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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Zlecenie, 
 Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez architekta,
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa skala 1:500,
 Wytyczne  projektowe,  normy,  przepisy,  katalogi  firm:  Gamrat  (przewody  wodociągowe  i

kanalizacyjne  zewnętrzne),  Ekoplastik,  Mistal,  (przewody  wodociągowe),  Kan-Therm
(przewody  grzewcze),  Poliplast  (przewody  kanalizacyjne  wewnętrzne),  VTS  (nagrzewnice
powietrza),  Danfoss  (węzeł  cieplny),  SMAY  (akcesoria  wentylacyjne,  nawierzaki),  Venture
Industries (wentylatory), i inne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany uzbrojenia sanitarnego terenu w
zakresie:

 podłączenia wodnego 
 podłączenia do kanalizacji sanitarnej
 podłączenia do kanalizacji opadowej
 zasilania z sieci ciepłowniczej

instalacji sanitarnych wewnętrznych:
 wodociągowej,
 kanalizacji sanitarnej,
 grzewczej,
 wentylacji mechanicznej

dla projektowanego budynku technicznego. 

3. LOKALIZACJA

Nowy Targ, 
Ul. Jana Pawła II, 
Dz. nr. ewid.  19597, 19598, 19599, 16324/3, 16323/3

4. DANE OGÓLNE

- Główna funkcja budynku – techniczna. Liczba personelu - okresowo - 2 osoby.
- Instalacja  wodociągowa budynku  zasilana  będzie  z  wewnętrznej  sieci  wodociągowej  będącej

w zarządzie Inwestora. 
- Instalacje  kanalizacji  sanitarnej  odprowadzać  będzie  ścieki  bytowo-gospodarcze  oraz

technologiczne  do  lokalnej  sieci   kanalizacji  sanitarnej  będącej  w  zarządzie  Inwestora.
Inwestor  zapewnia  odbiór  ścieków  w  wymaganej  ilości  o  wynikowych  parametrach
pochodzących z procesu technologicznego (rodzaju i stężeniu zanieczyszczeń)

- Produkcja  ciepłej  wody  użytkowej  w  budynku  będzie  realizowana  lokalnie  
w podgrzewaczu przepływowym ciepłej wody zasilanych energią elektryczną.

- Produkcja  ciepłej  wody  użytkowej  w  budynku  używana  tylko  doraźnie  w  sytuacjach
awaryjnych. 



- Instalację grzewczą w budynku przewiduje się za pomocą węzła cieplnego dla którego źródło
ciepła stanowić będzie lokalna siec ciepłownicza parowa. W budynku projektowany jest węzeł
ciepłowniczy wyposażony w wymiennik przepływowy.

- Wentylacja pomieszczeń w układzie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
- Wentylacja  bytowa i  technologiczna  głównej  maszynowni  chłodniczej  nie  stanowi  przedmiotu

niniejszego opracowania i będzie stanowiła odrębne opracowanie projektowe.



5. UZBROJENIE SANITARNE TERENU

5.1. PODŁĄCZENIE WODNE
Teren  okręgowej  spółdzielni  mleczarskiej  wyposażony  jest  w  siec  wodociągową,  z  której

przewiaduje się zasilać projektowany budynek techniczny.
Włączenie  należy  wykonać  do  odcinka  wodociągu  o  średnicy  nominalnej  min.  Dn80.  W

przypadku  gdyby  w  założonym  miejscu  średnica  wodociągu  bydła  mniejsza  należy  sieć
wodociągową  należy  w  wymaganym  zakresie  przebudować  zapewniając  wymagane  parametry
użytkowe. 

Budynek  zasilany  będzie  w  wodę  bezpośrednio  z  lokalnego  wodociągu  przewodem  
PE  90x8,2.  Sieć  wodociągowa  winna  gwarantować  dostawę  wody  o  wymaganej  ilości  oraz
odpowiednim  ciśnieniu  min  4,5  bar.  W  przypadku  gdyby  opisane  wyżej  wymagania  nie  były
obecnie  spełnione  należy  doprowadzić  sieć  wodociągową  do  wymaganego  stanu  –  w  oparciu  o
odrębne  postępowanie  administracyjne  –  zapewniając  odpowiednią  średnicę  i  ciśnienie,  które
zagwarantują bezpośrednie zaopatrzenie w wodę obiektu z sieci pokrywając zapotrzebowanie na
wodę dla potrzeb bytowych a także wewnętrznego i zewnętrznego gaszenia pożaru. W przypadku
gdyby  powyższe  wymagania  nie  mogły  być  spełnione  należy  przewidzieć  wykonanie  zbiornika
retencyjnego na wodę oraz odpowiedniej hydroforni.

