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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią na paliwo stałe, 

wentylacji mechanicznej oraz instalacji wod.-kan. przebudowy budynku sportowego wraz z 

ogrodzeniem i infrastrukturą techniczną w miejscowości  

Walichnowy, dz. nr ew. gr. 212/3, 212/4. 

 

Podstawa opracowania  

− Zlecenie Inwestora 

− Projekt budowlany - część architektoniczno – budowlana 

− Obowiązujące normy i przepisy 

 

Zakres opracowania  

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do 

uzyskania uzgodnień, opinii oraz pozwolenia na budowę. 

Swoim zakresem opracowanie obejmuje rozwiązania projektowe następujących instalacji 

wewnętrznych: 

A. Instalacja centralnego ogrzewania. 

B. Kotłownia na paliwo stałe (eko-groszek). 

C. Instalacja wentylacji mechanicznej. 

D. Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej. 

 

A. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

1. Opis ogólny rozwiązania 

Źródłem ciepła dla obiektu jest kocioł na paliwo stałe, (eko-groszek) o znamionowej mocy 

cieplnej 25kW usytuowany w kotłowni (pom. 1.15).  

Na rozdzielaczach instalacja dzieli się na dwie sekcje: 

• S1 – c.o. ogrzewanie grzejnikowe 

• S2 – c.w.u zasilanie podgrzewacza c.w.u. 

W kotłowni należy zainstalować pompy obiegowe wraz z niezbędną armaturą: 

• Sekcja S1 – MAGNA 25-60 Grundfos 

• Sekcja S2 – UPS 32-30 Grundfos 

• Kotłowa – UPS 25-20 Grundfos 

• Cyrkulacyjna c.w.u. – 20PWr 30C LFP 
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2. Opis rozwiązania 

Źródłem ciepła dla obiektu jest usytuowana w przyziemiu budynku projektowana 

kotłownia na paliwo stałe – eko-groszek. W kotłowni projektuje się rozdzielacz DN100 L=0,7m. 

Na rozdzielaczach należy zainstalować pompy obiegowe. 

Projektowana instalacja c.o. w całym obiekcie prowadzona będzie w bruzdach ściennych oraz  

pod stropem pomieszczeń. 

 Ciśnienie i natężenie przepływu instalacji c.o. należy regulować poprzez zawory 

regulacyjne termostatyczne montowane przy grzejnikach. Wartości nastawy podane na 

rozwinięciu instalacji c.o. 

W oparciu o dostarczoną dokumentację oraz program Instal-OZC4 InstalSopft sporządzono 

bilans cieplny pomieszczeń.  

 

3. Projektowane rozwiązanie dla instalacji c.o. 

3.1. Zaplecze socjalne oraz część dydaktyczna i żywieniowa 

Centralne ogrzewanie grzejnikowe przewidziano w całym budynku. Rozmieszczenie oraz 

typy grzejników pokazano na rzucie obiektu.  

Instalacja c.o. - wykonana jest z rur z tworzywa sztucznego PE-X/AL./PE przystosowanych do 

pracy przy maksymalnej temperaturze roboczej 90oC oraz krótkotrwale /przy zakłóceniach/ do 

110oC. Rury należy połączyć w systemie kształtek producenta rur. Rury grzewcze prowadzone 

będą w bruzdach ściennych pod tynkiem oraz pod stropem w izolacji termicznej. Miejsca przejść 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych o 2 średnice 

większe od zewnętrznej średnicy rury. Przestrzeń między tuleja a rurą wypełnić materiałem 

plastycznym nie oddziałującym z rura PEX. Kompensację wydłużeń liniowych przewodów 

uzyskuje się przez zastosowanie kompensacji naturalnej. W miejscach wydłużeń pozostawić 

możliwość swobodnego wydłużania się przewodów. Na prostych odcinkach przewodów 

przekraczających 7,0m wykonać kompensacje U-kształtowe. 

Wszystkie przewody rozprowadzające powinny być zabezpieczone izolacją 

ciepłochronną, PE 0,035W/(m*K) wg warunków technicznych: dla średnic 20x2 oraz 26x3 o gr. 

20mm dla średnic 32x3; 40x3,5 o gr. 30mm, która zabezpieczy je przed ubytkami ciepła. Należy 

wykonać izolację termiczną zgodnie z PN-85/B-02421. materiał otuliny powinien być niepalny 

lub zapalny samo gasnący i nierozprzestrzeniający ognia.  

