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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie  instalacji sanitarnych 

wewnętrznych i zewnętrznych w ramach opracowania dokumentacji projektowej : 

 „PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-
MAGAZYNOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, PARKINGIEM I WIATĄ 
ŚMIETNIKA W MIEJSCOWOŚCI ZAJEZIERZE, OBRĘB 0026 ZAJEZIERZE JEDN. EWID. 5 
GNIEWKOWO, DZIAŁKA NR EWIDENCJI 79/5A” 

 

Inwestor:  AS PRODUKT SEBASTIAN PASTUREK 
                                 ul. Dojazdowa 4,  87-103 Mała Nieszawka 
 
Założenia stanowią: 

− Projekt architektoniczny 
− Normy, normatywy i przepisy szczegółowe dotyczące tego typu instalacji 
− Uzgodnienia z Inwestorem 

 

II. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH: 

II.1. INSTALACJA WENTYLACJI 
 

II.1.1. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI 
 

Założenia i dane ogólne dla instalacji wentylacji: 
Parametry powietrza wewnętrznego przyjmowane do obliczeń zgodnie z PN-78/B-03421  
Dla okresu zimowego 
          •    temperatura powietrza w hali produkcyjnej i magazynowej  t = + 18°C  

          •    temperatura powietrza w pomieszczeniach biurowych, socjalnych t = + 20°C 

          •    temperatura powietrza w szatni, umywalni t = + 24°C 

          •    temperatura powietrza w sprężarkowni t = + 10°C 
          •    wilgotność względna w pomieszczeniach wynikowa 
          •    maksymalna prędkość powietrza 0,3 m/s 
Dla okresu letniego 
          •    temperatura powietrza w pomieszczeniach biurowych  t = + 25°C 
          •    temperatura powietrza w pozostałych pomieszczeniach wynikowa 

          •    wilgotność względną ϕ  wynikowa 
          •    maksymalna prędkość powietrza 0,3 m/s 
 

W części biurowo - socjalnej budynku projektuje się wentylację nawiewno - wywiewną 
w oparciu o rekuperator z odzyskiem ciepła. W części produkcyjno - magazynowej 
wentylacja realizowana będzie za pomocą aparatów grzewczo - wentylacyjnych z komorą 
mieszania i wentylatorów wywiewnych dachowych.  

W części biurowej projektuje się instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepła w oparciu o rekuperator stojący typu Mistral Pro 550EC, firmy 
Pro-Vent z wysokosprawnym wymiennikiem krzyżowym, przeciwprądowym. Rekuperator 
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będzie zlokalizowany w kotłowni na piętrze części biurowej. Czerpanie powietrza 
zewnętrznego będzie się odbywało za pomocą czerpni ściennej usytuowanej w ścianie 
zewnętrznej budynku, na wysokości ok. 3,0 nad poziomem terenu.  Na instalacji powietrza 
zewnętrznego należy zamontować przepustnicę odcinającą z siłownikiem, sterowaną 
otwórz/zamknij sygnałem załącz/wyłącz rekuperatora. Rekuperator posiada w wyposażeniu 
zabudowaną nagrzewnicę elektryczną wstępną do rozmrażania wymiennika ciepła w 
okresach zimowych. Na instalacji nawiewnej dodatkowo przewiduje się montaż kanałowej 
nagrzewnicy wtórnej elektrycznej, służącej do dogrzania powietrza w warunkach zimowych 
do temp. równiej temperaturze w pomieszczeniach (+20°C).  

 Na instalacji nawiewnej, wywiewnej, wyrzutowej oraz czerpnej należy zamontować 
kanałowe tłumiki akustyczne. Połączenie rekuperatora z instalacją wykonać za pomocą 
złączy elastycznych, które należy zaizolować akustycznie. 

 Układ automatycznego sterowania wentylacją zlokalizować w wybranym miejscu  
w niedalekiej odległości od rekuperatora. 

 Rekuperator wyposażony jest standardowo w by-pass umożliwiający bezpośrednie 
nawiewanie zewnętrznego powietrza w warunkach letnich nocą. 

 Nawiew oraz wywiew powietrza do/z pomieszczeń należy zrealizować w oparciu  
o zawory wentylacyjne zgodnie z rysunkami. Wyrzut zużytego powietrza będzie następował 
przez wyrzutnię dachową, wyprowadzoną na wysokość ok. 1m ponad dach budynku.  

 W celu swobodnego przepływu powietrza od pomieszczeń czystych do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych należy zaopatrzyć drzwi do tych pomieszczeń w kratki przepływowe, 
bądź zastosować podcięcia w drzwiach. 

 W związku z wydzieleniem p.poż. pomieszczenia kotłowni należy na przejściu 
kanałów wentylacyjnych przez ścianę pomieszczenia zastosować klapy p.poż. z 
wyzwalaczami topikowymi. 

 Odgałęzienia instalacji wyposażyć w jednopłaszczyznowe przepustnice regulacyjne. 

 W pomieszczeniu porządkowym oraz WC (które nie jest połączone z szatnią) 
przewiduje się wentylację mechaniczną wywiewną W2 i W3  realizowaną z zastosowaniem 
indywidualnych wentylatorów wywiewnych typu łazienkowego Silent 100 oraz Silent 300 
Plus. Wentylator obsługujący pomieszczenia gospodarcze przeznaczony jest do pracy 
ciągłej, natomiast działanie wentylatora obsługującego pom. WC przewiduje się jako 
okresowe, spięte z włącznikiem światła w pomieszczeniu. Wyłączenie wentylatora 
wywiewnego W3 powinno nastąpić z opóźnieniem czasowym w stosunku do włącznika 
światła. Wyrzut powietrza z układów wywiewnych W2 i W3  będzie  się odbywał wyrzutniami 
dachowymi.  Kompensacja powietrza usuwanego będzie się odbywała poprzez kratkę 
transferową zabudowaną w drzwiach lub w ścianie pomieszczenia.  

Pomieszczenie kotłowni gazowej będzie posiadało wentylację grawitacyjną. 

Dla pomieszczenia sprężarkowni projektuje się instalację wentylacji nawiewno - 
wywiewnej służącą do chłodzenia sprężarki kompresora. W pomieszczeniu będzie 
zamontowany kompresor o mocy sprężarki 15 kW. Ilość powietrza niezbędna do chłodzenia 
sprężarki będzie wynosiła 4500 m3/h. W celu zapewnienia wymaganej ilości powietrza 
świeżego do chłodzenia projektuje się czerpnię ścienną grawitacyjną o wymiarach 
1000x1000mm, którą należy zamontować na wysokości ok. 0,5m nad poziomem terenu. Od 
strony pomieszczenia otwór czerpny należy wyposażyć w żaluzję z ruchomymi lamelami, 
które pod wpływem podciśnienia będą otwierały się w stronę pomieszczenia. W czasie, gdy 
sprężarka nie będzie pracowała lamele będą zamykały otwór czerpny coograniczy 
wychłodzenie pomieszczenia w czasie przestojów. Powietrze chłodzące kompresor będzie 
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usuwane za pomocą grawitacyjnej wyrzutni dachowej o wymiarach 500x500mm 
posadowionej na cokole dachowym. Wyrzutnię należy usytuować bezpośrednio nad 
otworem wyrzutowym kompresora. Zaleca się podłączenie kanału wyrzutowego 
bezpośrednio do króćca wyrzutowego kompresora za pomocą złącza elastycznego. Wymiar 
złącza należy dopasować do wymiarów króćca wyrzutowego za pomocą kształtki 
wentylacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej. Na kanale wyrzutowym należy zabudować 
klapę zwrotną co będzie zapobiegało przepływom zwrotnym w czasie postoju kompresora. 
Kanał wyrzutowy należy zaizolować wełną mineralną z płaszczem z folii aluminiowej o 
grubości 30mm.  

W pomieszczeniu magazynu trocin przewiduje się wentylację grawitacyjną realizowaną 
za pomocą wywietrzaka grawitacyjnego Bora 160. Wywietrzak należy posadowić podstawie 
dachowej typu B-I, osadzonej na cokole dachowym. Od strony pomieszczenia kanał 
wywiewny pionowy zakończyć trójnikiem ze stali ocynkowanej . Króćce boczne Ø160 trójnika 
zakończyć siatką. Kanał wywiewny na przejściu dachowym zaizolować wełną mineralną o 
grubości 50mm. 

W pomieszczeniu magazynu wózków widłowych, gdzie będzie się odbywało również 
ich ładowanie projektuje się wentylację wywiewna grawitacyjną realizowaną z 
zastosowaniem wywietrzaka grawitacyjnego Bora 250. Wywietrzak należy posadowić 
podstawie dachowej typu B-I, osadzonej na cokole dachowym. Od strony pomieszczenia 
kanał wywiewny pionowy zakończyć trójnikiem ze stali ocynkowanej . Króćce boczne Ø250 
trójnika zakończyć siatką. Kanał wywiewny na przejściu dachowym zaizolować wełną 
mineralną o grubości 50mm. W pomieszczeniu będą ładowane maksymalnie 2 wózki 
widłowe wyposażone w baterie kwasowe typu 48V 6PzS 690Ah. Ładowanie będzie 
realizowane prostownikami o natężeniu 9,6A. Podczas ładowania dwóch baterii będzie 
następowało wydzielanie wodoru w ilości 0,05 m3/h. Całkowita kubatura pomieszczenia dla 
wózków wynosi 38,95 m3. Ilość wydzielanego wodoru będzie stanowiła 0,12% całkowitej 
kubatury pomieszczenia. Dolna granica wybuchowości wodoru wynosi 4% obj. zatem 
podczas normalnego użytkowania i ładowania wózków wartość ta nie będzie przekraczana. 
W celu zabezpieczenia w pomieszczeniu należy zastosować system detekcji gazowej z 
czujnikiem wodoru, zlokalizowanym pod stropem pomieszczenia, w pobliżu stanowisk 
ładowania wózków. System detekcji będzie się składał z centralki detekcji wodoru, czujnika 
oraz sygnalizatora optyczno - akustycznego. W przypadku, gdy odczyt czujnika wskaże 
zawartość wodoru w powietrzu na poziomie 30% DGW (dolnej granicy wybuchowości) 
system detekcji wodoru uruchamia sygnalizator optyczno - akustyczny oraz odcina zasilanie 
stanowisk ładowania akumulatorów wózków widłowych. Na etapie montażu stanowisk 
ładowania wózków należy skonsultować przyjęty system wentylacji pomieszczenia z 
dostawcą urządzeń.  

Dla pomieszczeń biurowych na parterze i na piętrze projektuje się układ klimatyzacji 
w oparciu o układ z bezpośrednim odparowaniem.  

Czynnikiem chłodniczym w układzie klimatyzacyjnym będzie ekologiczny czynnik 
chłodniczy R32. Instalację zaprojektowano w systemie „Multi Split” który charakteryzuje się  
podłączeniem kilku jednostek wewnętrznych do jednego agregatu skraplającego. Każda 
jednostka wewnętrzna jest połączona z agregatem zewnętrznym osobną nitką „freonowych” 
rur chłodniczych - wykonanych  z rur miedzianych lutowanych lutem twardym oraz 
izolowanych termicznie. 

W pomieszczeniach będzie istniała możliwość indywidualnego regulowania pracy 
„klimatyzatorów” w ramach zespołu klimatyzacyjnego przy użyciu sterowników 
bezprzewodowych. 

W pomieszczeniach zaprojektowano ścienne jednostki wewnętrzne klimatyzacji oraz 
przynależną do nich jednostkę zewnętrzną klimatyzacji zlokalizowaną na dachu budynku. 
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Instalację freonową prowadzoną na zewnątrz budynku dodatkowo zabezpieczyć 
aluminiowym płaszczem osłonowym (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi 
spowodowanymi przez czynniki atmosferyczne oraz przez zwierzęta) oraz stalowymi 
perforowanymi korytami elektroinstalacyjnymi (ochrona przed uszkodzeniami 
mechanicznymi). Wszystkie zaprojektowane w przedmiotowym budynku jednostki 
wewnętrzne i zewnętrzne klimatyzacji muszą zostać zakupione i zamontowane w ramach 
jednego systemu klimatyzacyjnego zastosowanego Producenta urządzeń klimatyzacyjnych. 
Wymagane parametry techniczne, jakim powinny charakteryzować się urządzenia 
klimatyzacyjne zostały określone w części graficznej opracowania.  

Należy odprowadzić skropliny z rekuperatora oraz jednostek wewnętrznych 
klimatyzacji do najbliższych pionów kanalizacji. Odejścia należy zasyfonować syfonami z 
blokadą antyzapachową. Dla jednostek wewnętrznych na instalacji odprowadzenia skroplin 
należy zastosować pompki skroplin. Instalację skroplin w miarę możliwości należy ukryć w 
sufitach podwieszanych lub w obudowie kanałów wentylacyjnych.  

Dla części produkcyjno - magazynowej budynku projektuje się instalację wentylacji 
realizowaną za pomocą aparatów grzewczo - wentylacyjnych z komorami mieszania oraz 
wentylatorów wywiewnych. 