Przewód  wodociągowy  doprowadzony  będzie  do  pomieszczenia  sanitarnego  wewnątrz
budynku.  Po  wprowadzeniu  przewodu do  wnętrza  budynku przewiduje  się  instalację  wodomierza
skrzydełkowego  WS  16.0  Dn40  odciętego  obustronnie  zaworami  odcinającymi  Dn65.  Za
zestawem  przewidziano  instalację  zaworu  zwrotnego  antyskażeniowego  typu  EA Dn40.  Montaż
wodomierza  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  producenta.  Zabudowa  wodomierza  winna
spełniać  wymagania  normy  PN-B-10720  „Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w  instalacjach
wodociągowych” oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.   Przed
wodomierzem należy  zachować odcinek  prosty  min  10cm a za wodomierzem min 6  cm.  Zestawy
będą odcięte obustronnie zaworami grzybkowymi w tym od strony instalacji wewnętrznej zaworem
spustowym.   Przed  poprowadzeniem  przewodu  do  części  użytkowej  budynków  zainstalowany
będą nad kratką ściekową zawór odcinający Dn65 z funkcją opróżniania instalacji.

Przewód  na  zewnętrz  prowadzony  w  wykopach,  wymagane  przykrycie  minimalne  1,6  m
ponad wierzch  rur,  ułożone na 15 cm podsypce  piaskowej  i  obsypane piaskiem 15 cm wokół  rur
oraz  zabezpieczone  zasypką  piaskową  grubości  25cm.  Przed  przystąpieniem  do  zasypywania
przewodów  należy  je  zabezpieczyć  przed  przemieszczeniem.  Po  wykonaniu  obsypki  i  zasypki
wykopy  zasypać  gruntem  rodzimym  zagęszczając  grunt  warstwowo.  Strefę  bezpośrednio  nad
przewodami  zagęszczać  ręcznie  do  grubości  min  30  cm.  Pozostałą  część  wykopów  uzupełniać
gruntem rodzimym (bez  kamieni).  Nad rurociągiem na  głębokości  0,7m pod powierzchnią  terenu
układać  taśmę  sygnalizacyjną  niebieską  z  wkładką  metalizującą  DPE  Z.  Przewody  oraz
uzbrojenie wodociągu należy oznakować przy pomocy tabliczek orientacyjnych zamocowanych to
trwałych obiektów zlokalizowanych w pobliżu.



5.2. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Ścieki  bytowo-gospodarcze  z  projektowanego  budynku  odprowadzane  będą  do  lokalnej
sieci  kanalizacji  sanitarnej.  Z  budynku  kanalizacja  sanitarna  wyprowadzona  będzie  na  zewnątrz
jednym przykanalikiem.

Zarządca  sieci  winien  zapewnić  odbiór  ścieków  w  wymaganej  ilości  oraz  składzie
chemicznym.

Włączenie zbiorcze przytłacza kanalizacyjnego do sieci przewiduje się poprzez wykonanie
wpustu do istniejącej studni kanalizacyjnej na przyłączu 160  położonej w sąsiedztwie budynku.
Przewiduje  się  przebudować siec  kanalizacyjną  poniżej  włączenia  na  PVC-U  200.    Przyłącze
kanalizacyjne  odprowadzające  ścieki  bytowo-gospodarcze  z  budynku  do  sieci  wykonane  będą  z
rur  kanalizacyjnych  kielichowych  z  gumowym  pierścieniem  uszczelniającym  o  średnicach
160*4,7  PCV-U  klasy  S  (SDR  34)  łączonych  na  uszczelki.  Włączenie  przewodów  PVC  do
studzienek należy wykonać stosując tuleje ochronne z uszczelką.    