Do ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano grzejniki typu BRUGMAN, typ K z 

zaworami i głowicami termostatycznymi na zasilaniu oraz z zaworami powrotnymi. Podłączenie 

grzejników następować będzie z boku. W łazience sędziów /pom. 1.13/ przewidziano grzejnik 

łazienkowy, drabinkowy GŁ-600/1570. Odpowietrzenie instalacji c.o. przewidziano za pomocą 

odpowietrzników automatycznych montowanych na załamaniach trasy przewodów c.o. w ich 
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najwyższych punktach oraz przy grzejnikach. W obrębie kotłowni czynnik grzewczy należy 

prowadzić rurami stalowymi czarnymi łączonymi przez spawanie. Zmiany kierunków wykonać 

za pomocą kolan zimno giętych (hamburskich), długość zmiany kierunku wynosi 3-5Dn.  

 

3.2. Próby i regulacja 

Przed przystąpieniem do regulacji, instalację c.o. należy dokładnie przepłukać, a 

następnie dokonać nastawy wstępnej zaworów termostatycznych. 

Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić próbę ciśnieniową na zimno 

oraz próbę działania na gorąco, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych część II”. Sprawdzając w warunkach roboczych szczelność instalacji 

oraz prawidłowości u równomierność działania.  Próbę szczelności należy wykonać na ciśnienie 

próbne 0,2MPa + najwyższe ciśnienie robocze w instalacji.  

 

B. KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE, EKO-GROSZEK   

1. Dane ogólne 

Projektuje się kotłownię niskotemperaturową o maksymalnych parametrach czynnika 

grzewczego 70/55ºC. 

Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 

1. instalacja c.o grzejnikowa  20,0 kW 

2. instalacja podgrzewacza c.w.u. 23,0 kW 

Dla powyższego zapotrzebowania dobrano niskotemperaturowy kocioł grzewczy na eko-groszek 

KWM-SGR 25. 

 

2. Kocioł na paliwo stałe 

Dane techniczne kotła: 

− znamionowa moc cieplna    25,0kW 
− pojemność wodna     110dm3 
− dopuszczalne ciśnienie robocze   1,5bar 
− sprawność      >80% 
− wymiary całkowite: długość    960mm 
− szerokość z podajnikiem    1330mm 
− wysokość      1450mm 
− masa całkowita zestawu    371kg 

 

2.1. Regulacja kotła 

Sterowanie pracą kotła odbywać się będzie za pomocą pogodowego regulatora kotła 

węglowego z podajnikiem z funkcją sterowania zaworu mieszającego i ładowaniem zasobnika 

c.w.u. Compit R328.  
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System automatycznej regulacji ma za zadanie regulować pracę pomp obiegowych oraz 

podajnikiem opału kotła. Wysokość temperatury kotła sterowana jest na poziomie zadanym 

przez użytkownika poprzez odpowiednie sterowanie wentylatorem nadmuchu. Regulator posiada 

możliwość sterowania pompą ładującą zasobnik c.w.u. Zakłada się ładowanie zasobnika c.w.u. 

jako priorytet w stosunku do instalacji c.o. W trakcie instalowania automatyki, należy pamiętać, 

aby czujnik temp. zew. umieścić w miejscu zacienionym od strony północnej lub wschodniej na 

wysokości około 2,5 ponad poziom terenu. 

 

3. Opis przyjętego rozwiązania 

3.1. Koncepcja kotłowni 

Projektowana kotłownia zlokalizowana jest w przyziemiu budynku. Montaż kotła 

płytowego należy wykonać zgodnie z instrukcją producentów dostarczoną wraz z kotłem.  

Projektowana instalacja, prowadzona jest z kotła do rozdzielaczy DN100 L=0,7m usytuowanych 

w pomieszczeniu kotłowni. Na rozdzielaczach (zasilanie i powrót) ciepło rozdzielone jest na 2 

obiegi: 

• S1 – c.o. ogrzewanie grzejnikowe 
• S2 – c.w.u zasilanie podgrzewacza c.w.u. 

