kątem ich lokalizacji (przy układach nawiewnych i
wywiewnych) oraz wydzielanych zanieczyszczeń i funkcji..
4.2.3. Urządzenia i materiały
4.2.3.1. Centrala
Centrala powinna posiadać atest higieniczny. Urządzenie zbudowane jest z poszczególnych
sekcji obróbki powietrza i w takich sekcjach należy dostarczyć na budowę.
Obudowa centrali wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej o podwójnych ściankach
pomiędzy którymi są wkłady z wełny mineralnej twardej. Konstrukcja ramowa na bazie wypukłych
profili i narożników z tworzywa sztucznego. Każda z central dostarczana jest z własnym systemem
amortyzacyjnym /wewnątrz centrali/.
Centrala posiada następujący system zabezpieczenia pracy:
• zabezpieczenie przed zamarznięciem nagrzewnicy – czujnik przylgowy zamontowany na
powrocie wody do nagrzewnicy dający sygnał na sterownik. Przy krytycznych parametrach
sygnał powoduje wyłączenie wentylatora, zamknięcie przepustnicy na wlocie do centrali i
otwarcie zaworu trójdrogowego na pełny przepływ wody technologicznej przez nagrzewnicę.
Przepustnica zamykana jest siłownikiem ze sprężyną powrotną, zawór na wodzie
technologicznej z siłownikiem standardowym.
• manometr różnicowy wskazujący stopień zanieczyszczenia filtra kl. G4 pracujący w zakresie
ok. 6 – 125 Pa
• manometr różnicowy wskazujący stopień zanieczyszczenia filtra kl. F9 pracujący w zakresie
ok. 34 – 250 Pa
• termoelement wbudowany w silnik elektryczny wskazujący przegrzanie się uzwojeń silnika
Centrale dobranej firmy dostarczane są z zaworami regulacyjnymi dla wody technologicznej.
4.2.3.2. Wentylatory dachowe
Wentylatory dachowe z pionowym wyrzutem powietrza, napędzane są przez silniki o
wysokiej sprawności z elektroniczną komutacją (tzw. silniki EC). Wentylatory zasilane jednofazowo
są przystosowane do napięcia 200...277V/50-60Hz, natomiast tójfazowe – odpowiednio

3x380...480V/50-60Hz. Silnik wentylatora zawiera zintegrowany blok sterowania zapewniający
płynną regulację obrotów silnika oraz pełne zabezpieczenie termiczne uzwojeń.
4.2.3.3. Wentylatory łazienkowe
Wentylatory z wbudowaną klapą zwrotną, wersja wyciszona. Każdy z nich zamontować
należy w górnej części pomieszczenia. Elementy układów wentylacyjnych.
4.2.3.4. Wentylatory kanałowe
Wentylatory o przepływie mieszanym do zabudowy w kanale wentylacyjnym. Obudowa
wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego ABS, które
posiada bardzo wysoką trwałość i walory mechaniczne. Silnik wentylatora przystosowany jest do
regulacji prędkości obrotowej.
4.2.3.5. Nawiewniki okienne
Samoczynny, ciśnieniowy nawiewnik powietrza zewnętrznego montowany na oknie,
stosowany w systemie wentylacji wyciągowej. Nawiewnik EFR wyposażony jest w ręczną
przepustnicę precyzyjnego nastawu wielkości strumienia powietrza. Nawiewnik EFR składa się z
części montowanych w pomieszczeniu: nawiewnika właściwego zawierającego mechanizm
umożliwiający dobór jednego z pięciu strumieni powietrza oraz czerpni montowanej na zewnątrz
(okap w różnych wersjach tłumienia i właściwości pracy).
4.2.3.6. Elementy nawiewu i wywiewu powietrza
W celu zapewnienia prawidłowego rozdziału powietrza w pomieszczeniach projektuje się
układy wentylacyjne nawiewno – wywiewne z uwzględnieniem wydajności i zasięgów działania
nawiewników i wywiewników powietrza. Do nawiewu powietrza wykorzystano (produkty
referencyjne):
• kratki ścienne
• nawiewniki sufitowe
• anemostaty sufitowe
Do wywiewu powietrza wykorzystano:
• wywiewniki sufitowe
• anemostaty sufitowe
• kratki ścienne
• okap wentylacyjny
• kratki transferowe w drzwiach
Lokalizacja, wielkości elementów nawiewnych i wywiewnych oraz strumienie nawiewanego
i wywiewanego powietrza przedstawione są na rysunkach. W celu regulacji instalacji wentylacji

należy zastosować przepustnice regulacyjne na każdym odgałęzieniu, w miejscach zgodnych z
rysunkami.
4.2.3.7. Przewody i kształtki wentylacyjne
Zaprojektowano przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym i kołowym (typu SPIRO)
z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany. Na kolanach
wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodować dodatkowych drgań i hałasu. Nie
dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi wewnątrz kształtek. Łączenie przewodów
prostokątnych za pomocą kołnierzy z uszczelkami gumowymi lub polietylenowymi. Łączenie
przewodów okrągłych nyplowo. Wszystkie łuki przewodów okrągłych wykonać jako wytłaczane lub
segmentowe o promieniu gięcia R=1D średnicy przewodu. Połączenia z elementami nawiewnymi i
wywiewnymi wykonać w formie sztywnych połączeń.
Główne przewody rozprowadzające prowadzić w szachtach wentylacyjnych i w przestrzeni
stropu podwieszanego. Przewody i kształtki wentylacyjne mocować do przegród stosując typowe
zawiesia i podparcia wentylacyjne, zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie przewody i
kształtki wentylacyjne montować na zawiesiach instalacyjnych z elementami wibroizolacyjnymi, na
podparciach należy wykonać podkładki z gumy.
4.2.3.8. Izolacja termiczna
• kanały nawiewne i wywiewne dla central z odzyskiem w przestrzeni budynku izolować
niepalną wełną mineralną gr. 40mm (np. Alu Lamella firmy Rockwool) w płaszczu z folii
aluminiowej
• kanały wywiewne odprowadzające powietrze do wentylatorów dachowych oraz od
wentylatorów kanałowych i łazienkowych nie wymagają izolacji, jedynie odcinki na dachu
budynku izolować niepalną wełną mineralną gr. 40 mm w płaszczu z blachy ocynkowanej
• kanały nawiewne dla wentylatorów kanałowych izolować wełną mineralną gr. 50mm od
czerpni do nagrzewnicy, a następnie wełną mineralną gr. 40mm za nagrzewnicą elektryczną
Maty izolacyjne mocować do blachy za pomocą kołków zgrzewanych do blachy, obrzeża
wykończyć taśmą samoprzylepną.
4.2.3.9. Tłumienie akustyczne
Tłumienie dźwięków powietrznych powstających w pracujących urządzeniach zostało
rozwiązane w oparciu o tłumiki szumów.
Tłumienie dźwięków materiałowych wytwarzanych przez wentylatory rozwiązano stosując
elastyczne połączenie ( króćce brezentowe) między urządzeniem a kanałem.
Kanały nawiewne i wyciągowe wyposażone zostaną w kanałowe tłumiki akustyczne.
Tłumiki prostokątne kulisowe z wełny mineralnej laminowane włóknem szklanym, niepalne.
Obudowa tłumika z blachy stalowej ocynkowanej z kołnierzami po obu stronach. Tłumiki kołowe z

materiałem tłumiącym niepalnym z wełny mineralnej. Obudowa i przewód wewnętrzny z blachy
stalowej ocynkowanej.
4.2.3.10. Regulacja instalacji
Regulację systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzić na przepustnicach jedno i
wielopłaszczyznowych, regulacyjno - pomiarowych oraz na kratkach wentylacyjnych wyposażonych
w przepustnice zgodnie z podanymi wydajnościami w części graficznej opracowania.
4.2.3.11. Czyszczenie instalacji
Wszystkie przewody wentylacyjne muszą zostać wyposażone w powietrznoszczelne otwory
rewizyjne służące okresowemu czyszczeniu. Otwory powinny być rozmieszczone po obu stronach
wszystkich elementów regulacyjnych sieci, tłumików, kolan.
- wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak
również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych,
- nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących,
- nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach i drzwiach rewizyjnych,
- w przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować
zdejmowane zaślepki lub trójniki o minimalnej średnicy 200mm,
- należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym,
- jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane
więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45° o, a w przewodach poziomych odległość
między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m,
- w miejscach otworów rewizyjnych w kanałach należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne w
obudowie kanałów lub suficie podwieszanym, nie powodujące obniżenia wytrzymałości i
szczelności obudowy.
4.2.3.12. Zabezpieczenia przeciwpożarowe kanałów
Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego
wg Dziennika Ustaw nr75 & 268 pkt.4 powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy
odcinające o klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia pożarowego z uwagi na EI.
W projekcie przewidziano przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej
ściany/stropu, przez który przechodzą. Klapy p.poż należy wyposażyć w wyzwalacz termiczny
topikowy.
Przejścia kanałów przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych powinny mieć systemowe,
atestowane zabezpieczenia, mające odporność ogniowa EI wymaganą dla oddzieleń przez które
przechodzą.

Wszystkie przewody wentylacyjne projektuje się z materiałów niepalnych, elastyczne
elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o długości < 0.25 m z materiałów
trudnozapalnych, przewody wentylacyjne w miejscach przejścia przez strefę pożarową, której nie
obsługują powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej EIS wymaganej dla
elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref bądź wyposażone w przeciwpożarowe klapy
odcinające, przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody zapewniać będą, w przypadku
pożaru, kompensacje wydłużeń przewodu.
4.2.3.13. Sterowanie i automatyka
Centrala wentylacyjne N1W1 wyposażona zostanie w automatykę zasilającą producenta.
Centrala będzie pracowała w trybie ciągłym we wszystkich pomieszczeniach, które obsługuje.
Lokalizacja szafy sterowniczej przy centrali w pomieszczeniu wentylatorowni.
Wentylatory nawiewne kanałowe i wywiewne dachowe systemów N2W2 i N3W3 będą
pracowały tylko w momencie ich załączenia przez obsługę pomieszczeń kuchni i jadalni. Praca
wentylatora nawiewnego i wywiewnego każdego z układów powinna ze sobą sprzężona oraz układy
należy wyposażyć w dedykowane przez producenta urządzeń regulatory wydajności.
Praca układ wyciągowego W4 powinna być wyzwalana z czujnika temperatury
zabudowanego w chłodni.
Praca układów wyciągowych Wt1 i Wt2 powinna być wyzwalana z czujników wilgotności
zabudowanych w pomieszczeniach, które obsługują.
Praca układów wyciągowych Ws1-Ws7 powinna być sprzężona z oświetleniem, a same
wentylatory powinny być dodatkowo wyposażone w czujnik wilgotności oraz pracę z opóźnieniem
czasowym.
Dokładna lokalizacja sterowników oraz połączenie z urządzeniami wentylacyjnymi zgodnie
z branżą elektryczną.

4.3. Wytyczne branżowe
4.3.1. Wytyczne dotyczące automatyki sterującej i zasilania elektrycznego
1. Każde z urządzeń wentylacyjnych posiadać będzie indywidualne zasilanie, zabezpieczone
wyłącznikiem nadprądowym oraz różnicowo-prądowym selektywnym.
2. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej zostaną poprawnie uziemione, a pomiędzy
elementami zastosowane zostaną właściwe połączenia wyrównawcze.
3. Elementy instalacji komunikacji i sterowania należy wykonać w zalecany przez producenta
urządzeń sposób. Lokalizację układów sterowania należy uzgodnić z Inwestorem.
4. Należy przewidzieć system sprzężonego działania wentylatora wywiewnego z okapu W3 z
otwarciem przepustnicy systemu nawiewnego N3 dla pomieszczenia kuchni.
Należy przewidzieć doprowadzenie energii elektrycznej do szaf zasilająco-sterujących
układami wentylacji oraz do urządzeń. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej urządzeń:

Lp.

Urządzenie

Wielkość

Vn/Vw = 2436/

Ilość

Moc elektryczna
urządzeń

Zasilanie

szt.

kW

V

1

2x1,5

400/50Hz

1.

Centrala wentylacyjna N1W1

2.

Wentylator kanałowy nawiewny N2

V=435 m3/h

1

0,05

230/50Hz

3.

Wentylator kanałowy nawiewny N3

V=1031 m3/h

1

0,18

230/50Hz

4.

Wentylator dachowy wywiewny W2

V=562 m3/h

1

0,37

400/50Hz

5.

Wentylator dachowy wywiewny W3

V=1000 m3/h

1

0,75

400/50Hz

6.

Wentylator kanałowy wywiewny W4

V=337 m3/h

1

0,05

230/50Hz

7.

Wentylator kanałowy wywiewny Ws6

V=345 m3/h

1

0,05

230/50Hz

Ø125

6

0,017

230/50Hz

8.

Wentylator łazienkowy Wt1, Ws1, Ws2,
Ws4, Ws5, Ws7

2025 m3/h

8.

Wentylator łazienkowy Wt2, Ws3

Ø100

2

0,008

230/50Hz

9.

Kurtyna powietrzna elektryczna

V=1950 m3/h

1

0,18

230/50Hz

6/4 Nm

1

0,005

24/50Hz

Siłownik przepustnicy

10.

wielopłaszczyznowej

Układy zasilająco-sterujące centrali wentylacyjnej należy wykonać na sterowniku swobodnie
programowalnych wyposażonym w ekran dotykowy
Zastosowany sterownik powinien mieć możliwość wykonania układu nadrzędnego
monitoringu i nadzoru z możliwością zdalnego odczytu, monitorowania stanów oraz zmian
parametrów z pozycji centralnego komputera.
Układ zasilająco – sterujący centrali powinien obejmować:
•

zabezpieczenie różnicowo-prądowe

•

zabezpieczenie i zasilanie silników wentylatorów wyposażonych w falowniki

•

presostaty na wentylatorach

•

presostaty na filtrach w centrali

•

termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej

•

sterowanie wydajnością nagrzewnicy – zawór regulacyjny, czujnik na wywiewie z korektą
od nawiewu

•

sterowanie wydajnością powietrza w zależności od czujnika przepływu – nawiew + wywiew

•

zegar czasu rzeczywistego – ustawianie dwóch prędkości obrotowych

•

osuszanie powietrza w okresie letnim

•

czujnik temperatury zewnętrznej

•

siłownik przepustnicy powietrza czerpanego ze sprężyną powrotną

•

siłownik przepustnicy powietrza wyrzucanego bez sprężyny powrotnej

Ponadto należy:
a) przewidzieć doprowadzenie kabli zasilająco sterujących z szafy AKPiA do centrali wentylacyjnyej
wg listy kablowej dostarczonych wraz z dokumentacją techniczną szaf.
b) uzbroić i uruchomić centralę wentylacyjną oraz wykonać regulację centrali i układów wentylacji,
pomiary wydajności anemostatów oraz pomiary hałasu w pomieszczeniach.
c) doprowadzić kable zasilająco-sterujące do indywidualnych wentylatorów kanałowych i
dachowych, nawiewnych i wywiewnych.
4.3.2. Wytyczne dotyczące zasilania c.t. nagrzewnic
1. Zasilanie nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej odbywać się będzie z projektowanej
kotłowni, centrala wyposażona jest w dwa króćce podłączeniowe 1’’.
2. Ze względu na zastosowanie automatyki mieszającej – regulacja jakościowa, przy centrali należy
zastosować pompę cyrkulacyjną z elektroniczną regulacją, uwzględniającą spadki ciśnień, opory
instalacji i wysokość podnoszenia.
3. Instalację c.t. nagrzewnicy należy prowadzić przewodami izolowanymi o średnicach nominalnych
podanych przez producenta central i zalecanym sposobie ich prowadzenia, zapewniając dostateczny,
projektowany przepływ czynnika w układzie.
4.3.3. Wytyczne BHP i p.poż
Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.
Przewody i izolacje oraz zastosowane materiały tłumiące powinny być wykonane z
materiałów niepalnych. Przejścia instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego
powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia. Izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacji powinny być wykonane w sposób zapewniający
nierozprzestrzenianie ognia. W miejscach wskazanych na projekcie (przejście przez przegrody
oddzielenia pożarowego) należy zastosować należy klapy p.poż. o odporności ogniowej EI tych
przegród, klapy wyposażyć w wyzwalacz topikowy.
Na wypadek pożaru należy przewidzieć system wyłączający urządzenia wentylacyjne.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Montaż przewodów i urządzeń musi
być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi
przepisami BHP. Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem
obowiązujących przepisów BHP.
Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR
producentów i obowiązującymi przepisami BHP.
Nie dopuszcza się :
- pracy przy niesprawnych urządzeniach,
- dokonywania napraw przy pracujących urządzeniach,
- dokonywania napraw i przeglądów przez osoby nie przeszkolone i nie posiadające wymaganych
świadectw kwalifikacji,
- użytkowania pomieszczeń i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem,
- okresowa obsługa maszyn wirujących winna przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi maszyn i
urządzeń.
Prowadzenie planowanych prac budowlanych stworzy zagrożenia określone poniżej:
- zagrożenia wynikające z używania sprzętu o napędzie elektrycznym,
- prace na wysokości,
- prace wymagające uprawnień (spawanie, podłączenia elektryczne, próby ciśnieniowe).
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadać:
- ważne świadectwo okresowych badań lekarskich,
- zaświadczenie o wstępnym ogólnym przeszkoleniu w zakresie BHP w budownictwie,
- instruktaż o zasadach przestrzegania przepisów BHP na stanowisku pracy,
- niezbędne ubranie robocze i środki ochrony osobistej.
Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie z aktualnymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych oraz obowiązującymi normami i przepisami.
Wykonawstwo robót budowlano-montażowych winno spełniać wymagania BHP dla placu budowy,
określone w obowiązujących przepisach prawnych tj. :
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r poz.401).
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 r zmieniające
rozporządzenie Ministra w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91
z 2002 r poz.811).
Do wykonania instalacji należy korzystać wyłącznie z atestowanych produktów zgodnych z
obowiązującymi normami. Po wykonaniu prac należy skompletować, przedłożyć w/w dokumenty.