Przewody należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych w spadku min 1,5%. Wykopy
należy  zabezpieczyć  przy  pomocy  deskowania  ścian  wykopów  z  płyt  przenośnych  lub
przesuwnych, wyciąganych w trakcie wypełnienia wykopu gruntem. Rury kanałowe należy układać
w  spadku,  na  podbudowie  z  uprzednio  wyprofilowanym  kątem  posadowienia.  W  przypadku
występowanie wody gruntowej należy wykonać drenaż roboczy w dolnej części wykopów, poprzez
ułożenie  rury  drenarskiej  110  w  obsypce  żwirowo-piaskowej.  Rurę  drenarską  należy
wprowadzić  do  studzienki,  z  której  woda  będzie  odpompowywana  do  odpowiedniego  odbiornika
(w  uzgodnieniu  z  właścicielem  odbiornika).  Układanie  rur  kanalizacyjnych  należy  wykonywać
dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopów. Przewody układane będą w wykopach na podsypce
paskowej  15  cm  oraz  zabezpieczone  obsypką  i  zasypką  piaskową  o  grubości  25  cm  ponad
wierzch rur. Strefę bezpośrednio nad przewodami należy zagęszczać ręcznie do grubości  min 30
cm.  Zagęszczanie  powinno  osiągnąć  95  % próby  Proctora.  Pozostałą  część  wykopów uzupełnić
gruntem  rodzimym  (bez  kamieni).  Przed  przystąpieniem  do  obsypywania  przewodów  należy  je
zabezpieczyć  przed  przemieszczeniem.  Wymagana  głębokość  prowadzenia  przewodów
kanalizacyjnych z uwagi  na przemarzanie pod poziomem terenu winna wynosić min1,40 m ponad
wierzch  rur.  Na  odcinkach,  których  nie  jest  możliwe  utrzymanie  minimalnego  przekrycia
przewodów należy je izolować termicznie w postaci  zasypki  z kruszywa keramzytowego grubości
30cm  lub  płyt  styropianowych  FS30  wodoodpornych  o  grubości  10  cm.  W  miejscu  prowadzenia
przewodów  pod  ławą  fundamentową  budynku  rury  PCV-U  należy  umieścić  w  stalowych  rurach
ochronnych 200 i długości dostosowanych do szerokości przegród. 

5.3. KANALIZACJI OPADOWA

W  związku  z  planowaną  zabudową  terenu  inwestycji  oraz  infrastrukturą  towarzyszącą
obiektowi  w  postaci  nawierzchni  utwardzonych  przewiduje  się  budowę  instalacji  kanalizacji
opadowej  odprowadzającej  wody  opadowe  z  dachu  budynku  do  istniejącej  sieci  kanalizacji
opadowej. 

Przewody  sieci  kanalizacyjnej  zostaną  wykonane  z  rur  kanalizacyjnych  kielichowych
Ø160*4,7,  Ø200*5,9  PCV-U  klasy  S  (SDR  34)  łączonych  przy  pomocy  złącz  kielichowych  z
gumowym  pierścieniem  uszczelniającym.  Włączenie  przewodów  PVC  do  studzienek  należy
wykonać stosując tuleje ochronne z uszczelką. Na trasie kanalizacji przewiduje się budowę studni
kontrolno-połączeniowych  betonowych  Ø1000  łączonych  na  uszczelki  oraz  studni  PVC-U  Ø425.



Większość  studni  z  uwagi  na  ich  lokalizację  w  terenach  komunikacji  samochodowej  będą
zamknięte  włazami  klasy  D400  oraz  dodatkowo  wyposażone  będą  w  pierścienie  odciążające.
Studni  zlokalizowane  w  terenach  trawiastych  w  odległości  ponad  1,5m  od  krawędzi  terenów
utwardzonych zamknięte włazami klasy B125. 

Wody  opadowe  z  dachu  budynku  wprowadzane  będą  do  systemu  kanalizacyjnego
odprowadzane przy pomocy rur spustowych wyposażonych w czyszczaki.

Przewody kanalizacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych. Wykopy należy
zabezpieczyć  przy  pomocy  deskowania  ścian  wykopów  z  płyt  przenośnych  lub  przesuwnych,
wyciąganych  w  trakcie  wypełnienia  wykopów  gruntem.  W  przypadku  występowanie  wody
gruntowej  należy  wykonać  drenaż  roboczy  w  dolnej  części  w  dolnej  części  wykopów,  poprzez
ułożenie  rury  drenarskiej  dn=110  w  obsypce  żwirowo-piaskowej.  Rurę  drenarską  należy
wprowadzić  do studzienki  z  kręgów betonowych Ø50 cm,  z  której  woda będzie  odpompowywana
do  najniższych  miejsc  w  terenie.  Układanie  kanałów  z  rur   należy  wykonywać  dopiero  po
wykonaniu  odwodnienia  wykopów.  Rury  kanałowe należy  układać  w spadku  podanym na  profilu,
na  podbudowie   z  uprzednio   wyprofilowanym kątem posadowienia.  Po  skontrolowaniu  spadków
kanału  wykopy  należy  zasypać.  Przed  przystąpieniem  do  obsypywania  przewodów  należy  je
zabezpieczyć przed przemieszczeniem. 