W kotłowni należy zainstalować pompy obiegowe wraz z niezbędną armatura: 

• Sekcja S1 – MAGNA 25-60 Grundfos 
• Sekcja S2 – UPS 32-30 Grundfos 
• Kotłowa – UPS 25-20 Grundfos 
• Cyrkulacyjna c.w.u. – 20PWr 30C LFP 

Projektuje się układ uzupełniania wody w instalacji c.o. z wodomierzem skrzydełkowym JS0,6 

DN15 oraz zaworem ze złączką do węża wraz z zaworem antyskażeniowym.  

 

3.2. Materiał i izolacja rur. 

Przewody technologiczne kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-

74219 łączonych przez spawanie. Zastosowano armaturę z końcówkami gwintowanymi oraz 

kołnierzowymi. Po wykonaniu instalacji technologicznej należy wykonać próbę szczelności na 

ciśnienie próbne 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsze niż 0,4MPa. Po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku przewody należy dobrze odtłuścić, oczyścić z rdzy i 

pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną. Po pozytywnych próbach ciśnieniowych przewody 

technologiczne zaizolować termicznie zgodnie z PN-85/B-02421 Np. izolacją STEINONORM 

(woda gorąca) i THERMAFLEX(woda zimna) i oznaczyć przepływające media. 

 

4. Urządzenia zabezpieczające 

Zabezpieczenie kotła na paliwo stałe zaprojektowano wg PN-91/B-02413 stosując 

naczynie wzbiorcze otwarte o pojemności użytkowej Vu=19,8dm3 oraz pojemności  całkowitej 
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Vc=25,0dm3. Naczynie przejmuje zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury. 

Naczynie należy zamontować na poddaszu, na wysokości min 30cm nad najwyżej usytuowanym 

odbiornikiem ciepła oraz zaizolować. Dodatkowo na kotle zaleca się zamontować zabezpieczenie 

przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury w kotle Np. typu SYR 3065.  

 

5. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

 Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie centralnie w pojemnościowym 

podgrzewaczu wody zlokalizowanym w kotłowni. Projektuje się pojemnościowy podgrzewacz 

wody typu SGW(S)700 Galmet o pojemności 720dm3, podgrzewacz można wyposażyć 

dodatkowo w grzałkę elektryczną 6kW. 

 

6. Odprowadzenie spalin 

Spaliny z kotła odprowadzane będą poprzez czopuch 180x180mm do istniejącego komina 

murowanego 27x14cm. Komin powinien być wyposażony w rewizję. Włączenie czopucha do 

komina wykonać pod kątem 45o. 

 

7. Wentylacja 

Przewidziana została wentylacja nawiewno – wywiewna. Wentylacja nawiewna: czerpnia 

ścienna o wymiarach 200x200mm; kanał wentylacyjny zakończony kratką nawiewną 

usytuowaną 1,0m nad posadzką. Wentylacja wywiewna: kanał wentylacyjny 14x27cm z kratka 

osiatkowaną zlokalizowaną pod stropem pomieszczenia obok komina. 

 

8. Obliczenia 

Objętość użytkowa naczynia wzbiorczego otwartego:  
 

υρυ ∆⋅⋅⋅= 1,1uV  gdzie: υ  - pojemność wodna zładu; m3 

    ρ - gęstość wody w instalacji przy temp początkowej 10ºC 
    υ∆  - przyrost objętości wody instalacyjnej po podgrzaniu; dm3/kg 
§ pojemność kotła – 110dm3 
§ pojemność instalacji c.o. – 600dm3  
§ pojemność grzałki podgrzewacza c.w.u. – 50dm3  

( ) 33,160195,07,999050,0600,0110,01,1 dmVu =⋅⋅++⋅=  
Przyjęto naczynie wzbiorcze systemu otwartego typu A   
§ pojemność użytkowa  Vu = 19,8dm3  
§ pojemność całkowita  Vc = 25,0dm3 
§ dlugoość    A = 326mm 
§ średnica   D = 316mm 

Średnice rur doprowadzających: 
dRB mmQK 63,232508,808,8 33 =⋅=⋅≥  przyjęto dRB = 25mm 
dRW mmQ K 29,152523,523,5 33 =⋅=⋅≥  przyjęto dRW = 25mm 
dRP =25mm, dRO =15mm, dRS =15mm 
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C. WENTYLACJA MECHANICZNA 

1. Dane ogólne  

Zadaniem projektowanej wentylacji mechanicznej jest dostarczenie niezbędnej ilości 

świeżego powietrza zewnętrznego oraz usuwanie powietrza zużytego. Projektuje się wentylację 

mechaniczną nawiewno – wywiewną w pomieszczeniach szatni dla sportowców oraz zapleczy 

sanitarnych. Bilans wentylacyjny poszczególnych pomieszczeń objętych niniejszym 

opracowaniem załączono poniżej w tabeli. 