4.3.4. Wytyczne architektoniczno-budowlane
- wykonać niezbędne przebicia przez przegrody budowlane do prowadzenia kanałów wg PW
instalacji wentylacji mechanicznej,
- wykonać konstrukcję pod urządzenia wentylacyjne zlokalizowane dachu oraz centralę na poddaszu
wg PW branży architektonicznej oraz dostarczonych kart urządzeń,
- drzwi wyposażyć w kratki transferowe lub wykonać podcięcia skrzydeł drzwiowych wg PW
instalacji sanitarnych w celu umożliwienia swobodnego przepływu powietrza z pomieszczeń do
układu wywiewnego – otwory wykonać w dolnej części,
- przewidzieć minimalną przestrzeń serwisową dla konserwacji urządzeń.
4.3.5. Pozostałe wytyczne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej
1. Instalację wentylacji należy wykonać oraz przeprowadzić regulację i odbiór zgodnie z „
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II. Roboty
instalacji sanitarnych i przemysłowych, PN-78/8-10440 - Urządzenia wentylacyjne- wymagania i
badania przy odbiorze oraz „Zasadami regulacji i warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych” COBRI „Instal”-W-wa 1981 rok i niniejszym projektem.
2. Dokładną lokalizację elementów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach ustalić w trakcie
prac z porozumieniem z głównym projektantem oraz projektem aranżacji wnętrz.
3. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić precyzyjną regulację hydrauliczną sieci wentylacyjnej wg
ilości powietrza podanej na rzutach w każdym z pomieszczeń wentylowanych.
4. Po wykonaniu regulacji hydraulicznej przeprowadzić pomiary sprawdzające poziom głośności w
wybranych pomieszczeniach.
5. Przeprowadzić pomiary skuteczności działania wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach.

4.4. Uwagi końcowe
Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością
dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.
Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę
będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora,
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego
rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie
założonych parametrów.
Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny
do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
– do akceptacji przez Inwestora.
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie
elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie

ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed
złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest
upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą
interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim
normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji
wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiązującą procedurą.
Dopuszczonymi do stosowania są wyroby budowlane:
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Deklaracją Zgodności,
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Krajową Deklaracją Zgodności.
Instalacje wykonać zgodnie z niniejszym projektem i „warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”
Instalację należy wyregulować hydraulicznie zgodnie z normą EN 14336. Po regulacji należy
sporządzić protokół z regulacji hydraulicznej, którą powinien odebrać Inspektor nadzoru
Wskazane w projekcie wykonawczym rozwiązania materiałowe, produkty oraz technologie
należy traktować jako referencje, określające standard wykonania i pozwalające na wykazanie
uzyskania odpowiednich parametrów wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie
innych, równoważnych rozwiązań pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametrów
wymaganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.
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SPIS RYSUNKÓW:
- A-18 „Rzut piwnicy – wewnętrzne instalacje wod.-kan.” – skala 1:100
- A-19 „Rzut parteru – wewnętrzne instalacje wod.-kan.” – skala 1:100
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ZAŁĄCZNIKI:
- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
- Uprawnienia budowlane projektanta
- Uprawnienia budowlane sprawdzającego
- Zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do izby inżynierów budownictwa

5.1. Informacje ogólne
5.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do Projektu Budowlanego instalacji wod.-kan.
w ramach Inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU KATOLICKIEGO OŚRODKA „DOMU
NADZIEI” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH 44-113 W KOMPLEKSIE
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DAWNEGO GIMNAZJUM NR 19 PRZU UL.
GŁÓWNEJ 30 W GLIWICACH ŁABĘDACH – BUDYNEK A.
5.1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji wod.-kan.dla
potrzeb budynków Katolickiego Ośrodka „Domu Nadziei” dla dzieci i młodzieży w Gliwicach
Łabędach przy ul. Głównej 30. Opracowanie obejmuje swym zakresem:
- projekt budowlany wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- projekt budowlany wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej,
- projekt budowlany wewnętrznej instalacji hydrantowej.
5.1.3. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
–

zlecenie Inwestora,

–

wizja lokalna,

–

uzgodnienia z Inwestorem,

–

oprogramowanie inżynierskie wspomagające projektowanie,

–

obowiązujące przepisy i normy.

5.1.4. Wyłączenia
•

Projekt instalacji elektrycznej zasilania urządzeń, osprzętu i armatury wodno-kanalizacyjnej –
odrębne opracowanie. Niniejsze opracowanie zawiera jedynie wytyczne do wykonania układu
zasilania urządzeń.

5.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej
5.2.1. Sposób włączenia się do istniejącej kanalizacji
Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez istniejące przyłącze kanalizacji
sanitarnej do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Głównej.
5.2.2. Bilans ilości ścieków sanitarnych i technologicznych
ILOŚĆ ŚCIEKÓW SANITARNYCH
Maksymalny obliczeniowy odpływ do kanalizacji sanitarnej wyznaczono zgodnie z
PN-EN 12056 wg wzoru

Qs = K

∑ DU

(l/s)

Przyjęto: - K =0,7 (dla obliczania ścieków sanitarnych)
- K =0,5 (dla obliczania ścieków technologicznych)
DU – równoważnik odpływu
Rodzaj punktu
czerpalnego
Umywalka
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Zlewozmywak
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Ilość
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∑
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∑
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Ilość ścieków sanitarnych dla trzech budynków:
Qs = 0,7 64,8 = 5,63 l/s
Ilość ścieków technologicznych:
Qt = 0,5 9,0 = 1,50 l/s
Przyjmuje się, że ilość ścieków sanitarnych będzie równa 90% zapotrzebowaniu wody:
Ilość ścieków sanitarnych:
Qdśr = 0,9*4,32 = 3,89 m3/d
Qdmax = 0,9*5,62 m3/d = 5,06 m3/d
Qhśr = 0,9*0,31 m3/h = 0,28 m3/h
Qhmax = 0,9*0,90 m3/h = 0,81 m3/h
Ilość ścieków technologicznych:
Qdśr = 0,9*1,59 = 1,43 m3/d
Qdmax = 0,9*2,07 m3/d = 1,86 m3/d
Qhśr = 0,9*0,11 m3/h = 0,10 m3/h
Qhmax = 0,9*0,33 m3/h = 0,29 m3/h
5.2.3. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Dla budynku zaprojektowana została kanalizacja sanitarna i technologiczna. Ścieki bytowogospodarcze z części nadziemnej obiektu odprowadzane będą grawitacyjnie, natomiast z części

podziemnej poprzez pompę zatapialną, a następnie grawitacyjnie zgodnie z częścią graficzną
opracowania.
Ścieki z wpustu oraz z umywalki z kotłowni gazowej zlokalizowanej na poddaszu
odprowadzane będą pionem żeliwnym do studzienki schładzającej zlokalizowanej na poziomie
piwnicy w pomieszczeniu 0.02, a następnie poprzez pompę zatapialną przewodem tłocznym Ø40 PE
do kanalizacji grawitacyjnej. Studzienkę schładzającą wykonać z kręgów betonowych.
Dla układu kanalizacji sanitarnej i technologicznej zastosowano wpusty ze stali nierdzewnej
z rusztem przeciwpoślizgowym odpływem pionowym DN100, z rozbieralnym syfonem i rusztem.
Dla odprowadzenia ścieków z kuchni i pomieszczeń pomocniczych zaprojektowano
instalację kanalizacji technologicznej grawitacyjnej do projektowano separatora tłuszczów
zlokalizowanego w posadzce pomieszczenia 1.24 na poziomie parteru, a następnie po wstępnym
podczyszczeniu do istniejącego przyłącza zgodnie z częścią graficzną opracowania.
Poziomy kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w bruzdach ściennych lub przy ścianach
kondygnacji, przez które przechodzą, a następnie obudować płytą g-k, a następnie połączyć w
kolektor wyprowadzający ścieki na zewnątrz budynku zgodnie z częścią graficzną. Przejścia przez
ściany przewodów kanalizacyjnych należy wykonać w tulejach ochronnych. Na pionach i poziomach
kanalizacyjnych należy wykonać rewizje kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach
instalacyjnych lub w obudowie z płyt g-k oraz wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć rurą
wywiewną wentylacyjną F110/160 umieszczoną minimum 0,5 m nad połacią dachu.
W miejscach wskazanych na rysunkach zamontować przybory sanitarne: umywalki
ceramiczne 50 cm z półpostumentami, miski ustępowe typu kompakt z odpływem bocznym, pisuary
ceramiczne, brodziki ceramiczne oraz wpust podłogowy z odpływem pionowym.
W pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych umywalka powinna być zawieszona tak,
aby jej spód znajdował się powyżej kolan osoby siedzącej na wózku – min. 67-70 cm. Wysokość
blatu umywalek powinna znajdować się na wysokości 80-85 cm, a dolna obudowa (syfon) powinna
być zamontowana na wysokości minimum 65 cm. Niewskazane jest montowanie półpostumentów
lub postumentów, gdyż ich gabaryty i parametry mogą uniemożliwiać podjazd wózkiem od frontu.
Umywalki dla niepełnosprawnych powinny mieć 60-70 cm szerokości i 50-60 cm głębokości i
posiadać tzw. podłokietniki.
Lustro przy umywalce powinno być zawieszone nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki.
Należy zamontować lustro uchylne z kątową regulacją nachylenia.
Umywalki dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim należy połączyć z kanalizacją
poprzez syfony podtynkowe. Rozwiązanie takie zapewnia swobodę ruchu i większą przestrzeń (brak
widocznych elementów syfonu).
Syfon umieszczony będzie w specjalnej puszce montażowej, z której może być w każdej
chwili wyjęty i oczyszczony. Podejście kanalizacyjne wykonać należy tylko pod puszkę,

wyprowadzając na ścianie odcinek pionowy przewodu o średnicy 50 mm, zakończony kielichem.
Koniec kielicha winien się znajdować na wysokości około 30-35 cm nad podłogą. Przy umywalce i
misce ustępowej zamontować specjalne uchwyty.
Wewnętrzna instalację kanalizacyjną projektuje się z rur i kształtek:
- instalację kanalizacji tłocznej z poziomu piwnicy - rury i kształtki i elementy wyposażenia z PE,
- instalację kanalizacji grawitacyjnej sanitarną i technologiczną nadziemną na kondygnacjach
nadziemnych - rury i kształtki w systemie PP kanalizacji niskoszumowej np. Geberit lub
równoważnym: rury z PP o niskim poziomie hałasu od instalacji ok.26dB.
Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą rur i
kształtek z zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niż 2 % lub podanych w części
graficznej.
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano– montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Dla instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykonać należy próbę szczelności.
Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć
opaskami ogniochronnymi:
- dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut – opaskami o EI120,
- dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut – opaskami o EI60.

5.3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wody użytkowej dla potrzeb
bytowych
5.3.1. Sposób doprowadzenia wody do projektowanego budynku
Budynek zasilany jest w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego.
Opomiarowanie zużycia wody dla budynku projektuje się za pomocą nowego wodomierza
zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu 0.04 na poziomie piwnicy. Aktualnie zestaw
wodomierzowy znajduje się w pierwszej studzience wodomierzowej patrząc od strony budynku i nie
posiada zaworu antyskażeniowego. Projektuje się w związku z tym jego wymianę oraz zmianę
lokalizacji w celu dostosowania warunków lokalizacyjnych zestawu wodomierzowego do aktualnie
obowiązujących przepisów prawa. Wodomierz zostanie sprzężony na konsoli ze stali nierdzewnej
zlokalizowanego w pomieszczeniu wodomierza na kondygnacji -1 zgodnie z częścią rysunkową
projektu. Dokładny schemat wodomierzowy zgodnie z częścią rysunkową opracowania.
Na przewodzie podłączonym do istniejącego przyłącza wody do budynku, w pomieszczeniu
piwnicznym na odcinku pomiarowym przewidziano zabudowę zestawu wodomierzowego, w skład
którego wchodzą:
- zawór odcinający DN40
- wodomierz skrzydełkowy DN40

- filtr osadnikowy DN40
- zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA, DN40
- zawór odcinający DN40
Na przewodzie wody hydrantowej zainstalowany zostanie dodatkowo zawór zwrotny
antyskażeniowy klasy EA, DN40 w zabudowie z dwoma zaworami odcinającymi DN40, natomiast
na przewodzie wody socjalno-bytowej zainstalowano zostanie zawór pierwszeństwa DN40.
W przypadku niewystarczającego ciśnienia dla poboru wody na cele bytowe za zestawem
wodomierzowym należy przewidzieć konieczność zabudowy zestawu hydroforowego, podłączonego
równolegle do instalacji na odcinku z zaworem zwrotnym. W przypadku montażu hydroforu w
budynku przed zestawem hydroforowym należy bezwzględnie przewidzieć zabudowę zbiornika
pośredniego, celem eliminacji bezpośredniego pobory wody z sieci.
Konieczność

zabudowy

zestawu

hydroforowego

rozwiązać

na

etapie

projektu

wykonawczego.
5.3.2. Zapotrzebowanie wody zimnej i ciepłej na cele sanitarne i technologiczne
Zgodnie z PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe, wymagania w projektowaniu”,
wyznaczono

przepływ

obliczeniowy

instalacji

wodociągowej

technologicznej).
Zapotrzebowanie wody zimnej i ciepłej na cele socjalno-bytowe:
Ilość mieszkańców: 27 osób
Zapotrzebowanie wody zimnej na 1 osobę przyjęto 160 dm3/d
Qdśr = 27*160 = 4 320 dm3/d = 4,32 m3/d
Qdmax = 4,32*1,3 = 5,62 m3/d
Qhśr = 5,62/18 = 0,31 m3/h
Qhmax = 0,31*2,9 = 0,90 m3/h
Zapotrzebowanie wody ciepłej na 1 osobę przyjęto 60 dm3/d
Qdśr = 27*60 = 1 620 dm3/d = 1,62 m3/d
Qdmax = 1,62*1,3 = 2,11 m3/d
Qhśr = 2,11/18 = 0,12 m3/h
Qhmax = 0,12*2,9 = 0,34 m3/h
Łączne zapotrzebowanie na wodę:
Qdśr = 4,32 + 1,62 = 5,94 m3/d
Qhmax = 0,90 + 0,34 = 1,24 m3/h
Zapotrzebowanie wody zimnej i ciepłej na cele technologiczne:
Przyjęto 3 kucharki: zużycie wody zimnej/ciepłej: 30/15 dm3/d

(oddzielnie:

sanitarnej

i

Liczba obiadów – 30szt./d: zużycie wody zimnej/ciepłej: 50/25 dm3/d
Stąd:
Dobowe zużycie wody zimnej: 30dm3/h x 3 + 50dm3/d*30 = 1590 dm3/d
Dobowe zużycie wody ciepłej: 15dm3/h x 3 + 25dm3/d*30 = 795 dm3/d
Łączne zapotrzebowanie na wodę:
Qdśr = 1,59 + 0,80 = 2,39 m3/d
Qhmax = 0,33 + 0,17 = 0,50 m3/h
Maksymalny przepływ w instalacji wody zimnej i ciepłej:
Przepływ obliczeniowy wody oblicza się w oparciu o wzór dla budynków mieszkalnych:
q = 0,682*(Σqn)0,45- 0,14 [dm3/s], dla 0,07 dm3/s ≤ Σqn ≤ 20 dm3/s oraz dla armatury o qn < 0,5 dm3/s
q = 1,7*(Σqn)0,21- 0,7 [dm3/s], dla Σqn > 20 dm3/s oraz dla armatury o qn ≥ 0,5 dm3/s
qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych, dm3/s
Bilans wypływów z punktów czerpalnych przeznaczonych na cele socjalno-bytowe:
Rodzaj punktu czerpalnego