Przewody  układane  w  wykopach  na  podsypce  paskowej  15  cm  oraz  zabezpieczone
obsypką  oraz zasypką piaskową o grubości  25 cm ponad wierzch  rury.  Strefę  bezpośrednio  nad
przewodami  należy zagęszczać ręcznie do grubości  min 30 cm. Zagęszczanie  powinno osiągnąć
95 % próby Proctora. Pozostałą część wykopów uzupełnić gruntem klasy II (bez kamieni).

5.4. UWAGI OGÓLNE

Przed  zasypaniem  wykopów  uzbrojenie  należy  poddać  próbie  ciśnienia,  która  winna  być
potwierdzona odpowiednim protokołem.
Aby  zabezpieczyć  istniejące  uzbrojenie  przed  uszkodzeniem,  w  miejscu  krzyżowania  się
przewodu  z  istniejącym  uzbrojeniem  roboty  należy  wykonać  ręcznie  zachowując  szczególną
ostrożność.
Na odcinkach,  gdzie  trasy  sieci  przebiegają  przez  tereny  obecnie  utwardzone  (lub  urządzone w
inny  sposób)  należy  po  wykonaniu  robót  instalacyjnych  odtworzyć  istniejącą  nawierzchnię  (bądź
urządzenie terenu) doprowadzając je do stanu co najmniej pierwotnego. 
Po  wykonaniu  instalacji  uzbrojenia  terenu  Inwestor  zleci  uprawnionemu  geodecie  (przed
zasypaniem wykopów) wykonanie geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  pełnego uzbrojenia
terenu.
Roboty winny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Całość prac wykonywać przestrzegając warunki p.poż i bhp oraz zgodnie z :

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych
 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
 Instrukcją montażu producentów rur i urządzeń



6. OPIS INSTALACJI
6.1. INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY 

Zapotrzebowanie na wodę dla budynku dla celów bytowo-gospodarczych:
( 2 osoby personelu - okresowo )

Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę wynosi:
Q d ś r = 0,06 m3/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę wynosi:
Q d max = 0,10 m3/d

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 
Q śr  h = 0,01 m3/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 
Q max h = 0,03 m3/h

Zapotrzebowanie na wodę dla budynku dla celów technologicznych:

Zasilanie w wodę surową stacji uzdatniania wody dla obiegu skraplaczy. 
Qt = 7,0 m3/h 

- maksymalne szczytowe obciążenie przy warunkach obliczeniowych oraz pełnej wydajności 
instalacji chłodniczej.

Zapotrzebowanie na wodę dla budynku dla celów przeciwpożarowych:

Zapotrzebowanie na wode dla celów przeciwpożarowych - obsługi 2 hydrantów Dn52.

Qppoż = 2*2,5*3600 = 18 000 m3/h

Przepływy obliczeniowe:

Przepływy  obliczeniowe  wody  w  normalnych  warunkach  eksploatacji  (zgodnie  
z wyposażeniem instalacyjnym) wynosi:

Q obl. = 2,00 l/s

Przepływ  obliczeniowy  wody  w  warunkach  gaszenia  pożaru  (zgodnie  z  wyposażeniem
instalacyjnym) wynosi:

Q obl. ppoż = 5,3 l/s

Przy ustalaniu przepływu obliczeniowego w warunkach pożaru uwzględniono 15% pobór wody dla
celów bytowych.

Opis instalacji wodociągowej: 

Instalacja  w  budynku  winna  być  wykonana  gwarantując  zaopatrzenie  w  wodę  budynku  w
wymaganej  ilości  oraz  o  wymaganym  ciśnieniu  zapewniając  zaopatrzenie  w  wodę  dla  celów
bytowych,  technologicznych  oraz  przeciwpożarowych.  Woda  doprowadzona  do  budynku  winna
spełniać wymagania jakościowe dla potrzeb bytowych oraz technologicznych.



Budynek zasilany będzie w wodę z wewnętrznej sieci wodociągowej, która winna zapewnić
wymagane ciśnienie oraz parametry jakościowe wody. 

Po  minięciu  zestawu  hydroforowego  (opisanego  wyżej)  nastąpi  rozdział  instalacji  na
instalacje bytowa + technologiczną oraz instalacje przeciwpożarową - zasilanie hydrantów Dn52.
Na gałęzi  przeciwpożarowej  zasilającej  hydranty  wewnętrzne należy  zamontować zawór  zwrotny
antyskażeniowy  DN65.  Z  kolei  na  gałęzi  bytowo  -  technologicznej  należy  zmontować  zawór
odcinający  pierwszeństwa  instalacji  wodnej  ppoż  z  siłownikiem.  Zawór  będzie  sterowany  na
podstawie  sygnałów  pochodzących  centralki.  Z  centralki  wyprowadzony  będzie  czujnik  ciśnienia
zainstalowany  na  przewodzie  instalacji  bytowej.  W  przypadku  spadku  ciśnienia  na  instalacji  do
poziomu  3,5  bar  nastąpi  zamknięcie  zaworu  z  odcięciem  instalacji  bytowej   a  instalacja  będzie
przygotowana do obsługi wyłącznie instalacji przeciwpożarowej wodnej.