Dla hali produkcyjnej przewiduje się montaż 3 aparatów typu LEO L2 z komorami 
mieszania, które będą dostarczały w sumie 5400 m3/h powietrza świeżego, co zapewni 2 
wymiany powietrza na godzinę w pomieszczeniu. Do usuwania powietrza wentylacyjnego z 
pomieszczenia zaprojektowano 3 wentylatory wywiewne dachowe typu UVO H3.0 o 
wydajności 1800 m3/h każdy. Aparaty te będą służyły przede wszystkim do wentylacji 
pomieszczenia, jak również częściowo będą pokrywały zapotrzebowanie ciepła w 
pomieszczeniu (temp. nawiewana przy nominalnym strumieniu powietrza zewnętrznego 
będzie kilka stopni wyższa (+23°C) niż projektowana obliczeniowa temp. w pomieszczeniu 
hali produkcyjnej(+18°C)). 

Dla hali magazynowej przewiduje się montaż 2 aparatów typu LEO L2 z komorami 
mieszania, które będą dostarczały w sumie 2700 m3/h powietrza świeżego, co zapewni 2 
wymiany powietrza na godzinę w pomieszczeniu. Do usuwania powietrza wentylacyjnego z 
pomieszczeń zaprojektowano 2 wentylatory wywiewne dachowe typu UVO H3.0 o 
wydajności 1350 m3/h każdy. Aparaty te będą służyły przede wszystkim do wentylacji 
pomieszczenia, jak również częściowo będą pokrywały zapotrzebowanie ciepła w 
pomieszczeniu (temp. nawiewana przy nominalnym strumieniu powietrza zewnętrznego 
będzie kilka stopni wyższa (+27°C) niż projektowana obliczeniowa temp. w pomieszczeniu 
hali produkcyjnej(+18°C)). 

Aparaty umożliwiają regulację strumienia powietrza zewnętrznego dostarczanego do 
pomieszczenia oraz jego temperatury. Komory mieszania będą wyposażone w filtry 
kasetonowe klasy EU3 oraz przepustnice regulacyjne na wlotach powietrza świeżego i 
recyrkulacyjnego. Wszystkie aparaty grzewczo - wentylacyjne, wentylatory wywiewne 
dachowe oraz aparaty grzewcze (bez komór mieszania) będą sterowane z centralnego 
sterownika typu T-box w każdym z pomieszczeń, który umożliwia regulację temperatury 
powietrza nawiewanego, zmiany prędkości obrotowej wentylatorów oraz ustawienia pracy 
aparatów zgodnie z harmonogramem czasowym. 

Aparaty grzewczo - wentylacyjne należy podwiesić w hali na wysokości ok. 3 - 3,5m 
nad poziomem posadzki, z wykorzystaniem konstrukcji wsporczych.  

II.1.2. INFORMACJE OGÓLNE 
 
 Budynek w całości stanowi jedną strefę p.poż., wydzielone jest jedynie 
pomieszczenie kotłowni gazowej. Na przejściach instalacji przez przegrody wydzielające 
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strefę należy zamontować  klapy p.poż. na instalacji wentylacji z wyzwalaczami topikowymi. 
Zabudowę klap wykonać w ścianie lub stropie oddzielenia p.poż. lub na kanale 
wentylacyjnym możliwie najbliżej w/w przegrody, a odcinek od klapy do przegrody obudować 
na odporność ogniową. 
 Instalacje należy wyposażyć w kanałowe tłumiki akustyczne na układach, gdzie nie 
zabudowano tłumików w centrali wentylacyjnej. 

Należy odprowadzić skropliny z rekuperatorów do najbliższych pionów kanalizacji. 
Odejścia należy zasyfonować syfonami z blokadą antyzapachową. 
  
  
II.1.3. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI. 
 

Montaż instalacji 

 Aparaty wentylacyjne należy montować w hali produkcyjnej i magazynowej z 
zastosowaniem uchwytów systemowych lub wykonanych warsztatowo, mocowanych do 
konstrukcji wsporczych pozwalających na podwieszenie aparatów we wskazanych 
miejscach. Konstrukcje wsporcze dla aparatów należy powiązać z istniejącymi elementami 
konstrukcji budynku. 

  Instalację wentylacji wykonać z przewodów ze stali ocynkowanej izolowanej 
termicznie. 

 Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem 
plastycznym np. wełną mineralną firmy ROCKWOOL. Kanały wentylacyjne muszą mieć 
gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być wykonane aerodynamicznie. 
Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodować dodatkowych 
drgań i hałasu. Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi wewnątrz kształtek. 
Łączenie kanałów okrągłych za pomocą złączek z uszczelkami gumowymi. 

Wszystkie instalacje muszą być wykonane w klasie szczelności i wytrzymałości na 
podciśnienie zgodnie ze sprężami wentylatorów projektowanych układów. Regulacja ilości 
powietrza wentylującego odbywać się będzie za pomocą przepustnic regulacyjnych 
bezpośrednio na elementach wywiewnych, jak i za pomocą przepustnic regulacyjnych. 

Instalację wykonać w klasie szczelności B. 
W kanałach należy wykonać otwory rewizyjne o wielkości i wzajemnych odległościach 

zgodnie z normą PN-EN 12097:2007 „Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania 
dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci 
przewodów” oraz zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wentylacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt 5. Wszystkie rewizje należy 
wykonać i zlokalizować zgodnie z odpowiednimi rysunkami a następnie oznakować. 

Wszystkie kanały i kształtki wentylacyjne montować na zawiesiach instalacyjnych  
z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach należy wykonać podkładki z gumy. 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Instalacji Wentylacyjnych”, Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z 
wytycznymi producentów. W oparciu o DTR urządzeń wentylacyjnych oraz DTR urządzeń 
technologicznych Inwestora należy sporządzić instrukcje obsługi instalacji wentylacyjnych 
wraz z planem serwisowania i przeglądów urządzeń. 

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” 
określonych na podstawie PN-EN 12599. 

 
Wytyczne eksploatacji. 

Przed oddaniem instalacji do użytku należy przeszkolić wyznaczony personel w 
zakresie obsługi całego systemu wentylacyjnego. Wszystkie urządzenia należy 
konserwować i eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi i DTR dostarczonymi wraz  
z urządzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia 
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okresowych przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis. 
Instalację wentylacji należy poddawać okresowej kontroli stanu higienicznego przez 
wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej niż co rok, w razie konieczności dokonać czyszczenia 
układu. 

 
Izolacja termiczna. 

Instalacja wywiewna nie wymaga wykonania izolacji termicznej, za wyjątkiem 
fragmentów instalacji prowadzonych przez przestrzenie nieogrzewane, a także w pobliżu 
przejść dachowych i w szachtach. Zaleca się również izolację pozostałych kanałów 
wentylacyjnych wywiewnych ze względów akustycznych. 

Wszystkie instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej izolować termicznie z 
zastosowaniem wełny mineralnej na bazie folii aluminiowej zbrojonej, np. ALU-MAT firmy 
Rockwool o grubości dobranej odpowiednio do temperatury powietrza otoczenia). Izolację 
kanału prowadzonego na zewnątrz budynku pokryć dodatkowo płaszczem z blachy 
aluminiowej. 

Przewody wentylacyjne należy zaizolować wełną mineralną o określonej grubości wg 
poniższego zestawienia: 
- dla instalacji nawiewno-wywiewnej na przewodzie nawiewnym i wywiewnym – 20mm; 
- na przewodach czerpnych prowadzonych wewnątrz pomieszczeń ogrzewanych – 50mm; 
- dla instalacji nawiewno-wywiewnej na przewodzie wyrzutowym – 30mm. 

 
 

Rozruch instalacji wentylacji 

Z systemu wentylacji mechanicznej wyciągowej nie należy korzystać w trakcie trwania 
budowy, ponieważ grozi to zanieczyszczeniem instalacji (przewodów wentylacyjnych 
i wentylatorów). Instalację zaleca się uruchomić po zakończeniu wszystkich robót 
związanych z wytwarzaniem zanieczyszczeń pyłowych.  

Wykonaną instalację wentylacji należy poddać próbie szczelności. Próbę szczelności 
systemu wentylacyjnego należy przeprowadzić na podstawie PN-EN 12237:2005 dla 
kanałów i kształtek okrągłych oraz PN-EN 1507:2009 dla kanałów prostokątnych. Wszystkie 
instalacje muszą być wykonane w klasie szczelności i wytrzymałości na podciśnienie 
zgodnie ze sprężami wentylatorów projektowanych układów. Regulacja ilości powietrza 
wentylującego odbywać się będzie za pomocą przepustnic regulacyjnych bezpośrednio na 
elementach wywiewnych.  Instalację wykonać w klasie szczelności B. 

Po pierwszym rozruchu system wymaga sprawdzenia przepływów na elementach 
wentylacyjnych i wprowadzenia ewentualnych korekcji przepływów.  

Zaleca się, by instalator podczas regulacji wentylatora ustawił go na najmniejszą 
możliwą prędkość gwarantującą wymagany przepływ powietrza na najbardziej oddalonej od 
niego kratce. 

We wszystkich przypadkach instalator przeprowadza regulację systemu przy 
kompletnym systemie wentylacyjnym (zamontowanych kratkach i wyrzutni) oraz przy 
zakończonych pracach budowlanych (istniejących wszystkich ścianach działowych). 

Podczas regulacji wszystkie okna i drzwi muszą znajdować się w pozycji zamkniętej. 
Przed przystąpieniem do regulacji należy sprawdzić, czy wentylator działa poprawnie (czy 
nie wytwarza nadmiernego hałasu lub wibracji). 

Przy systemie wyposażonym w anemostaty (zawory powietrzne) regulację należy 
rozpocząć od ustawienia anemostatów we wstępnej określonej w projekcie pozycji. Kolejnym 
krokiem jest regulacja prędkości obrotowej wentylatora, której zadaniem jest ustawienie 
wentylatora na minimalnej prędkości, przy której wydatek całkowity jest równy projektowemu.  

Następnie należy zmieniać ustawienia anemostatów. Należy odkręcać talerz 
regulacyjny w kratkach posiadających niewystarczający przepływ powietrza (w celu 
zwiększenia otworu wentylacyjnego) i dokręcać w kratkach o nadmiernym przepływie. 
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Każdorazowo po zmianie położenia talerzy regulacyjnych należy mierzyć wydatki na 
wszystkich kratkach. Zaleca się zakończyć regulację w momencie, gdy wydatki wszystkich 
kratek są zgodne z projektowymi.  

Po zakończeniu procesu regulacji systemu należy spisać protokół zawierający 
pomierzone wydatki. 

 
II.1.4. ZAŁOŻENIA BRANŻOWE - WYTYCZNE DO REALIZACJI INNYCH OPRACOWAŃ. 

Branża budowlano - konstrukcyjna. 

Należy wykonać: 
• przebicia w ścianach, 
• konstrukcje wsporcze pod aparaty wentylacyjne, kominy powietrzno - spalinowe, 
• konstrukcje wsporcze pod agregat skraplający; 
• cokoły dachowe pod wyrzutnie dachowe; 
• zabudowę kanałów wentylacyjnych płytami G-K. 

 
Branża elektryczna. 

Należy doprowadzić energię elektryczną do odbiorników wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych. Wartości energii elektrycznej zostały podane na rysunkach. 

 

Układ 
Moc silnika, 

kW 
Moc nag.; 

kW 
Zasilanie, V Ilość Urządzenie wentylacyjne/klimatyzacyjne 

WENTYLACJA 

N1W1 
0,34 1,6 230 1 

Rekuperator nawiewno - wywiewny z wymiennikiem 
przeciwprądowym, wentylatorem nawiewnym i 

wywiewnym, filtrami G4, zabudowaną nagrzewnica 
elektryczną wstępną typ  Mistral PRO 550 EC + 

nagrzewnica elektryczna wstępna PTC  

- 1,2 230 1 Nagrzewnica elektryczna wtórna typ PTC 

W2 0,008 - 230 1 Wentylator wywiewny typu łazienkowego Silent 100 

W3 0,017 - 230 1 
Wentylator wywiewny typu łazienkowego Silent 300 

Plus 

AGW 0,34 - 230 5 
Aparat grzewczo wentylacyjny typ LEO L2 + KML z 

komorą mieszania  

WD 0,32 - 230 5 Wentylator dachowy wywiewny UVO H 3.0 EC Ø250 

KLIMATYZACJA  

K1.JW1 - - 230 1 Klimatyzator ścienny typu MV-H07BIF 
K1.JW2 
K1.JW3 

- - 230 2 Klimatyzator ścienny typu MV-H18BIF 

K1.JZ 3,59 - 230 1 
Agregat skraplający systemu Multi Split typu MV-

E42BI 

- 0,016   230 3 
Pompki skroplin dla jednostek wewnętrznych 
klimatyzatorów typ Mini orange (konieczność 

zamontowania ocenić w trakcie prac budowlanych) 
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II.1.5. Sterowanie i AKPiA. 

Sterowanie instalacji wentylacji realizować w oparciu o rozwiązania dostarczane 
przez producenta urządzenia (Pro-Vent, Venture Ind. ).  

W przypadku wentylatora typu łazienkowego dla pomieszczenia WC zastosować 
sterowanie spięte z włącznikiem światła, ze zwłoką czasową. 

W przypadku wentylatora typu łazienkowego dla pomieszczenia gospodarczego należy 
spiąć go elektrycznie z rekuperatorem N1W1. 

Sterowanie instalacji klimatyzacji realizować w oparciu o rozwiązania dostarczane 
przez producenta urządzenia (Sinclair).  

 
W przypadku aparatów wentylacyjnych należy zastosować jeden sterownik dla 

każdego pomieszczenia przeznaczony do tego typu urządzeń dostarczany przez producenta 
aparatów. 