Ilość

Umywalka
WC
Natrysk
Zlewozmywak

26
14
10
3

Przepły
w qn
[dm3/s]
0,07
0,13
0,15
0,07

Pralka
Pisuar
Zawór ze złączką do węża

3
4
7

0,25
0,3
0,3

RAZEM

Razem qn
[dm3/s]
woda zimna
1,82
1,82
1,5
0,21

Ilość

Przepływ qn
[dm3/s]

18
7
1

0,07
0,15
0,07

Razem qn
[dm3/s]
woda ciepła
1,26
1,05
0,07

0,75
1,2
2,1

-

-

-

9,40

Bilans wypływów z punktów czerpalnych – podlewanie zieleni (woda bezpowrotnie zużyta):
Rodzaj punktu
czerpalnego
Zawór
RAZEM

Ilość
1

Przepływ qn
[dm3/s]
0,3

Razem qn
[dm3/s]
0,3
0,3

Przepływ obliczeniowy na cele bytowe:

q = 0,682 * (∑ q n ) 0, 45 − 0,14
q socj.−byt . = 0,682 * (9,40 + 2,38 + 0,3) 0, 45 − 0,14 = 1,95

dm 3
m3
= 7,03
s
h

2,38

Bilans wypływów z punktów czerpalnych przeznaczonych na cele technologiczne:
Rodzaj punktu czerpalnego

Ilość

Umywalka
Zlewozmywak

7
4

Przepły
w qn
[dm3/s]
0,07
0,07

Zwywarka
RAZEM

1

0,15

q techn. = 0,682 * (0,92 + 0,77) 0, 45 − 0,14 = 0,72

Razem qn
[dm3/s]
woda zimna
0,49
0,28

Ilość

Przepływ qn
[dm3/s]

7
4

0,07
0,07

0,15
0,92

-

-

Razem qn
[dm3/s]
woda ciepła
0,49
0,28
0,77

dm 3
m3
= 2,61
s
h

5.3.3. Opis instalacji zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wody użytkowej
Zasilenie przyborów w ciepłą wodę użytkową zaprojektowano z projektowanego zasobnika
ciepłej wody użytkowej zainstalowanego w pomieszczeniu kotłowni, skąd jest zasilany. Dobór
pojemności i mocy zasobnika rozwiązać na etapie projektu wykonawczego branży wod.-kan.
Instalację wewnętrzną wody zimnej dla potrzeb bytowych zaprojektowano z rozdziałem
dolnym od pomieszczenia wodomierza do przyborów. Instalację wewnętrzną wody zimnej, ciepłej i
cyrkulacyjnej dla potrzeb bytowych zaprojektowano z rozdziałem górnym, a główne rozprowadzenie
wykonano w przestrzeni poddasza nieużytkowego.
Główne poziome przewody rozprowadzające w piwnicy i na poddaszu oraz piony projektuje
się z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg. PN-74/H-74200. Rozprowadzenie
instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej do poszczególnych przyborów sanitarnych
zaprojektowano z przewodów PE-Xc. Rury prowadzone w bruzdach w ścianach. Na dojściach do
pionów należy zainstalować kulowe zawory odcinające z korkiem odwadniającym. W najniższym
punkcie instalacji wykonać odwodnienie przewodów.
Należy stosować złącza zaciskowe z pierścieniem zaciskanym praską. Dopuszcza się
stosowanie innego (równorzędnego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania
wytycznych producenta systemu. Wodę zimną, ciepłą i cyrkulacyjną należy doprowadzić do
poszczególnych przyborów sanitarnych zgodnie z częścią graficzną. Instalację należy wykonać
zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Projektuje się wyposażenie zlewozmywaków oraz umywalek w stojące baterie czerpalne z
mieszaczem.

Typ

armatury czerpalnej

oraz przyborów sanitarnych

zgodnie

z częścią

architektoniczną opracowania.
Ponadto na przewodach zimnej wody przed przyborami przewidziano montaż armatury
odcinającej w postaci: zaworów kątowych ćwierćobrotowych ½” przed płuczkami misek
ustępowych, zaworów kulowych DN15 przed bateriami umywalkowymi (w zamykanych wnękach

ściennych) oraz DN20 przed pisuarami (w zamykanych wnękach ściennych). Zawory kątowe ciepłej
i zimnej wody umieścić na wysokości 60-65 cm, ale z rozstawem minimum 25 cm tak, aby wypadły
poza rozetą maskującą syfony. Należy umożliwić dostęp do zaworów montowanych we wnękach
ściennych poprzez montaż uchylnych drzwiczek.
Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów”. Przed przystąpieniem do próby
ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od
ciśnienia pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Po wykonaniu próby szczelności
należy wykonać dezynfekcję rurociągów wody zimnej i ciepłej.
Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej dla instalacji biegnącej podtynkowo należy izolować
otulinami z pianki polietylenowej laminowanej folią PE o współczynniku przewodzenia ciepła przy
średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK, dla instalacji prowadzonej na poddaszu lub w
szachtach instalacyjnych zastosować izolację z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia
ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK. Grubość izolacji zgodnie z
„Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z
15 czerwca 2002 z późn. Zmianami). Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem
spełnienia wymagań technicznych. Instalację wody zimnej izolować przeciwroszeniowo izolacją z
pianki polietylenowej gr 13mm, a w garażu zastosować dodatkowo kable grzejne o wydajności
20W/mb, załączane przy spadku temp na ściance rurociągu poniżej 5° C.
MINIMALNA

GRUBOŚĆ

IZOLACJI

LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU CIEPLNEJ
(MATERIAŁ 0,035 W/(M · K))1)
1

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DO 22 MM

20 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 22 DO 35
2

MM

30 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 35 DO 100 RÓWNA ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ
3

MM

RURY

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PONAD 100
4

MM

100 mm

PRZEWODY I ARMATURA WG POZ. 1-4
PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANY LUB
5

STROPY, SKRZYŻOWANIA PRZEWODÓW ½ WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

PRZEWODY OGRZEWAŃ CENTRALNYCH
WG

POZ.

1-4,

UŁOŻONE

KOMPONENTACH

BUDOWLANYCH

MIĘDZY

OGRZEWANYMI

POMIESZCZENIAMI
6

W

RÓŻNYCH

UŻYTKOWNIKÓW

½ WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

PRZEWODY WG POZ. 6 UŁOŻONE W
7

PODŁODZE

6 mm

Zabezpieczenie p.poż. rur palnych
Wszystkie przewody z rur palnych przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż.
zabezpieczyć dla średnic do dn 40 masami ogniochronnymi powyżej dn40 opaskami
ogniochronnymi:
- dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - o EI120,
- dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - o EI60.
Zabezpieczenie p.poż. rur niepalnych
Dla przegród oddzielenia p.-poż. o odporności ogniowej 120minut - zabezpieczyć masami
ogniochronnymi o EI120 przejścia wszystkich przewodów z rur stalowych.
Dla przegród oddzielenia p.-poż. o odporności ogniowej 60minut - zabezpieczyć masami
ogniochronnymi o EI60 przejścia przewodów z rur stalowych dla przepustów instalacyjnych
powyżej 4 cm.

5.4. Instalacja p.poż.
Projektuje się instalacje p.poż. z rur stalowych ocynkowanych, połączenia gwintowane wg.
PN- 74/H-74200. W pomieszczeniu węzła wodomierzowego w piwnicy należy rozdzielić instalację
p.poż. i instalację wody bytowej.
W piwnicy projektuje się jeden hydrant Dn 25 z wężem półsztywnym o długości 30 m. Na
pozostałych kondygnacjach projektuje się po dwa hydranty Dn25 z wężem półsztywnym o długości
30 m i zasięgu prądu wody min – 3 m zgodnie z częścią graficzną .
Lokalizacja hydrantów, prowadzenie przewodów zgodnie z częścią graficzną opracowania.
Strefa zagrożenia ludzi – III, powierzchnia strefy pożarowej przekracza 500m2, stąd dla
instalacji przeciwpożarowej wewnętrznej przepływ obliczeniowy dla zimnej wody na cele p.poż.
wynosi:
- wydajność jednego hydrantu dn25 min. 1,0 l/s, ciśnienie min. 0,2 MPa.
- zapewniono jednoczesność poboru wody z 2 hydrantów HP-25 czyli 2,0dm3/s.
qk = 2x1,0 dm3 /s = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h

Dla instalacji przeciwpożarowej zewnętrznej wymagany przepływ obliczeniowy jest
zapewniony z dwóch hydrantów zewnętrznych DN80:
qk = 2x10,0 dm3 /s = 20,0 dm3/s = 72 m3/h
Odcinki przewodów wody zimnej izolować przeciwroszeniowo izolacją z pianki
polietylenowej gr 13mm.
Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów”. Przed przystąpieniem do próby
ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od
ciśnienia pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu.
Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć dla średnic do
dn 40 masami ogniochronnymi powyżej dn40 opaskami ogniochronnymi:
- dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - o EI120,
- dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - o EI60.

5.5. Wytyczne branżowe
5.5.1. Wytyczne elektryczne
Należy doprowadzić energię elektryczną do zaworu priorytetu w piwnicy.
Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.5.2. Wytyczne budowlane
- należy przewidzieć bruzdy oraz przebicia ścian i stropów do prowadzenia przewodów instalacji
wodociągowej i kanalizacji,
- elementy konstrukcyjne obiektu należy przystosować do montażu elementów technologicznych
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,
- otwory technologiczne w ścianach konstrukcyjnych o wymiarach mniejszych niż d=160 mm należy
wykonać na budowie (np. poprzez wykonanie przewiertów),
- należy zapewnić dostęp do wszystkich elementów regulacyjnych instalacji oraz urządzeń w celu
wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji,
- prace budowlane związane z przejściami przewodów instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej
przez przegrody budowlane wraz z ew. bruzdami ściennymi i obudową przewodów.
Należy wykonać:
- fundament oraz konstrukcję wsporczą pod separator tłuszczów,
- przebicia w ścianach i stropach dla projektowanej instalacji,
- montaż drzwiczek rewizyjnych umożliwiających dostęp do projektowanej armatury,
- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych,

- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową
zabezpieczyć do wymaganej odporności.
5.5.3. Wytyczne BHP i p.poż.
Instalacja nie stwarza zagrożenia pożarowego, jest wykonana wyłącznie z materiałów
niepalnych.
Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”,
„Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 „W sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz.
401.
Przewody i izolacje oraz zastosowane materiały tłumiące powinny być wykonane z
materiałów niepalnych. Przejścia instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego
powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia. Izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacji powinny być wykonane w sposób zapewniający
nierozprzestrzenianie ognia.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Montaż przewodów i urządzeń musi
być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi
przepisami BHP. Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem
obowiązujących przepisów BHP.
Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR
producentów i obowiązującymi przepisami BHP.
Nie dopuszcza się :
- pracy przy niesprawnych urządzeniach,
- dokonywania napraw przy pracujących urządzeniach,
- dokonywania napraw i przeglądów przez osoby nie przeszkolone i nie posiadające wymaganych
świadectw kwalifikacji,
- użytkowania pomieszczeń i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem,
- okresowa obsługa maszyn wirujących winna przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi maszyn i
urządzeń.

5.6. Uwagi końcowe
Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością
dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.

Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę
będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora,
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego
rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie
założonych parametrów.
Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny
do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
– do akceptacji przez Inwestora.
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie
elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie
ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed
złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest
upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą
interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim
normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji
wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiązującą procedurą.
Dopuszczonymi do stosowania są wyroby budowlane:
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Deklaracją Zgodności,
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Krajową Deklaracją Zgodności.
Instalacje wykonać zgodnie z niniejszym projektem i „warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”
Instalację należy wyregulować hydraulicznie zgodnie z normą EN 14336. Po regulacji należy
sporządzić protokół z regulacji hydraulicznej, którą powinien odebrać Inspektor nadzoru
Wskazane w projekcie wykonawczym rozwiązania materiałowe, produkty oraz technologie
należy traktować jako referencje, określające standard wykonania i pozwalające na wykazanie

uzyskania odpowiednich parametrów wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie
innych, równoważnych rozwiązań pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametrów
wymaganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.
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SPIS RYSUNKÓW:
- B-02 „Rzut parteru – instalacja centralnego ogrzewania” – skala 1:100
- B-03 „Rzut I piętra – instalacja centralnego ogrzewania” – skala 1:100
- B-04 „Rzut II piętra – instalacja centralnego ogrzewania” – skala 1:100

ZAŁĄCZNIKI:
- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
- Uprawnienia budowlane projektanta
- Uprawnienia budowlane sprawdzającego
- Zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do izby inżynierów budownictwa
- Obliczenia strat ciepła poszczególnych pomieszczeń

6.1. Informacje ogólne
6.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do Projektu Budowlanego instalacji
centralnego

ogrzewania

w

ramach

Inwestycji:

PROJEKT

BUDOWLANY

BUDYNKU

KATOLICKIEGO OŚRODKA „DOMU NADZIEI” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W
GLIWICACH 44-113 W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DAWNEGO
GIMNAZJUM NR 19 PRZU UL. GŁÓWNEJ 30 W GLIWICACH ŁABĘDACH – BUDYNEK B.
6.1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji centralnego
ogrzewania dla potrzeb budynków Katolickiego Ośrodka „Domu Nadziei” dla dzieci i młodzieży w
Gliwicach Łabędach przy ul. Głównej 30. Opracowanie obejmuje swym zakresem:
- projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania.
- projekt budowlany wewnętrznej instalacji ciepłowniczej z rur preizolowanych
6.1.3. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
–

zlecenie Inwestora,

–

wizja lokalna,

–

uzgodnienia z Inwestorem,

–

oprogramowanie inżynierskie wspomagające projektowanie,

–

obowiązujące przepisy i normy.

6.1.4. Wyłączenia
•

Projekt kotłowni gazowej - odrębne opracowanie. Niniejsze opracowanie zawiera jedynie
wytyczne do zaprojektowania kotłowni gazowej dla instalacji c.o.

6.2. Instalacja centralnego ogrzewania
6.2.1. Dane ogólne
Obiekt zlokalizowany będzie w III strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnętrznego – 20 °C).
Tabela 1 - Założenia do obliczeń zapotrzebowania ciepła.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia
Cieplnego.

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02415

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
Tabela 2 - Temperatury wewnętrzne obliczeniowe pomieszczeń
TEMPERATURA

LP.

TYP POMIESZCZENIA

1

NATRYSKI

24ºC

2

POKOJE ADMINISTRACYJNE

20ºC

3

WC / TOALETA

20ºC

4

KORYTARZ, KOMUNIKACJA

20ºC

5

HOL, KLATKA SCHODOWA

16ºC

6

POMIESZCZENIE SOCJALNE

16ºC

7

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

16ºC

8

MAGAZYNY

16ºC

9

WIATROŁAP

16ºC

OBLICZENIOWA

Obliczenia obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń projektowanej dobudowanej
części budynku wykonano w oparciu o normę PN-EN 12831:2006 „Nowa metoda obliczania
projektowego obciążenia cieplnego”. Współczynniki przenikania ciepła przegród wielowarstwowych
obliczono w oparciu o normę PN-EN ISO 6946:2008E „Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”. Podstawowe wyniki
obliczeń zestawiono w tabeli.
Tabela 3 – Bilans zapotrzebowania cieplnego
Powierzchnia ogrzewalna budynku B

393,08 m2

Projektowe obciążenie cieplne budynku B

29,50 kW

Wskaźnik projektowego obciążenia cieplnego budynku
odniesiony do powierzchni
Wskaźnik projektowego obciążenia cieplnego budynku
odniesiony do kubatury
–

czynnik grzewczy: woda

–

temperatura obliczeniowa wody grzewczej: 80/60 °C

75,05 W/m2
25,08 W/m3

6.2.2. Opis wewnętrznej sieci ciepłowniczej
Doprowadzenie ciepła dla projektowanego budynku jest wykonane poprzez wewnętrzną sieć
ciepłowniczą z rurociągów preizolowanych podwójnych z rurami przewodowymi stalowymi o
średnicy Dn32/160mm wyprowadzoną

z budynku A, w której jej źródłem jest projektowana

kotłownia gazowa wg odrębnego opracowania. Trasa projektowanej instalacji ciepłowniczej
pokazana została na planie zagospodarowania terenu. Przyłącza do projektowanego budynku B
będzie wykonane na poziomie piwnicy w pomieszczeniu 0.05 i zabezpieczony będzie kulowymi
zaworami preizolowanymi odcinającymi.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do realizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych zweryfikować przyjęte rzędne
posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej.