Instalację  wodociągową  bytową  zaprojektowano  z  rur  polipropylenowych  z  wkładką
bazaltową  w  systemie  np.  Ekoplastik  łączonych  za  pomocą  połączeń  zgrzewanych.  Dobrane
średnice głównych przewodów podano na załączonych rysunkach 16x2,2 do 20x2,8. 

Instalacje  technologiczną  oraz  instalację  wodna  ppoż  zaprojektowano  z  rur  stalowych
podwójnie ocynkowanych łączonych z kształtek z żeliwa ciągliwego

Wewnętrzna  instalacja  wodociągowa  rozprowadzona  będzie  po  Wierzchnu  przegród
budowlanych mocowana do ścian uchwytami. Główne przewody rozdzielcze oraz piony izolowane
termicznie otuliną z pianki polietylenowej np. ThermaCompact firmy Thermaflex – zabezpieczającą
przed  roszeniem się  rur  oraz  stratami  ciepła.  Przewidywane grubości  izolacji  cieplnej  winny  być
zgodnie w wymogami obowiązujących warunków technicznych. 

Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  samokompensację  instalacji
pracującej  wskutek  wydłużeń  termicznych  oraz  stosując  kompensatory  U-kształtne.  Przewody
należy  montować  stosując  podpory  stałe  i  przesuwne  umożliwiając  minimalne  przemieszczanie
się  przewodów  podczas  pracy.  Uchwyty  należy  mocować  do  przegród  budowlanych  
i  wsporników.  W miejscach  przejść  instalacji  przez  przegrody budowlane  należy  stosować tuleje
ochronne wypełnione szczelnie materiałem plastycznym. 

Produkcja  ciepłej  wody  dla  obsługi  natrysku  będzie  realizowana  przy  pomocy
przepływowego podgrzewacza pojemnościowego zasilanego w ciepło energią elektryczną o mocy
20 kW. Podgrzewacz zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa Dn15.

6.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ścieki bytowo-gospodarcze oraz technologiczne z projektowanego budynku odprowadzane
będą  do  lokalnej  sieci  kanalizacji  sanitarnej.  Z  budynku  kanalizacja  sanitarna  wyprowadzona
będzie na zewnątrz jednym przykanalikiem. Instalacje kanalizacji  sanitarnej  odprowadzać będzie
ścieki  bytowo-gospodarcze  i  technologiczne  do  lokalnej  sieci   kanalizacji  sanitarnej  będącej  w
zarządzie  Inwestora.  Inwestor  zapewnia  odbiór  ścieków  w  wymaganej  ilości  o  wynikowych
parametrach pochodzących z procesu technologicznego (rodzaju i stężeniu zanieczyszczeń)

Przewody  kanalizacji  sanitarnej  instalowane  ponad  poziomem  podłogi  na  gruncie
kondygnacji  parteru  wykonane  będą  z  rur  polipropylenowych  kielichowych  firmy  POLIPLAST  o
średnicach:  piony  110,   podejścia  pod  natrysk  50.  Kratki  ściekowe  15x15  z  odejściami
bocznymi  110.  Poziome  przewody  kanalizacyjne,  przykanaliki  prowadzone  pod  posadzką
podłogi na gruncie wykonane z rur kanalizacyjnych PVC-U o średnicach 160 i 110. 

W budynku przewidziano dwa piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakończone
wywiewką dachową o odpowiedniej dla pionu średnicy. 



Poziomy  prowadzone  pod  posadzką  na  gruncie  parteru  na  głębokości  min  0,3  m.  od
górnego poziomu posadzki,  wykonane z rur i  kształtek PVC o średnicy   110 i 160 łączonych na
uszczelkę, ze spadkiem min 5,0% dla rur  110 i 3,0% dla rur  160.
Rewizje zamontowane na pionach 0,5 m nad posadzką w kondygnacji parteru. 
Piony  kanalizacyjne  PP  prowadzone  zarówno  po  wierzchu  ścian  oraz  w  bruzdach  ściennych,
przymocowane  obejmami  do  muru.  Podejścia  prowadzone  w  bruzdach  ściennych  ścian
murowanych przymocowane uchwytami oraz w warstwach podłogowych. 
Zbiorczy  przepływ  obliczeniowy  ścieków  dla  budynku  zgodnie  z  wyposażeniem  instalacyjnym
wynosi:  