Aparaty wentylacyjne z komorami mieszania powinny pracować w sposób ciągły 
podczas używania hali, powinny być uruchamiane na godzinę przed przyjściem 
pracowników.  

 
Wszystkie aparaty grzewczo - wentylacyjne, wentylatory wywiewne dachowe oraz 

aparaty grzewcze (bez komór mieszania) będą sterowane z centralnego sterownika typu T-
box, który posiada m. innymi funkcje: 

- kalendarza tygodniowego, możliwość zdefiniowania parametrów i stanów pracy w 
poszczególne dni tygodnia 

- lokalna regulacje temperatury i selektywna praca urządzeń przy współpracy z 
czujnikami temperatury przy urządzeniach,  

- zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe pomieszczenia 
- wizualizacja stanów pracy oraz alarmów urządzeń.  

 
 

II.1.5. WYTYCZNE BHP I P.POŻ. 

Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz.II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 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. 
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II.2. INSTALACJA OGRZEWANIA 
 

II.2.1. OPIS INSTALACJI OGRZEWANIA 

Projektuje się instalację ogrzewania dla budynku produkcyjno - magazynowego wraz 
z częścią biurowo - socjalną wraz ze źródłem ciepła w oparciu o kotły kondensacyjne 
gazowe (wg. punktu II.3 opisu technicznego) zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni na 
kondygnacji piętra w części biurowo - socjalnej budynku.   

Projekt obejmuje wykonanie instalacji grzewczej, dwururowej dla zasilania 
grzejników, aparatów grzewczych, grzewczo - wentylacyjnych, kurtyn powietrznych oraz na 
potrzeby c.w.u. Woda grzewcza dla instalacji wytwarzana będzie w kotłowni gazowej.   

W kotłowni jako źródła ciepła zaprojektowano kaskadę dwóch kotłów gazowych 
wodnych, niskotemperaturowych, kondensacyjnych typu Eco Therm Plus WGB110 o mocy 
110 kW każdy firmy BRÖTJE. Sumaryczna moc grzewcza kotłowni będzie wynosiła 220kW.  

Dla potrzeb grzewczych budynku czynnik grzewczy będzie doprowadzony z kotłowni 
do rozdzielacza c.o. Projektuje się trzy obiegi instalacji grzewczej: 

 
- obieg co nr 1–zasilanie grzejników w części biurowo - socjalnej - 10,0 kW 

- obieg co nr 2 - zasilanie aparatów G-W i kurtyn powietrznych - 210 kW(*) 

- obieg cwu - zasilanie zasobnika cwu o poj. 400 litrów - 30 kW (**) 

(*) moc obiegu grzewczego uwzględnia pokrycie zapotrzebowania dla jednego 
zestawu kurtyn powietrznych przy bramie wjazdowej jednocześnie. 

(** )obieg cwu będzie pracował w priorytecie  

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła:  – 220 kW 
 

Parametry czynnika grzewczego będzie wynosił  70/50ºC.   
Każdy obieg wyposażony będzie w pompę obiegową, armaturę regulacyjną i 

odcinającą przy rozdzielaczu (wydana w opracowaniu kotłowni).  

Instalację grzewczą projektuje się z rur wielowarstwowych typu PE/AL/RT np. typu 
MLC firmy Uponor zaizolowanych termicznie. Rurociągi rozprowadzające wodę grzewczą 
prowadzone będą w bruzdach ściennych, w przestrzeni stropu podwieszanego lub w 
posadzce pomieszczeń w części biurowej. Rurociągi rozprowadzające należy prowadzić przy 
ścianach hali produkcyjnej i magazynowej na wysokości ok. 3,5m nad posadzką.  Instalację 
należy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku źródła ciepła. 

 
Zasilanie grzejników: 

Zasilanie grzejników w części biurowo - socjalnej będzie realizowane jednym 
obiegiem grzewczym, wyposażonym w pompę obiegową, trójdrogowy zawór regulacyjny i 
zawór równoważący przy głównym rozdzielaczu w kotłowni. 

Rozprowadzenie czynnika grzewczego do poszczególnych grzejników w części 
biurowo - socjalnej zostało zaprojektowane siecią przewodów zlokalizowanych przy ścianach 
oraz w posadzkach. Jako elementy grzejne dla pomieszczeń zostały zaprojektowane 
grzejniki stalowe, płytowe, dolnozasilane standardowe lub pionowe np. typu Cosmo firmy 
V&N oraz grzejniki łazienkowe np. CosmoArt firmy V&N. 

Każdy grzejnik posiada możliwość odcięcia go od instalacji poprzez zespoły 
przyłączeniowe. Regulacja temperatury pomieszczeń za pomocą głowic termostatycznych z 
zabezpieczeniem przed demontażem oraz zmianą nastawy montowanych na grzejnikach. 
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Zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi zapewnią indywidualne sterowanie 
procesami rozdziału i dostawy energii cieplnej do poszczególnych grzejników, mając na celu 
utrzymanie temperatur wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach w żądanej wysokości 
odpowiadającej rzeczywistym potrzebom lub życzeniom użytkowników. Grzejniki pokryją 
zapotrzebowanie ciepła do normowej temperatury. 

Nagrzewnice wodne aparatów grzewczo - wentylacyjnych: 

W części produkcyjno - magazynowej ogrzewanie będzie realizowane z 
zastosowaniem aparatów grzewczo - wentylacyjnych pracujących na powietrzu obiegowym 
oraz częściowo przez aparaty wentylacyjne z komorami mieszania ( temperatura nawiewana 
przez te aparaty będzie kilka stopni wyższa niż obliczeniowa temperatura w hali produkcyjnej 
i magazynowej). Dodatkowo przy bramach wjazdowych przewidziano montaż kurtyn 
powietrznych pionowych z nagrzewnicami wodnymi. Kurtyny będą uruchamiane w momencie 
otwarcia się bram i będą zapobiegały wychłodzeniu pomieszczeń. Po zamknięciu się bramy 
kurtyny pozostaną wyłączone - ich działanie będzie czasowe.  

W hali produkcyjnej przewiduje się montaż trzech aparatów grzewczych pracujących 
na powietrzu obiegowym typu LEO L2 + KF L z dodatkową komorą filtracyjną (stanowiące 
zabezpieczenie wymiennika z uwagi na możliwe zapylenie w pomieszczeniu) o łącznej mocy 
grzewczej 3 x 11,8kW = 35,4kW. Dodatkowo przewiduje się montaż dwóch zestawów kurtyn 
powietrznych w układzie stojącym przy każdej z bram wjazdowych. Przy każdej bramie 
należy zamontować dwie kurtyny typu Elis - G-W-200 o wysokości 2,0m oraz Elis -G-W-150 
o wysokości 1,5m co zapewni zabezpieczenie przed wychłodzeniem na całej wysokości 
bramy zjazdowej (3,5m). Moc grzewcza jednego zestawu kurtyn będzie wynosiła 
17,5kW+15,7kW = 33,2kW.  

W hali magazynowej przewiduje się montaż jednego aparatu grzewczego 
pracującego na powietrzu obiegowym typu LEO L2 + KF L z dodatkową komorą filtracyjną 
(stanowiące zabezpieczenie wymiennika z uwagi na możliwe zapylenie w pomieszczeniu) o 
mocy grzewczej 3 x 11,8kW = 35,4kW. Dodatkowo przewiduje się montaż dwóch zestawów 
kurtyn powietrznych w układzie stojącym przy każdej z bram wjazdowych. Przy każdej 
bramie należy zamontować dwie kurtyny typu Elis - G-W-200 o wysokości 2,0m oraz Elis -G-
W-150 o wysokości 1,5m co zapewni zabezpieczenie przed wychłodzeniem na całej 
wysokości bramy zjazdowej (3,5m). Moc grzewcza jednego zestawu kurtyn będzie wynosiła 
17,5kW+15,7kW = 33,2kW.  

Instalacja grzewcza obiegu zasilania aparatów grzewczych, grzewczo - 
wentylacyjnych oraz kurtyn została zaprojektowana uwzględniając sumaryczną moc 
wszystkich urządzeń zasilanych z obiegu grzewczego wynosząca 263,9kW tj. średnice 
rurociągów, jednak przy doborze mocy źródła ciepła uwzględniono niejednoczesność i 
czasowość pracy kurtyn powietrznych przy bramach. Moc źródła ciepła uwzględnia 
jednoczesną pracę jednego zestawu kurtyn przy maksymalnym obciążeniu obiegu 
grzewczego ( 210 kW).  

Zasilanie aparatów grzewczo wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych w hali 
produkcyjnej i magazynowej będzie realizowane jednym obiegiem grzewczym, 
wyposażonym w pompę obiegową i zawór równoważący przy głównym rozdzielaczu w 
kotłowni.  

Przy każdym wymienniku w aparacie grzewczym z komorą mieszania i bez komory 
oraz przy wymienniku kurtyny powietrznej  należy zabudować zawory odcinające i 
odpowietrzające, zawór regulacyjny 3-drogowy oraz zawór równoważący na powrocie 
czynnika grzewczego. Zawór trójdrogowy zlokalizowany na przewodzie zasilającym 
wymiennik w czynnik grzewczy.  

Lokalizacja urządzeń zgodnie z rzutami instalacji 
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Dane szczegółowe instalacji c.o. 

Maksymalne ciśnienie pracy w instalacji: 0,3 MPa 

Strefa klimatyczna: III (zima) 

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna: te = -20°C 

Rodzaj ogrzewania: dwururowy 

System ogrzewania: wodny, pompowy 

 
Instalacja grzewcza będzie zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia w instalacji 

poprzez membranowy zawór bezpieczeństwa oraz przeponowe naczynie wzbiorcze 
(elementy ujęte w projekcie kotłowni gazowej). 

 
II.2.2. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI 

Montaż instalacji 

Instalację c.o. projektuje się z rur wielowarstwowych typu PE/AL/RT np. rury 
systemowe MLC prod. Uponor zaizolowanych termicznie. Rurociągi rozprowadzające wodę 
grzewczą w części biurowo - socjalnej prowadzone będą w bruzdach ściennych lub w 
posadzce pomieszczeń. Rurociągi rozprowadzające należy prowadzić przy ścianach hali 
produkcyjnej i magazynowej na wysokości ok. 3,5m nad posadzką. Przewody układać ze 
spadkiem 3‰ w kierunku źródła ciepła.   

Rurociągi MLC prod. Uponor zbudowane są z zgrzewanej w sposób ciągły rury 
aluminiowej do której od zewnątrz i wewnątrz wtłoczono warstwę odpornego na 
podwyższoną temperaturę polietylenu PE-RT (wg DIN 16833). Zastosowanie warstwy 
aluminium daje rurze większe możliwości montażu łącząc zalety rur metalowych i 
tworzywowych – łatwość i szybkość montażu, trwałość oraz mniejszą wydłużalność 
termiczną w stosunku do rur tworzywowych jednorodnych.  

Rury odporne są na dyfuzje tlenu i produkowane są wg normy PN-EN ISO 21003 
Maksymalna temperatura pracy wynosi 95°C, współczynnik chropowatości rur wynosi 
k=0,0004mm. 

Do łączenia rur o średnicach 16mm  - 75 mm należy stosować złączki systemowe 
zaprasowywane S-press w wykonaniu tworzywowym, bądź mosiężnym wyposażone  w 
funkcję testu próby szczelności (zgodne z atestem DVGW W 534) – gwarancja uniknięcia 
błędów montażowych (połączenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania) .  

Przy średnicach 16-32mm konstrukcja kształtki umożliwia wykonanie połączenia bez 
fazowania rury. 

Alternatywnie dla większych średnic projektuje się system złączek modułowych RS w 
zakresie średnic 63-110 mm . 

Montaż systemu może odbywać się w temperaturach od -10°C do +40 °C . 
W najwyższych punktach przewidziano odpowietrzenie za pomocą automatycznych 

odpowietrzników, a w najniższych punktach odwodnienie za pomocą spustów składających 
się ze złączki do węża i korka. Przed odpowietrznikiem automatycznym należy zamontować 
zawór kulowy. 

Przejścia przez ściany i stropy należy zabezpieczyć w tulejach ochronnych 
wypełnionych materiałem plastycznym. 

Przewody instalacji grzewczej należy zaizolować otuliną z pianki polietylenowej. 
Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP 

Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003r. („Bezpieczeństwo i higiena pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych”), wg. obowiązujących norm i przepisów oraz warunków 
technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak również wymogów producentów 
lub dostawców poszczególnych urządzeń. 
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Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie z 
dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz wytycznymi 
producentów. Należy sprawdzić zgodność zamówionych i zakupionych elementów i 
urządzeń z zawartymi dokumentacji. Należy zwrócić uwagę na kompletność dostaw, czy nie 
mają uszkodzeń, a montażi uruchomienie poszczególnych instalacji oraz urządzeń należy 
zlecić wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. 
Podczas montażu należy przestrzegać następujących przepisów: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dziennik Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi 
późniejszymi zmianami). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r. 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.Część E: 
Roboty instalacyjne Zeszyt 3”. Instalacje ogrzewcze ITB 2012.  

 

Wytyczne eksploatacji 

Wszystkie urządzenia należy konserwować i eksploatować zgodnie z instrukcjami 
obsługi dostarczonymi wraz z urządzeniami. Należy przestrzegać czystości wody. Pod 
względem własności fizyko-chemicznych woda powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-93/C-04607.  