 

2. Bilans wentylacyjny  

wywiew nr pom. nazwa pom. P 
[m2] 

H 
[m] 

V 
[m3] 

nawiew 
[m3/h] [m3/h] 

krotność 
h-1 

1 szatnia 1 (N1/W1) 23,9 3 71,7 400 400 4 
2 wc 1 (N1/W2) 7,8 3 23,4 100 100 4 
3 prysznic 1(N1/W2) 7,1 3 21,3 110 110 5 
4 Mag. sprzętu 1 (W1) 8,8 3 26,4 Inf* 50 2 
5 Pom. gospodarcze (W6) 9 3 27 Inf* 50 2 
6 komunikacja 35,1 3 105,3 Inf* Inf*  
7 szatnia 2 (N2/W3) 20,4 3 61,2 400 400 4 
8 wc 2 (N2/W4) 6,8 3 20,4 100 100 5 
9 prysznic 2 (N2/W4) 6,3 3 18,9 110 110 6 
10 mag sprzętu 2 (W3) 7,5 3 22,5 Inf* 50 2 
11 Pom. kierownika 17 3 51    
12 pokój sędziów 7 3 21 Inf*  3 
13 wc sędziów (W6) 3,5 3 10,5 Inf* 60 6 

14 toaleta ogólnodostępna 
(W5) 16 3 48 Inf* 240 5 

15 kotłownia 22,8 3 68,4    
inf.* - infiltracja powietrza z sąsiadujących pomieszczeń poprzez kratki kontaktowe w 
drzwiach/nawiew poprzez nawietrzaki ścienne 
 
 
3. Wentylacja szatni wraz z zapleczem sanitarnym (N1/W1/W2; N2/W3/W4) 

 Nawiew powietrza odbywać się będzie do szatni oraz pomieszczeń sanitarnych 

znajdujących się przy szatni. Dla każdej z szatni przewiduje się oddzielny system wentylacji 

nawiewno-wywiewnej. Wentylacja mechaniczna realizowana będzie poprzez zespół nawiewny 

składający się z wentylatora kanałowego nawiewnego TD-800/200HS, nagrzewnicy kanałowej 

elektrycznej DH-250/90 o mocy 7,8kW oraz filtra kanałowego DF-200. Całkowity strumień 

powietrza wentylującego wynosi V=610m3/h. 

 Zespół nawiewny, podwieszany, zlokalizowany będzie w każdej z szatni pod stropem. 

Organizacja przepływu powietrza w pomieszczeniu: góra-góra. Rozprowadzenie powietrza 

następować będzie poprzez kanały okrągłe typu spiro φ315÷φ100. Nawiew oraz wywiew 

powietrza odbywać się będzie poprzez kratki montowane na kanałach okrągłych SGR oraz 

zawory nawiewne KN i wywiewne KW. Projektuje się wspólną czerpnię powietrza, ścienną, 



 IS.   9

okrągłą φ315. Projektuje się także przepustnice zastawkowe w celu uniknięcia 

niekontrolowanego przepływu powietrza z jednej szatni do drugiej.  

Wywiew powietrza z szatni odbywać się będzie poprzez kanały okrągłe φ160÷φ200. Projektuje 

się wentylator kanałowy, wywiewny TD-800/200HS. Projektuje się wyrzutnie dachową HAN 

φ200 na podstawie dachowej TAGF φ200. Wywiew powietrza z zaplecza sanitarnego odbywać 

się będzie poprzez kanały okrągłe φ125÷φ80. Projektuje się wentylator kanałowy, wywiewny 

TD-350/125HS. Projektuje się wyrzutnie dachową HAN φ125 na podstawie dachowej TAGF 

φ125. W wybranym miejscu w każdej z szatni przewiduje się regulator/włącznik uruchamiający 

wentylację kompleksu szatni z zapleczem sanitarnych. Regulator należy zabezpieczeń przed 

dostępem osób niepowołanych.   