Q ob l = 2,8 l/s. 
6.3. INSTALACJA GRZEWCZA

Produkcja  ciepła  dla  potrzeb  grzewczych będzie  realizowana za  pomocą węzła  cieplnego
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym zasilanego ciepłem z lokalnej  sieci  ciepłowniczej
parowej.  Z  kolei  sieć  ciepłownicza  zasilana  jest  z  lokalnej  kotłowni  gazowej.  Węzeł  będzie
usytuowany  w  wydzielonej  strefie  pomieszczenia  technicznego  przy  pomocy  siatki  stalowej  z
bramką. 

Budynek  wyposażony  będzie  w  wydzieloną  hydraulicznie  instalacje  grzewczą  wodną
zamkniętą wyposażona w pompę obiegową. Ciepło z sieci ciepłowniczej będzie przekazywane do
instalacji  wewnętrznej  przy  pomocy  wymiennika  przeciwprądowego  typu  JAD  o  mocy  65  kW.
Instalacja  będzie  zabezpieczona  przeponowym  naczyniem  wzbiorczym  80l  oraz  sprężynowym
zaworem bezpieczeństwa Dn25.

Ciepło  z  wymiennika  dostarczane  będzie  do  3  aparatów  grzewczych  oraz  2  nagrzewnic
wodnych  systemów  wentylacyjnych.  Rozdzielcze  przewody  grzewcze  oraz  zasilanie  aparatów
grzewczych  i  nagrzewnicy  w  budynku  zaprojektowano  z  rur  stalowych  ocynkowanych  łączonych
przy pomocy połączeń zaprasowanych. Średnice przewodów podano na rysunkach.

Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  samokompensację  instalacji
pracującej  wskutek  wydłużeń  termicznych.  Piony  należy  wykonać  w  układzie  samokompencacji
poprzez połączenie  z  poziomymi  przewodami  rozdzielczymi  stosując ramiona kompensacyjne.  W
przypadku braku możliwości  zastosowania  samokompensacji  należy instalować kompensatory U-
kształtne.  Przewody  należy  montować  stosując  podpory  stałe  i  przesuwne  umożliwiając
minimalne przemieszczanie się przewodów podczas pracy. Uchwyty należy mocować do przegród
budowlanych  i  wsporników.  W  miejscach  przejść  instalacji  przez  przegrody  budowlane  należy
stosować tuleje ochronne wypełnione szczelnie materiałem plastycznym.
Rozstaw podpór winien wynosić min:

Ø12  1,25m
Ø15  1,25m
Ø18  1,50m
Ø22  2,00m
Ø28  2,25m
Ø35  3,00m

Przewody rozdzielcze należy układać w 0,5 % w kierunku punktów opróżniania instalacji. 
W najwyższych punktach instalacji należy montować automatyczne odpowietrzniki f -my TACO a w
szczególności na zakończeniu pionów grzewczych pod stropem.   
Przewody  i  urządzenia  węzła  cieplnego  oraz  wszystkie  piony  wraz  z  armaturą  należy  izolować
termicznie otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w powłoce PVC.
Przewidywane grubości izolacji cieplnej dla l = 0,035 W/(m*K):



do DN 22  20 mm
 od DN 22 do DN 35  30 mm

od DN 35 do DN 100  równe DN

Ogrzewanie  głównego  pomieszczenia  technologicznego  oraz  pomieszczenia  technicznego
odbywać  się  będzie  przy  pomocy  aparatów  grzewczych  wyposażonych  w  nagrzewnice  wodne
montowanych na ścianach - nagrzewnice w wykonaniu EX - przeciwwybuchowym.
Napełnianie  zładu  wodą  przewiduje  się  przy  pomocy  łącznika  elastycznego  
z  instalacji  wodociągowej  poprzez  urządzenia  zmiękczające  wodę  oraz  automatyczny  zawór
napełniania  instalacji.  Instalacja  zasilająca  wodą  instalacje  grzewczą  winna  być  wyposażona  w
zawór antyskażeniowy. 

Określenie nominalnej mocy źródła ciepła:

Projektowane obciążenie cieplne budynku wynosi: 61,0 kW:

Dobór naczynia przeponowego dla instalacji grzewczej.

W oparciu  o  parametry  instalacji  i  pojemność  zładu  dobrano  naczynia  przeponowe  typu  N  firmy
np. REFLEX N 80l.