Nie opróżniać instalacji z wody na czas dłuższy niż to konieczne. 
Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych 

przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis. 
 

Próby instalacji 

Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. Przed 
rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń 
instalacji, które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany 
ciśnienia w najwyższym punkcie instalacji konieczne jest podłączenie manometru z 
dokładnością odczytu 0,01MPa. Przygotowana do próby instalacje należy wypełnić wodą i 
odpowietrzyć. Ciśnienie próbne podnieść do 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, jednak 
nie więcej niż 0,9MPa. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 min należy 
dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 min. W ciągu następnych 30 min 
próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06MPa. Bezpośrednio po badaniu wstępnym 
należy przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie pozostałe po 
próbie wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania próby 
należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń.  

Po zakończeniu próby z wynikiem pozytywnym instalację należy dokładnie wypłukać 
oraz sporządzić protokół z przeprowadzonej próby. Na zakończenie wszystkich prac 
montażowych  
i zakończonych próbach ciśnieniowych należy przeprowadzić odbiór końcowy. Prace 
odbiorowe należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych. Część E: Roboty instalacyjne Zeszyt 3”. Instalacje ogrzewcze ITB 
2012. Protokół końcowy wraz z protokołami częściowymi i protokołami z prób szczelności 
przekazać Inwestorowi. 
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Zabezpieczenia antykorozyjne 

Wszelkie części stalowe pomalować farbą ochronną. Pierwsze malowanie rurociągów 
przeprowadzić przed montażem zabezpieczając je przed korozją na czas składowania. 
Kolejne malowanie rurociągów wykonać po przeprowadzeniu montażu i wykonaniu prób 
szczelnościowych. Malowanie konstrukcji stalowych, jak podwieszenia i podparcia, wykonać 
farbą podkładową do gruntowania (np. CEKOR-R) przed montażem, malowanie 
powierzchniowe po montażu. Powierzchnie pod malowanie powinny być odtłuszczone, 
suche i oczyszczone ręcznie szczotkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne 
oczyszczenie szwów spawalniczych, ostrych krawędzi, złącz i miejsc trudno dostępnych. 
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być  pozbawiona  smarów, olejów, soli, 
kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń. Do odtłuszczenia powierzchni stalowych można 
zastosować ksylen, benzynę lakową lub stosowany do rozcieńczania wyrobów lakierniczych 
rozpuszczalnik. Konstrukcje stalowe malować farbą podkładową (np. CEKOR-R), a 
następnie emalią ftalową lub inną nawierzchniową stosowaną do metali.  

Rurociągi stalowe dwukrotnie malować farbą podkładową (np. CEKOR-R), do 
malowania nawierzchniowego a następnie dwukrotne malowanie emalią ftalową ogólnego 
stosowania  
w odpowiednim kolorze. 

Malowanie rurociągów wymienionymi farbami przeprowadzić według instrukcji 
producentów. Temperatura w czasie malowania nie może być niższa niż +5ºC, 
a powierzchnia malowana nie może mieć temperatury wyższej niż +40ºC. Warstwa farby 
powinna być równa, gładka i bez zacieków. 

 
Izolacja termiczna 

Izolację termiczną należy wykonać z otuliny typu Thermaflex FRZ firmy Thermaflex. 
Wykonanie izolacji przewodów centralnego ogrzewania należy rozpocząć po 

uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego 
zabezpieczenia antykorozyjnego  powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Powierzchnia rury, na której będzie wykonywana izolacja powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Otuliny termoizolacyjne powinny być ułożone „na styk” i 
powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji 
wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny się 
pokrywać. Styki elementów izolacji należy zabezpieczyć odpowiednią taśmą zalecaną przez 
producenta izolacji.  

Uwaga: 
Grubość materiału izolacyjnego podano dla materiału o współczynniku przenikania 

ciepła 0,035 W/(mK). Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku 
przenikania ciepła należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

 
Przewody instalacji grzewczej należy zaizolować otuliną z pianki polietylenowej lub z 

wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej zgodnie z WT. 
Grubość izolacji dla przewodów c.o. (zasilanie/powrót) wynosi: 
 

Średnica rurociągu  Minimalna grubość izolacji [mm] 

(materiał o wsp. λ=0,035 W/mK) 

DN15 20 

DN20-DN25 30 
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Średnica rurociągu  Minimalna grubość izolacji [mm] 

(materiał o wsp. λ=0,035 W/mK) 

DN32 40 

DN40 45 

DN50 55 

DN65 70 

DN80 90 

DN100 110 

DN125 100 

Na izolacji rurociągów grzewczych w kotłowni wykleić barwne strzałki z zaznaczeniem 
kierunku przepływu. 

Rurociągi prowadzone w komponentach budowlanych należy zaizolować otuliną o 
grubości 9 mm, rurociągi prowadzone w podłodze izolować otuliną o grubości 6 mm.  

 

II.2.3. ZAŁOŻENIA BRANŻOWE - WYTYCZNE DO REALIZACJI INNYCH OPRACOWAŃ 

Branża budowlano – konstrukcyjna. 

W zakresie branży budowlano konstrukcyjnej należy wykonać: 

− konstrukcje wsporczą pod urządzenia grzewcze; 

− przebicia w ścianach i stropach; 

− mocowanie i podwieszenie rurociągów grzewczych 

− zapewnienie dostępu do urządzeń w celach serwisowych. 

Branża elektryczna. 

Należy doprowadzić energię elektryczną do urządzeń: 

Moc silnika, kW Zasilanie, V Ilość Urządzenie wentylacyjne/klimatyzacyjne 

0,33 230 4 
Aparat grzewczo - wentylacyjny pracujący na 

powietrzu obiegowym typ LEO L2 + KF L   

1,00 230 3 Kurtyna powietrzna pionowa Elis G-W-200 

0,69 230 3 Kurtyna powietrzna pionowa Elis G-W-150 

 

II.2.4. WYTYCZNE BHP I P.POŻ. 

Projektowana instalacja nie stwarza zagrożenia pożarowego. Podczas wykonawstwa 
stosować się do przepisów zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji 
COBRTI – Instal 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. 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać właściwe 
atesty higieniczne, p.poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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Przejścia rurociągów grzewczych przez ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczyć 
obejmami ogniochronnymi typu CFS-C-P.  

 
II.2.5. OBLICZENIA 

Obliczenie strat ciepła budynku 

Założenia do obliczeń: 

System ogrzewania: wodne, pompowe 

Strefa klimatyczna: III, tz = -20°C 

Zestawienie współczynników przenikania ciepła U [W/m2K] 
1. Ściana zewnętrzna    U = 0,23W/m2K 
2. Ściana wewnętrzna 12cm   U = 1,55 W/m2K 
3. Podłoga na gruncie    U = 0,25W/m2K 
4. Okna                       U = 0,90W/m2K 
5. Drzwi      U = 1,20W/m2K 
6. Bramy      U = 1,50W/m2K 
7. Strop wewnętrzny                U = 0,70W/m2K 
8. Stropodach     U = 0,18W/m2K 

 
Sposób wykonania obliczeń: 
Obliczenia strat ciepła pomieszczeń, obliczenia hydrauliczne i regulację w całości wykonano 
pakietem programów InstalSoft, zgodnie z normą PN-EN 12831. 

LEGENDA: 

Φ [W] - OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO POMIESZCZENIA 

Φwym [W] - ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO POMIESZCZENIA PO UWZGLĘDNIENIU 
PRZENIESIENIA STRAT DO SĄSIEDNICH POMIESZCZEŃ 

Φgrz [W] - WARTOŚC ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W POMIESZCZENIU DO 
POKRYCIA PRZEZ GRZEJNIKI 

Wynik.Φgrz [W] - RZECZYWISTA MOC GRZEWCZA DOBRANYCH GRZEJNIKÓW W 
POMIESZCZENIU 

 

  Symbol 
Pomieszczenia 

θi 
[°C] 

Liczba 
grzejników 

Φ 
[W] 

Φwym 
[W] 

Φgrz 
[W] 

Wynik. 
Φgrz 

[W] 

Pokrycie 
strat 
[%] 

Kondygnacja 0, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku 01 
0.1 (Σ = 2) 18 1 k 1736 1748 1748 1870 107 

0.10 18 8 k 10789 10789 0 142100 1317 
0.11 (Σ = 2) 18 7 k 17447 17447 0 121800 698 

0.12 7 BRAK 0 0 0 0   
0.13 10 1 k 958 958 958 1400 146 
0.2 20 1 k 512 512 512 567 111 
0.3 19 BRAK 0 0 0 0   
0.4 18 BRAK 0 0 0 0   
0.5 20 BRAK 21 0 0 0   
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  Symbol 
Pomieszczenia 

θi 
[°C] 

Liczba 
grzejników 

Φ 
[W] 

Φwym 
[W] 

Φgrz 
[W] 

Wynik. 
Φgrz 

[W] 

Pokrycie 
strat 
[%] 

0.6 24 1 k 359 361 361 418 116 
0.7 24 1 k 476 476 476 513 108 
0.8 24 1 k 537 541 541 637 118 
0.9 20 1 k 395 398 398 453 114 

Kondygnacja 2, Rzędna 2,8m, Jednostka budynku 01 
0.1 (↕) - - - - - - - 
0.10 18 BRAK 27024 27024 0 0 0 

0.11 (↕) - - - - - - - 
1.1 16 1 k 1132 1132 1132 1276 113 
1.2 20 1 k 890 890 890 1069 120 
1.4 20 1 k 903 903 903 1073 119 
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II.3. KOTŁOWNIA GAZOWA  
 

II.3.1. OPIS TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ 

Projektowana kotłownia zlokalizowana będzie w wydzielonym pomieszczeniu na piętrze 
budynku.  Wysokość pomieszczenia kotłowni w świetle od posadzki do stropu – 2,50m. 

 
Kotły gazowe: 

W kotłowni jako źródła ciepła zaprojektowano kaskadę dwóch kotłów gazowych 
wodnych, niskotemperaturowych, kondensacyjnych typu Eco Therm Plus WGB110E o 
mocy 110 kW firmy BRÖTJE. Całkowita moc kotłowni będzie wynosiła 220 kW i będzie 
obsługiwała następujące obiegi grzewcze: 

- obieg cwu - zasilanie zasobnika cwu o poj. 400 litrów - 30,0 kW (*) 

- obieg grzejnikowy dla części biurowo - socjalnej  - 10,0 kW 

- obieg zasilania aparatów g-w i kurtyn powietrznych w cześci produkcyjno - magazynowej 
    - 210,0 kW 

(*)  obieg cwu będzie pracował w priorytecie  

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła:  –  220,0 kW 
Do sterowania pracą kotłów gazowych i obiegów grzewczych przewidziano automatykę 

producenta kotła – regulatory naścienne  ISR-ZR. 
Obieg kotłów i obiegi grzewcze będą separowane zwrotnicą hydrauliczną MH65prod. 

Meibes. 
Odprowadzenie spalin z kaskady kotłów indywidualnymi kominami powietrzno - 

spalinowymi stalowymi Ø110/160w systemie odprowadzenia spalin prod. Wadex. Kominy 
powietrzno - spalinowe należy wyprowadzić ponad dach budynku. Czerpanie powietrza do 
spalania z zewnątrz. 

Kotły gazowe zabezpieczone będą przed wzrostem ciśnienia w instalacji zaworami 
bezpieczeństwa typu 1915 firmy SYR (każdy kocioł będzie wyposażony w osobny zawór 
bezpieczeństwa) i przeponowym naczyniem wzbiorczym firmy REFLEX. 

Woda do napełniania układu grzewczego i jego uzupełniania będzie uzdatniania poprzez 
zastosowanie filtra oraz zmiękczacza jonowymiennego. 

Obiegi grzewcze pracować będą przy parametrach wody grzewczej 70°/50°C. 
Pomieszczenie przeznaczone na kotłownię spełnia warunki łączne dotyczące wysokości, 

kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, wynikające z przepisów techniczno-
budowlanych i norm. 

 
II.3.2. URZĄDZENIA I ELEMENTY INSTALACJI KOTŁOWEJ 

Kocioł gazowy 

Potrzeby cieplne obiektu pokrywać będzie kaskada kotłów wodnych kondensacyjnych 
o mocy 110 kW każdy z palnikami gazowymi nadmuchowymi. Kotły pracować będą po 
stronie obiegu kotłowego z parametrami wody grzewczej 70°/50°C, w układzie zamkniętym, 
a maksymalne ciśnienie w instalacji wynosić będzie 0,3 MPa.  
Kotły posiadają zabezpieczenia przed : 

 - nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia 
 - przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody grzewczej 
 - wypływem paliwa (awaryjne wyłączenie palnika) 
 



 

IS20 

 

Układy hydrauliczne 

Kocioł gazowy zasilać będzie trzy obiegi grzewcze. 
Dla zapewnienia wymaganego przepływu obiegi te wyposażone będą w pompy 

obiegowe z płynną regulacją. Obieg grzejnikowy będzie wyposażony  w zawór regulacyjny 
trójdrogowy z siłownikiem oraz zawór równoważący. Obiegi zasilania cwu oraz zasilania 
aparatów g-w i kurtyn będą wyposażone w zawory równoważące.  

 
Układ zasilania zasobnika cwu. 