Sieć ciepłowniczą projektuje się z podwójnych rur preizolowanych stalowych. Rura
preizolowana składa się z trzech integralnych części:
1. Dwóch wewnętrznych rur przewodowych wykonanych ze stali
2. Warstwy izolacyjnej termicznej wykonanej ze sztywnej pianki poliuretanowej równomiernie
wypełniającej przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a rurą osłonową. Czynnikiem
parotwórczym jest cyklopentan.
3. Rury osłonowej z polietylenu wysokiej gęstości PEHD.
Rury produkowane są w odcinkach 6 i 12m. Rury preizolowane mogą być wyposażone w
instalację wykrywania zawilgocenia izolacji poliuretanowej. Standardowym rozwiązaniem jest
system impulsowy wykrywania nieszczelności.
Na załomach i odgałęzieniach projektowanego odcinka sieci zastosować należy poduszki
piaskowe lub maty kompensacyjne z odpowiednim poszerzeniem wykopów w celu kompensacji
wydłużeń cieplnych.
Nad projektowanym przebiegiem trasy ciepłowniczej należy wykonać nawierzchnię
rozbieralną (np. z istniejących płyt chodnikowych).
W celu wykonania projektowanej instalacji ciepłowniczej należy zdemontować istniejącą
instalację ułożoną pod płytami chodnikowymi, poszerzyć wykop do poziomu min 0,9m poniżej
poziomu terenu oraz ułożyć projektowane rury wg wytycznych dla rur preizolowanych.
Na dnie wykopu wykonać podsypkę grubości min. 10 cm z piasku wolnego od ostrych
kamieni i innych przedmiotów mogących uszkodzić osłonową rurę zewnętrzną. Maksymalna
wielkość ziaren < 16 mm. W miejscach przewidywanego mufowania wykop należy poszerzyć. Po
zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu, jakości ich połączeń i szczelności należy je przysypać 10 cm
warstwą

piasku

i

zagęścić,

a

następnie

zasypać

gruntem

rodzimym

do

poziomu

projektowanego/istniejącego terenu. W odległości 20 cm powyżej rur ułożyć taśmę ostrzegawczą.
Zagęszczenie warstwy zewnętrznej od poziomu 20 cm powyżej rur wykonać można przy pomocy
wibratora płytowego o maksymalnym nacisku płyty równym 100 kPa.

Przed zasypaniem rurociągu dostarczyć protokół sprawdzenia instalacji wykrywania wilgoci.
Rury należy łączyć przez spawanie zgodnie z zaleceniami producenta rur. Po wykonaniu robót
spawalniczych należy dokonać sprawdzenia ich, jakości poprzez wykonanie próby radiograficznej
spawów. Ponadto przez zamufowaniem należy wykonać próbę wodną na ciśnienie 0,6Mpa. Po
przeprowadzonej próbie można przystąpić do zakładania muf.
Wypełnianie muf PEHD pianką termoizolacyjną może nastąpić po przeprowadzeniu
pneumatycznej próby szczelności każdej mufy.
Odkryte w trakcie wykonywania robót ziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego należy
zabezpieczyć, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, przełamań itp. W przypadku kolizji z rzędnymi
wysokościowymi przyjętymi w projekcie wezwać na teren budowy projektanta celem uzgodnienia
korekty usytuowania projektowanej wewnętrznej sieci ciepłowniczej.
6.2.3. Opis instalacji centralnego ogrzewania
W budynku projektuje się instalację c.o. grzejnikowego wodną, dwururową, pompową, z
rozdziałem dolnym o parametrach 80/60°C, w systemie pompowym, zamkniętym. Instalacja zasilana
jest z projektowanej wewnętrznej sieci ciepłowniczej.
Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego projektuje się z rur i
złączek stalowych w systemie Mapress Geberit lub Steel Kan-therm lub równoważnym z rur
stalowych czarnych, połączenia przewodów poprzez zaprasowywanie złącz przy pomocy zaciskarek.
Przewody instalacji ogrzewania grzejnikowego należy prowadzić od włączenia do budynku
na poziomie piwnicy wspólnymi pionami na poszczególne kondygnacje, a następnie w bruzdach
ściennych w pomieszczeniach przez które przechodzą z minimalnym spadkiem w kierunku
grzejników. Piony, poziomy oraz grzejniki zlokalizowano zgodnie z częścią graficzną.
Regulacja ilości energii cieplnej dostarczanej do poszczególnych pomieszczeń realizowana
będzie przez termostatyczne zawory grzejnikowe montowane przy wszystkich grzejnikach.
Wszystkie zawory termostatyczne wyposażone będą w głowice termostatyczne z blokadą
ograniczenia temperatury minimalnej +16oC. Grzejniki posiadają fabrycznie zabudowana wkładkę
zaworową. Grzejniki należy mocować do ścian za pomocą firmowych zestawów montażowych.
Podejścia do grzejników wykonać ze ściany.
Zrównoważenie hydrauliczne instalacji zapewniają nastawy wstępne na termostatycznych
zaworach grzejnikowych oraz nastawy na grzejnikowych zaworach powrotnych. Nie projektuje się
dodatkowych regulatorów różnicy ciśnień na pionach.
Zastosowana armatura umożliwi indywidualne odcięcie, opróżnienie z wody i napełnienie
każdego grzejnika.
Przejścia rur przewodowych przez ściany konstrukcyjne i dylatacyjne oraz stropy wykonać
w stalowych tulejach ochronnych o średnicy większej o dwie dymensje od średnicy rury
przewodowej. Tuleje powinny wystawać ok. 50 mm poza obrys stropu i ściany. Tuleje należy
wypełnić materiałem trwale plastycznym miękkim, który umożliwi ruchy cieplne przewodów (nie
stosować pianki PUR).

Trasa rurociągów, lokalizacje i wielkości grzejników w pomieszczeniach zostały
przedstawione w części graficznej opracowania.
Przewody instalacji c.o. dla instalacji biegnącej podtynkowo, należy izolować otulinami z
pianki polietylenowej laminowanej folią PE o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej
temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK.
Grubość izolacji zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z późn. Zmianami) . Dopuszcza się zastosowania
innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych.
Tabela 4 – Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów.
MINIMALNA GRUBOŚĆ IZOLACJI
LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU CIEPLNEJ
(MATERIAŁ 0,035 W/(M · K))1)
1 ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DO 22 MM

20

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 22 DO 35
2 MM
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 35 DO 100
3 MM

30
RÓWNA ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ
RURY

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PONAD 100
4 MM

100

PRZEWODY I ARMATURA WG POZ. 1-4
PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANY LUB
5 STROPY, SKRZYŻOWANIA PRZEWODÓW ½ WYMAGAŃ Z POZ. 1-4
PRZEWODY OGRZEWAŃ CENTRALNYCH
WG POZ. 1-4, UŁOŻONE W
KOMPONENTACH BUDOWLANYCH
MIĘDZY OGRZEWANYMI
POMIESZCZENIAMI RÓŻNYCH
6 UŻYTKOWNIKÓW

½ WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

PRZEWODY WG POZ. 6 UŁOŻONE W
7 PODŁODZE

6

PRZEWODY INSTALACJI WODY
LODOWEJ PROWADZONE WEWNĄTRZ
8 BUDYNKU 2)

50% WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

PRZEWODY INSTALACJI WODY
LODOWEJ PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ
10 BUDYNKU 2)

100% WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

UWAGA:
1) PRZY ZASTOSOWANIU MATERIAŁU IZOLACYJNEGO O INNYM
WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIŻ PODANO W TABELI, NALEŻY
ODPOWIEDNIO SKORYGOWAĆ GRUBOŚĆ WARSTWY IZOLACYJNEJ,
2) IZOLACJA CIEPLNA WYKONANA JAKO POWIETRZNOSZCZELNA.

6.3. Wytyczne technologiczne
6.3.1. Odwadnianie i odpowietrzanie instalacji
Odpowietrzenie instalacji c.o. przewidziano za pomocą ręcznych odpowietrzników przy
grzejnikach (każdy grzejnik wyposażony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz „korek”). Dodatkowo
zaprojektowano

automatyczne

odpowietrzniki

zamontowane

na

pionach

(na

przewodzie

zasilającym). Projektuje się rewizje dla odpowietrzników automatycznych umieszczonych na
pionach.
Możliwe będzie odwodnienie indywidualne każdego grzejnika zaworom montowanym na
gałązkach powrotnych. W celu odwodnienia pionów przewidziano montaż pod każdym pionem
kurków kulowych z zaworem spustowym.
6.3.2. Izolacja termiczna rurociągów
Wszystkie przewody muszą mieć izolację przed stratami ciepła (przestrzeganie przepisów
dotyczących oszczędności energii) zgodnie z normą PN-02/B-02421. Wszystkie przewody będą
zaizolowane termicznie otulinami polietylenowymi o grubości wg tabeli 2. Izolacja rurociągów
preizolowanych wg wytycznych producenta.
6.3.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
Rurociągi stalowe wymagają przed zaizolowaniem oczyszczenia i odtłuszczenia ich
powierzchni, a następnie dwukrotnego pomalowania farbą miniową podkładową antykorozyjną.
6.3.4. Próby rurociągów
Po zakończeniu robót montażowych instalacji c.o. ale przed przykryciem bruzd ściennych i
wykonaniem izolacji termicznej rurociągów, należy wykonać badanie szczelności instalacji na
ciśnienie 0,4 MPa.
Badanie szczelności rurociągów powinno być przeprowadzone wodą zimną, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych.
Przed przystąpieniem do badań należy od instalacji odłączyć źródło ciepła i instalację
odpowietrzającą. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy,

przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. Badanie szczelności
instalacji wodą należy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości
do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą
pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.
Instalację poddać badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w najniższym
punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia próbnego 0,4 MPa i
obserwować instalację przez czas 0,5 godziny.
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy podłączyć instalację do źródła ciepła i
instalacji odpowietrzającej oraz sprawdzić napełnienie instalacji wodą. W następnej kolejności
można przystąpić do wykonywania izolacji termicznej rurociągów i przykrycia bruzd.

6.4. Uwagi końcowe
Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością
dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.
Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę
będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora,
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego
rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie
założonych parametrów.
Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny
do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
– do akceptacji przez Inwestora.
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie
elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie
ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed
złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest
upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą
interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim
normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji
wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiązującą procedurą.
Dopuszczonymi do stosowania są wyroby budowlane:
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Deklaracją Zgodności,
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Krajową Deklaracją Zgodności.
Instalacje wykonać zgodnie z niniejszym projektem i „warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”
Instalację należy wyregulować hydraulicznie zgodnie z normą EN 14336. Po regulacji należy
sporządzić protokół z regulacji hydraulicznej, którą powinien odebrać Inspektor nadzoru
Wskazane w projekcie wykonawczym rozwiązania materiałowe, produkty oraz technologie
należy traktować jako referencje, określające standard wykonania i pozwalające na wykazanie
uzyskania odpowiednich parametrów wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie
innych, równoważnych rozwiązań pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametrów
wymaganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.
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SPIS RYSUNKÓW:
- B-05 „Rzut parteru – instalacja wentylacji mechanicznej” – skala 1:100
- B-06 „Rzut I piętra – instalacja wentylacji mechanicznej” – skala 1:100
- B-07 „Rzut II piętra – instalacja wentylacji mechanicznej” – skala 1:100
- B-08 „Rzut dachu – instalacja wentylacji mechanicznej” – skala 1:100

ZAŁĄCZNIKI:
- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
- Uprawnienia budowlane projektanta
- Uprawnienia budowlane sprawdzającego
- Zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do izby inżynierów budownictwa
- Bilans powietrza wentylacyjnego

7.1. Informacje ogólne
7.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do Projektu Budowlanego instalacji wentylacji
mechanicznej z rekuperacją w ramach Inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU
KATOLICKIEGO OŚRODKA „DOMU NADZIEI” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W
GLIWICACH 44-113 W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DAWNEGO
GIMNAZJUM NR 19 PRZU UL. GŁÓWNEJ 30 W GLIWICACH ŁABĘDACH – BUDYNEK B.
7.1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z rekuperacją dla potrzeb budynków Katolickiego Ośrodka „Domu Nadziei” dla
dzieci i młodzieży w Gliwicach Łabędach przy ul. Głównej 30. Opracowanie obejmuje swym
zakresem:
- projekt bytowej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
7.1.3. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
–

zlecenie Inwestora,

–

wizja lokalna.

–

uzgodnienia z Inwestorem,

–

oprogramowanie inżynierskie wspomagające projektowanie,

–

obowiązujące przepisy i normy.

7.1.4. Wyłączenia
•

Projekt instalacji elektrycznej zasilania centrali wentylacyjnej oraz wentylatorów łazienkowych
– odrębne opracowanie. Niniejsze opracowanie zawiera jedynie wytyczne do wykonania układu
zasilania urządzeń wentylacyjnych.

7.2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej
7.2.1. Dane do założeń
parametry projektowe powietrza zewnętrznego na podstawie PN-76/B-03420
parametry projektowe powietrza wewnętrznego na podstawie PN-78/B-03421 i PN-EN
12832:2206
Temperatury:
Temperatury zewnętrzne np. PN-76/B-03420
- Lato – II strefa klimatyczna:

30oC, ϕ= 45 %

- Zima – III strefa klimatyczna: -20oC, ϕ=100 %
Temperatury wewnętrzne dla zimy przyjęto w oparciu o PN-78/B-03421 i wytyczne technologiczne i
tak:

- temperatura w pomieszczeniach z natryskami

+ 24 stoC

- pokoje administracyjne, gabinet dyrektora

+ 20 stoC

- klatki schodowe, magazyny, pomieszczenie techniczne

+ 16 stoC

parametry projektowe strumieni objętości powietrza wentylacyjnego w budynkach
użyteczności publicznej na podstawie PN-83/B-03430
wymagania

dla

pomieszczeń

i

urządzeń

higieniczno-sanitarnych

na

podstawie

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Strumienie objętości powietrza wentylacyjnego:
- ilość powietrza świeżego dla każdej
nieklimatyzowanym:

przebywającej osoby w pomieszczeniu

min. 20 m3/h

Ilości wymian powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
Umywalnie:

min. 2 wymiany/h

Natryski:

min. 5 wymian/h

Pokoje, gabinety, pom. techniczne

min. 1 wymiana/h

Ustępy:

50 m3/h na 1 miskę ustępową i 25 m3/h na 1 pisuar

Poziom hałasu
Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia
od wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości wyspecyfikowanych w
poniższej tabeli oraz wartości podanych w PN-87/B-02151/02.
Tabela 2. Dopuszczalny poziom dźwięku od wyposażenia technicznego budynku
Rodzaj pomieszczenia

Poziom dźwięku dB(A)

Pokoje, gabinety

40

Pomieszczenia techniczne

50

Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego na zewnątrz wyrażony równoważnym poziomem
dźwięku w dB określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. (Dz. U. Nr 66 poz. 436) i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w
porach nocnych.
7.2.2. Opis rozwiązań
Ilość powietrza w pomieszczeniach przyjęto na podstawie wytycznych użytkownika,
technologa oraz zysków ciepła, ilości wymian powietrza według danych z literatury lub warunków,
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.
W bilansie powietrza wentylacyjnego – załącznik, przedstawiono ilości powietrza
wentylacyjnego dla pomieszczeń ogólnego użytku.