 

4. Wentylacja toalety ogólnodostępnej (W5) 

 Wywiew powietrza z łazienki ogólnodostępnej odbywać się będzie poprzez kanały 

okrągłe φ125÷φ80. przewiduje się zawory wywiewne KW. Projektuje się wentylator kanałowy, 

wywiewny TD-350/125HS z regulatorem REB-1 zamontowanym, w miejscu niedostępnym dla 

osób niepowołanych.  Projektuje się wyrzutnie dachową HAN φ125 na podstawie dachowej 

TAGF φ125. Nawiew powietrza odbywać się będzie poprzez dwa nawietrzaki ścienne NP150A.  

 

5. Wentylacja pomieszczenia gospodarczego, łazienki dla sędziów (W6) 

 W pomieszczeniu gospodarczym przewiduje się wentylator wywiewny EDM100. 

Wentylator uruchamiany będzie włącznikiem światła. Nawiew powietrza odbywać się będzie 

poprzez kratki kontaktowe w drzwiach.  

 W łazience dla sędziów projektuje się wentylator wywiewny EDM100. Wentylator 

uruchamiany będzie włącznikiem światła. Nawiew powietrza odbywać się będzie poprzez kratki 

kontaktowe w drzwiach. W pokoju sędziów przewiduje się nawietrzak ścienny typu NP150A. 

 

6. Kanały wentylacyjne 

 Kanały wentylacyjne należy wykonać i zmontować w klasie szczelności A. Przewody i 

kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. 

Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi. 

Przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej zwiniętej spiralnie. 

Zmiany kierunku trasy kanałów, zmiany przekroju, łączenia i rozdział strumieni należy 

realizować za pomocą typowych kształtek wentylacyjnych wykonanych zgodnie z normą BN-

70/8865-04. Kanały wentylacyjne mocować na typowych zawieszeniach i podporach. Wszystkie 

kanały przed montażem należy bezwzględnie wyczyścić. 
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Przewiduje się izolowanie termiczne i paroszczelne kanałów nawiewnych oraz wywiewnych 

wełną mineralną o gr. 40mm w płaszczu z foli aluminiowej.  

 
7. Zestawienie zastosowanych w projekcie urządzeń do wentylacji mechanicznej 

Lp. 
Symbol 

urządzenia 
went. 

Rodzaj urządzenia 
wentylacyjnego Producent 

1 N1 
Wentylator kanałowy TD-800/200HS 
+ nagrzewnica kanałowa DH-250/90  

+ filtr kanałowy DF200 
VentureIndustries 

2 W1 Wentylator kanałowy TD-800/200HS VentureIndustries 
4 W2 Wentylator kanałowy TD-350/125HS VentureIndustries 

5 N2 
Wentylator kanałowy TD-800/200HS 
+ nagrzewnica kanałowa DH-250/90  

+ filtr kanałowy DF200 
VentureIndustries 

6 W3 Wentylator kanałowy TD-800/200HS VentureIndustries 
7 W4 Wentylator kanałowy TD-350/125HS VentureIndustries 
8 W5 Wentylator kanałowy TD-350/125HS VentureIndustries 
9 W6 Wentylator EDM100 – 2szt. VentureIndustries 

 
8. Branża elektryczna    
 Zapotrzebowanie urządzeń wentylacyjnych na energię elektryczną: 

Lp. 
Symbol 

urządzenia 
went. 

Rodzaj urządzenia 
wentylacyjnego 

Moc 
[W] 

Zasilanie 
[V] 

Prąd 
[A] 

1 N1 Wentylator kanałowy TD-800/200HS 120 220-240 0,50 
2 N1 Nagrzewnica kanałowa DH-250/90 9000 3*400  
3 W1 Wentylator kanałowy TD-800/200HS 120 220-240 0,5 
4 W2 Wentylator kanałowy TD-350/125HS 30 220-240 0,13 
5 N2 Wentylator kanałowy TD-800/200HS 120 220-240 0,50 
6 N2 Nagrzewnica kanałowa DH-250/90 9000 3*400  
7 W3 Wentylator kanałowy TD-800/200HS 120 220-240 0,5 
8 W4 Wentylator kanałowy TD-350/125HS 30 220-240 0,13 
9 W5 Wentylator kanałowy TD-350/125HS 30 220-240 0,13 
10 W6 Wentylator EDM100  13 230 0,08 

 

D. INSTALACJA WOD.-KAN.  

1. Opis rozwiązania 

 Obiekt zasilany będzie w wodę z istniejącego przyłącza wody z sieci wodociągowej. 