Do przygotowania ciepłej wody dla potrzeb bytowo-higienicznych i gospodarczych, 
zastosowano wężownicowy podgrzewacz zasobnikowy E400 o poj. 400 litrów.  Podgrzewacz 
będzie zabezpieczony od strony wody podgrzewanej zaworem bezpieczeństwa SYR 2115 
3/4” ustawionym na ciśnienie otwarcia 6 bar. Dodatkowo zastosowano kompensację 
przyrostu objętości podgrzewanej wody w zasobniku oraz instalacji c.w.u. ciśnieniowym 
naczyniem wzbiorczym Reflex DD18 18 litrów. Obieg cyrkulacyjny c.w.u. wymuszony pompą 
sterowaną z regulatora kotła. Regularnych przeglądów wymaga filtr zanieczyszczeń stałych 
na zasilaniu wodą zimną oraz ze względów higienicznych, raz na dwa lata kontrola i 
ewentualne czyszczenie wnętrza zasobnika (serwis).  

 
Automatyka i regulacja 

Do sterowania pracą kotłów przyjęto automatykę producenta kotłów:  
– moduł komunikacyjny BM – 2 szt. 
– czujniki sprzęgła UF6C – 2 szt. 
- czujnik cwu WWF – 1 szt. 
– zewnętrzny moduł obiegu grzewczego z mieszaczem ISR-ZR1 – 1 szt 

Automatykę kotłowni połączyć i uruchomić wg dokumentacji producenta, zgodnie z podanym 
programem dla obiegów grzewczych. Odbiór instalacji należy poprzedzić rozruchem 
próbnym. Właściciela należy zapoznać z obsługą na poziomie użytkownika. 

Zabezpieczenia 

Każdy kocioł zabezpieczony będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworem 
bezpieczeństwa typu SYR 1915 3/4" ustawionym na ciśnienie otwarcia 0,35MPa, 
zamontowane przy kotłach.   

Wzrost objętości wody w instalacji grzewczej kompensowany będzie za pomocą 
naczynia przeponowego NG80 o poj. 80 litrów firmy REFLEX. 

 
Rurociągi i izolacje 

W pomieszczeniu kotłowni, instalacje należy wykonać z następujących rur: 
 

• obieg kotłowy 
 
 
    

• instalację obiegów c.o. 
 
 
 

• instalacje wody zimnej   

- z rur stalowych bez szwu lub z rur stalowych 
cienkościennych, czarnych, ocynkowanych 
zewnętrznie, łączonych przez złączki zaciskowe 

- z rur stalowych bez szwu lub z rur stalowych 
cienkościennych, czarnych, ocynkowanych 
zewnętrznie, łączonych przez złączki zaciskowe 

- z rur stalowych ocynkowanych ze szwem lub z 
rur stalowych cienkościennych, ocynkowanych 
wewnętrznie i zewnętrznie, łączonych przez 
złączki zaciskowe 
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Zabezpieczenia antykorozyjne rurociągów: 
- powierzchnię rurociągów oczyścić do II stopnia czystości 
- powierzchnię rurociągów odtłuścić rozpuszczalnikiem organicznym 
- powierzchnię rurociągów pomalować dwukrotnie farbą podkładową Cekor R 
Zabezpieczenia antykorozyjne i izolację przewodów wykonać należy po przeprowadzeniu 
próby ciśnieniowej rurociągów. 
Rurociągi w kotłowni należy zaizolować otuliną z pianki polietylenowej lub z wełny mineralnej 
w płaszczu z folii aluminiowej zgodnie z WT. 
 
Grubość izolacji dla przewodów grzewczych. (zasilanie/powrót) wynosi:  
 

 

Na izolacji wykleić barwne strzałki z zaznaczeniem kierunku przepływu. 
 
Uzdatnianie wody uzupełniającej. 

Woda surowa do napełniania zładu instalacji c.o. i uzupełniania ubytków będzie uzdatniania 
w zespole następujących urządzeń: 

- filtr siatkowy  

- zmiękczacz jonowymienny Cosmowater 15 

Uzupełnianie wody w zładzie instalacji c.o. będzie następowało automatycznie poprzez 
zawór automatycznego napełniania instalacji ustawiony na ciśnienie 16-17 mH2O  
(160-170kPa.) 

Instalacja uzupełniania będzie połączona z instalacją c.o. poprzez przewód elastyczny 
rozłączny. Woda uzupełniająca powinna spełniać wymogi normy PN-93/C-04607 

Kanalizacja w kotłowni. 

W kotłowni projektuje pion kanalizacji sanitarnej Ø110 zlokalizowany przy ścianie 
kotłowni - zgodnie z rysunkiem. Do pionu kanalizacyjnego należy włączyć odpływ ze zlewu 
oraz odprowadzić skropliny z kotłów. W kotłowni nie przewiduje się wpustu podłogowego z 
uwagi na fakt, iż kotły będą zasilane gazem LPG cięższym od powietrza, który ma tendencje 
do gromadzenia się przy posadzce.  

 

 

 

Średnica rurociągu Grubość izolacji 
α40=0,035W/mK [mm] 

grubość izolacji  
α40=0,040W/mK [mm] 

DN15 20 25 
DN20 20 25 
DN25 20 30 
DN32 30 40 
DN40 40 50 
DN50 50 60 
DN65 65 80 
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II.3.2. WENTYLACJA I ODPROWADZENIE SPALIN 
 

Wentylacja kotłowni 

Dla nawiewu powietrza do wentylacji pomieszczenia kotłowni przewidziano kanał 
wentylacyjny o wymiarach 200x200 mm zlokalizowany na elewacji budynku, na ścianie 
zewnętrznej kotłowni zakończony czerpnią ścienną na wys. ok. 3,0m. nad poziomem terenu. 

Wywiew realizowany będzie za pomocą wywietrzaka grawitacyjnego typu BORA 160 
prod. Uniwersal zamontowanego na dachu nad pomieszczeniem kotłowni. Wywietrzak 
osadzony na podstawie dachowej należy posadowić na cokole dachowym. Od strony 
pomieszczenia kanał wywiewny pionowy zakończyć trójnikiem ze stali ocynkowanej . Króćce 
boczne Ø160 trójnika zakończyć siatką. Kanał wywiewny na przejściu dachowym zaizolować 
wełną mineralną o grubości 50mm.  

 
Odprowadzenie spalin 

Spaliny z kotłów gazowych odprowadzane będą kominami powietrzno – spalinowymi, 
osobnymi dla każdego kotła. Kominy wykonane z dwuściennej blachy nierdzewnej 
o średnicach Ø110/160 wyprowadzonym ponad poziom dachu na wysokość co najmniej 0,6 
m. Wysokość czynna komina będzie wynosiła ok. 3,0m. 

Komin uzbroić należy w wyczystkę i odkraplacz. Skropliny z komina i z kotłów należy 
wyprowadzić do neutralizatora skroplin typu NEOP300. 

 
II.3.3. ZABEZPIECZENIE P.POŻAROWE 
 

• drzwi zewnętrzne do kotłowni stalowe, wyposażone muszą być w zamek rolkowy 
i otwierać się na zewnątrz pod naciskiem, o odporności ogniowej EI30 

• przejścia instalacyjne z kotłowni do pozostałych pomieszczeń uszczelnić środkiem   
o odporności ogniowej EI 60 np. pianą ognioochronną Hilti CFS-F FX, wykonanie 
zgodne z Aprobatą Techniczną ETA nr10/0109 i kartą danych technicznych w klasie 
EI60, rur kanalizacyjnych zaleca się stosowanie obejm ognioochronnych  
z pęczniejącym wkładem np. Hilti CP644 w klasie EI60 

• ściany kotłowni posiadać muszą odporność ogniową co najmniej EI 60. 
• kocioł i urządzenia oraz rurociągi uziemić do uziomu otokowego na ścianach 

kotłowni. 
• w kotłowni przy drzwiach należy umieścić gaśnicę proszkową 6 kg do gaszenia 

pożarów grup A, B, C. 
• w pomieszczeniu kotłowni oznakować zgodnie z PN: 

- drogę wyjścia i kierunek ewakuacji 
- miejsce usytuowania gaśnicy 
- miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu głównego  

• w kotłowni nie będą zabudowane, jak również składowane materiały palne 
 
II.3.4. WYTYCZNE DLA BRANŻ 
 

Wytyczne elektryczne 

W pomieszczeniu kotłowni należy zasilić elektrycznie urządzenia. Wykonać połączenia 
wyrównawcze dla wszystkich zabudowanych części i urządzeń metalowych dostępnych, jak: 
rurociągi, zbiorniki, kominy, metalowe konstrukcje nośne itp. Urządzenia elektryczne muszą 
być tak usytuowane i wykonane, aby zapewniona była ochrona przebywających tam ludzi 
przed porażeniem prądem elektrycznym. W obwodzie zasilania sieciowego należy 
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zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia elektryczne. Kotłownie należy wyposażyć  
w oświetlenie sztuczne i przewidzieć 2 gniazda 230V. Instalacje elektryczne należy wykonać 
w klasie IP65. 

Należy doprowadzić energię elektryczną do następujących urządzeń: 

� kocioł gazowy wiszący wraz z pompą obiegu kotłowego 
 N=196W/230V  - 2 szt 
 

� pompa obiegu zasobnika cwu Alpha2 25-60 180: 
     N = 34W/ 230V   - 1 szt. 

� pompa obiegu  grzejnikowego Alpha2 25-60 130: 
 N = 34W/ 230V   - 1 szt. 

� pompa obiegu zasilania c.t.  Magna1 50-100F: 
 N = 425W/ 230V   - 1 szt. 

� pompa cyrkulacyjna cwu. Comfort 15-14BX PM 
 N = 7W/ 230V   - 1 szt. 

� regulator kotłowy i obiegów c.o. ~  230V   - 3 szt. 
 

� zmiękczacz jonowymienny Cosmowater15 ~230V – 1 szt. 
 

Wytyczne konstrukcyjne 

W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać cokół dachowy dla posadowienia 
projektowanego wywietrzaka dachowego BORA 160. Wymiary cokołu ok. 37 x 37 cm, 
wysokość 25cm.  

Należy wykonać mocowanie projektowanych kominów z zastosowaniem systemowych 
obejm regulowanych wraz z otworowaniem w dachu pomieszczenia kotłowni.  

Należy wykonać otwór w ścianie pod montaż kanału nawiewnego w pom. kotłowni.  

 
II.3.5. ZAGADNIENIA BHP 
 

Projektowana kotłownia jest bezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla otoczenia. 
Została zaprojektowana zgodnie z przepisami i normami BHP, P.POŻ, SAN – HIG. 
Pracownicy obsługi kotłowni powinni być przeszkoleni w zakresie: 
- działania instalacji kotłowej 
- przepisów BHP i P.POŻ, 

Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kotłowni wraz z instalacją gazową powinny 
nastąpić po opracowaniu INSTRUKCJI OBSŁUGI i sprawdzeniu jej znajomości przez 
obsługę. 

Po dokonaniu rozruchu sporządzić należy stosowne protokoły, które przedstawić należy 
przy odbiorze kotłowni. 

Poszczególne urządzenia, a zwłaszcza kocioł, palniki oraz pompy winny być 
eksploatowane zgodnie z DTR. 
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II.3.6. UWAGI OGÓLNE 
 

Całość robót należy wykonać zgodnie z zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami UDT oraz „Wymaganiami technicznymi 
COBRTI INSTAL”. Urządzenia należy montować zgodnie z instrukcjami producentów. 
Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie świadectwa 
dopuszczające do stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych), 
w tym atesty Państwowego Zakładu Higieny dla wyrobów kontaktujących się z wodą 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Urządzenia podlegające Dozorowi Technicznemu 
muszą posiadać „Upoważnienia UDT” Wszystkie przewody i obudowy metalowe muszą mieć 
zapewnione elektryczne połączenia wyrównawcze.  

Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć 
zgodnie z wymaganiami warunków technicznych ochrony przeciwpożarowej. Można 
stosować materiały i systemy spełniające oraz potwierdzone aktualną aprobatą, odpowiednio 
warunki klasy zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Zaleca się wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia pożarowego 
ciśnieniowych rur wodnych zabezpieczać pianą ognioochronną Hilti CFS-F FX, wykonanie 
zgodne z Aprobatą Techniczną ETA nr10/0109 i kartą danych technicznych w danej klasie 
odporności ogniowej. 

Odpowiednio, dla rur kanalizacyjnych zaleca się stosowanie obejm ognioochronnych  
z pęczniejącym wkładem  np. Hilti CP644 w wymaganej klasie odporności ogniowej. 

Dopuszcza się zamiany materiałów i urządzeń na równoważne pod następującymi 
warunkami: 

- inwestor na piśmie wyraża zgodę na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi 
zastrzeżeń; 

- zamienniki spełniają warunki techniczne i technologiczne pierwotnie  
  przyjętych  materiałów i urządzeń oraz wymaganiom projektu; 

- zamienniki nie pogarszają standardu użytkowego obiektu; 
- wprowadzone zmiany nie mogą kolidować z Projektem budowlanym, na podstawie 

którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. 
Budowa powinna być prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

aktualną wiedzą techniczną.   Powinna zapewniać: 
� bezpieczeństwo ludzi i mienia, 
� ochronę środowiska, 
� ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami procesów technologicznych 
� W czasie budowy należy zachować właściwe warunki bhp i p.poż. dotyczące: 
� robót budowlano-montażowych 
� robót spawalniczych 
� robót na rusztowaniach 
� przygotowania farb i nakładania powłok malarskich 
� robót elektrycznych 
� przeprowadzania prób instalacji 

 
II.3.7. OBLICZENIA 

 
Obliczenie zapotrzebowania gazu LPG 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu propan - butan: 

  Q - maksymalna moc grzewcza urządzenia, kW 
  Wd - wartość opałowa gazu propan - butan, Wd=46440kJ/kg 
  ƞ - sprawność urządzenia 
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  Bh - maksymalne, godzinowe zapotrzebowanie gazu, kg/h 

�� =
� × 3600

	
 × �
 

                Bh,max = 3600 ∗ Q / (Wd ∗ η) = 3600 ∗ 220/ (46440 ∗ 0,98) = 17,4 kg/h 

 

Roczne  średnie zużycie gazu na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji i cwu: 

  Ba = Bh,max ∗ n ∗ m  = 17,4 ∗ 12 ∗ 180 = 37584 kg/a 

gdzie: 

  Q – max moc grzewcza, [kW] 
  Wd – wartość opałowa gazu propan - butan, [kJ/kg] 
  η - sprawność kotła 
  n – liczba godzin pracy kotła w ciągu dnia 
  m – liczba dni pracy kotła w czasie sezonu grzewczego 
 
Obliczenie układu zabezpieczającego - zawór bezpieczeństwa dla kotła o mocy 110kW: 

 

Zawór bezpieczeństwa  zamontowany na kotle gazowym o mocy Q = 110 kW . 

Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary 
wodnej powinna wynosić co najmniej: 

 m = 3600 • N / r = 3600 • 110 / 2145 = 184,6 m3/h = 0,051 m3/s 

 gdzie: 
N – maksymalna moc cieplna kotła, [kW] 

  r – ciepło parowania dla p = 0,35 MPa, [kJ/kg] 
Wymagana powierzchnia przekroju kanału dolotowego zaworu wynosi: 

 
)(pαKK

m
=Ap

0,110
121

+⋅⋅⋅⋅
 

gdzie: 

m – minimalna wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa, [m3/h] 
 AP – obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworów  

 bezpieczeństwa niezbędna do odprowadzenia pary, [mm2] 
ρ1 – gęstość wody, ρ1 = 958,3 kg/m3 przy t = 100°C 

 K1 – współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K1 = 0,51 
 K2 – współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K2 = 1,0  

p1 – ciśnienie zrzutowe; p1 = 0,35 MPa 
  α - dopuszczony współczynnik wypływu zaworu dla pary wodnej; α = 0,54 
 
Ap =  184,6 / [10 • 0,51 • 1 • 0,54 • (0,35 + 0,1)] = 148,96 mm2  

Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa: mm
A

d P

o 77,13
4

==
π

 

Zawór bezpieczeństwa SYR  1 ” średnica d1xd2 = 1 '” x 1 1/4 ”, minim. średnica wewn. do= 
20 mm, ilość sztuk: n = 1 szt spełnia warunki wymaganej średnicy kanału. 
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Dobór naczynia wzbiorczego: 
 
Naczynie wzbiorcze dla obiegu grzewczego: 
Pojemność instalacji 700 litów 
Ciśnienie otwarcia zaworu bezp. 0,35 MPa 
Ciśnienie statyczne 0,3MPa 
Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemności nominalnej 80 litrów, ciśnieniu pracy 6 bar. 
 
Naczynie wzbiorcze dla podgrzewacza cwu: 
Pojemność podgrzewacza 400 litów 
Ciśnienie otwarcia zaworu bezp. 0,60 MPa 
Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemności nominalnej 18 litrów, ciśnieniu pracy 6 bar. 
 
Obliczenia i dobór ciśnieniowego naczynia wzbiorczego przeprowadzono programem Reflex 
Pro Win w oparciu o wytyczne zawarte w normie DIN EN 12828. 
 
Obliczenie wentylacji kotłowni 
 

Przyjęto iż, powierzchnia otworów nawiewnych i kanałów nawiewnych powinna 
wynosić nie mniej niż 300 cm2. Przyjęto kanał wentylacyjny nawiewny o wymiarach 
200x200mm ( pow. przekroju kanału wynosi 400 cm2) 

Przyjęto, iż powierzchnia otworów wywiewnych powinna być równa co najmniej 
połowie powierzchni otworów nawiewnych, nie mniej jednak niż 200 cm2. Stosowanie 
wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne.        

Wentylacja wywiewna kotłowni będzie realizowana wywietrzakiem grawitacyjnym o 
przekroju kanału wywiewnego Ø160. Powierzchnia kanału wywiewnego wynosi 200 cm2. 

 



 

IS27 

 

II.4. INSTALACJA GAZU PŁYNNEGO LPG 
 

II.4.1. OPIS INSTALACJI GAZOWEJ 

Dla przedmiotowego budynku projektuje się instalację gazową propan - butan tj. 
podziemne zbiorniki gazu LPG zlokalizowane na działce Inwestora wraz z instalacją 
zewnętrzną do budynku i instalacją wewnętrzną doprowadzoną do projektowanej kotłowni 
gazowej. 

Projektowana instalacja gazowa będzie zasilała dwa kotły gazowe o mocy 110 kW 
każdy, które będą pokrywały zapotrzebowanie na ciepło budynku oraz na podgrzew ciepłej 
wody użytkowej.  

Projektuje się magazynowanie gazu płynnego w dwóch podziemnych zbiornikach o 
pojemności 6700 litrów każdy, przeznaczonych dla LPG, które zlokalizowane będą na 
działce Inwestora, w terenie zielonym.  

 
Charakterystyka gazu płynnego 

 
Gaz płynny magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem. W 

stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 
mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej w 
przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w "kg" stanowiący 1,2 ciężaru wody. 
Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary 
gazu zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień 
terenowych itp.  Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. 
Granica zapłonu w temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 
2% do 10% par gazu w powietrzu( w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w 
stanie naturalnym jest bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa posiada zapach , co pozwala na 
wykrycie jego obecności w powietrzu przy stężeniu ok. 1,5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. 
Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co daje 12,8 kW/kg.  

 
Wymagania oraz opis lokalizacji zbiorników gazu płynnego. 

 
Zbiorniki gazu LPG powinny być zlokalizowane przy zachowaniu bezpiecznych 

odległości. Zbiorniki nie mogą być umiejscawiane w odległościach mniejszych niż 5m od 
studzienek i wlotów kanalizacyjnych. Zbiornik może być posadowiony w odległości co 
najmniej 3m od napowietrznych linii energetycznych o napięciu do 1,0kW i w odległości co 
najmniej 15m dla wyższych napięć. Odległość zbiorników podziemnych od budynku o 
pojemności od 5 do 7 m3 powinna wynosić nie mniej niż 3 m, a odległość zbiorników o takiej 
pojemności od siebie nie może być mniejsza niż 1,5m. Odległość zbiorników od granicy 
działki, ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 3 m.  

Warunki lokalizacji projektowanych zbiorników są zgodnę z w/w wymaganiami: 
- odległość od budynku wynosi:   13,5 m 
- odległość od granicy działki wynosi:  5,7 m 
- odległość zbiorników względem siebie:   1,5 m 
- odległość do najbliższej studni kanalizacyjnej :  17,5 m 
- odległośc do napowietrznej 1kV:   6,3 m 
 
Zbiorniki podziemne nie wymagają ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. 

Należy je podłączyć do uziemienia otokowego. Układ komunikacji zapewni dostawy do 
zbiorników bez utrudnień i zagrożeń.  
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Charakterystyka zbiornika LPG 
 

Zbiorniki na gaz płynny są naczyniami ciśnieniowymi w kształcie walca podlegającymi 
w zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT: DT-UC-90/ZS. Każdy 
zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a 
ponadto poddawany jest przez w/w rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca 
zbiornika musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. Ciśnienie 
robocze wynosi 1,56 MPa a temp. obliczeniowa  -20°C do +40°C. Zbiornik powinien być 
dostarczony z kompletem zaworów odcinających i bezpieczeństwa, poziomowskazów i 
manometrów oraz reduktora I-go stopnia umożliwiającym bezpieczeństwo eksploatacji. 
Zbiornik należy wyposażyć w instalację odgromową i uziemiającą. Uziomy muszą być 
układane na głębokości min 0,6 m w odległości 1,0 m od zbiornika. Uziom otokowy wykonać 
wg. PN-4 86/E-05003/01 oraz PN-86/E05003/03. Obiekty wyposażone w instalacje 
odgromową winny mieć sporządzone metryki urządzenia piorunochronnego oraz protokoły z 
badania urządzenia piorunochronnego. Instalację zbiornikową zaopatrzyć w zacisk do 
uziemienia autocysterny.  

Głębokość wykopu pod zbiornik wynosi 2,2 - 2,4 m. Zbiornik należy ustawić na płycie 
o wymiarach 6000x1300x200mm wykonanej z betonu i podsypce piaskowo - żwirowej. 
Minimalne przykrycie zbiornika gruntem - 0,5m.  

Należy wykonać ogrodzenie terenu wokół zbiorników ogrodzeniem z siatki stalowej 
powlekanej, rozciągniętej na słupkach stalowych rozstawionych co 2 - 2,5m. Wysokość 
ogrodzenia 1,8m, odległość od płyty 1,5m. Ogrodzenie wyposażyć w dwie otwierane na 
zewnątrz furtki o szerokości 90cm umieszczone po przeciwległych stronach. Na ogrodzeniu 
umieścić tablice ostrzegawcze i informujące o gazie.  

W czasie eksploatacji zbiornika jego napełnienie nie może przekroczyć 85% jego 
całkowitej objętości. Jako magazyny gazu dobrano dwa  zbiorniki podziemne LPG o 
pojemności 6700 l każdy. Odbiornikami gazu LPG będzie kotłowni gazowa zlokalizowana w 
budynku, o mocy grzewczej 220kW. Pobór ciągły gazu dla obu zbiorników będzie wynosił ok. 
2x14,2 kg/h = 28,4kg/h. Maksymalne zapotrzebowanie gazu w kotłowni będzie wynosiło 
17,4kg/h.  

 
Przyłącze gazu. 

 
Od zbiorników do ściany budynku zaprojektowano przyłącze gazu propan - butan. 

Instalację od zbiornika wykonać z zastosowaniem rur PEØ50 SDR11. Końcowy odcinek 
przed budynkiem i wyprowadzenie do skrzynki należy wykonać z rur stalowych DN40.  W 
odległości ok. 1,0 przed budynkiem należy zastosować złącze PE/ stal.  

Rurociągi gazowe prowadzone w gruncie należy układać na głębokości ok. 0,9 m. 
Dno wykopu powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. 
Minimalne szerokość wykopu to 0,3m.  Wykopy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub 
mechanicznie ze skarpami. Pod gazociąg należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o 
grubości 5cm, a nad gazociąg nasypkę o grubości ok. 10cm. Nad ułożonym rurociągiem 
należy ułożyć folię ostrzegawczą o szerokości min 0,1m z metalowym paskiem 
znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30-40 cm gruntem rodzimym bez kamieni 
i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować szczególną ostrożność przy 
zagęszczaniu gruntu wokół trójników i miejsc wyprowadzenia rurociągów z ziemi. Przyłącze 
ułożone w wykopie powinno mieć niewielkie spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze względu 
na duża rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w wykopie tzw. wężykiem w 
celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia rurociągu PE jest 
możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony jest od temperatury 
montażu. Przejście przyłącza gazowego pod przejazdem należy wykonać w rurze osłonowej 
PEØ75 SDR11.  

Rurociągi wysokiego i średniego ciśnienia bezpośrednio przy zbiornikach gazowych 
wykonać z rur stalowych bez szwu kl. R i R35 ( rury stalowe bez szwu dla mediów palnych 
kl. A wg. PN-EN 10208-1:2000), łączonych przez spawanie. Połączenie gwintowane 
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dopuszcza się wyłącznie przy połączeniach z armaturą. Bezpośrednio na zbiorniku montuje 
się reduktor I-go stopnia obniżający ciśnienie do 0,5 bar. Na budynku należy zamontować 
skrzynkę gazową z zaworem głównym oraz reduktorem II-go stopnia o ciśnieniu wylotowym 
37-45 mbar o przepustowości 25kg/h. W osobnej skrzynce gazowej należy zamontować 
elektrozawór typu MAG-3 DN40 spiętym z układem detekcji gazowej w budynku. Skrzynki 
gazowe nalaży zlokalizować na elewacji budynku w odległości 0,5 m od otworów 
budowlanych (okna, drzwi).  

 
Instalacja wewnętrzna gazowa 

 
Projektuje się instalację wewnętrzną gazu propan - butan na potrzeby kotłowni 

gazowej od szafek gazowych umieszczonych na ścianie budynku produkcyjno - 
magazynowego z częścią socjalną. Instalacja zasilana będzie z projektowanych zbiorników 
gazu płynnego propan - butan o pojemności 2 x 6700dm3, zlokalizowanych na działce 
inwestora.  

Gaz doprowadzony będzie do szafki gazowej z reduktorem II-go stopnia i kurkiem 
głównym DN40 usytuowanej na elewacji budynku. W osobnej szafce gazowej będzie 
zlokalizowany zawór elektromagnetyczny DN40 na nitce gazowej doprowadzonej do 
urządzeń w kotłowni gazowej, spięty z układem detekcji gazowej.  