Zaprojektowano jeden główny układ nawiewno – wywiewny:
- układ N1W1 z rekuperacją – układ na potrzeby pomieszczeń administracyjnych,
gabinetów, komunikacji, pomieszczeń socjalnych oraz pomieszczeń technicznych i magazynowych
zlokalizowanych na wszystkich trzech kondygnacjach nadziemnych,
Zaprojektowano również cztery układy wywiewne Ws z pomieszczeń higienicznosanitarnych w budynku.
Układ nawiewno-wywiewny N1W1 oparty jest na centrali wentylacyjnej nawiewnowywiewnej stojącej z odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym, nagrzewnicą elektryczną
o mocy 3,0kW oraz sekcjach wentylatorów o wydajnościach: Vn/Vw = 989/780 m3/h.
Układy wyciągowe z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych Ws1-Ws4 oparte są na
wentylatorach osiowych ściennych o wydajnościach 50 m3/h lub 80 m3/h w zależności od tego czy
pomieszczenie jest wyposażone w natrysk.
Lokalizacja wentylatorów, centrali wentylacyjnej, kanałów nawiewnych i wywiewnych –
zgodnie z częścią graficzną opracowania.
Pomieszczenia zgrupowano pod kątem ich lokalizacji (przy układach nawiewnych i
wywiewnych) oraz wydzielanych zanieczyszczeń i funkcji..
7.2.3. Urządzenia i materiały
7.2.3.1. Centrala
Centrala powinna posiadać atest higieniczny. Urządzenie zbudowane jest z poszczególnych
sekcji obróbki powietrza i w takich sekcjach należy dostarczyć na budowę.
Obudowa centrali wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej o podwójnych ściankach
pomiędzy którymi są wkłady z wełny mineralnej twardej. Konstrukcja ramowa na bazie wypukłych
profili i narożników z tworzywa sztucznego. Centrala dostarczana jest z własnym systemem
amortyzacyjnym /wewnątrz centrali/.
Nagrzewnica elektryczna centrali wentylacyjnej wyposażona jest w zabezpieczenia
termiczne zabezpieczające przed przegrzaniem nagrzewnicy.
7.2.3.2. Wentylatory łazienkowe
Wentylatory z wbudowaną klapą zwrotną, wersja wyciszona. Każdy z nich zamontować
należy w górnej części pomieszczenia. Elementy układów wentylacyjnych.
7.2.3.3. Elementy nawiewu i wywiewu powietrza
W celu zapewnienia prawidłowego rozdziału powietrza w pomieszczeniach projektuje się
układy wentylacyjne nawiewno – wywiewne z uwzględnieniem wydajności i zasięgów działania
nawiewników i wywiewników powietrza. Do nawiewu powietrza wykorzystano (produkty
referencyjne):
• kratki ścienne
• nawiewniki sufitowe

• anemostaty sufitowe
Do wywiewu powietrza wykorzystano:
• wywiewniki sufitowe
• anemostaty sufitowe
• kratki ścienne
• kratki transferowe w drzwiach
Lokalizacja, wielkości elementów nawiewnych i wywiewnych oraz strumienie nawiewanego
i wywiewanego powietrza przedstawione są na rysunkach. W celu regulacji instalacji wentylacji
należy zastosować przepustnice regulacyjne na każdym odgałęzieniu, w miejscach zgodnych z
rysunkami.
7.2.3.4. Przewody i kształtki wentylacyjne
Zaprojektowano przewody wentylacyjne o przekroju kołowym (typu SPIRO) z blachy
stalowej ocynkowanej. Przewody wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany. Na kolanach
wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodować dodatkowych drgań i hałasu. Nie
dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi wewnątrz kształtek. Łączenie przewodów okrągłych
nyplowo. Wszystkie łuki przewodów okrągłych wykonać jako wytłaczane lub segmentowe o
promieniu gięcia R=1D średnicy przewodu. Połączenia z elementami nawiewnymi i wywiewnymi
wykonać w formie sztywnych połączeń.
Główne przewody rozprowadzające z centrali prowadzić w szachcie wentylacyjnym.
Przewody wyciągowe z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zabudować płytą g-k. Przewody i
kształtki wentylacyjne mocować do przegród stosując typowe zawiesia i podparcia wentylacyjne,
zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie przewody i kształtki wentylacyjne montować na
zawiesiach instalacyjnych z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach należy wykonać
podkładki z gumy.
7.2.3.5. Izolacja termiczna
• kanały nawiewne i wywiewne dla central z odzyskiem w przestrzeni budynku izolować
niepalną wełną mineralną gr. 40mm (np. Alu Lamella firmy Rockwool) w płaszczu z folii
aluminiowej
• kanały wywiewne odprowadzające powietrze od wentylatorów łazienkowych nie wymagają
izolacji, jedynie odcinki na dachu budynku izolować niepalną wełną mineralną gr. 40 mm w
płaszczu z blachy ocynkowanej
Maty izolacyjne mocować do blachy za pomocą kołków zgrzewanych do blachy, obrzeża
wykończyć taśmą samoprzylepną.

7.2.3.6. Tłumienie akustyczne
Tłumienie dźwięków powietrznych powstających w pracujących urządzeniach zostało
rozwiązane w oparciu o tłumiki szumów.
Tłumienie dźwięków materiałowych wytwarzanych przez wentylatory rozwiązano stosując
elastyczne połączenie ( króćce brezentowe) między urządzeniem a kanałem.
Kanały nawiewne i wyciągowe wyposażone zostaną w kanałowe tłumiki akustyczne.
Tłumiki kołowe z materiałem tłumiącym niepalnym z wełny mineralnej. Obudowa i przewód
wewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej.
7.2.3.7. Regulacja instalacji
Regulację

systemu

wentylacji

mechanicznej

przeprowadzić

na

przepustnicach

jednopłaszczyznowych, regulacyjno - pomiarowych oraz na kratkach wentylacyjnych wyposażonych
w przepustnice zgodnie z podanymi wydajnościami w części graficznej opracowania.
7.2.3.8. Czyszczenie instalacji
Wszystkie przewody wentylacyjne muszą zostać wyposażone w powietrznoszczelne otwory
rewizyjne służące okresowemu czyszczeniu. Otwory powinny być rozmieszczone po obu stronach
wszystkich elementów regulacyjnych sieci, tłumików, kolan.
- wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak
również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych,
- nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących,
- nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach i drzwiach rewizyjnych,
- w przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować
zdejmowane zaślepki lub trójniki o minimalnej średnicy 200mm,
- należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym,
- jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane
więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45° o, a w przewodach poziomych odległość
między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m,
- w miejscach otworów rewizyjnych w kanałach należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne w
obudowie kanałów lub suficie podwieszanym, nie powodujące obniżenia wytrzymałości i
szczelności obudowy.
7.2.3.9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe kanałów
Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego
wg Dziennika Ustaw nr75 & 268 pkt.4 powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy
odcinające o klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia pożarowego z uwagi na EI.

Projektowany budynek z uwagi na brak wydzielenia przegród p.poż. nie wymaga stosowania
dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych na przewodach instalacji wentylacji.
Wszystkie przewody wentylacyjne projektuje się z materiałów niepalnych, elastyczne
elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o długości < 0.25 m z materiałów
trudnozapalnych.
7.2.3.10. Sterowanie i automatyka
Centrala wentylacyjne N1W1 wyposażona zostanie w automatykę zasilającą producenta.
Centrala będzie pracowała w trybie ciągłym we wszystkich pomieszczeniach, które obsługuje.
Lokalizacja sterownika centrali wentylacyjnej wg uzgodnień z Inwestorem.
Praca układów wyciągowych Ws1-Ws4 powinna być sprzężona z oświetleniem, a same
wentylatory powinny być dodatkowo wyposażone w czujnik wilgotności oraz pracę z opóźnieniem
czasowym.
Dokładna lokalizacja sterowników oraz połączenie z urządzeniami wentylacyjnymi zgodnie
z branżą elektryczną.

7.3. Wytyczne branżowe
7.3.1. Wytyczne dotyczące automatyki sterującej i zasilania elektrycznego
1. Każde z urządzeń wentylacyjnych posiadać będzie indywidualne zasilanie, zabezpieczone
wyłącznikiem nadprądowym oraz różnicowo-prądowym selektywnym.
2. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej zostaną poprawnie uziemione, a pomiędzy
elementami zastosowane zostaną właściwe połączenia wyrównawcze.
3. Elementy instalacji komunikacji i sterowania należy wykonać w zalecany przez producenta
urządzeń sposób. Lokalizację układów sterowania należy uzgodnić z Inwestorem.
4. Należy przewidzieć sprzężenia działania wentylatorów łazienkowych z oświetleniem.
Należy przewidzieć doprowadzenie energii elektrycznej do szaf zasilająco-sterujących
układami wentylacji oraz do urządzeń. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej urządzeń:
Lp.

Urządzenie

Wielkość

Vn/Vw = 989/

Ilość

Moc elektryczna
urządzeń

Zasilanie

szt.

kW

V

1

3,96

400/50Hz

1.

Centrala wentylacyjna N1W1

2.

Wentylator łazienkowy Ws4

Ø125

1

0,017

230/50Hz

3.

Wentylator łazienkowy Ws1, Ws2, Ws3

Ø100

3

0,008

230/50Hz

780 m3/h

Układy zasilająco-sterujące centrali wentylacyjnej należy wykonać na sterowniku swobodnie
programowalnych wyposażonym w ekran dotykowy

Zastosowany sterownik powinien mieć możliwość wykonania układu nadrzędnego
monitoringu i nadzoru z możliwością zdalnego odczytu, monitorowania stanów oraz zmian
parametrów z pozycji centralnego komputera.
Układ zasilająco – sterujący centrali powinien obejmować:
•

zabezpieczenie różnicowo-prądowe

•

presostaty na wentylatorach

•

presostaty na filtrach w centrali

•

zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy elektrycznej

•

sterowanie wydajnością powietrza w zależności od czujnika przepływu – nawiew + wywiew

•

regulację wydajności – ustawianie prędkości obrotowych

•

osuszanie powietrza w okresie letnim

•

czujnik temperatury zewnętrznej

Ponadto należy:
a) przewidzieć doprowadzenie kabli zasilająco sterujących z szafy AKPiA do centrali wentylacyjnyej
wg listy kablowej dostarczonych wraz z dokumentacją techniczną szaf.
b) uzbroić i uruchomić centralę wentylacyjną oraz wykonać regulację centrali i układów wentylacji,
pomiary wydajności anemostatów oraz pomiary hałasu w pomieszczeniach.
c) sprzężyć pracę wentylatorów łazienkowych z oświetleniem w danym pomieszczeniu
7.3.2. Wytyczne BHP i p.poż
Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.
Przewody i izolacje oraz zastosowane materiały tłumiące powinny być wykonane z
materiałów niepalnych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji powinny być
wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Montaż przewodów i urządzeń musi
być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi
przepisami BHP. Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem
obowiązujących przepisów BHP.
Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR
producentów i obowiązującymi przepisami BHP.
Nie dopuszcza się :
- pracy przy niesprawnych urządzeniach,
- dokonywania napraw przy pracujących urządzeniach,

- dokonywania napraw i przeglądów przez osoby nie przeszkolone i nie posiadające wymaganych
świadectw kwalifikacji,
- użytkowania pomieszczeń i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem,
- okresowa obsługa maszyn wirujących winna przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi maszyn i
urządzeń.
Prowadzenie planowanych prac budowlanych stworzy zagrożenia określone poniżej:
- zagrożenia wynikające z używania sprzętu o napędzie elektrycznym,
- prace na wysokości,
- prace wymagające uprawnień (spawanie, podłączenia elektryczne, próby ciśnieniowe).
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadać:
- ważne świadectwo okresowych badań lekarskich,
- zaświadczenie o wstępnym ogólnym przeszkoleniu w zakresie BHP w budownictwie,
- instruktaż o zasadach przestrzegania przepisów BHP na stanowisku pracy,
- niezbędne ubranie robocze i środki ochrony osobistej.
Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie z aktualnymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych oraz obowiązującymi normami i przepisami.
Wykonawstwo robót budowlano-montażowych winno spełniać wymagania BHP dla placu budowy,
określone w obowiązujących przepisach prawnych tj. :
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r poz.401).
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 r zmieniające
rozporządzenie Ministra w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91
z 2002 r poz.811).
Do wykonania instalacji należy korzystać wyłącznie z atestowanych produktów zgodnych z
obowiązującymi normami. Po wykonaniu prac należy skompletować, przedłożyć w/w dokumenty.
7.3.3. Wytyczne architektoniczno-budowlane
- wykonać niezbędne przebicia przez przegrody budowlane do prowadzenia kanałów wg PW
instalacji wentylacji mechanicznej,
- wykonać konstrukcję pod centralę na poddaszu wg PW branży architektonicznej oraz
dostarczonych kart urządzeń,
- drzwi wyposażyć w kratki transferowe lub wykonać podcięcia skrzydeł drzwiowych wg PW
instalacji sanitarnych w celu umożliwienia swobodnego przepływu powietrza z pomieszczeń do
układu wywiewnego – otwory wykonać w dolnej części,
- przewidzieć minimalną przestrzeń serwisową dla konserwacji urządzeń.
7.3.4. Pozostałe wytyczne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej
1. Instalację wentylacji należy wykonać oraz przeprowadzić regulację i odbiór zgodnie z „
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II. Roboty

instalacji sanitarnych i przemysłowych, PN-78/8-10440 - Urządzenia wentylacyjne- wymagania i
badania przy odbiorze oraz „Zasadami regulacji i warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych” COBRI „Instal”-W-wa 1981 rok i niniejszym projektem.
2. Dokładną lokalizację elementów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach ustalić w trakcie
prac z porozumieniem z głównym projektantem oraz projektem aranżacji wnętrz.
3. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić precyzyjną regulację hydrauliczną sieci wentylacyjnej wg
ilości powietrza podanej na rzutach w każdym z pomieszczeń wentylowanych.
4. Po wykonaniu regulacji hydraulicznej przeprowadzić pomiary sprawdzające poziom głośności w
wybranych pomieszczeniach.
5. Przeprowadzić pomiary skuteczności działania wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach.

7.4. Uwagi końcowe
Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością
dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.
Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę
będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora,
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego
rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie
założonych parametrów.
Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny
do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
– do akceptacji przez Inwestora.
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie
elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie
ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed
złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest
upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą
interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim
normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji
wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiązującą procedurą.

Dopuszczonymi do stosowania są wyroby budowlane:
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Deklaracją Zgodności,
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Krajową Deklaracją Zgodności.
Instalacje wykonać zgodnie z niniejszym projektem i „warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”
Instalację należy wyregulować hydraulicznie zgodnie z normą EN 14336. Po regulacji należy
sporządzić protokół z regulacji hydraulicznej, którą powinien odebrać Inspektor nadzoru
Wskazane w projekcie wykonawczym rozwiązania materiałowe, produkty oraz technologie
należy traktować jako referencje, określające standard wykonania i pozwalające na wykazanie
uzyskania odpowiednich parametrów wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie
innych, równoważnych rozwiązań pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametrów
wymaganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.
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SPIS RYSUNKÓW:
- B-09 „Rzut parteru – wewnętrzne instalacje wod.-kan.” – skala 1:100
- B-10 „Rzut I piętra – wewnętrzne instalacje wod.-kan.” – skala 1:100
- B-11 „Rzut II piętra – wewnętrzne instalacje wod.-kan.” – skala 1:100
- B-12 „Rzut dachu – instalacje wod.-kan.” – skala 1:100

ZAŁĄCZNIKI:
- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
- Uprawnienia budowlane projektanta
- Uprawnienia budowlane sprawdzającego
- Zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do izby inżynierów budownictwa

8.1. Informacje ogólne
8.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do Projektu Budowlanego instalacji wod.-kan.
w ramach Inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU KATOLICKIEGO OŚRODKA „DOMU
NADZIEI” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH 44-113 W KOMPLEKSIE
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DAWNEGO GIMNAZJUM NR 19 PRZU UL.
GŁÓWNEJ 30 W GLIWICACH ŁABĘDACH – BUDYNEK B.
8.1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji wod.-kan. dla
potrzeb budynków Katolickiego Ośrodka „Domu Nadziei” dla dzieci i młodzieży w Gliwicach
Łabędach przy ul. Głównej 30. Opracowanie obejmuje swym zakresem:
- projekt budowlany wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- projekt budowlany wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej.
8.1.3. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
–

zlecenie Inwestora,

–

wizja lokalna,

–

uzgodnienia z Inwestorem,

–

oprogramowanie inżynierskie wspomagające projektowanie,

–

obowiązujące przepisy i normy.

8.1.4. Wyłączenia
•

Projekt instalacji elektrycznej zasilania urządzeń, osprzętu i armatury wodno-kanalizacyjnej –
odrębne opracowanie. Niniejsze opracowanie zawiera jedynie wytyczne do wykonania układu
zasilania urządzeń.

8.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej
8.2.1. Sposób włączenia się do istniejącej kanalizacji
Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej pierwszej studzienki
kanalizacyjnej za budynkiem.
8.2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Dla budynku zaprojektowana została kanalizacja sanitarna. Ścieki bytowo-gospodarcze z
części nadziemnej obiektu odprowadzane będą grawitacyjnie zgodnie z częścią graficzną
opracowania.