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku następuje pomieszczenia kotłowni.  

Pomiar zużycia wody dla obiektu dokonywać się będzie w kotłowni, gdzie umieszczony 

zostanie zestaw wodomierzowy. W skład zestawu wodomierzowego wchodzi wodomierz 

skrzydełkowy JS6 DN32 Powogaz, zawór antyskażeniowy Ba DN40 oraz filtr wody DN40.  

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie centralnie w kotłowni. Przewiduje się 

montaż pojemnościowego podgrzewacza wody GALMET SGW(S)700 o pojemności 720dm3, 
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pompy cyrkulacyjnej PC: 25PWr30C LFP, naczynia wzbiorczego dla wody pitnej REFIX DE33, 

zaworu SYR 2115 ¾” D=31mm. 

 

2. Przepływ obliczeniowy i dobór wodomierza: 

 szt. qn [dm3/s] q [dm3/s] 
umywalka 8 0,07 0,56 

natrysk 7 0,15 1,05 
wc 6 0,13 0,78 

zawór 6 0,3 1,80 
pisuar 3 0,3 0,90 
pralka 1 0,25 0,25 
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3. Zastosowane materiały 

Przewody wody zimnej, wody ciepłej oraz cyrkulacji projektuje się z rur z tworzyw sztucznych  

w systemie PE-X/AL./PE. Rury należy połączyć w systemie kształtek producenta rur. Główne 

przewody wewnętrznej instalacji wodociągowej prowadzone będą pod stropem pomieszczeń 

oraz w bruzdach ściennych w izolacji termicznej. Miejsca przejść przez przegrody budowlane 

wykonać w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych o 2 średnice większe od zewnętrznej 

średnicy rury. Przestrzeń między tuleja a rurą wypełnić materiałem plastycznym nie 

oddziałującym z rura PEX. Kompensację wydłużeń liniowych przewodów uzyskuje się przez 

zastosowanie kompensacji naturalnej. W miejscach wydłużeń pozostawić możliwość 

swobodnego wydłużania się przewodów. Na prostych odcinkach przewodów przekraczających 

7,0m wykonać kompensacje U-kształtowe. 

 

4. Zastosowane urządzenia 

 W pomieszczeniach sanitarnych baterie jedno uchwytowe umywalkowe stojące, w 

łazience dla sędziów bateria natryskowa ścienna. W łazienkach dla sportowców projektuje się 

mieszacz wody TM20 oraz bateria natryskowe na wodę zmieszaną. W pomieszczeniach 

sanitarnych przewiduje się miski ustępowe wiszące.   

 

5. Próba szczelności 

Po wykonaniu robót montażowych należy wykonać próbę szczelności na ciśnienie  

0,9 MPa, a następnie przeprowadzić płukanie i dezynfekcję rurociągu. Próbę szczelności wody 

zimnej i ciepłej należy przeprowadzić wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 



 IS.   12

bud.-mont. część II”. Sprawdzając w warunkach roboczych szczelność instalacji oraz 

prawidłowość i równomierność działania. 

 

6. Izolacja 

Wszystkie przewody wody ciepłej oraz cyrkulacyjnej powinny być zabezpieczone 

izolacją ciepłochronną, PE 0,035W/(m*K) wg warunków technicznych: dla średnic 16x2; 20x2 

oraz 26x3 o gr. 20mm dla średnic 32x3; 40x3,5; 50x4 o gr. 30mm, która zabezpieczy je przed 

ubytkami ciepła. Woda zimna w izolacji o gr. 13mm. Należy wykonać izolację termiczną 

zgodnie z PN-85/B-02421. Materiał otuliny powinien być niepalny lub zapalny samo gasnący i 

nierozprzestrzeniający ognia.  