Lokalizacja szafek gazowych została pokazana na rysunkach.  
Instalację gazową DN40 dla zasilania kotłów gazowych, za zaworem 

elektromagnetycznym w szafce gazowej należy prowadzić pionem zlokalizowanym w klatce 
schodowej, a następnie pod stropem pomieszczenia kotłowni do kotłów gazowych. Na 
podejściach instalacji gazowej zasilającej kotły należy zabudować zawory kulowe i filtry 
gazowe. 

Na przejściu instalacji przez przegrody budowlane należy zastosować rury ochronne 
oraz przejścia instalacyjne do kotłowni uszczelnić środkiem o odporności ogniowej EI 60 np. 
pianą ognioochronną Hilti CFS-F FX.  
 W kotłowni, w związku iż moc projektowanych urządzeń grzewczych przekracza 
60kW,  przewiduje się system detekcji gazu propan - butan. 
W skład systemu detekcji wchodzą: 
− czujniki gazu; 
− jednostka sterująca; 
− sygnalizator optyczno-akustyczny; 
− zawór szybkozamykający MAG-3, zabudowany w szafce gazowej na elewacji budynku. 

 
Należy przewidzieć okablowanie całego układu.  
Czujniki gazu LPG w pom. kotłowni i w klatce schodowej należy zabudować przy 

posadzce pomieszczeń.  
W przypadku zaniku zasilania sieciowego, system detekcji przełącza się na zasilanie 

akumulatorowe i pracuje do czasu rozładowania się akumulatora. 
Otwarcie zaworu szybkozamykającego może nastąpić tylko ręcznie. 
 
Instalację projektuje się z rur stalowych czarnych do mediów palnych, bez szwu, 

łączonych przez spawanie i zabezpieczonych powłokami antykorozyjnymi.  
Instalację prowadzić pionowa przy ścianie klatki schodowej oraz pod stropem 

kotłowni i mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą mocowań stałych 
oraz przesuwnych. Podłączenia urządzeń gazowych do instalacji wykonać zgodnie z DTR 
urządzeń.  

Instalację poddać próbom szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Podczas montażu instalacji należy stosować armaturę posiadającą atesty dla 
zastosowania na instalacjach gazowych. 
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II.4.2. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI. 

Montaż przyłącza i instalacji wewnętrznej. 

Rurociągi wysokiego i średniego ciśnienia bezpośrednio przy zbiornikach gazowych 
wykonać z rur stalowych bez szwu kl. R i R35 ( rury stalowe bez szwu dla mediów palnych 
kl. A wg. PN-EN 10208-1:2000), łączonych przez spawanie. Połączenie gwintowane 
dopuszcza się wyłącznie przy połączeniach z armaturą 

Instalację zewnętrzną prowadzoną w gruncie, od zbiornika wykonać z zastosowaniem 
rur PEØ50 SDR11. Końcowy odcinek przed budynkiem i wyprowadzenie do skrzynki należy 
wykonać z rur stalowych DN40.  W odległości ok. 1,0 przed budynkiem należy zastosować 
złącze PE/ stal. Rurociągi gazowe prowadzone w gruncie należy układać na głębokości ok. 
0,9 m. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielkie spadek w kierunku zbiornika 
gazu. Przejście przyłącza gazowego pod przejazdem należy wykonać w rurze osłonowej 
PEØ75 SDR11. 

Instalację gazową wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych czarnych bez 
szwu łączonych przez spawanie. 

Przewody instalacji wewnętrznej należy prowadzić po powierzchni ścian prostopadle i 
równolegle do ich krawędzi za spadkiem min. 0,4% w kierunku przyboru gazowego 
zachowując minimalne odległości od innych instalacji.  

Przy przejściu przez przegrody budowlane przewody należy prowadzić w rurach 
ochronnych.  

Przewody poziome prowadzić w odległości co najmniej 0,1m powyżej przewodów 
elektrycznych i innych urządzeń iskrzących. Przy skrzyżowaniu minimalna odległość wynosi 
20mm.  

Mocowanie rurociągów uchwytami metalowymi. Odległość uchwytów maksymalnie 
1.5m dla rur poziomych i 2.5m dla rur pionowych. 

Jako armaturę odcinającą przy każdym urządzeniu gazowym należy zabudować 
kurek gazowy stożkowy bezdławikowy lub kurek sferyczny (kulowy) w łatwo dostępnym 
miejscu. Wszystkie zastosowane materiały, armatury i urządzenia muszą być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie i posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację 
albo certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną oraz podaną na korpusie zaworu 
nazwę producenta, średnicę nominalną, ciśnienie nominalne lub maksymalne ciśnienie 
pracy.  

Dopuszcza się inne sposoby łączenia przewodów gazowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normatywami.   

Po zakończeniu montażu instalacji należy sprawdzić zgodność robót z projektem pod 
względem jakości i rodzaju użytych materiałów, a następnie przedmuchać sprężonym 
powietrzem w celu sprawdzenia prawidłowości przepływu.  

 
Montaż urządzeń 

Przed przystąpieniem do montażu urządzenia gazowego wymagane jest uzyskanie 
zapewnienia dostawy gazu, przedłożenie protokołów kontroli jakości i zgodności wykonania 
instalacji z projektem, przedłożenie protokołu z pozytywnych prób szczelności instalacji 
gazowej oraz przedłożenie zaświadczenia stwierdzającego prawidłowość połączeń kanału 
spalinowego i wentylacyjnego.  

Urządzenia gazowe należy łączyć na stałe z instalacją za pomocą kurków 
odcinających, umieszczonych w miejscach łatwo dostępnych. Kurek odcinający powinien być 
zainstalowany w pozycji poziomej.  

 
Próby szczelności 

 Próbę szczelności przeprowadzić w oparciu o normę PN-92/M-34503. Próbę 
szczelności wysokociśnieniowej części instalacji - od zbiornika do reduktora I-go stopnia 



 

IS31 

 

należy przeprowadzić gazem obojętnym na ciśnienie 1,56MPa. Próbę szczelności przyłącza 
wykonać na ciśnienie próbne 0,4MPa gazem obojętnym. Czas trwania próby dla 
pojedynczego przyłącza -60 min. Nie dopuszcza się spadku ciśnienia podczas trwania próby. 
Zabranie się przeprowadzania wodnych prób szczelności.  

Wykonaną instalację gazową wewnętrzną należy poddać dwukrotnej próbie 
szczelności. Pierwszą próbę należy wykonać przed podłączeniem przewodów do 
odbiorników, a drugą z odbiornikami podłączonymi do instalacji (bez gazomierza).  

Pierwszą próbę szczelności należy wykonać sprężony powietrzem na ciśnienie 
0,05MPa, po uprzednim odcięciu instalacji gazowej przypalnikowej i wyrównaniu się 
temperatury czynnika. Drugą próbę szczelności należy wykonać po podłączeniu przyborów 
gazowych na ciśnienia 0,015MPa. Instalację należy uważać za szczelną jeżeli w ciągu 30min 
trwania próby manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 

Badanie szczelności połączeń gwintowanych i kurków przeprowadzić przez 
powlekanie ich wodą z mydłem przy użyciu pędzla.  

Jeżeli trzykrotna próba da wynik negatywny to instalację należy zdemontować i 
wykonać na nowo. Wszystkie nieszczelności należy w tym przypadku usunąć poprzez 
rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.  

Po sprawdzeniu szczelności odcinka od kurka głównego do odbiorników należy 
połączyć przyłącze z instalacją.  

Z przeprowadzonych prób szczelności należy sporządzić protokół.  
Przed otwarciem zaworu głownego należy sprawdzić czy do instalacji włączono 

wszystkie odbiorniki gazu. Następnie napełnić instalację gazem przez otwarcie zaworu 
poboru fazy gazowej na zbiorniku oraz pozostałych zaworów. 

 
 

II.4.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE. 

Po dokonaniu próby szczelności instalacji gazowej, przewody oczyścić do II stopnia 
czystości i zabezpieczyć przed korozją. Ochronę antykorozyjną należy wykonać na 
wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez nałożenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP 
wg BN-76/8076-05. Barwa zewnętrznej warstwy pokrycia żółta wg PN-70/H-01270/01. 
Poszczególne powłoki powinny mieć zróżnicowaną warstwę. 

 
II.4.4. ODBIÓR INSTALACJI 

Odbiór instalacji gazowej może być przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prób 
szczelności instalacji.. Odbiór instalacji polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z 
projektem z uwzględnieniem ewentualnych zmian w/g zapisów w dzienniku budowy, 
sprawdzeniu atestów i certyfikatów urządzeń gazowych oraz protokołów wykonania prób i 
badań. 

Z odbioru instalacji gazowej należy sporządzić protokół.  
 

II.4.5. ZAŁOŻENIA BRANŻOWE - WYTYCZNE DO REALIZACJI INNYCH OPRACOWAŃ 

Branża budowlano-konstrukcyjna 

Należy wykonać: 
− przebicia w ścianach i stropach; 
− mocowanie i podwieszenie przewodów instalacji gazowej; 
− wykonanie fundamentu dla szafki gazowej. 
− wykonanie wykopu oraz fundamentu pod zbiorniki gazowe 
− wykonanie wykupu pod przyłącze gazowe 
− Zapewnić dostęp do urządzeń. 
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Branża elektryczna 

W zakresie branży elektrycznej należy dokonać uziemiania zbiorników gazowych oraz 
instalacji gazowej wykonanej z rurociągów stalowych. Należy doprowadzić energię 
elektryczną do centralki detekcji gazu. 

 
II.4.6. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA GAZU 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu propan - butan: 

Q - maksymalna moc grzewcza urządzenia, kW 

Wd - wartość opałowa gazu propan - butan, Wd=46440kJ/kg 

ƞ - sprawność urządzenia 

Bh - maksymalne, godzinowe zapotrzebowanie gazu, kg/h 

�� =
� × 3600

	
 × �
 

Urządzenie 
Liczba 

urządzeń 

Przepływ 
jednostkowy   

[kg/h] 

Współczynnik 
jednoczesności 

Przepływ 

[kg/h] 

Kocioł gazowy 
Q=110kW 

2 8,70 1 17,4 

SUMA 17,4 
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II.5. INSTALACJA WOD- KAN  
 
II.5.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU – PRZYŁĄCZA INSTALACJI WOD- KAN 

Budynek hali produkcyjno - magazynowej z częścią socjalną  będzie zasilany w 
zimną wodę użytkową poprzez projektowaną rozbudowę przyłącza wodociągowego 
zlokalizowanego na sąsiedniej działce Inwestora nr 79/6. Doprowadzenie wody do budynku 
objęto osobnym opracowaniem.   

Instalacja kanalizacji sanitarnej  będzie odprowadzana do projektowanego zbiornika 
bezodpływowego o pojemności 10 m3, zlokalizowanego na działce Inwestora.  

Kanalizacja deszczowa z dachu budynku będzie odprowadzana systemem 
rynnowym na tereny zielone wokół projektowanego budynku.  

 
II.5.2. INSTALACJA WODY 

Budynek hali produkcyjno - magazynowej wraz z częścią socjalną  będzie zasilany 
w zimną wodę użytkową z projektowanej rozbudowy istniejącego przyłącza 
wodociągowego na cele bytowe i p.poż. . Średnica projektowanego rurociągu będzie 
wynosiła Ø63PE. Trasę projektowanej rozbudowy przyłącza objęto osobnym 
opracowaniem i pokazano na planie zagospodarowania.  

Za wejściem rurociągu zimnej wody do budynku hali należy zabudować zestaw 
wodomierzowy tj.  wodomierz główny wraz z armaturą towarzyszącą (tj, zawory odcinające, 
zawór antyskażeniowy EA). Zestaw wodomierzowy zostanie zabudowany na konsoli, przy 
ścianie w hali produkcyjnej - zgodnie z rysunkiem.  Za zestawem wodomierzowym należy 
rozdzielić instalację wody na nitkę na cele socjalne oraz nitkę do zasilania dwóch hydrantów 
H33.  Za zestawem wodomierzowym instalacja wody zostanie rozdzielona na część bytowo 
– gospodarczą oraz hydrantową. Na odgałęzieniu przeznaczonym na cele bytowe należy 
zabudować zawór pierwszeństwa VV100 prod. Honeywell, który zapewni odcięcie instalacji 
bytowej w przypadku pożaru.  

W przypadku pożaru, jeżeli w wewnętrznej instalacji hydrantowej nastąpi przepływ 
wody, spadek ciśnienia w instalacji powoduje odcięcie wody do instalacji wodociągowej 
bytowo-gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie 
w wodę. 

 
Zasilanie w wodę ciepłą i cyrkulację realizowane będzie z projektowanego zasobnika 

ciepłej wody użytkowej o pojemności 400 litrów, który będzie się znajdował w pomieszczeniu 
kotłowni i zasilany będzie z projektowanej kotłowni gazowej na cele c.o. i cwu o mocy 
220kW.  

Instalację rozprowadzającą wody bytowej jak i podejścia do urządzeń należy 
wykonać z rur wielowarstwowych PE/RT/AL łączonych przez zacisk. Przewody z rur 
wielowarstwowych przewiduje się dla średnic w zakresie Ø16 - Ø32.  

Podejścia pod poszczególne przybory wykonać należy w bruzdach ściennych. 
Odgałęzienia i zmiany kierunków należy wykonać za pomocą kształtek systemowych. 
Podłączenia do poszczególnych przyborów należy wykonać za pomocą wężyków 
przyłączeniowych w oplocie aluminium wraz z zaworami ćwierćobrotowymi.  

Na rozgałęzieniach przewodów zamontować zawory odcinające kulowe gwintowane. 
Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczności odcinania wody dla 
całej instalacji. Na rozgałęzieniach przewodów cyrkulacyjnych należy zamontować zawory 
cyrkulacyjne. 

Przewody  ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji  należy izolować termicznie. 
W przypadku izolowania przewodów w bruździe ściennej, izolacja termiczna 

wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostawia rurze wystarczającą swobodę 
pracy (wydłużenia). Jeżeli wydłużenie jest większe od swobodnej przestrzeni izolacji, 
materiał rury przejmuje wszystkie naprężenia wynikające z nadwyżki wydłużenia. 
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Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać  
w tulejach ochronnych z PVC większych o dwie dymensje, uszczelnionych materiałem trwale 
elastycznym. Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości 
przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych. 

 
Instalacja wody p.poż. obejmuje doprowadzenie wody zimnej do dwóch hydrantów 

DN33 w części produkcyjno - magazynowej.   
Na przewodach zasilających hydranty p. poż. (oprócz zaworu hydrantowego) nie 

instalować zaworów odcinających. Przewody należy doprowadzić trasami wskazanymi na 
rysunkach do hydrantów wewnętrznych H33. Główne rozprowadzenie instalacji hydrantowej 
zaprojektowano pod stropem pomieszczeń przewodami z rur stalowych ocynkowanych. 

Zawory hydrantowe instalować w szafkach hydrantowych naściennych atestowanych, 
na wysokości 1,35m od  poziomu posadzki. Przewody instalacji hydrantowej wykonać z rur 
stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych, wg PN-84/H-74200. Rurociągi łączyć za 
pomocą typowych łączników gwintowanych. Przewody instalacji hydrantowej zaizolować 
termicznie otuliną wełny mineralnej z powłoką zabezpieczającą z folii aluminiowej 
wzmocnionej siatką szklaną oraz samoprzylepną zakładką. Grubość izolacji wynosi 20mm. 
Przejście przewodów instalacji przez przegrody należy wykonać o odporności ogniowej takiej 
jak przegroda. Przejścia przez pozostałe przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 
ochronnych uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie powodującą korozji rur. 

Maksymalne odległości pomiędzy podporami przesuwnymi dla przewodu stalowego: 
Minimalne ciśnienie na hydrancie wynosić 0,2 MPa. 
Wydajność hydrantów Ø 33 wynosi - qp = 1,5 dm3/s. 
Zapotrzebowanie wody na cele wew. instalacji p.poż. = 3,0 dm3/s przy dwóch 

jednocześnie działających hydrantach wewnętrznych DN33. 
Mocowania przewodów – poprzez zawiesia systemowe, np. HILTI. Rurociągi łączyć 

za pomocą typowych łączników gwintowanych. 
 

Zapotrzebowanie wody dla budynku: 

Rodzaj punktu czerpalnego Ilość 
Przepływ normatywny Suma przepływów normatywnych 

qN [dm3/s] ΣqN [dm3/s] 

    Wody zimnej Wody ciepłej  Wody zimnej Wody ciepłej  

Bateria umywalkowa (Um) 3 0,07 0,07 0,21 0,21 
Bateria zlewozmywakowa 

(Zl) 3 0,07 0,07 0,21 0,21 

Zawór do dolnopłuku (Dp) 2 0,13 - 0,26 - 

Bateria czerpalna dla 
prysznica (N) 2 0,15 0,15 0,30 0,30 

Kurek ze złączką do węża 4 0,30 -  1,20 -  

Pisuar (Pis) 1 0,30 - 0,30 - 

SUMA 2,48 0,72 

Przepływ q 0,89 0,45 
 
Sumaryczny przepływ obliczeniowy wody ciepłej i zimnej na cele bytowe:  
1,01 l/s = 3,64 m3/h 
Sumaryczne zapotrzebowanie wody na cele p.poż. :  
3,00 l/s = 10,8 m3/h 
 

Dobrano wodomierz skrzydełkowy DN40 Q3 ≤ 16,0m3/h R ≥ 160 do wody zimnej o 
przepływie nominalnym 16,0m3/h . 
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Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody z sieci wodociągowej 
zaprojektowano z wykorzystaniem zaworu antyskażeniowego DN25 typ EA . 

 
Zestaw wodomierzowy i zabezpieczający przed przepływem zwrotnym składa się  

z następujących elementów: 
− zaworów odcinających DN50 
− wodomierza DN40 Q3 ≤ 16,0m3/h R ≥ 160 
− konsoli wodomierzowej dla wodomierza DN50 
− zaworu antyskażeniowego typu EA DN50 

 

Kompensacje wydłużeń cieplnych 

 
W instalacjach c.w.u. i cyrkulacji wykonywanych z rur wielowarstwowych wydłużenia 

występujące na skutek wpływu zmieniających się temperatur są porównywalne do 
tradycyjnych instalacji z rur stalowych.  

Dla rur, które są wmurowane w ścianie pod tynkiem, zakłada się, że przyrost długości 
przejmowany jest przez rurę osłonową typu peszel lub izolację. 

W przypadku swobodnego układania rur stalowych ocynkowanych gwintowanych lub 
cienkościennych  z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktów stałych.  

 
Izolacja termiczna 

 
Należy zastosować izolację termiczną otulinami z pianki  polietylenowej. Przewody 

zimnej wody należy izolować izolacją o grubości 9mm. Przewody ciepłej wody należy 
izolować izolacją: 

20mm – dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 25mm, 
30mm -  dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 25 do 32mm, 
równą średnicy wewnętrznej dla przewodów o średnicy od 32 do 100mm 
100mm – dla średnic powyżej 100mm  

 

Próby i odbiory 
 

Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli  
w zakresie:  

− użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty 
techniczne),  

− prawidłowości wykonania połączeń,  
− prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.  

Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą 
przepuszczoną przez filtry oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne. 
Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności o ciśnieniu  
1,5 razy większym od ciśnienia roboczego. 
 
II.5.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 

 

Dla projektowanego budynku hali produkcyjno - magazynowej wraz z częścią 
socjalną przewiduje się odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego 
o pojemności 10 m3, zlokalizowanego na działce Inwestora. Przebieg kanalizacji sanitarnej 
zewnętrznej wraz z lokalizacją zbiornika pokazano na planie zagospodarowania i objęto 
osobnym opracowaniem.  
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Odcinki kanalizacji podposadzkowej wykonać z rur udarowych PVC-U, klasy S, SDR 
34. Poziome przewody odpływowe kanalizacji podposadzkowej Ø160 prowadzić należy z 
minimalnym spadkiem 1,5%, a Ø110 ze spadkiem 2,0%. Przewody prowadzone pod 
posadzką układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. min. 10cm. Ułożone rury 
obsypać dokładnie warstwą piasku gr. min 10cm. Przejścia kanalizacji przez ściany 
zewnętrzne wykonać za pomocą kołnierzy uszczelniających. 

Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach budynku hali i zakończyć 
kominkami wywiewnymi na wysokości 0,5 do 1m ponad dachem.  

Pion po zmontowaniu będzie omurowany lub osłonięty konstrukcją z użyciem płyt 
gipsowo-kartonowych odpornych na wilgoć. Zakończenie pionu kanalizacyjnego należy 
wyposażyć w rurę wywiewną wyprowadzoną nad dach budynku. Podejścia odpływowe z 
urządzeń sanitarnych do pionu prowadzić należy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie 
przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne-
syfony. Przed przejściem pionu spustowego w przewód odpływowy zastosować rewizję o 
średnicy zgodnej ze średnicą pionu. 
 Przewody należy zamocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów. Obejma 
uchwytu powinna mocować rurę pod kielichem. Pomiędzy obejmą a przewodem należy 
stosować podkładkę elastyczną. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oraz pod 
ławami fundamentowymi wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych materiałem 
plastycznym nie działającym agresywnie na materiał rury. 
 Projektuje się dwa przykanaliki kanalizacji sanitarnej z budynku. Przykanalik z części 
socjalnej będzie wyprowadzony do studni kanalizacyjnej betonowej Ks1, a następnie 
odpływem kanalizacyjnym grawitacyjnym Ø160 PVC-U SN8 SDR34 doprowadzony do 
zbiornika bezodpływowego, poprzez studnię betonową zbiorczą Ks2.  Drugi przykanalik 
zaprojektowany jest od wpustu podłogowego z pomieszczeniu sprężarkowni. Odpływ 
kanalizacji należy doprowadzić do studni tworzywowej Ø600 Ks3, a następnie przez studnię 
zbiorczą betonową Ks2 do zbiornika na nieczystości. Szambo należy zlokalizować w terenie 
zielonym przy hali produkcyjnej zachowując odległość 15m kominka wentylacyjnego szamba 
do bram wjazdowych do hal produkcyjnej i magazynowej ( są to pomieszczenia do stałego 
przebywania ludzi). Kanalizację sanitarną projektuje się z rur PVC-U Ø160 SN8 SDR 34, 
łączonych kielichowo przy użyciu uszczelek gumowych wg PN-74/C-892000. Minimalny 
spadek rurociągów wynosi 1,5%. 

Odprowadzenie kanalizacji deszczowej z dachu budynku projektuje się poprzez 
system rynien i rur spustowych zewnętrznych. Wody deszczowe odprowadzane będą na 
tereny zielone wokół projektowanego budynku.  
 

II.5.4. PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Wykonaną instalację wody zimnej należy poddać próbom szczelności zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych”.  

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem 
instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie 
odpowietrzyć. Badanie szczelności przewodów i armatury przeprowadzić za pomocą próby 
wodnej przy ciśnieniu: 

ppróby = 2 x probocze 
lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Ciśnienie to należy dwukrotnie podnosić w okresie 

30 minut po pierwotniej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może 
przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może 
przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzanie 
próby szczelności należy je usunąć i ponowione przeprowadzić całą próbę od początku. 
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Podejścia i piony kanalizacyjne należy obserwować podczas przepływu wody 
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Poziomy odprowadzające 
ścieki należy napełnić całkowicie wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem a 
następnie poddać obserwacji. W przypadku występowania nieszczelności instalację 
poprawić a następnie ponownie poddać próbie szczelności.  

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne 
wynoszące 50 kPa.  

Wyniki prób szczelności odcinków, jak i całego przewodu powinny być ujęte w 
protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i 
użytkownika. 

 
 

II.5.5. WYTYCZNE BHP  I  P. POŻ 

Wykonana instalacja nie stwarza zagrożenia pożarowego. Podczas wykonawstwa 
stosować się do przepisów zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL 
zeszyt7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz zeszyt 12 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r. 

 
II.5.6. ZAŁOŻENIA BRANŻOWE 

Branża budowlana 

Wykonać: 
− bruzdy w ścianach i mocowanie przewodów wodnych, 
− przebicia w ścianach pod rury wodne i kanalizacyjne, 
− wykop pod zbiornik bezodpływowy betonowy 
 
  

 
II.5.7. UWAGI KOŃCOWE 

Wykonanie i odbiór instalacji 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze 

wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 
Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem 

wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.  
Roboty budowlano-instalacyjne musza być prowadzone z równoległą bieżąca 

koordynacją międzybranżową. 
W sprawach nie określonych niniejszą dokumentacją obowiązują: 

− Prawo Budowlane, 
− warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
− warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (wg 

Ministerstwa  Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 
− normy Polskiego Komitetu normalizacyjnego (P.K.N), 
− instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców 

materiałów budowlano - instalacyjnych, 
− przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i 

wykonywanych robót. 
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Stosowane materiały i urządzenia 
 

− wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać 
niezbędne atesty, dopuszczające je stosowanie na terenie Polski. 

− przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mieć atest 
Państwowego Zakładu Higieny, 

− urządzenia i armaturę podłączyć zgodnie z DTR tych urządzeń dostarczonymi 
przez producentów, 

− sposób układania i mocowania przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta  rur, 

− wszystkie przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody wydzielenia 
pożarowego uszczelnić do klasy odporności pożarowej przegrody. 

− Użytkowanie instalacji. 
− bieżącą obsługę urządzeń powinni prowadzić przeszkoleni i kompetentni 

pracownicy wskazani przez Użytkownika instalacji, 
− w trakcie eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wskazań 

Producentów urządzeń. 
 
Przejścia przewodów przez w obrębie tej samej strefy pożarowej 
 
Przy przejściu rury (pionu) przez przegrodę budowlaną, należy stosować przepust w 

tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 
budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodowej: 

− co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową; 
− co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 

 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm  z 

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i 
około 1cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodową  a tuleją ochronną 
powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się  i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie 
przewodów. 

 
 
Przejścia przewodów przez strefy pożarowe 
 
Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w taki sposób 

aby ich klasa ogniowa odpowiadała klasie odporności pożarowej przegrody. Przejścia 
przewodów przez przegrody wydzielające odrębne strefy pożarowe należy uszczelnić masą 
ogniochronna, pęczniejącą o klasie odporności ogniowej danej przegrody budowlanej. 
 
 