Dla układu kanalizacji sanitarnej zastosowano wpusty ze stali nierdzewnej z rusztem
przeciwpoślizgowym odpływem pionowym DN100, z rozbieralnym syfonem i rusztem.
Poziomy kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w bruzdach ściennych lub przy ścianach
kondygnacji, przez które przechodzą, następnie obudować płytą g-k, a następnie połączyć w kolektor
wyprowadzający ścieki na zewnątrz budynku zgodnie z częścią graficzną. Przejścia przez ściany
przewodów kanalizacyjnych należy wykonać w tulejach ochronnych. Na pionach i poziomach
kanalizacyjnych należy wykonać rewizje kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach
instalacyjnych lub w obudowie z płyt g-k oraz wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć rurą
wywiewną wentylacyjną F110/160 umieszczoną minimum 0,5 m nad połacią dachu.
W miejscach wskazanych na rysunkach zamontować przybory sanitarne: umywalki
ceramiczne 50 cm z półpostumentami, miski ustępowe typu kompakt z odpływem bocznym, pisuary
ceramiczne, brodziki ceramiczne oraz wpust podłogowy z odpływem pionowym.
W pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych umywalka powinna być zawieszona tak,
aby jej spód znajdował się powyżej kolan osoby siedzącej na wózku – min. 67-70 cm. Wysokość
blatu umywalek powinna znajdować się na wysokości 80-85 cm, a dolna obudowa (syfon) powinna
być zamontowana na wysokości minimum 65 cm. Niewskazane jest montowanie półpostumentów
lub postumentów, gdyż ich gabaryty i parametry mogą uniemożliwiać podjazd wózkiem od frontu.
Umywalki dla niepełnosprawnych powinny mieć 60-70 cm szerokości i 50-60 cm głębokości i
posiadać tzw. podłokietniki.
Lustro przy umywalce powinno być zawieszone nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki.
Należy zamontować lustro uchylne z kątową regulacją nachylenia.
Umywalki dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim należy połączyć z kanalizacją
poprzez syfony podtynkowe. Rozwiązanie takie zapewnia swobodę ruchu i większą przestrzeń (brak
widocznych elementów syfonu).
Syfon umieszczony będzie w specjalnej puszce montażowej, z której może być w każdej
chwili wyjęty i oczyszczony. Podejście kanalizacyjne wykonać należy tylko pod puszkę,
wyprowadzając na ścianie odcinek pionowy przewodu o średnicy 50 mm, zakończony kielichem.
Koniec kielicha winien się znajdować na wysokości około 30-35 cm nad podłogą. Przy umywalce i
misce ustępowej zamontować specjalne uchwyty.
Wewnętrzna instalację kanalizacyjną sanitarną projektuje się z rur i kształtek w systemie PP
kanalizacji niskoszumowej np. Geberit lub równoważnym: rury z PP o niskim poziomie hałasu od
instalacji ok.26dB.
Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą rur i
kształtek z zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niż 2 % lub podanych w części
graficznej.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano– montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

8.3. Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej
8.3.1. Sposób doprowadzenia wody do projektowanego budynku
Budynek zasilany jest w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego poprzez
wewnętrznej sieć wodociągową zgodnie z częścią rysunkową projektu.
8.3.2. Opis instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej
Zasilenie przyborów w ciepłą wodę użytkową zaprojektowano za pomocą ciśnieniowych
ogrzewaczy wody. Zaprojektowano:
- jeden przepływowy ogrzewacz ciśnieniowy o pojemności 10 litrów,
- jeden ogrzewacz pojemnościowy o pojemności 30 litrów,
- jeden ogrzewacz pojemnościowy o pojemności 80 litrów.
Lokalizacja ogrzewaczy zgodnie z częścią graficzną opracowania.
Instalację wewnętrzną wody zimnej dla potrzeb bytowych zaprojektowano z rozdziałem
dolnym od podłączenia w budynku do przyborów.
Główne poziome przewody rozprowadzające oraz piony projektuje się z rur stalowych
ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg. PN-74/H-74200. Rozprowadzenie instalacji wody
zimnej i ciepłej do poszczególnych przyborów sanitarnych zaprojektowano z przewodów PE-Xc.
Rury prowadzone w bruzdach w ścianach. Na dojściach do pionów należy zainstalować kulowe
zawory odcinające z korkiem odwadniającym. W najniższym punkcie instalacji wykonać
odwodnienie przewodów.
Należy stosować złącza zaciskowe z pierścieniem zaciskanym praską. Dopuszcza się
stosowanie innego (równorzędnego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania
wytycznych producenta systemu. Wodę zimną i ciepłą należy doprowadzić do poszczególnych
przyborów sanitarnych zgodnie z częścią graficzną. Instalację należy wykonać zgodnie z
wytycznymi producenta rur.
Projektuje się wyposażenie zlewozmywaków oraz umywalek w stojące baterie czerpalne z
mieszaczem.

Typ

armatury czerpalnej

oraz przyborów sanitarnych

zgodnie

z częścią

architektoniczną opracowania.
Ponadto na przewodach zimnej wody przed przyborami przewidziano montaż armatury
odcinającej w postaci: zaworów kątowych ćwierćobrotowych ½” przed płuczkami misek
ustępowych, zaworów kulowych DN15 przed bateriami umywalkowymi (w zamykanych wnękach
ściennych) oraz DN20 przed pisuarami (w zamykanych wnękach ściennych). Zawory kątowe ciepłej
i zimnej wody umieścić na wysokości 60-65 cm, ale z rozstawem minimum 25 cm tak, aby wypadły

poza rozetą maskującą syfony. Należy umożliwić dostęp do zaworów montowanych we wnękach
ściennych poprzez montaż uchylnych drzwiczek.
Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów”. Przed przystąpieniem do próby
ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od
ciśnienia pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Po wykonaniu próby szczelności
należy wykonać dezynfekcję rurociągów wody zimnej i ciepłej.
Przewody wody ciepłej dla instalacji biegnącej podtynkowo należy izolować otulinami z
pianki polietylenowej laminowanej folią PE o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej
temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK, dla instalacji prowadzonej po ścianach lub w szachtach
instalacyjnych zastosować izolację z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła
przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK. Grubość izolacji zgodnie z „Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca
2002 z późn. Zmianami). Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem spełnienia
wymagań technicznych. Instalację wody zimnej izolować przeciwroszeniowo izolacją z pianki
polietylenowej gr 13mm, a w garażu zastosować dodatkowo kable grzejne o wydajności 20W/mb,
załączane przy spadku temp na ściance rurociągu poniżej 5° C.
MINIMALNA

GRUBOŚĆ

IZOLACJI

LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU CIEPLNEJ
(MATERIAŁ 0,035 W/(M · K))1)
1

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DO 22 MM

20 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 22 DO 35
2

MM

30 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 35 DO 100 RÓWNA ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ
3

MM

RURY

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PONAD 100
4

MM

100 mm

PRZEWODY I ARMATURA WG POZ. 1-4
PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANY LUB
5

STROPY, SKRZYŻOWANIA PRZEWODÓW ½ WYMAGAŃ Z POZ. 1-4
PRZEWODY OGRZEWAŃ CENTRALNYCH
WG

6

POZ.

1-4,

KOMPONENTACH

UŁOŻONE

W

BUDOWLANYCH ½ WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

MIĘDZY

OGRZEWANYMI

POMIESZCZENIAMI

RÓŻNYCH

UŻYTKOWNIKÓW
PRZEWODY WG POZ. 6 UŁOŻONE W
7

PODŁODZE

6 mm

8.4. Wytyczne branżowe
8.4.1. Wytyczne elektryczne
Należy doprowadzić energię elektryczną do podgrzewaczy elektrycznych.
Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.4.2. Wytyczne budowlane
- należy przewidzieć bruzdy oraz przebicia ścian i stropów do prowadzenia przewodów instalacji
wodociągowej i kanalizacji,
- elementy konstrukcyjne obiektu należy przystosować do montażu elementów technologicznych
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,
- otwory technologiczne w ścianach konstrukcyjnych o wymiarach mniejszych niż d=160 mm należy
wykonać na budowie (np. poprzez wykonanie przewiertów),
- należy zapewnić dostęp do wszystkich elementów regulacyjnych instalacji oraz urządzeń w celu
wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji,
- prace budowlane związane z przejściami przewodów instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej
przez przegrody budowlane wraz z ew. bruzdami ściennymi i obudową przewodów.
Należy wykonać:
- konstrukcję wsporczą dla podgrzewaczy elektrycznych,
- przebicia w ścianach i stropach dla projektowanej instalacji,
- montaż drzwiczek rewizyjnych umożliwiających dostęp do projektowanej armatury,
- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych,
- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową
zabezpieczyć do wymaganej odporności.
8.4.3. Wytyczne BHP i p.poż.
Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”,
„Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 „W sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz.
401.
Przewody i izolacje powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacji powinny być wykonane w sposób zapewniający
nierozprzestrzenianie ognia.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Montaż przewodów i urządzeń musi
być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi
przepisami BHP. Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem
obowiązujących przepisów BHP.
Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR
producentów i obowiązującymi przepisami BHP.
Nie dopuszcza się :
- pracy przy niesprawnych urządzeniach,
- dokonywania napraw przy pracujących urządzeniach,
- dokonywania napraw i przeglądów przez osoby nie przeszkolone i nie posiadające wymaganych
świadectw kwalifikacji,
- użytkowania pomieszczeń i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem,
- okresowa obsługa maszyn wirujących winna przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi maszyn i
urządzeń.

8.5. Uwagi końcowe
Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością
dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.
Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę
będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora,
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego
rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie
założonych parametrów.
Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny
do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
– do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie
elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie
ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed
złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest
upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą
interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim
normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji
wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiązującą procedurą.
Dopuszczonymi do stosowania są wyroby budowlane:
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Deklaracją Zgodności,
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Krajową Deklaracją Zgodności.
Instalacje wykonać zgodnie z niniejszym projektem i „warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”
Instalację należy wyregulować hydraulicznie zgodnie z normą EN 14336. Po regulacji należy
sporządzić protokół z regulacji hydraulicznej, którą powinien odebrać Inspektor nadzoru
Wskazane w projekcie wykonawczym rozwiązania materiałowe, produkty oraz technologie
należy traktować jako referencje, określające standard wykonania i pozwalające na wykazanie
uzyskania odpowiednich parametrów wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie
innych, równoważnych rozwiązań pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametrów
wymaganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.
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SPIS RYSUNKÓW:
- C-02 „Rzut parteru – instalacja centralnego ogrzewania” – skala 1:100

ZAŁĄCZNIKI:
- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
- Uprawnienia budowlane projektanta
- Uprawnienia budowlane sprawdzającego
- Zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do izby inżynierów budownictwa
- Obliczenia strat ciepła poszczególnych pomieszczeń

9.1. Informacje ogólne
9.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do Projektu Budowlanego instalacji
centralnego

ogrzewania

w

ramach

Inwestycji:

PROJEKT

BUDOWLANY

BUDYNKU

KATOLICKIEGO OŚRODKA „DOMU NADZIEI” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W
GLIWICACH 44-113 W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DAWNEGO
GIMNAZJUM NR 19 PRZU UL. GŁÓWNEJ 30 W GLIWICACH ŁABĘDACH – BUDYNEK C.
9.1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji centralnego
ogrzewania dla potrzeb budynków Katolickiego Ośrodka „Domu Nadziei” dla dzieci i młodzieży w
Gliwicach Łabędach przy ul. Głównej 30. Opracowanie obejmuje swym zakresem:
- projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania.
- projekt budowlany wewnętrznej instalacji ciepłowniczej z rur preizolowanych
9.1.3. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
–

zlecenie Inwestora,

–

wizja lokalna,

–

uzgodnienia z Inwestorem,

–

oprogramowanie inżynierskie wspomagające projektowanie,

–

obowiązujące przepisy i normy.

9.1.4. Wyłączenia
•

Projekt kotłowni gazowej - odrębne opracowanie. Niniejsze opracowanie zawiera jedynie
wytyczne do zaprojektowania kotłowni gazowej dla instalacji c.o.

9.2. Instalacja centralnego ogrzewania
9.2.1. Dane ogólne
Obiekt zlokalizowany będzie w III strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnętrznego – 20 °C).
Tabela 1 - Założenia do obliczeń zapotrzebowania ciepła.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia
Cieplnego.

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02415

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
Tabela 2 - Temperatury wewnętrzne obliczeniowe pomieszczeń
TEMPERATURA

LP.

TYP POMIESZCZENIA

1

NATRYSKI, SZATNIA

24ºC

2

SALA ĆWIECZEŃ

20ºC

3

WC / TOALETA

20ºC

4

PRZEDSIONEK

20ºC

OBLICZENIOWA

Obliczenia obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń projektowanej dobudowanej
części budynku wykonano w oparciu o normę PN-EN 12831:2006 „Nowa metoda obliczania
projektowego obciążenia cieplnego”. Współczynniki przenikania ciepła przegród wielowarstwowych
obliczono w oparciu o normę PN-EN ISO 6946:2008E „Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”. Podstawowe wyniki
obliczeń zestawiono w tabeli.
Tabela 3 – Bilans zapotrzebowania cieplnego
Powierzchnia ogrzewalna budynku B

76,39 m2

Projektowe obciążenie cieplne budynku B

7,90 kW

Wskaźnik projektowego obciążenia cieplnego budynku
odniesiony do powierzchni
Wskaźnik projektowego obciążenia cieplnego budynku
odniesiony do kubatury
–

czynnik grzewczy: woda

–

temperatura obliczeniowa wody grzewczej: 80/60 °C

103,42 W/m2
34,47 W/m3

9.2.2. Opis wewnętrznej sieci ciepłowniczej
Doprowadzenie ciepła dla projektowanego budynku jest wykonane poprzez wewnętrzną sieć
ciepłowniczą z rurociągów preizolowanych podwójnych z rurami przewodowymi stalowymi o
średnicy Dn20/125mm. Trasa projektowanej instalacji ciepłowniczej pokazana została na planie
zagospodarowania terenu. Przyłącza do projektowanego budynku C będzie wykonane na poziomie
parteru w pomieszczeniu 0.06 i zabezpieczony będzie kulowymi zaworami preizolowanymi
odcinającymi.

Uwaga!
Przed przystąpieniem do realizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych zweryfikować przyjęte rzędne
posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej.

Sieć ciepłowniczą projektuje się z podwójnych rur preizolowanych stalowych. Rura
preizolowana składa się z trzech integralnych części:
1. Dwóch wewnętrznych rur przewodowych wykonanych ze stali
2. Warstwy izolacyjnej termicznej wykonanej ze sztywnej pianki poliuretanowej równomiernie
wypełniającej przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a rurą osłonową. Czynnikiem
parotwórczym jest cyklopentan.
3. Rury osłonowej z polietylenu wysokiej gęstości PEHD.
Rury produkowane są w odcinkach 6 i 12m. Rury preizolowane mogą być wyposażone w
instalację wykrywania zawilgocenia izolacji poliuretanowej. Standardowym rozwiązaniem jest
system impulsowy wykrywania nieszczelności.
Na załomach i odgałęzieniach projektowanego odcinka sieci zastosować należy poduszki
piaskowe lub maty kompensacyjne z odpowiednim poszerzeniem wykopów w celu kompensacji
wydłużeń cieplnych.
Nad projektowanym przebiegiem trasy ciepłowniczej należy wykonać nawierzchnię
rozbieralną (np. z istniejących płyt chodnikowych).
W celu wykonania projektowanej instalacji ciepłowniczej należy zdemontować istniejącą
instalację ułożoną pod płytami chodnikowymi, poszerzyć wykop do poziomu min 0,9m poniżej
poziomu terenu oraz ułożyć projektowane rury wg wytycznych dla rur preizolowanych.
Na dnie wykopu wykonać podsypkę grubości min. 10 cm z piasku wolnego od ostrych
kamieni i innych przedmiotów mogących uszkodzić osłonową rurę zewnętrzną. Maksymalna
wielkość ziaren < 16 mm. W miejscach przewidywanego mufowania wykop należy poszerzyć. Po
zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu, jakości ich połączeń i szczelności należy je przysypać 10 cm
warstwą

piasku

i

zagęścić,

a

następnie

zasypać

gruntem

rodzimym

do

poziomu

projektowanego/istniejącego terenu. W odległości 20 cm powyżej rur ułożyć taśmę ostrzegawczą.
Zagęszczenie warstwy zewnętrznej od poziomu 20 cm powyżej rur wykonać można przy pomocy
wibratora płytowego o maksymalnym nacisku płyty równym 100 kPa.
Przed zasypaniem rurociągu dostarczyć protokół sprawdzenia instalacji wykrywania wilgoci.
Rury należy łączyć przez spawanie zgodnie z zaleceniami producenta rur. Po wykonaniu robót
spawalniczych należy dokonać sprawdzenia ich, jakości poprzez wykonanie próby radiograficznej
spawów. Ponadto przez zamufowaniem należy wykonać próbę wodną na ciśnienie 0,6Mpa. Po
przeprowadzonej próbie można przystąpić do zakładania muf.
Wypełnianie muf PEHD pianką termoizolacyjną może nastąpić po przeprowadzeniu
pneumatycznej próby szczelności każdej mufy.