 

7. Kanalizacja sanitarna 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą z urządzeń i przyborów sanitarnych do pionów 

kanalizacyjnych, a dalej poziomami na zewnątrz poprzez studzienkę kanalizacyjną ø315 PCV do 

istniejącego zbiornika bezodpływowego. 

Projektuje się 7 pionów kanalizacyjnych (P1-P7) PCV110. Każdy pion należy wyposażyć 

w rewizję umieszczoną w piwnicy pod stropem (poziome odcinki przy pionach P1-P5) oraz 0,5m 

nad posadzką (piony P6-P7), oraz rurę wywiewną wyprowadzoną ponad dach budynku. 

Dodatkowo, przewiduje się dwie rewizje φ110 na poziomych odcinkach rury kanalizacyjnej. W 

części podpiwniczonej budynku kanalizację sanitarna należy prowadzić pod stropem piwnicy, 

natomiast w części nie podpiwniczonej (kotłownia oraz toaleta ogólnodostępna) pod posadzką.  

 W kotłowni przewiduje się wpust podłogowy, żeliwny φ100 oraz studzienkę schładzającą 

φ800. Poziomy, piony i podejścia należy wykonać z rur PVC (w wykonaniu do kanalizacji 

wewnętrznej) łączonych na wcisk i uszczelki gumowe zachowując spadki. Instalacja kanalizacji 

sanitarnej prowadzona będzie wewnątrz budynku z minimalnym spadkiem 2%, na zewnątrz 

budynku z minimalnym spadkiem 1,5%.  

 

I. Wytyczne branżowe 

1. Branża elektryczna (projekt instalacji elektrycznej wg oddzielnego opracowania) 

§ Doprowadzić energię elektryczną do wentylatorów kanałowych TD nawiewnych oraz 

wywiewnych 

§ doprowadzić energię elektryczną do nagrzewnic kanałowych elektrycznych  

§ doprowadzić energię elektryczną do wentylatorów łazienkowych. 

§ doprowadzić energię elektryczną do kotłowni: kocioł wraz z regulatorami, pompy 

obiegowe. 
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Wszystkie przewody winny być uziemione tak aby nie zachodziło zjawisko iskrzenia, 

zaprojektować oświetlenie kotłowni w wykonaniu hermetycznym o natężeniu 150lx, 

doprowadzić energię elektryczną do wszystkich urządzeń tego wymagających, wykonać 

połączenia elektryczne elementów automatyki i sterowania pracą kotłowni 

 

2. Branża budowlana 

Należy przewidzieć otwory instalacyjne w przegrodach budowlanych, zgodnie z częścią 

rysunkową - uwzględniając trasy prowadzenia kanałów wentylacyjnych oraz miejsca 

posadowienia urządzeń wentylacyjnych a po zakończonym montażu dokonać ich obróbki. 

Należy również przewidzieć miejsca na podstawy dachowe wyrzutni dachowych. Lokalizacja 

zgodnie z częścią rysunkową opracowania.  

− konstrukcje budowlane oddzielające kotłownię od innych pomieszczeń winny mieć odporność 

ogniową 1 godz. 

− drzwi do kotłowni o odporności ogniowej równej 1 godz., powinny otwierać się na zewnątrz 

pomieszczenia  

− wykonać konstrukcję wsporczą do montażu urządzeń tego wymagających 

− posadzkę wykonać z materiałów nieścieralnych i antypoślizgowych ze spadkiem w kierunku 

kratek 

 

II. Uwagi końcowe  

− montaż poszczególnych urządzeń wykonać ściśle wg niniejszego opracowania oraz DTR  

− wykonawstwo powierzyć firmom z uprawnieniami 

− kotłownia ze względu na system automatycznej regulacji pozwala na prace bez stałej obsługi 

− doprowadzić wodę zimną do stacji zmiękczania wody oraz nad zlew 

− w kotłowni należy zapewnić ogrzewanie utrzymujące temperaturę +16ºC 

− wszelkie zmiany należy uzgadniać z autorami niniejszego opracowania  

− Całość prac  instalacyjnych wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – cz. II, 

oraz z zachowaniem przepisów bhp, w oparciu o które po wykonaniu robót montażowych 

całość instalacji należy poddać próbie szczelności. Przy odbiorze należy przedłożyć 

orzeczenie kominiarskie. 

 

Opracował: 

mgr inż. Monika Sosnowska      mgr inż. Piotr Witczak 