Charakterystyka pomp obiegowych: 

Dobór charakterystyki głównej pompy głównej

Vp =  = 7,47 m3/h 

Q – moc przekazywana przez kocioł Q = 61 kW
t = 80 - 60 = 20°C
cp – ciepło właściwe wody – 4,20 kJ/(kg x C)  
 – gęstość wody – 971,83  kg/m3 /dla temp. 80°C/ 



Próba ciśnienia

Próbę  ciśnienia  instalacji  należy  przeprowadzić  wodą  o  ciśnieniu  4  bar.  Próba  powinna  być
przeprowadzona  dwukrotnie  przez  30  min  w  odstępach  10  min.  Po  30  min  próby  ciśnienie  nie
może  się  obniżyć  i  nie  może  być  widoczny  żaden  przeciek.  Następnie  należy  wykonać  próbę
główną.  Czas  trwania  próby  wynosi  2  godziny.  Po  zakończeniu  próby  nie  może  być  spadku
ciśnienia większego niż 0,2 mbar i nie może wystąpić żaden przeciek.

W skład instalacji węzła cieplnego wchodzą min:
 Wymiennik przepływowy typu JAD 65 kW
 Naczynie przeponowe dla instalacji grzewczej 
 Pozostała  niezbędna  armatura  odcinająca,  filtrująca  i  zabezpieczająca  (zawory

bezpieczeństwa,  zawory  zwrotne,  filtry,  czujniki  itp.)  Instalacja  grzewcza  zabezpieczona
będzie  zaworem bezpieczeństwa typu 1915 (SYR)  DN25.  Zasilane instalacji  w wodę przy
pomocy  automatycznego  zaworu  napełniania  instalacji  wyposażonego  w  reduktor
ciśnienia, manometr, zawór zwrotny oraz zawór antyskażeniowy.  

Całością  procesów związanych  z  prawidłową  pracą  węzła  cieplnego  sterować  będzie  sterownik.
Ze  sterownikiem  współpracować  będą  odpowiednie  czujniki,  tj.  min  termometrów  pogodowych,
wewnętrznych,  termometry  poszczególnych  obiegów  wodnych  oraz  czujniki  pomp  utrzymujące
parametry  wody  grzewczej  w  odpowiednich  zakresach.  Sterownik  dostarczany  będzie  przez
dostawcę węzła stanowiąc jej integralną część.

Ogrzewanie dwóch pomieszczeń; rozdzielni i pom. z natryskiem ogrzewane będą przy pomocy 2 
grzejników elektrycznych. Grzejniki należy zamontować w bezpiecznej odległości od pozostałego 
wyposażenia technicznego budynku w tym od urządzeń sanitarnych.



6.4. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

6.4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawowym zadaniem projektowanych układów wentylacji sanitarno-bytowej będzie:
- zapewnienie  odpowiedniej  wymiany powietrza,  wynikającej  z  warunków technologicznych  lub

sanitarno-higienicznych,
- zapewnienie odpowiedniej, wymaganej czystości powietrza nawiewanego,
- zapewnienie odpowiednich ruchów powietrza i rozdziału powietrza w pomieszczeniach,
- odprowadzenie  powietrza zużytego na zewnątrz budynku.

Wentylacja  bytowa  i  technologiczna  głównej  maszynowni  chłodniczej  nie  stanowi  przedmiotu
niniejszego opracowania i będzie stanowiła odrębne opracowanie projektowe.

6.4.2. Projektowane układy wentylacyjne

Zaprojektowano indywidualne 2 układy wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej.
Pierwszy  układ  obsługujący  pomieszczenie  z  natryskiem  i  rozdzielnie  oraz  drugi  układ
obsługujący pomieszczenie techniczne.

6.4.3. Ilość powietrza wentylacyjnego

Zaprojektowano  układy  wentylacyjne  mają  zapewnić  min  2  krotną  wymianę  powietrza  w
pomieszczeniach garażowych oraz strumień powietrza nawiewnego i  wywiewnego w ilości 80m 3/h
w strefie sanitarnej.