Odkryte w trakcie wykonywania robót ziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego należy
zabezpieczyć, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, przełamań itp. W przypadku kolizji z rzędnymi
wysokościowymi przyjętymi w projekcie wezwać na teren budowy projektanta celem uzgodnienia
korekty usytuowania projektowanej wewnętrznej sieci ciepłowniczej.
9.2.3. Opis instalacji centralnego ogrzewania
W budynku projektuje się instalację c.o. grzejnikowego wodną, dwururową, pompową, z
rozdziałem dolnym o parametrach 80/60°C, w systemie pompowym, zamkniętym. Instalacja zasilana
jest z projektowanej wewnętrznej sieci ciepłowniczej.
Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego projektuje się z rur i
złączek stalowych w systemie Mapress Geberit lub Steel Kan-therm lub równoważnym z rur
stalowych czarnych, połączenia przewodów poprzez zaprasowywanie złącz przy pomocy zaciskarek.
Przewody instalacji ogrzewania grzejnikowego należy prowadzić od włączenia do budynku
w bruzdach ściennych w pomieszczeniach przez które przechodzą z minimalnym spadkiem w
kierunku grzejników. Poziomy oraz grzejniki zlokalizowano zgodnie z częścią graficzną.
Regulacja ilości energii cieplnej dostarczanej do poszczególnych pomieszczeń realizowana
będzie przez termostatyczne zawory grzejnikowe montowane przy wszystkich grzejnikach.
Wszystkie zawory termostatyczne wyposażone będą w głowice termostatyczne z blokadą
ograniczenia temperatury minimalnej +16oC. Grzejniki posiadają fabrycznie zabudowana wkładkę
zaworową. Grzejniki należy mocować do ścian za pomocą firmowych zestawów montażowych.
Podejścia do grzejników wykonać ze ściany.
Zrównoważenie hydrauliczne instalacji zapewniają nastawy wstępne na termostatycznych
zaworach grzejnikowych oraz nastawy na grzejnikowych zaworach powrotnych.
Zastosowana armatura umożliwi indywidualne odcięcie, opróżnienie z wody i napełnienie
każdego grzejnika.
Przejścia rur przewodowych przez ściany konstrukcyjne i dylatacyjne oraz stropy wykonać
w stalowych tulejach ochronnych o średnicy większej o dwie dymensje od średnicy rury
przewodowej. Tuleje powinny wystawać ok. 50 mm poza obrys stropu i ściany. Tuleje należy
wypełnić materiałem trwale plastycznym miękkim, który umożliwi ruchy cieplne przewodów (nie
stosować pianki PUR).
Trasa rurociągów, lokalizacje i wielkości grzejników w pomieszczeniach zostały
przedstawione w części graficznej opracowania.
Przewody instalacji c.o. dla instalacji biegnącej podtynkowo, należy izolować otulinami z
pianki polietylenowej laminowanej folią PE o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej
temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK.
Grubość izolacji zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z późn. Zmianami) . Dopuszcza się zastosowania
innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych.

Tabela 4 – Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów.
MINIMALNA GRUBOŚĆ IZOLACJI
LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU CIEPLNEJ
(MATERIAŁ 0,035 W/(M · K))1)
1 ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DO 22 MM

20

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 22 DO 35
2 MM
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 35 DO 100
3 MM

30
RÓWNA ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ
RURY

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PONAD 100
4 MM

100

PRZEWODY I ARMATURA WG POZ. 1-4
PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANY LUB
5 STROPY, SKRZYŻOWANIA PRZEWODÓW ½ WYMAGAŃ Z POZ. 1-4
PRZEWODY OGRZEWAŃ CENTRALNYCH
WG POZ. 1-4, UŁOŻONE W
KOMPONENTACH BUDOWLANYCH
MIĘDZY OGRZEWANYMI
POMIESZCZENIAMI RÓŻNYCH
6 UŻYTKOWNIKÓW

½ WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

PRZEWODY WG POZ. 6 UŁOŻONE W
7 PODŁODZE

6

PRZEWODY INSTALACJI WODY
LODOWEJ PROWADZONE WEWNĄTRZ
8 BUDYNKU 2)

50% WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

PRZEWODY INSTALACJI WODY
LODOWEJ PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ
10 BUDYNKU 2)

100% WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

UWAGA:
1) PRZY ZASTOSOWANIU MATERIAŁU IZOLACYJNEGO O INNYM
WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIŻ PODANO W TABELI, NALEŻY
ODPOWIEDNIO SKORYGOWAĆ GRUBOŚĆ WARSTWY IZOLACYJNEJ,
2) IZOLACJA CIEPLNA WYKONANA JAKO POWIETRZNOSZCZELNA.

9.3. Wytyczne technologiczne
9.3.1. Odwadnianie i odpowietrzanie instalacji
Odpowietrzenie instalacji c.o. przewidziano za pomocą ręcznych odpowietrzników przy
grzejnikach (każdy grzejnik wyposażony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz „korek”).
Możliwe będzie odwodnienie indywidualne każdego grzejnika zaworom montowanym na
gałązkach powrotnych. W celu odwodnienia całości instalacji na przyłączy projektuje się
zainstalowanie kurków kulowych z zaworem spustowym.
9.3.2. Izolacja termiczna rurociągów
Wszystkie przewody muszą mieć izolację przed stratami ciepła (przestrzeganie przepisów
dotyczących oszczędności energii) zgodnie z normą PN-02/B-02421. Wszystkie przewody będą
zaizolowane termicznie otulinami polietylenowymi o grubości wg tabeli 2. Izolacja rurociągów
preizolowanych wg wytycznych producenta.
9.3.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
Rurociągi stalowe wymagają przed zaizolowaniem oczyszczenia i odtłuszczenia ich
powierzchni, a następnie dwukrotnego pomalowania farbą miniową podkładową antykorozyjną.
9.3.4. Próby rurociągów
Po zakończeniu robót montażowych instalacji c.o. ale przed przykryciem bruzd ściennych i
wykonaniem izolacji termicznej rurociągów, należy wykonać badanie szczelności instalacji na
ciśnienie 0,4 MPa.
Badanie szczelności rurociągów powinno być przeprowadzone wodą zimną, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych.
Przed przystąpieniem do badań należy od instalacji odłączyć źródło ciepła i instalację
odpowietrzającą. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy,
przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. Badanie szczelności
instalacji wodą należy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości
do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą
pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.
Instalację poddać badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w najniższym
punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia próbnego 0,4 MPa i
obserwować instalację przez czas 0,5 godziny.
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy podłączyć instalację do źródła ciepła i
instalacji odpowietrzającej oraz sprawdzić napełnienie instalacji wodą. W następnej kolejności
można przystąpić do wykonywania izolacji termicznej rurociągów i przykrycia bruzd.

9.4. Uwagi końcowe
Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością
dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.
Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę
będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora,
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego
rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie
założonych parametrów.
Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny
do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
– do akceptacji przez Inwestora.
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie
elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie
ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed
złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest
upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą
interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim
normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji
wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiązującą procedurą.
Dopuszczonymi do stosowania są wyroby budowlane:
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Deklaracją Zgodności,
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Krajową Deklaracją Zgodności.
Instalacje wykonać zgodnie z niniejszym projektem i „warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”
Instalację należy wyregulować hydraulicznie zgodnie z normą EN 14336. Po regulacji należy
sporządzić protokół z regulacji hydraulicznej, którą powinien odebrać Inspektor nadzoru

Wskazane w projekcie wykonawczym rozwiązania materiałowe, produkty oraz technologie
należy traktować jako referencje, określające standard wykonania i pozwalające na wykazanie
uzyskania odpowiednich parametrów wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie
innych, równoważnych rozwiązań pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametrów
wymaganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.
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ZAŁĄCZNIKI:
- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
- Uprawnienia budowlane projektanta
- Uprawnienia budowlane sprawdzającego
- Zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do izby inżynierów budownictwa
- Bilans powietrza wentylacyjnego

10.1. Informacje ogólne
10.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do Projektu Budowlanego instalacji wentylacji
mechanicznej z rekuperacją w ramach Inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU
KATOLICKIEGO OŚRODKA „DOMU NADZIEI” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W
GLIWICACH 44-113 W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DAWNEGO
GIMNAZJUM NR 19 PRZU UL. GŁÓWNEJ 30 W GLIWICACH ŁABĘDACH – BUDYNEK C.
10.1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z rekuperacją dla potrzeb budynków Katolickiego Ośrodka „Domu Nadziei” dla
dzieci i młodzieży w Gliwicach Łabędach przy ul. Głównej 30. Opracowanie obejmuje swym
zakresem:
- projekt bytowej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
10.1.3. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
–

zlecenie Inwestora,

–

wizja lokalna.

–

uzgodnienia z Inwestorem,

–

oprogramowanie inżynierskie wspomagające projektowanie,

–

obowiązujące przepisy i normy.

10.1.4. Wyłączenia
•

Projekt instalacji elektrycznej zasilania centrali wentylacyjnej – odrębne opracowanie. Niniejsze
opracowanie

zawiera

jedynie

wytyczne

do

wykonania

układu

zasilania

urządzeń

wentylacyjnych.

10.2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej
10.2.1. Dane do założeń
parametry projektowe powietrza zewnętrznego na podstawie PN-76/B-03420
parametry projektowe powietrza wewnętrznego na podstawie PN-78/B-03421 i PN-EN
12832:2206
Temperatury:
Temperatury zewnętrzne np. PN-76/B-03420
- Lato – II strefa klimatyczna:

30oC, ϕ= 45 %

- Zima – III strefa klimatyczna: -20oC, ϕ=100 %
Temperatury wewnętrzne dla zimy przyjęto w oparciu o PN-78/B-03421 i wytyczne technologiczne i
tak:

- temperatura w pomieszczeniach z natryskami, szatnie

+ 24 stoC

- sala ćwiczeń, przedsionek

+ 20 stoC

parametry projektowe strumieni objętości powietrza wentylacyjnego w budynkach
użyteczności publicznej na podstawie PN-83/B-03430
wymagania

dla

pomieszczeń

i

urządzeń

higieniczno-sanitarnych

na

podstawie

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Strumienie objętości powietrza wentylacyjnego:
- ilość powietrza świeżego dla każdej
nieklimatyzowanym:

przebywającej osoby w pomieszczeniu

min. 20 m3/h

Ilości wymian powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
Umywalnie:

min. 2 wymiany/h

Natryski:

min. 5 wymian/h

Sala ćwiczeń

min. 2 wymiana/h

Ustępy:

50 m3/h na 1 miskę ustępową i 25 m3/h na 1 pisuar

Poziom hałasu
Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczeń od
wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać 45 dB(A) oraz wartości podanych w
PN-87/B-02151/02.
Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego na zewnątrz wyrażony równoważnym poziomem
dźwięku w dB określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. (Dz. U. Nr 66 poz. 436) i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w
porach nocnych.
10.2.2. Opis rozwiązań
Ilość powietrza w pomieszczeniach przyjęto na podstawie wytycznych użytkownika,
technologa oraz zysków ciepła, ilości wymian powietrza według danych z literatury lub warunków,
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.
W bilansie powietrza wentylacyjnego – załącznik, przedstawiono ilości powietrza
wentylacyjnego dla pomieszczeń ogólnego użytku.
Zaprojektowano jeden główny układ nawiewno – wywiewny:
- układ N1W1 z rekuperacją – układ na potrzeby szatni, natrysków oraz sali ćwiczeń
Układ nawiewno-wywiewny N1W1 oparty jest na centrali wentylacyjnej nawiewnowywiewnej podwieszanej z odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym, nagrzewnicą
elektryczną o mocy 3,0kW oraz sekcjach wentylatorów o wydajnościach: Vn/Vw = 703/703 m3/h.
Lokalizacja centrali wentylacyjnej, kanałów nawiewnych i wywiewnych – zgodnie z częścią
graficzną opracowania.

10.2.3. Urządzenia i materiały
10.2.3.1. Centrala
Centrala powinna posiadać atest higieniczny. Urządzenie zbudowane jest z poszczególnych
sekcji obróbki powietrza i w takich sekcjach należy dostarczyć na budowę.
Obudowa centrali wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej o podwójnych ściankach
pomiędzy którymi są wkłady z wełny mineralnej twardej. Konstrukcja ramowa na bazie wypukłych
profili i narożników z tworzywa sztucznego. Centrala dostarczana jest z własnym systemem
amortyzacyjnym /wewnątrz centrali/.
Nagrzewnica elektryczna centrali wentylacyjnej wyposażona jest w zabezpieczenia
termiczne zabezpieczające przed przegrzaniem nagrzewnicy.
10.2.3.2. Elementy nawiewu i wywiewu powietrza
W celu zapewnienia prawidłowego rozdziału powietrza w pomieszczeniach projektuje się
układy wentylacyjne nawiewno – wywiewne z uwzględnieniem wydajności i zasięgów działania
nawiewników i wywiewników powietrza. Do nawiewu powietrza wykorzystano (produkty
referencyjne):
• kratki ścienne
• nawiewniki sufitowe
• anemostaty sufitowe
Do wywiewu powietrza wykorzystano:
• wywiewniki sufitowe
• anemostaty sufitowe
• kratki ścienne
Lokalizacja, wielkości elementów nawiewnych i wywiewnych oraz strumienie nawiewanego
i wywiewanego powietrza przedstawione są na rysunkach. W celu regulacji instalacji wentylacji
należy zastosować przepustnice regulacyjne na każdym odgałęzieniu, w miejscach zgodnych z
rysunkami.
10.2.3.3. Przewody i kształtki wentylacyjne
Zaprojektowano przewody wentylacyjne o przekroju kołowym (typu SPIRO) z blachy
stalowej ocynkowanej. Przewody wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany. Na kolanach
wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodować dodatkowych drgań i hałasu. Nie
dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi wewnątrz kształtek. Łączenie przewodów okrągłych
nyplowo. Wszystkie łuki przewodów okrągłych wykonać jako wytłaczane lub segmentowe o
promieniu gięcia R=1D średnicy przewodu. Połączenia z elementami nawiewnymi i wywiewnymi
wykonać w formie sztywnych połączeń.

Główne przewody rozprowadzające z centrali prowadzić w suficie podwieszanym. Przewody
i kształtki wentylacyjne mocować do przegród stosując typowe zawiesia i podparcia wentylacyjne,
zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie przewody i kształtki wentylacyjne montować na
zawiesiach instalacyjnych z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach należy wykonać
podkładki z gumy.
10.2.3.4. Izolacja termiczna
• kanały nawiewne i wywiewne dla central z odzyskiem w przestrzeni budynku izolować
niepalną wełną mineralną gr. 40mm (np. Alu Lamella firmy Rockwool) w płaszczu z folii
aluminiowej
Maty izolacyjne mocować do blachy za pomocą kołków zgrzewanych do blachy, obrzeża
wykończyć taśmą samoprzylepną.
10.2.3.5. Tłumienie akustyczne
Tłumienie dźwięków powietrznych powstających w pracujących urządzeniach zostało
rozwiązane w oparciu o tłumiki szumów.
Kanały nawiewne i wyciągowe wyposażone zostaną w kanałowe tłumiki akustyczne.
Tłumiki kołowe z materiałem tłumiącym niepalnym z wełny mineralnej. Obudowa i przewód
wewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej.
10.2.3.6. Regulacja instalacji
Regulację

systemu

wentylacji

mechanicznej

przeprowadzić

na

przepustnicach

jednopłaszczyznowych, regulacyjno - pomiarowych oraz na kratkach wentylacyjnych wyposażonych
w przepustnice zgodnie z podanymi wydajnościami w części graficznej opracowania.
10.2.3.7. Czyszczenie instalacji
Wszystkie przewody wentylacyjne muszą zostać wyposażone w powietrznoszczelne otwory
rewizyjne służące okresowemu czyszczeniu. Otwory powinny być rozmieszczone po obu stronach
wszystkich elementów regulacyjnych sieci, tłumików, kolan.
- wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak
również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych,
- nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących,
- nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach i drzwiach rewizyjnych,
- w przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować
zdejmowane zaślepki lub trójniki o minimalnej średnicy 200mm,
- należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym,

- jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane
więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45° o, a w przewodach poziomych odległość
między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m,
- w miejscach otworów rewizyjnych w kanałach należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne w
obudowie kanałów lub suficie podwieszanym, nie powodujące obniżenia wytrzymałości i
szczelności obudowy.
10.2.3.8. Zabezpieczenia przeciwpożarowe kanałów
Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego
wg Dziennika Ustaw nr75 & 268 pkt.4 powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy
odcinające o klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia pożarowego z uwagi na EI.
Projektowany budynek z uwagi na brak wydzielenia przegród p.poż. nie wymaga stosowania
dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych na przewodach instalacji wentylacji.
Wszystkie przewody wentylacyjne projektuje się z materiałów niepalnych, elastyczne
elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o długości < 0.25 m z materiałów
trudnozapalnych.
10.2.3.9. Sterowanie i automatyka
Centrala wentylacyjne N1W1 wyposażona zostanie w automatykę zasilającą producenta.
Centrala będzie pracowała w trybie ciągłym we wszystkich pomieszczeniach, które obsługuje.
Lokalizacja sterownika centrali wentylacyjnej wg uzgodnień z Inwestorem.
Dokładna lokalizacja sterownika oraz połączenie z centralą zgodnie z branżą elektryczną.

10.3. Wytyczne branżowe
10.3.1. Wytyczne dotyczące automatyki sterującej i zasilania elektrycznego
1. Każde z urządzeń wentylacyjnych posiadać będzie indywidualne zasilanie, zabezpieczone
wyłącznikiem nadprądowym oraz różnicowo-prądowym selektywnym.
2. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej zostaną poprawnie uziemione, a pomiędzy
elementami zastosowane zostaną właściwe połączenia wyrównawcze.
3. Elementy instalacji komunikacji i sterowania należy wykonać w zalecany przez producenta
urządzeń sposób. Lokalizację układów sterowania należy uzgodnić z Inwestorem.
Należy przewidzieć doprowadzenie energii elektrycznej do szaf zasilająco-sterujących
układami wentylacji oraz do urządzeń. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej urządzeń:
Lp.

1.

Urządzenie

Centrala wentylacyjna N1W1

Wielkość

Vn/Vw = 703/
703 m3/h

Ilość

Moc elektryczna
urządzeń

Zasilanie

szt.

kW

V

1

3,34

230/50Hz

Układy zasilająco-sterujące centrali wentylacyjnej należy wykonać na sterowniku swobodnie
programowalnych wyposażonym w ekran dotykowy
Zastosowany sterownik powinien mieć możliwość wykonania układu nadrzędnego
monitoringu i nadzoru z możliwością zdalnego odczytu, monitorowania stanów oraz zmian
parametrów z pozycji centralnego komputera.
Układ zasilająco – sterujący centrali powinien obejmować:
•

zabezpieczenie różnicowo-prądowe

•

presostaty na wentylatorach

•

presostaty na filtrach w centrali

•

zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy elektrycznej

•

sterowanie wydajnością powietrza w zależności od czujnika przepływu – nawiew + wywiew

•

regulację wydajności – ustawianie prędkości obrotowych

•

osuszanie powietrza w okresie letnim

•

czujnik temperatury zewnętrznej

Ponadto należy:
a) przewidzieć doprowadzenie kabli zasilająco sterujących z szafy AKPiA do centrali wentylacyjnyej
wg listy kablowej dostarczonych wraz z dokumentacją techniczną szaf.
b) uzbroić i uruchomić centralę wentylacyjną oraz wykonać regulację centrali i układów wentylacji,
pomiary wydajności anemostatów oraz pomiary hałasu w pomieszczeniach.
10.3.2. Wytyczne BHP i p.poż
Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.
Przewody i izolacje oraz zastosowane materiały tłumiące powinny być wykonane z
materiałów niepalnych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji powinny być
wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Montaż przewodów i urządzeń musi
być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi
przepisami BHP. Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem
obowiązujących przepisów BHP.
Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR
producentów i obowiązującymi przepisami BHP.
Nie dopuszcza się :
- pracy przy niesprawnych urządzeniach,
- dokonywania napraw przy pracujących urządzeniach,

- dokonywania napraw i przeglądów przez osoby nie przeszkolone i nie posiadające wymaganych
świadectw kwalifikacji,
- użytkowania pomieszczeń i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem,
- okresowa obsługa maszyn wirujących winna przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi maszyn i
urządzeń.
Prowadzenie planowanych prac budowlanych stworzy zagrożenia określone poniżej:
- zagrożenia wynikające z używania sprzętu o napędzie elektrycznym,
- prace na wysokości,
- prace wymagające uprawnień (spawanie, podłączenia elektryczne, próby ciśnieniowe).
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadać:
- ważne świadectwo okresowych badań lekarskich,
- zaświadczenie o wstępnym ogólnym przeszkoleniu w zakresie BHP w budownictwie,
- instruktaż o zasadach przestrzegania przepisów BHP na stanowisku pracy,
- niezbędne ubranie robocze i środki ochrony osobistej.
Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie z aktualnymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych oraz obowiązującymi normami i przepisami.
Wykonawstwo robót budowlano-montażowych winno spełniać wymagania BHP dla placu budowy,
określone w obowiązujących przepisach prawnych tj. :
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r poz.401).
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 r zmieniające
rozporządzenie Ministra w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91
z 2002 r poz.811).
Do wykonania instalacji należy korzystać wyłącznie z atestowanych produktów zgodnych z
obowiązującymi normami. Po wykonaniu prac należy skompletować, przedłożyć w/w dokumenty.
10.3.3. Wytyczne architektoniczno-budowlane
- wykonać niezbędne przebicia przez przegrody budowlane do prowadzenia kanałów wg PW
instalacji wentylacji mechanicznej,
- wykonać konstrukcję pod centralę podwieszaną wg PW branży architektonicznej oraz
dostarczonych kart urządzeń,
- przewidzieć minimalną przestrzeń serwisową dla konserwacji urządzeń.
10.3.4. Pozostałe wytyczne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej
1. Instalację wentylacji należy wykonać oraz przeprowadzić regulację i odbiór zgodnie z „
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II. Roboty
instalacji sanitarnych i przemysłowych, PN-78/8-10440 - Urządzenia wentylacyjne- wymagania i
badania przy odbiorze oraz „Zasadami regulacji i warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych” COBRI „Instal”-W-wa 1981 rok i niniejszym projektem.

2. Dokładną lokalizację elementów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach ustalić w trakcie
prac z porozumieniem z głównym projektantem oraz projektem aranżacji wnętrz.
3. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić precyzyjną regulację hydrauliczną sieci wentylacyjnej wg
ilości powietrza podanej na rzutach w każdym z pomieszczeń wentylowanych.
4. Po wykonaniu regulacji hydraulicznej przeprowadzić pomiary sprawdzające poziom głośności w
wybranych pomieszczeniach.
5. Przeprowadzić pomiary skuteczności działania wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach.

10.4. Uwagi końcowe
Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością
dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.
Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę
będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora,
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego
rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie
założonych parametrów.
Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny
do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
– do akceptacji przez Inwestora.
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie
elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie
ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed
złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest
upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą
interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim
normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji
wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiązującą procedurą.
Dopuszczonymi do stosowania są wyroby budowlane:
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Deklaracją Zgodności,

oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Krajową Deklaracją Zgodności.
Instalacje wykonać zgodnie z niniejszym projektem i „warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”
Instalację należy wyregulować hydraulicznie zgodnie z normą EN 14336. Po regulacji należy
sporządzić protokół z regulacji hydraulicznej, którą powinien odebrać Inspektor nadzoru
Wskazane w projekcie wykonawczym rozwiązania materiałowe, produkty oraz technologie
należy traktować jako referencje, określające standard wykonania i pozwalające na wykazanie
uzyskania odpowiednich parametrów wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie
innych, równoważnych rozwiązań pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametrów
wymaganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.
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- C-05 „Rzut parteru – wewnętrzne instalacje wod.-kan.” – skala 1:100
- C-06 „Rzut dachu – instalacje wod.-kan.” – skala 1:100

ZAŁĄCZNIKI:
- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
- Uprawnienia budowlane projektanta
- Uprawnienia budowlane sprawdzającego
- Zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do izby inżynierów budownictwa

11.1. Informacje ogólne
11.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do Projektu Budowlanego instalacji wod.-kan.
w ramach Inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU KATOLICKIEGO OŚRODKA „DOMU
NADZIEI” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH 44-113 W KOMPLEKSIE
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DAWNEGO GIMNAZJUM NR 19 PRZU UL.
GŁÓWNEJ 30 W GLIWICACH ŁABĘDACH – BUDYNEK C.
11.1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji wod.-kan. dla
potrzeb budynków Katolickiego Ośrodka „Domu Nadziei” dla dzieci i młodzieży w Gliwicach
Łabędach przy ul. Głównej 30. Opracowanie obejmuje swym zakresem:
- projekt budowlany wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- projekt budowlany wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej.
11.1.3. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
–

zlecenie Inwestora,

–

wizja lokalna,

–

uzgodnienia z Inwestorem,

–

oprogramowanie inżynierskie wspomagające projektowanie,

–

obowiązujące przepisy i normy.

11.1.4. Wyłączenia
•

Projekt instalacji elektrycznej zasilania urządzeń, osprzętu i armatury wodno-kanalizacyjnej –
odrębne opracowanie. Niniejsze opracowanie zawiera jedynie wytyczne do wykonania układu
zasilania urządzeń.

11.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej
11.2.1. Sposób włączenia się do istniejącej kanalizacji
Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej pierwszej studzienki
kanalizacyjnej za budynkiem.
11.2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Dla budynku zaprojektowana została kanalizacja sanitarna. Ścieki bytowo-gospodarcze z
części nadziemnej obiektu odprowadzane będą grawitacyjnie zgodnie z częścią graficzną
opracowania.

Dla układu kanalizacji sanitarnej zastosowano wpusty ze stali nierdzewnej z rusztem
przeciwpoślizgowym odpływem pionowym DN100, z rozbieralnym syfonem i rusztem.
Poziomy kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w bruzdach ściennych lub przy ścianach
kondygnacji, przez które przechodzą, następnie obudować płytą g-k, a następnie połączyć w kolektor
wyprowadzający ścieki na zewnątrz budynku zgodnie z częścią graficzną. Przejścia przez ściany
przewodów kanalizacyjnych należy wykonać w tulejach ochronnych. Na pionach i poziomach
kanalizacyjnych należy wykonać rewizje kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach
instalacyjnych lub w obudowie z płyt g-k oraz wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć rurą
wywiewną wentylacyjną F110/160 umieszczoną minimum 0,5 m nad połacią dachu.
W miejscach wskazanych na rysunkach zamontować przybory sanitarne: umywalki
ceramiczne 50 cm z półpostumentami, miski ustępowe typu kompakt z odpływem bocznym, pisuary
ceramiczne, brodziki ceramiczne oraz wpust podłogowy z odpływem pionowym.
Wewnętrzna instalację kanalizacyjną sanitarną projektuje się z rur i kształtek w systemie PP
kanalizacji niskoszumowej np. Geberit lub równoważnym: rury z PP o niskim poziomie hałasu od
instalacji ok.26dB.
Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą rur i
kształtek z zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niż 2 % lub podanych w części
graficznej.
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano– montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

11.3. Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej
11.3.1. Sposób doprowadzenia wody do projektowanego budynku
Budynek zasilany jest w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego poprzez
wewnętrznej sieć wodociągową zgodnie z częścią rysunkową projektu.
11.3.2. Opis instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej
Zasilenie przyborów w ciepłą wodę użytkową zaprojektowano za pomocą ciśnieniowego
ogrzewacza wody. Zaprojektowano:
- jeden ogrzewacz pojemnościowy o pojemności 150 litrów.
Lokalizacja ogrzewaczy zgodnie z częścią graficzną opracowania.
Instalację wewnętrzną wody zimnej dla potrzeb bytowych zaprojektowano z rozdziałem
dolnym od podłączenia w budynku do przyborów.
Główne poziome przewody rozprowadzające oraz piony projektuje się z rur stalowych
ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg. PN-74/H-74200. Rozprowadzenie instalacji wody
zimnej i ciepłej do poszczególnych przyborów sanitarnych zaprojektowano z przewodów PE-Xc.
Rury prowadzone w bruzdach w ścianach. Na dojściach do pionu należy zainstalować kulowy zawór

odcinający z korkiem odwadniającym. W najniższym punkcie instalacji wykonać odwodnienie
przewodów.
Należy stosować złącza zaciskowe z pierścieniem zaciskanym praską. Dopuszcza się
stosowanie innego (równorzędnego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania
wytycznych producenta systemu. Wodę zimną i ciepłą należy doprowadzić do poszczególnych
przyborów sanitarnych zgodnie z częścią graficzną. Instalację należy wykonać zgodnie z
wytycznymi producenta rur.
Projektuje się wyposażenie umywalek w stojące baterie czerpalne z mieszaczem. Typ
armatury czerpalnej oraz przyborów sanitarnych zgodnie z częścią architektoniczną opracowania.
Ponadto na przewodach zimnej wody przed przyborami przewidziano montaż armatury
odcinającej w postaci: zaworów kątowych ćwierćobrotowych ½” przed płuczkami misek
ustępowych, zaworów kulowych DN15 przed bateriami umywalkowymi (w zamykanych wnękach
ściennych) oraz DN20 przed pisuarami (w zamykanych wnękach ściennych). Zawory kątowe ciepłej
i zimnej wody umieścić na wysokości 60-65 cm, ale z rozstawem minimum 25 cm tak, aby wypadły
poza rozetą maskującą syfony. Należy umożliwić dostęp do zaworów montowanych we wnękach
ściennych poprzez montaż uchylnych drzwiczek.
Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów”. Przed przystąpieniem do próby
ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od
ciśnienia pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Po wykonaniu próby szczelności
należy wykonać dezynfekcję rurociągów wody zimnej i ciepłej.
Przewody wody ciepłej dla instalacji biegnącej podtynkowo należy izolować otulinami z
pianki polietylenowej laminowanej folią PE o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej
temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK, dla instalacji prowadzonej po ścianach lub pod stropem
zastosować izolację z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej
temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK. Grubość izolacji zgodnie z „Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z późn.
Zmianami). Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań
technicznych. Instalację wody zimnej izolować przeciwroszeniowo izolacją z pianki polietylenowej
gr 13mm, a w garażu zastosować dodatkowo kable grzejne o wydajności 20W/mb, załączane przy
spadku temp na ściance rurociągu poniżej 5° C.
MINIMALNA

GRUBOŚĆ

IZOLACJI

LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU CIEPLNEJ
(MATERIAŁ 0,035 W/(M · K))1)

1

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DO 22 MM

20 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 22 DO 35
2

MM

30 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 35 DO 100 RÓWNA ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ
3

MM

RURY

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PONAD 100
4

MM

100 mm

PRZEWODY I ARMATURA WG POZ. 1-4
PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANY LUB
5

STROPY, SKRZYŻOWANIA PRZEWODÓW ½ WYMAGAŃ Z POZ. 1-4
PRZEWODY OGRZEWAŃ CENTRALNYCH
WG

POZ.

1-4,

UŁOŻONE

KOMPONENTACH

BUDOWLANYCH

MIĘDZY

OGRZEWANYMI

POMIESZCZENIAMI
6

W

RÓŻNYCH

UŻYTKOWNIKÓW

½ WYMAGAŃ Z POZ. 1-4

PRZEWODY WG POZ. 6 UŁOŻONE W
7

PODŁODZE

6 mm

11.4. Wytyczne branżowe
11.4.1. Wytyczne elektryczne
Należy doprowadzić energię elektryczną do podgrzewaczy elektrycznych.
Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.4.2. Wytyczne budowlane
- należy przewidzieć bruzdy oraz przebicia ścian i stropów do prowadzenia przewodów instalacji
wodociągowej i kanalizacji,
- elementy konstrukcyjne obiektu należy przystosować do montażu elementów technologicznych
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,
- otwory technologiczne w ścianach konstrukcyjnych o wymiarach mniejszych niż d=160 mm należy
wykonać na budowie (np. poprzez wykonanie przewiertów),

- należy zapewnić dostęp do wszystkich elementów regulacyjnych instalacji oraz urządzeń w celu
wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji,
- prace budowlane związane z przejściami przewodów instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej
przez przegrody budowlane wraz z ew. bruzdami ściennymi i obudową przewodów.
Należy wykonać:
- konstrukcję wsporczą dla podgrzewaczy elektrycznych,
- przebicia w ścianach i stropach dla projektowanej instalacji,
- montaż drzwiczek rewizyjnych umożliwiających dostęp do projektowanej armatury,
- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych,
- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową
zabezpieczyć do wymaganej odporności.
11.4.3. Wytyczne BHP i p.poż.
Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”,
„Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 „W sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz.
401.
Przewody i izolacje powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacji powinny być wykonane w sposób zapewniający
nierozprzestrzenianie ognia.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Montaż przewodów i urządzeń musi
być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi
przepisami BHP. Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem
obowiązujących przepisów BHP.
Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR
producentów i obowiązującymi przepisami BHP.
Nie dopuszcza się :
- pracy przy niesprawnych urządzeniach,
- dokonywania napraw przy pracujących urządzeniach,
- dokonywania napraw i przeglądów przez osoby nie przeszkolone i nie posiadające wymaganych
świadectw kwalifikacji,
- użytkowania pomieszczeń i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem,
- okresowa obsługa maszyn wirujących winna przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi maszyn i

urządzeń.

11.5. Uwagi końcowe
Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością
dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.
Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę
będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora,
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego
rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie
założonych parametrów.
Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny
do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
– do akceptacji przez Inwestora.
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie
elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie
ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed
złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest
upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą
interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim
normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji
wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiązującą procedurą.
Dopuszczonymi do stosowania są wyroby budowlane:
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Deklaracją Zgodności,
oznaczone przez producenta znakiem

z wystawioną na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodności Krajową Deklaracją Zgodności.
Instalacje wykonać zgodnie z niniejszym projektem i „warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”

Instalację należy wyregulować hydraulicznie zgodnie z normą EN 14336. Po regulacji należy
sporządzić protokół z regulacji hydraulicznej, którą powinien odebrać Inspektor nadzoru
Wskazane w projekcie wykonawczym rozwiązania materiałowe, produkty oraz technologie
należy traktować jako referencje, określające standard wykonania i pozwalające na wykazanie
uzyskania odpowiednich parametrów wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie
innych, równoważnych rozwiązań pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametrów
wymaganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.