UKŁAD 1:

Wentylacja pomieszczenia  z  natryskiem  i  rozdzielni  obsługiwana  będzie  przez  wentylator
nawiewny  oraz  dwóch  chemoodpornych  wentylatorów  kanałowych.  Temperatura  powietrza
nawiewanego wynosić  będzie  16ºC.  Wydajność  wentylatora  nawiewnego 400  m 3/h.  Indywidualny
wywiew z pomieszczeń na poziomie 200 m 3/h przy pomocy wentylatorów wyciagowych
Instalacja  nawiewna  wyposażona  będzie  w  nagrzewnice  wodną,  przepustnicę  powietrza  oraz
sekcję  filtrów.  Nagrzewnica  wodna  o  mocy  6,0  kW.  Usuwanie  powietrza  z  układu  będzie
realizowana przez dwa wentylatory kanałowe chemoodporne o wydajności 2x200 m 3/h.
Doprowadzenie  powietrza  świeżego  dla  instalacji  przewiduje  się  przy  pomocy  czerpni
usytuowanej  w  poziomie  parteru  przy  ścianie  zewnętrznej.  Dolna  krawędź otworu  czerpni  winno
być  usytuowana  co  najmniej  2,0  m nad  poziomem terenu.  Zużyte  powietrze  będzie  usuwane  na
zewnątrz  budynku  przy  pomocy  wyrzutni  dachowych.  Pion  wyprowadzający  usuwane  powietrze
ponad dach w strefie wyższych kondygnacji obudowany ogniowo.
Cała  instalacja  obsługująca  pomieszczenia  techniczne  winna  być  wykonana  w  wykonaniu
chemoodpornym i winna pracować w sposób ciągły.



UKŁAD 2:

Dla  wentylacji  pomieszczenia  technicznego  projektuje  się  niezależny  układ  wentylacyjny
nawiewno-wywiewny  o  wydajności  400m 3/h.  Świeże  powietrze  dostarczane  będzie  z  czerpni
ściennej  usytuowanej  na  ścianie  zewnętrznej  budynku  min  2,0m  nad  poziomem  terenu.  Układ
nawiewny  wyposażony  będzie  w  wentylator  nawiewny  wyposażony  w  wentylator,  fi ltr  powietrza,
przepustnicę  oraz  nagrzewnice  wodną  o  mocy  min  5,0  kW.  Nagrzewnica  elektryczna  sterowana
będzie przy pomocy termostatu kanałowego. 
Usuwanie  brudnego  powietrza  z  kanału  będzie  sie  odbywać  przy  pomocy  układy  wyciągowego
wyposażonego w wentylator  kanałowy o wydajności  400 m 3/h.  Zużyte  powietrze usuwane będzie
ponad  dach  budynku.  Praca  układu  nawiewnego  i  wywiewnego  winna  być  zintegrowana  przy
pomocy układu sterowania zapewniając równoległą prace urządzeń. 

6.4.4. Materiały i urządzenia

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej kanałowej przewidziano przewody z blachy stalowej
ocynkowanej  o  przekroju  prostokątnym  typu  A/I  oraz  kołowym  ze  szwem  spiralnym  typu  SPIRO
łączonych na uszczelkę gumową EPDM. 

Nawiew  i  wywiew  z  pomieszczeń  będzie  realizowany  głównie  przy  pomocy  prostokątnych
stalowych kratek wentylacyjnych wyposażonych w przepustnice regulacyjne. 
Kanały  wentylacyjne  należy  wyposażyć  w  rewizje  umożliwiające  ich  czyszczenie  
i konserwację.
Podwieszenia  kanałów  i  urządzeń  należy  wykonać  standardowe,  z  wykorzystaniem  prętów
gwintowanych  ocynkowanych,  ocynkowanych  łączników  i  typowych  wentylacyjnych  akcesoriów
podwieszeniowych.

7. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DLA INSTALACJI:

Przepusty  instalacyjne  w  elementach  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny  mieć  klasę
odporności  ogniowej  (E  I)  wymaganą  dla  tych  elementów.  Przepusty  instalacyjne  (w  tym
wentylacyjne  i  klimatyzacyjne)  o  średnicy  większej  niż  0,04  m  w  ścianach  i  stropach
pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż
E I 60  lub  R E I 60,  a  niebędących  elementami  oddzielenia  przeciwpożarowego,  powinny  mieć
klasę  odporności  ogniowej  (E I)  ścian  i  stropów  tego  pomieszczenia  poprzez  zastosowanie
systemowych zabezpieczeń.

Podpis:



OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany uzbrojenia sanitarnego terenu w zakresie:
- kanalizacji opadowej

oraz instalacji sanitarnych wewnętrznych w zakresie:
- instalacji wodociągowej,
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji grzewczej,
- instalacji wentylacji mechanicznej,

dla  projektowanego  budynku  technicznego  lokalizowanego  w  miejscowości  Nowy  Targ  przy  ul.
Jana  Pawła  II  na  działkach  nr  ewid.  19597,  19598,  19599,  16324/3,  16323/3  sporządzony  w
czerwcu  2019  r,  jest  opracowany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  wiedzy
technicznej.

Projektant:  

Sprawdzający:


