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1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa

Projekt wykonano na podstawie:

� ustale� z Inwestorem,

� ustale� ze zlecaj�cym,

� literatury bran�owej,

� aktualnych norm i przepisów bran�owych.

1.2. Przedmiot

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  techniczny  z  bran�y  sanitarnej  dla  budynku
produkcyjnego  w  Starorypinie  Prywatnym.  Nazwa  i  adres  budynku,  nazwa  i  adres  Inwestora
znajduj� si� na stronie tytułowej dokumentacji.

1.3. Zakres

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:

� zewn�trznej instalacji wodoci�gowej,

� zewn�trznej kanalizacji sanitarnej i technologicznej,

� zewn�trznej kanalizacji deszczowej,

� instalacji wewn�trznej wody u�ytkowej,

� instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej,

� instalacji centralnego ogrzewania,

� instalacji wentylacyjnej,

� instalacji gazowej,

� technologii kotłowni.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

� wykorzystania i opró�niania �cieków technologicznych,

� podł�czenia pary do urz�dze� technologicznych,

� podł�czenia instalacji biogazu do istniej�cej stacji biogazu,

2. Obszar oddziaływania

Inwestycja oraz obszar oddziaływania ogranicza si� do działki ewidencyjnej nr 85/16, 85/17, obr�b
0024 Starorypin Prywatny.

Stwierdzam, �e obszar oddziaływania projektowanej infrastruktury budynku (bran�y sanitarnej) nie
wykracza poza działk� Inwestora i nie oddziałuje negatywnie na s�siednie działki.

Podstawa prawna:

� Ustawa z dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo budowlane  Ustawa z dnia 7  lipca  1994 r.  Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

� Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065),

� Rozporz�dzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  10  wrze�nia  2019  r.  w  sprawie  przedsi�wzi��
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko (Dz. U. z 26 wrze�nia 2019 r. poz. 1839),

� Rozporz�dzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  26  kwietnia  2013  r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim powinny odpowiada�  sieci  gazowe  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  4
czerwca 2013 r. poz. 640).
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3. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporz�dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych  (Dz.  U.  z  27 kwietnia  2012 r.  poz.  463) ustala  si�  warunki  gruntowe na  terenie
inwestycji jako proste (§ 4 ust. 1 pkt 1) a projektowany obiekt budowlany zalicza si� do pierwszej
kategorii geotechnicznej (§ 4 ust. 3 pkt 1).

4. Analiza mo�liwo�ci racjonalnego wykorzystania �ródeł odnawialnych

Analiza  mo�liwo�ci  racjonalnego  wykorzystania,  o  ile  s�  dost�pne  techniczne,
�rodowiskowe  i  ekonomiczne  mo�liwo�ci,  wysokoefektywnych  systemów  alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepło oparte na energii ze �ródłeł odnawialnych:

� Kotły na drewno: z uwagi na charakter obiektu, konieczno�� stałej obsługi oraz posiadania
pomieszczenia składowania materiału – rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

� Kotły  na  słom�:  charakter  obiektu,  konieczno��  stałej  obsługi  oraz  posiadania
pomieszczenia składowania materiału jeszcze wi�kszego ni� w przypadku kotłów opalanych
drewnem  dyskwalifikuj�  tego  typu  rozwi�zanie  –  rachunek  ekonomiczny  jest  nie
uzasadniony.

� Pasywne wykorzystanie energii słonecznej: brak mo�liwo�ci zastosowania odpowiedniego
układu strukturalno – materiałowego budynku.

� Energia wodna: brak warunków wykorzystania energii spadku wód.

� Elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunków oraz mo�liwo�ci lokalizacji.

5. Instalacje zewn�trzne wod-kan

5.1. Strefa przemarzania gruntu

Projektowana  inwestycja  le�y  w  II  strefie  przemarzania  gruntu  wg  PN-81/B-03020  dla
której gł�boko�� przemarzania wynosi Hz=1,0 m.

5.2. Instalacja wodoci�gowa

Zasilanie  projektowanego  budynku  nast�pi  przez  wł�czenie  projektowanej  instalacji
wodoci�gowej  PE63x5,8  do  istniej�cego  wodoci�gu  wo90  na  terenie  działki  inwestora.
Projektowane  wł�czenie  nale�y wykona�  przez  wybudowanie  nasady  rurowej  90/63  z  zasuw�
odcinaj�c� dn50.

Po trasie projektowanej instalacji wodoci�gowej nale�y wybudowa�  trójnik PE63/25/63 z
zasuw� dn25. Rur� PE25x2,3 nale�y podej�� pod kotłowni� kontenerow� i przej�� z rury PE25 na
rur� stalow� ocynkowan� dn20. 

1,50 m przed budynkiem nale�y przej�� z rury PE63 na rur� stalow� ocynkowan� dn50, i
wej�� do budynku. W budynku projektowan�  instalacj� wodoci�gow� nale�y uzbroi� z aramtur�
przył�czeniow� wg projektu technologii kotłowni. 

Projektowan�  zasuw�  nale�y  wyposa�y�  w  obudow�  teleskopow�  z  kluczem.  Klucz
wyprowadzi� w skrzynce �eliwnej wodoci�gowej. Skrzynk� wokół obetonowa� w promieniu ok.
30cm  lub  uło�y�  prefabrykowan�  płyt�  betonow�..  Zasuw�  nale�y  oznakowa�  tabliczk�
orientacyjn� na słupku wg PN-86/B-09700.

5.2.1. Ruroci�gi

Projektowane ruroci�gi wykona� z rur do sieci wodoci�gowych wody pitnej:

� PE HD100 PN10 wg PN-EN 12201-2,

� stalowych o powłoce cynkowej A85 wg normy PN-EN 10240 – OC2 (grubo�� cynku min.
85
m).

Przewody wodoci�gowe nale�y układa� w gotowym wykopie na gł�boko�� ~1,80 m p.p.t.
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licz�c  od  dna  wykopu do  terenu.  Na  uło�onym  w wykopie  przewodzie  nie  nale�y zasypywa�
poł�cze�  rur do czasu wykonania próby ci�nieniowej. Pozostała cz���  przewodów winna zosta�
zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawarto�ci kamieni pochodz�cych
z wykopu. Wykopy zabezpieczy�  poprzez skarpowanie o nachyleniu skarp 1:0,6. Roboty ziemne
nale�y wykona�  zgodnie z  przepisami normy bran�owej  BN -  52/6836 -  02 „Roboty ziemne”.
Wykopy otwarte pod przewody wodoci�gowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
Przej�cia przez �ciany nale�y wykona� w stalowych tulejach ochronnych o 2 nominaty wi�ksze od
�rednicy przewodu.

Projektowan� instalacj� wodoci�gow� nale�y wykona� z rury polietylenowej do wody pitnej
PE63x5,8  i  PE25x2,3  PN10  oraz  z  rury  stalowej  ocynkowanej  dn20  i  dn50.  W  instalacjach
wodnych stalowych nale�y stosowa� rury ocynkowane z wymaganymi powłokami i okładzinami
(powłoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 , grubo�� cynku min. 85
m).

5.3. Kanalizacja

5.3.1. Kanalizacja sanitarna i technologiczna

Odprowadzanie �cieków z budynku nast�pi  przez  projektowan�  kanalizacj�  sanitarna  do
projektowanego  zbiornika  bezodpływowego  na  nieczysto�ci  ciekłe  zlokalizowanego  na  terenie
działki. Zaprojektowano zbiornik betonowy prefabrykowany, o poj. V=10 m³, f-my Septic.

Projektowany  budynek  kolidowa�  b�dzie  z  istniej�c�  kanalizacj�  technologiczn�,  któr�
nale�y przebudowa�, a odcinek pod budynkiem zlikwidowa� (wg zał�cznika graficznego PZT-01).
Przebudowywan� kanalizacj� technologiczn� nale�y wł�czy� do istniej�cej poprzez wybudowanie
studni rewizyjnych dn1200. 

Projekt  zewn�trzej  kanalizacji  technologicznej  obejmuje  odcinek  tłoczny  kanalizacji
technologicznej,  który  b�dzie  wł�czony  do  istniej�cego  zbiornika  wg  wytycznych  technologa.
Projektowany przewód tłoczny b�dzie podł�czony do studni rewizyjnej, wyposa�onej w pomp� do
wody  brudnej.  Do  studni  nast�pi  odpływ  �cieków  technologicznych  z  skraplacza  oparów  po
sterylizacji. 

5.3.2. Kanalizacja deszczowa

Do odprowadzania wód deszczowych z  dachu projektowanego budynku nast�pi  poprzez
system rynien i rur spustowych. Rury spustowe zostan� podł�czone do projektowanej kanalizacji
deszczowej.  Dodatkowo  do  kanalizacji  deszczowej  zostanie  podpi�ty  drena�  opaskowy,  który
b�dzie  wykonany  wokół  fundamenty  wg  rys.  WK-01.  Drena�  b�dzie  podł�czony  do  stdni
rewizyjnej z pomp� do wody brundej, potem przez przewód tłoczny do kanalizacji deszczowej. 

Projektowana kanalizacja deszczowa wł�czona zostanie do istniej�cej kanalizacji (zajduj�cej
si�  na terenie inwestora) poprzez projektowane studnie rewizyjne dn1200. Rura spustowa R.S.3
podł�czona b�dzie poprzez istniej�c� studnie rewizyjn�. 

5.3.3. Ruroci�gi

Na projektowane kolektory stosowa� rury PVC-U SN8 SDR34 do kanalizacji zewn�trznej
wg PN-EN 1401-1 i PN-EN 1852-1 o �rednicach i grubo�ciach �cianek:

� 110x3,2 mm,

� 160x4,7 mm,

� 200x5,9 mm,

Przewody nale�y układa� na podło�u z zag�szczonej podsypki piaskowej gr. 10 cm. Wykopy nale�y
zabezpieczy�  przed  zasypaniem  poprzez  stosowanie  szalunków  skrzyniowych  lub  poprzez
wykonanie skarpowania o nachyleniu skarp 1:0,6. Przej�cia przez �ciany komór wykona� szczelnie.

5.3.4. Studnie kanalizacyjne betonowe

Na  trasie  projektowanych  kolektorów  zaprojektowano  betonowe  studnie  zbiorcze  i
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rewizyjne. Nominalna �rednica studni nie mo�e by� mniejsza od 1200 mm. Dla osadzenia pokrywy
zamykaj�cej  dopuszcza si�  stosowanie płyt  pokrywowych lub zw��ek.  Studzienki  powinny by�
wyposa�one w stopnie złazowe wystaj�ce minimum 120 mm przed lico �cianki. Stopnie powinny
by� rozmieszczone w pionie w odległo�ci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych
w odległo�ci od 270 do 300 mm.

Na kanalizacji  sanitarnej  na  dnie  studni  nale�y wykona�  betonow�  kinet�  natomiast  na
kanalizacji deszczowej wykona� osadnik o gł�boko�ci min. 0,50 m.

W przypadku du�ej ilo�ci otworów na rury, otworów du�ej �rednicy lub monta�u studni na
istniej�cym kolektorze nale�y w dolnej cz��ci studni wykona� wymurówki z cegieł lub bloczków
betonowych do wysoko�ci ok. 0,50 m powy�ej górnych �cianek rur kanalizacyjnych.

5.3.5. Studnie kanalizacyjne PVC

Na trasie projektowanych kolektorów zaprojektowano studnie rewizyjne PVC 425, np. w
systemie Diamir 425 f-my Kaczmarek z kinet� i teleskopow� rur� trzonow�.

5.3.6. Studnie kanalizacyjne PVC

5.3.6.1. Studnie Ø425

 5.3.6.1.1. Cechy ogólne

� studzienki zgodne z norm� PN-EN 476:2000 (niewłazowe), 

� studzienki dostosowane gł�boko�ci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

� kinety i  rury trzonowe spełniaj�ce wymagania  normy PN-EN 13598-2:2009 (dotycz�cej
studzienek tworzywowych w obszarach obci��onych ruchem) 

� studzienki osadnikowe oraz pozostałe elementy studzienek (rury teleskopowe / kształtki in
situ)  posiadaj�ce  dopuszczenie  do  stosowania  w  sieciach  kanalizacyjnych:  aprobata
techniczna ITB,

� dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, 

� mo�liwo�� stosowania w in�ynierii komunikacji szynowej – studzienki posiadaj� aprobat�
CNTK

� mo�liwo��  stosowania na  terenach górniczych – pozytywna opinia GIG do IV kategorii
terenów górniczych wł�cznie,

� odporno�� chemiczna tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

� odporno�� chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniaj�ce wymagania
normy PN-EN 681-1:2002,

� producent studzienek powinien posiada� certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

� producent  posiadaj�cy  do�wiadczenie  z  bada�  studzienek  w  skali  rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych bada�,

� system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta.

 5.3.6.1.2. Rura trzonowa karbowana z PP

� rura  trzonowa  karbowana  z  PP o  sztywno�ci  obwodowej  SN�  4  KN/m2  w  badaniu  z
zgodnie z norm� PN-EN 14982:2007

� konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do
zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zag�szczenia wokół studzienki, 

� przy  prawidłowym  monta�u  (>  90%  SP  dla  terenów  zielonych,  95%  SP  dla  dróg  o
umiarkowanym  obci��eniu  ruchem drogowym  i  98%  SP dla  dróg  o  du�ym  obci��eniu
ruchem drogowym) studzienka odporna na wypór wód gruntowych,

� dzi�ki  falistej  powierzchni  zewn�trznej  -  rura  współpracuj�ca  z  gruntem  w  zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierównomiernych obci��e� od gruntu
bez utraty szczelno�ci,

� �rednica wewn�trzna rury 425 mm, �rednica zewn�trzna 476 mm, 
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� z  uwagi  na  utrudnienie  dost�pu  dla  sprz�tu  eksploatacyjnego  nie  zalecana  jest  �rednica
wewn�trzna rury mniejsza ni� 425 mm, a �wiatło studzienki na całej wysoko�ci studzienki
nie powinno by� mniejsze ni� 400 mm (otwór włazu, rury teleskopowej),

� kolor rury karbowanej pomara�czowy, 

� mo�liwo�� regulacji wysoko�ci studzienki poprzez przyci�cie rury co 8 cm,

� mo�liwo�� podł�czenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoc� wkładek „in situ”
o �rednicach DN110 i DN160.

 5.3.6.1.3. Kinety

� kinety  z  PP  prefabrykowane  z  podwójnym,  płaskim  dnem,  tj.  kineta  z  profilem
hydraulicznym  w  postaci  monolitycznej  wykonanej  metod�  wtrysku  z  dospawan�
fabrycznie płask� płyt� denn� z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne ł�czenie
elementów profilu hydraulicznego z elementów).

� parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gł�boko�ci (6m)
potwierdzony trwałym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z
normy PN-EN 13598-2

� kinety wyposa�one w gł�boki  kielich poł�czeniowy (20 cm) do ł�czenia z karbowanym
trzonem,

� kolor kinet czarny;

� specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha poł�czeniowego kinety ułatwiaj�ca monta�
rury wznosz�cej karbowanej (zredukowanie siły wcisku przy monta�u do 50%);

� dno kinet płaskie umo�liwiaj�ce łatwe usytuowanie na dnie wykopu i łatwe zag�szczenie
podsypki

� trwało��  kinet  przy max  poziomie  wody gruntowej  (5m)  potwierdzona badaniami  1000
godzinnymi  w  warunkach  podci�nienia  -0,  5bar  w  temp.  80oC  w  oparciu  o  PN-EN
14830:2007

� integralno��  konstrukcji  kinet  (ekstrapolowane  dla  okresu  50  lat  odkształcenie  kanału
przewodu głównego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach
podci�nienia -0, 5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007

� 100%-owa  szczelno��  poł�cze�  rur  z  kró�cami  nastawnymi  sprawdzana  w  warunkach
badania D w oparciu o norm� PN-EN 1277:2005. 

� �ebrowanie powierzchni bocznej kinet zwi�kszaj�ce sztywno��  oraz odporno��  na wypór
przez wody gruntowe;

� ró�ne typy kinet: 

� kinety przelotowe o k�cie 00 w zakresie �rednic 110-315 (PVC-u) lub 150-300 (dla rur
dwu�ciennych X-Stream), 

� kinety przelotowe o k�tach 30, 60 i 900 w zakresie �rednic 160-200 (PVC-u) lub 150-
200 (dla rur dwu�ciennych X-Stream),

� poł�czeniowe (zbiorcze) z dwoma dopływami pod k�tem 900, 

� z jednym dopływem prawym lub lewym, dopływy pod k�tem 90 stopni, umo�liwiaj�ce
skrócenie długo�ci przykanalików i optymalizacj� ich zabudowy,

� kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanałami dopływowymi bocznymi o 30
mm powy�ej dna kanału głównego; 

� kinety  wyposa�one  w zintegrowane  kró�ce  kielichowe  poł�czeniowe  dla  rur  po  stronie
dopływów i odpływu;

� kró�ce do ł�czenia rur kielichowe zintegrowane z kinet� – niedopuszczalne kró�ce bose 

� w zakresie �rednic kró�ców do 315mm wł�cznie nastawne kielichy składaj�ce si� z gniazda
wyposa�onego  w  przegub  kielichowy  do  ł�czenia  rur  umo�liwiaj�cy  zmian�  kierunku
ustawienia +/- 7,5° w ka�dej płaszczy�nie. Poł�czenie gniazda z przegubem uszczelnione za
pomoc� O-ringu  

� ł�czny k�t  zmiany kierunku  przepływu  kinety w  zakresie  +/-  30°  -  zastosowanie  kinet
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przelotowych  0,  30,  60  i  90°  z  nastawnymi  kielichami  umo�liwiaj�ce  zmian�  kierunku
kanalizacji o dowolny k�t;

� nastawne kielichy +/- 7,5° w ka�dej płaszczy�nie niezb�dne s� do zabudowy studzienek na
kanałach o du�ych spadkach;

� w  kró�cach  kinet  do  poł�czenia  rur  gładko�ciennych  uszczelki  z  pier�cieniem
tworzywowym usztywniaj�cym;

� kinety  z  wysokosprawn�,  potwierdzon�  testami  hydraulik�,  co  ogranicza  powstawanie
zatorów,  zabezpiecza  przed  cofkami  i  przebijaniem  strug  (pozytywne  wyniki  testów
hydraulicznych  wg DS.  2379 zapewniaj�ce niezakłócony charakter  przepływu oraz  brak
spi�trzenia przy ł�czeniu strug �cieków oraz przy zmianach kierunku przepływu).

 5.3.6.1.4. Rury teleskopowe

� rury teleskopowe z rury PVC-u ze �ciank� lit� o wysokiej trwało�ci, 

� o wymiarze  w �wietle  >400  mm,  umo�liwiaj�ce  dost�p  sprz�tu  eksploatacyjnego  w
dyspozycji  przyszłego  eksploatatora  odporne  na  szeroki  zakres  temperatur
wyst�puj�cych  podczas  wykonywania  nawierzchni  asfaltowych  w  drogach  w  czasie
monta�u i eksploatacji, 

� odporne  na  obci��enia  dynamiczne  od  ruchu  (niedopuszczalne  rury  teleskopowe  z
rdzeniem spienionym), 

� poł�czenie rury teleskopowej z włazem rozł�czne - na zaczepy – konstrukcja wpływaj�ca na
trwało��  rozwi�zania,  odporne  na  obci��enia  dynamiczne  oraz  zmiany  sezonowe
temperatury  oraz  wysokie  temperatury  podczas  wylewania  powierzchni  asfaltowej
(niedopuszczalne poł�czenie termokurczliwe, �rubowe lub wciskowe łatwe do zniszczenia
na skutek obci��e� dynamicznych i zmian temperaturowych),

� rury  teleskopowe  o  długo�ci  375  mm  lub  750  mm  dostosowane  do  ró�nych  grubo�ci
konstrukcji  drogi  umo�liwiaj�ce  dokładne  ustalenie  wysoko�ci  studzienki,  wyrównanie
poziomu włazu/wpustu z nawierzchni�.

 5.3.6.1.5. Zwie�czenia

� zwie�czenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji „pływaj�cej” –
powi�zane  z  konstrukcj�  drogi,  nieprzenosz�ce  obci��e�  na  trzon  studzienki  i  jej
podł�czenia; 

� włazy/wpusty wykonane z �eliwa szarego;

� włazy niewentylowane –  ograniczaj�ce  wydostawanie  na zewn�trz  oparów z  kanalizacji
oraz  zabezpieczaj�ce  przedostawanie  si�  do  systemu  kanalizacyjnego  piasku  i
zanieczyszcze� z nawierzchni;

� włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadaj�ce certyfikat jednostki certyfikuj�cej;

� wpusty wyposa�one w wiaderka do łapania zanieczyszcze�;
� w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobci��onych ruchem oraz w obszarach ruchu

pieszego i rowerów) mo�liwo�� przykrycia studzienki pokryw� z PP uło�on� bezpo�rednio
na rurze karbowanej lub pokryw� �elbetow� lub tworzywow� TAR na sto�ku �elbetowym
lub tworzywowym TAR;

� włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadaj�ce certyfikat niezale�nej jednostki
certyfikuj�cej;

� pozostałe  elementy  zwie�cze�  posiadaj�ce  dopuszczenie  do  stosowania  w  in�ynierii
komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

5.3.7. Rury osłonowe dwudzielne

Rury  dwudzielne  Arot  słu��  do  zabezpieczania  istniej�cej  infrastruktury  w  postaci
przewodów lub rur.  Dzi�ki wzdłu�nemu dzieleniu mo�na j� zabudowa�  na działaj�cej instalacji.
Przepusty kablowe powinny by�  wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury
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u�ywane na przepusty powinny by� dostatecznie wytrzymałe na działanie sił �ciskaj�cych, z jakimi
nale�y liczy�  si�  w miejscu ich uło�enia. Wn�trza �cianek powinny by�  gładkie lub powleczone
warstw�  wygładzaj�c�  ich  powierzchni�,  dla  ułatwienia  przesuwania  si�  kabli.Do  wykonania
przepustów na istniej�ce kable elektryczne i telekomunikacyjne nale�y zastosowa� rury osłonowe
RHDPE o �rednicy 110/6,3mm natomiast �wiatłowody rury osłonowe dwudzielne A160PS. Rury
powinny spełnia� wymogi normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nale�y przechowywa�
na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

5.4. Prace wykonawcze

5.4.1. Przygotowanie podło�a

Przed  przyst�pieniem  do  wykonywania  podło�a  nale�y  dokona�  odbioru  technicznego
wykopu. Podło�a pod kanały wykonywa� w suchym wykopie.

5.4.2. Roboty ziemne

Po  trasie  projektowanej  sieci  wodoci�gowej,  kanalizacji  sanitarnej  przewiduje  si�
wykonanie wykopów sprz�tem mechanicznym i r�cznie. Wykopy r�czne wykona� bezwzgl�dnie na
odcinku uło�enia kabli ziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych.
Wykopy na otwartym terenie zabezpieczy� przez skarpowanie i szalowanie.
Zagro�enia stanowi skrzy�owanie z kablami energetycznymi, prace wykona�  według warunków
wydanych przez lokalny Zakład Energetyczny.
Zagro�enia stanowi� tak�e wykopy o gł�boko�ci poni�ej 1,0 m, które nale�y zabezpieczy� przed
zasypaniem pracowników pracuj�cych w wykopie. Na przej�cia przez wykopy stosowa� pomosty
przej�ciowe. Prace prowadzi� w kaskach ochronnych, stosowa� drabiny dla zej�cia i opuszczenia
wykopu Po wykonaniu robót teren doprowadzi� do stanu pierwotnego.
Zabezpieczenie wykopów poprzez skarpowanie o k�cie nachylenia:

� w gruncie kat. III: 1:0,6

� w gruncie kat. II: 1:1

Podczas prowadzenia robót ziemnych i monta�owych nale�y przestrzega� warunków technicznych
podanych w:

� normie  przedmiotowej  PN  –  B-10736  oraz  PN  –  EN1610  zawarte  w  wymaganiach
technicznych „COBRTI INSTAL”,

� pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót ziemnych i monta�owych musz� posiada�
przeszkolenie BHP.

5.4.3. Monta� ruroci�gów

Przed przyst�pieniem do układania rur nale�y sprawdzi�:
� wykonanie wykopu i podło�a,

� zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obr�bie wykopów,

� stan deskowa� wykopów,

� wykonanie niezb�dnych zej�� do wykopów.

5.4.4. Monta� ruroci�gów wodoci�gowych

Zewn�trzne  instalacje  wody u�ytkowej  nale�y układa�  na  gł�boko�ci  1,60-2,00  poni�ej
poziomu terenu. Dno wykopu wyrówna�, usuwaj�c przedmioty twarde, ostre i materi� organiczn�.
Ruroci�gi nale�y układa� tylko w suchym wykopie. W przypadku wyst�pienia wody gruntowej nale�y
j�  wypompowa�  pomp�.  Ruroci�gi nale�y uło�y�  na podsypce z piasku gr. 10 cm.  Nale�y zwróci�
uwag� na to, aby w gruncie zasypki nie było kamieni lub innych zanieczyszcze�, które mogłyby
uszkodzi� przewód. Po próbie ci�nieniowej ruroci�gu oraz inwentaryzacji geodezyjnej nale�y rur�
obsypa� piaskiem na wysoko�� 10 cm ponad wierzch rury a nast�pnie przysypa� warstw� piasku gr.
30cm.  Nad  ruroci�giem  na  wysoko�ci  ok.  30  cm  ponad  rur�  nale�y  uło�y�  niebiesk�  ta�m�
ostrzegawcz�.  Pozostał�  cz���  wykopu zasypa�  warstwami grubo�ci  20cm z  jednoczesnym ich
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zag�szczaniem wynosz�cym min. Id=85-90% a w pasie drogowym Id = 98-99%.
Cało��  robót  wykona�  i  zabezpieczy�  zgodnie  z  PN-B-10736:1998  "Roboty  ziemne  -

Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodoci�gowych  i  kanalizacyjnych  -  Warunki  techniczne
wykonania".  W  pobli�u  istniej�cego  uzbrojenia  cało��  robót  ziemnych  wykonywa�  wył�cznie
metod� r�czn�,  przy u�yciu sprz�tu r�cznego, a istniej�ce uzbrojenie po jego odkryciu starannie
zabezpieczy�  od  uszkodze�  mechanicznych  na  czas  trwania  robót  ziemnych  i  budowlano
monta�owych.  Po  zasypaniu  wykopów  teren  doprowadzi�  do  stanu  pierwotnego  (odbudowa
chodników, wyrównanie skarp i trawników itp.).

5.5. Monta� obiektów na przewody kanalizacyjne

Obiekty na  przewodach  kanalizacyjnych  wykona�  zgodnie  z  dokumentacjami  typowymi
przy  zachowaniu  warunków  podanych  w  wymaganiach  technicznych   monta�u  „COBRTI
INSTAL”.

5.5.1. Wytyczne monta�u studzienek

5.5.1.1. Uwagi ogólne

Do monta�u podstaw studni , kr�gów oraz zw��ek nale�y stosowa� specjalistyczne zawiesia.
Dzi�ki tym zawiesiom elementy prefabrykowane transportowane s�  w poziomie i równomiernie
nasadzane na uszczelk�, co gwarantuje prawidłowe jej uło�enie w zł�czu.

5.5.1.2. Posadowienie studzienki 

Sposób posadowienia studni zale�ny jest od warunków gruntowo-wodnych wyst�puj�cych
na danym terenie i powinien by� zaprojektowany indywidualnie. Niewła�ciwe posadowienie studni
mo�e spowodowa�  ich nadmierne osiadanie. Studnie mo�na montowa�  bezpo�rednio na gruncie
rodzimym,  podsypce  piaskowej,  podło�u  betonowym  lub  na  fundamencie.  Grunt  pod  studni�
powinien by� dobrze zag�szczony i wyrównany do poziomu.

5.5.1.3. Ł�cznie elementów prefabrykowanych 

Elementy  betonowe  (za  wyj�tkiem  pier�cieni  wyrównawczych)  ł�czone  s�  za  pomoc�
uszczelek  gumowych  i  warstwy  wyrównawczej.  Zadaniem  uszczelek  jest  uszczelnienie  zł�cza
przed napływem wody gruntowej. Zastosowanie uszczelki zmniejsza równie� niekorzystny wpływ
sił bocznych na zł�cze. Uszczelki montowane s� w specjalnie uformowanym felcu górnym i przed
zamontowaniem nast�pnego elementu musz�  by�  pokryte smarem po�lizgowym. Niezale�nie od
uszczelek, na zewn�trznej cz��ci felca górnego nale�y uło�y� warstw� wyrównawcz� (np. zapraw�
cementow�)  o  grubo�ci  nie  wi�kszej  ni�  10  mm.  Warstwa  wyrównawcza  ma  za  zadanie
równomierne przeniesienie sił pionowych z jednego elementu na drugi.

5.5.1.4. Osadzenie włazu kanałowego 

Po uło�eniu kanałów i wykonaniu studni przelotowych i przył�czeniowych nale�y wykona� 
prób� szczelno�ci poszczególnych odcinków wg PN – 84/B – 10735 (przed zasypaniem wykopów).

5.6. Technologia odtworzenia

5.6.1. Technologia wykonania robót ziemnych

Rury  wodoci�gowe  przyj�to  układa�  metod�  wykopów  otwartych  na  posypce  
i obsypce piaskowej gr. 10cm. Wykopy powinny by� wykonane w sposób umo�liwiaj�cy swobodne
wykonanie robót monta�owych. Wykopy wykona� jako ci�głe z odkładem  urobku obok wykopu w
odległo�ci minimum 0,5 m i cz��ciowym wywozem nadmiaru ziemi oraz gruzu na składowisko.
Składowany urobek nie mo�e przekracza� wyznaczonej cz��ci zaj�tego pasa drogowego. Na czas
budowy wykop zabezpieczy� zaporami z desek lub oznakowa� ta�m� PE koloru biało-niebieskiego
oraz oznakowa�  tablicami ostrzegawczymi a roboty prowadzone w jezdni prowadzi�  zgodnie z
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projektem organizacji  ruchu.  W czasie  trwania  robót  ziemnych i  monta�owych  w pasach  dróg
nale�y ustawi�  odpowiednie  oznakowania dla ruchu kołowego i  pieszego.  Na ci�gach pieszych
wykona� kładki i pomosty komunikacyjne.

5.6.2. Technologia odtwarzania poszczególnych warstw

Gł�boko��  wykopów  powinna  by�  wi�ksza  o  10  cm  od  zagł�bienia  spodu  rury,  
w celu umo�liwienia wykonania podsypki piaskowej. Na dnie wykopu nale�y wykona� podsypk� z
piasku  wolnego  od  kamieni,  gruzu  i  przedmiotów  o  ostrych  kraw�dziach  
o granulacji 0÷8 mm. Grubo�� warstwy podsypki powinna by� nie mniejsza ni� 10 cm. Warstw� t�
nale�y zag��ci� przez ubicie r�czne. Co najmniej 10 cm nad powierzchni� rury wykona� zasypk� z
piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotów o ostrych kraw�dziach. 

W terenach zielonych zasypk� wykopu do powierzchni terenu wykona� warstwami gr. 30
cm z jednoczesnym zag�szczeniem, gruntem rodzimym – spełniaj�cym wymagania PN-81/B-03020
„Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”-
do 95% zmodyfikowanej warto�ci Proctora.

W cz��ci dróg warstw� bezpo�rednio nad rur� zag��ci� do Is=0,98, a nast�pnie pozostał�
cz��� wykopu do poziomu tłucznia Is=1,0. Warstwy w jezdniach odtworzy� zgodnie z technologi�
stanu istniej�cego, pod �cisłym nadzorem wła�ciciela drogi. 

W obszarze chodników z kostki betonowej i płyt chodnikowych wykop zag��ci� do Is=0,98,
a kostk�  uło�y�  na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zgodnie ze stanem istniej�cym.
Grunt  u�yty  do  zasypania  wykopu  musi  umo�liwia�  wykonanie  zag�szczenia  do  podanych
warto�ci.   

Zasypanie wykopów nale�y wykona� po zako�czeniu robót monta�owych, przeprowadzeniu
badania  spoin  i  wykonaniu  prób   szczelno�ci.  Warstw�  nale�y  zasypa�  gruntem  rodzimym,
starannie  ubitym,  pozbawionym  wi�kszych  brył  i  materiałów  organicznych,  materiałem  takim
samym jak podsypka. W miejscach wykonywania poł�cze� wykopy nale�y odpowiednio pogł�bi� i
poszerzy� (około. 30-40 cm). Nad przewodem (około 40cm) nale�y uło�y� ta�m� ostrzegawcz�.

5.7. Zabezpieczenia miejsca robót wraz z organizacj� ruchu

W  ramach  przewidzianych  prac  projektuje  si�  wykonanie  wykopów.  Dla  gł�boko�ci
powy�ej 1,0m wykopy nale�y zabezpieczy� zaporami drogowymi w dwu rz�dach umieszczonych
jeden za drugim (jeden 1,2 m, drugi 0,6 m od poziomu terenu). Bardzo gł�bokie wykopy nale�y
zabezpieczy� ogrodzeniem szczelnym. Nad wykopem dla dost�pu do budynku nale�y zastosowa�
kładk� dla pieszych z por�czami.

6. Instalacja wod-kan

6.1. Instalacja wody u�ytkowej

Zasilanie  projektowanego  budynku  w  wod�  zimn�  nast�pi  z  projektowanej  instalacji
wodoci�gowej dn50 (wg projektu zewn�trznych instalacji wod-kan). Projektowan� instalacj� nale�y
wprowadzi� do budynku i uzbroi� w armatur� (wg Projektu technologii kotłowni).

6.1.1. Ruroci�gi instalacji wody u�ytkowej

Przewody instalacji wody u�ytkowej nale�y wykona� z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4
(S3,2)  stabilizowanych  włóknem szklanym,  w  których  grubo��  warstwy zbrojonej  (�rodkowej)
wynosi 40% całkowitej grubo�ci �cianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowi� włókno szklane
o �rednicy 0,2 mm, w ilo�ci  16 ± 2% wagowo.  Warstwy wewn�trzna,  zewn�trzna i  �rodkowa,
powinny by� rozło�one równomiernie w przekroju poprzecznym. Ruroci�gi prowadzi� w bruzdach
posadzkowych i �ciennych.

W  instalacjach  wodnych  stalowych  nale�y  stosowa�  rury  ocynkowane  z  wymaganymi
powłokami i okładzinami (powłoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 , grubo�� cynku
min. 85
m).

Przej�cia przewodów przez  przegrody budowlane nale�y wykona�  w stalowych tulejach
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ochronnych.  Przewody  prowadzi�  zgodnie  z  zasadami  kompensacji.  Stosowa�  kolorystyk�
malowania przewodów zgodn�  z obowi�zuj�c�  w ciepłownictwie.  Oznaczy�  strzałkami kierunki
przepływu.

6.1.2. Przygotowanie c.w.u.

Ciepła  woda  u�ytkowa  przygotowywana  b�dzie  w  elektrycznym  pojemno�ciowym
ogrzewaczy wody. Okresowo projektuje si� przegrzew wody u�ytkowej w instalacji ciepłej wody
do temperatury w zakresie od 70 do 80oC w celu zabezpieczenia przed powstawaniem bakterii
Legionelli. W warunkach normalnej eksploatacji temperatura ciepłej wody b�dzie wynosi� ok. 55
do 60oC. Przegrzew c.w.u. realizowany b�dzie r�cznie, przez zmian� nastaw na automatyce.

6.1.3. Wpusty kanalizacyjne i zawory czerpalne

Lokalizacj�  wpustów  kanalizacyjnych  i  zaworów  czerpalnych  okre�la  Rozporz�dzenie
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pó�niejszymi zmianami):

� § 85 ust. 2 pkt 6: W ust�pach ogólnodost�pnych nale�y stosowa� (…) wpusty kanalizacyjne

podłogowe z syfonem oraz armatur� czerpaln� za zł�czk� do w��a w pomieszczeniach z

pisuarem lub maj�cych wi�cej ni� 4 kabiny ust�powe

� §  87  ust.  5:  W  ust�pie  publicznym  nale�y  zainstalowa�  co  najmniej  jeden  wpust

kanalizacyjny podłogowy z syfonem oraz armatur� czerpaln� ze zł�czk� do w��a 

Wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem oraz armatur�  czerpaln�  ze zł�czk�  do w��a
nale�y  równie�  zamontowa�  w  pomieszczeniach  higienicznosanitarnych  dla  osób
niepełnosprawnych.

6.1.4. Zawory antyska�eniowe

W  instalacji  wodnej  budynku  nale�y  stosowa�  nast�puj�ce  klasy  zaworów
antyska�eniowych w zale�no�ci od miejsca monta�u (asortyment f-my Danfoss):

� główne przył�cze wodoci�gowe: EA291NF lub EA251,

� instalacja ppo�.: EA291NF lub EA251,

� podł�czenia podgrzewaczy c.w.u.: EA 251,

� kotłownie (zład nie posiada inhibitorów): CA296,

� kotłownie (zład posiada inhibitory): BABM lub BA4760,

� linie technologiczne: BABM lub BA4760,

� zawory czerpalne ze zł�czk� do w��a: HA216.

W my�l Art. 62 ustawy Prawo budowlane, w czasie u�ytkowania obiektu budowlanego, na
jego wła�cicielu lub zarz�dcy spoczywa obowi�zek przeprowadzania:  (…) kontroli okresowej, co

najmniej  raz  w roku,  polegaj�cej  na sprawdzeniu stanu technicznego elementów (…) instalacji

nara�onych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i  niszcz�ce działania czynników wyst�puj�cych

podczas u�ytkowania (…).  Dodatkowym dokumentem prawnym zwi�zanym z kontrol�  zaworów
antyska�eniowych jest Norma PN-EN 806-5:2012 „Wymagania dotycz�ce wewn�trznych instalacji
wodoci�gowych do przesyłu wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi – Cz��� 5: Działanie i
konserwacja”.

6.1.5. Bezpiecze�stwo

W celu zabezpieczenia  przed temperaturowym wzrostem obj�to�ci  czynnika  w instalacji
projektowany układ jest zabezpieczony naczyniem przeponowym i zaworem bezpiecze�stwa.

6.1.6. Izolacje termiczne

Izolacja  cieplna  przewodów  rozdzielczych  i  komponentów  w  instalacjach  centralnego
ogrzewania,  ciepłej  wody  u�ytkowej  (w  tym  przewodów  cyrkulacyjnych),  powinny  spełnia�
wymagania minimalne okre�lone w poni�szej tabeli:
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Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów

Lp. Rodzaj przewodu
Minimalna grubo�� izolacji cieplnej
(materiał  0,035W/m�K) 1)

1 	rednica wewn�trzna do 22mm 20mm

2 	rednica wewn�trzna od 22 do 35mm 30mm
3 	rednica wewn�trzna od 35 do 100mm Równa �rednicy wewn�trznej rury

4 	rednica wewn�trzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4

przechodz�ce przez �ciany lub stropy,
skrzy�owania przewodów

½ wymaga� z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewa� centralnych wg poz. 1-
4, uło�one w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami równych u�ytkowników

½ wymaga� z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 uło�one w podłodze 6mm
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła nie podano
w tabeli, nale�y odpowiednio skorygowa� grubo�� warstwy izolacyjnej,

Zastosowa� kolorystyk� i oznaczenia zgodnie z PN obowi�zuj�c� w ciepłownictwie.

6.2. Armatura

Armatura na przewodach instalacyjnych:

� zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100oC,

� filtry siatkowe o g�sto�ci min. 200 oczek/cm2 dla PN10 przy T=100oC,

� zawory zwrotne dla PN10 przy T=100oC,

� wodomierze, manometry i termometry musz� posiada� decyzj� o dopuszczeniu typu wydan�
przez Główny Urz�d Miar.

Wszystkie urz�dzenia, armatura i materiały musz� posiada� decyzj� o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie i do u�ytku z wod� pitn� wydan� przez odpowiednie jednostki badawcze.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe montowa� jako stoj�ce, poł�czone z instalacj� za pomoc�
poł�cze�  elastycznych  i  zaworów kulowych odcinaj�cych  k�towych.  Podej�cia  pod  pojedyncz�
bateri� wykona� z rur PP 20x2,8 lub Cu 15x1,0 lub stal ocynk. dn15.

6.3. Przybory sanitarne

W pomieszczeniach łazienek nale�y zamontowa�  przybory sanitarne w kolorze białym w
standardzie  co  najmniej  Koło  Nova.  Wysoko�ci  i  odległo�ci  monta�u  przyborów  sanitarnych
zachowa� zgodnie z przepisami  oraz zalecaniami producenta urz�dze�.

6.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Wewn�trzna  instalacja  kanalizacji  sanitarnej  wykonana  b�dzie  w  postaci  kolektorów
kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzk� budynku. Wyj�cie kanalizacji sanitarnej z budynku
nale�y wł�czy� do zbiornika bezodpływowego (wg projektu instalacji zewn�trznych wod-kan).

Projektowana  kanalizacja  technologiczna  wykonana  b�dzie  w  postaci  kolektorów
kanalizacyjnych  prowadzonych  pod  posadzk�  budynku.  Podł�czenia  do  urz�dze�  wykona�  wg
wytycznych technicznych i DTR urz�dze�.  

6.4.1. Ruroci�gi kanalizacji sanitarnej

Główne  kolektory  kanalizacyjne  s�  wykonane  z  rur  i  kształtek  kanalizacyjnych  PVC
(polichlorek  winylu  utwardzany)  o  �rednicy  0,10  i  0,15.  Pozostałe  podł�czenia  oraz  piony
wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC lub PP (polipropylen), w zakresie �rednic 0,05 ÷
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0,10. Monta� ruroci�gów poprzez poł�czenia wciskowe z uszczelk�.
Przewody  s�  uło�one  w  bruzdach  posadzkowych,  �ciennych  i  warstwie  styropianu  lub  jako
podwieszane.

Na wyposa�eniu instalacji zamontowane:

� rewizje, wyczystki,

� wywiewki,

� zawory napowietrzaj�ce.

6.5. Badania odbiorcze

Badania  odbiorcze  nale�y  przeprowadzi�  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
„Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodoci�gowych”  wydanymi  przez
COBRTI INSTAL, nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania odbiorcze:

- szczelno�ci
- zabezpieczenia instalacji przed mo�liwo�ci� przepływów zwrotnych

Zgodnie  z  wytycznymi  prób�  szczelno�ci  nale�y  przeprowadzi�  przed  zakryciem  instalacji  w
cało�ci. Po napełnieniu instalacji wod� nale�y j� dokładnie odpowietrzy�.
Wymagane ci�nienie próbne wody zimnej i ciepłej powinno wynosi� 1,5x najwy�szego ci�nienia
roboczego, lecz nie mniej ni� 10 bar. W czasie trwania próby (0,5 h) ci�nienie na manometrze nie
mo�e spa�� o wi�cej ni� 2% ci�nienia próbnego. W przypadku wyst�pienia nieszczelno�ci nale�y je
usun�� i ponownie przeprowadzi� cał� prób� od pocz�tku.

7. Instalacji centralnego ogrzewania

7.1. Opis ogólny

Instalacja  c.o.  zasilana  b�dzie  z  kotłowni  gazowej  parowej.  Instalacja  oparta  b�dzie  na
grzejnikach  podłogowych  i  nagrzewnicach  powietrza.  Rozprowadzenie  czynnika  odbywa�  si�
b�dzie  przez  pomp�  obiegow�,  na  nagrzewnice  powietrza/  rozdzielacze w szafkach  i  nast�pnie
grzejniki. Instalacja c.o. podzielona b�dzie na dwa obiegi grzewcze:

� obieg A: zasilanie ogrzewania podłogowego,

� obieg B: zasilanie nagrzewnic powietrza.
Instalacja  pracowa�  b�dzie  na  układzie  zamkni�tym  w  systemie  trójnikowym  i

rozdzielaczowym. Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda o parametrach 90/70 do 40/32 °C.

7.2. �ródło ciepła

�ródłem ciepła dla budynku b�dzie kotłownia gazowa parowa (wg technologii kotłowni).

7.3. Ruroci�gi

Ruroci�g instalacji c.o. nale�y wykona� z rur:

� stalowych,  czarnych,  przewodowych  przeznaczonych  do  instalacji  grzewczych  wg  PN-
82/H-74219 (bez szwu) i wg PN-H-74244 (ze szwem) ł�czonych przez spawanie, poł�czenia
kołnierzowe i gwintowane,

� miedzianych wg PN-EN-1057:1999 ł�czonych przez lutowanie mi�kkie,

� stalowych cienko�ciennych w systemie Steel  f-my KAN-therm ł�czonych przez kształtki
zaprsowywane.

Rozdzielcze ruroci�gi  (rozdzielacze/grzejniki) nale�y wykona�  z  rur  PEXPENTA PE-Xc 17x2,0
(np. systemu f-my Purmo).

Główne ruroci�gi nale�y prowadzi�  w izolacji termicznej posadzki (warstwie styropianu)
oraz  po  �cianach  jak  podwieszone  do  elementów  konstrukcyjnych  budynku.  Ruroci�gi  nale�y
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prowadzi�  w  izolacji  termicznej  posadzki  (warstwie  styropianu).  Szczegóły  prowadzenia  i
podł�czenia na rzutach instalacji. Przewody prowadzi� z uwzgl�dnieniem zasad kompensacji. Przy
przej�ciach przez �ciany i stropy przewody prowadzi� w stalowych tulejach ochronnych. Monta� i
rozwi�zania systemowe wykona� według wytycznych producenta.

Uwagi dla instalacji z rur miedzianych:
- na etapie wykonawstwa nale�y sprawdzi� czy odczyn wody odpowiada wymogom pH>7 (w

razie nie spełnienia tego warunku nale�y skonsultowa� si� z projektantem)

Uwagi dla instalacji z rur stalowych cienko�ciennych:
Instalacj�  wykona�  z  rur  stalowych  cienko�ciennych,  ze  szwem (stal  niskow�glowa  RSt  34-2)
zewn�trznie  galwanicznie  ocynkowanych  oraz  dodatkowo  zabezpieczonych  pasywn�  warstw�
chromu. Poł�czenia wykona�  za pomoc�  systemowych zł�cz stalowych z wymienn�  uszczelk� z
kauczuku etylowo – propylenowego (EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcj�
LBP umo�liwiaj�c� wykrycie niezaprasowanych poł�cze� poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy
ci�nieniu  1,5  bar.  Stosowa�  wył�cznie  poł�czenia  zaprasowywane  o  profilu  zacisku  typu  „M”.
Zastosowany  system  instalacyjny  musi  umo�liwia�  uzyskanie  ci�nienia  roboczego  do  16  bar.
Stosowa� elementy w typoszeregu �rednic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5;
54x1,5; 66,7x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm.

7.4. Ogrzewanie podłogowe

Przy wykonywaniu ogrzewania podłogowego nale�y bezwzgl�dnie pami�ta� o umieszczeniu
ta�my brzegowej oraz ta�m dylatacyjnych oddzielaj�cych poszczególne płyty na całej wysoko�ci
przekroju.
Szczeliny dylatacyjne wykonujemy:

� w progach drzwiowych,

� je�eli powierzchnia płyty jastrychu przekracza 40 m2,

� je�eli długo�� kraw�dzi płyty jest dłu�sza ni� 8 m,

� stosunek długo�ci płyty jest wi�kszy ni� 1/2,

� pomieszczenie ma kształt zło�ony.
Rozstaw rur grzejnych został tak zaprojektowany, aby moc cieplna grzejnika podłogowego pokryła
zapotrzebowanie ciepła oraz �eby nie została przekroczona temperatura graniczna podłogi: 29ºC w
pokojach, 34ºC w łazienkach oraz 35ºC w strefie brzegowej.
Nale�y pami�ta�, �e fugi płytek ceramicznych powinny pokrywa� si� z szczelinami dylatacyjnymi
(w przeciwnym razie mog� pop�ka�).
Przy wykonywaniu ogrzewania podłogowego nale�y uwzgl�dni� dodatkowe materiały:

� 30 L plastyfikatora (dodatku do betonu) na ka�de 100 m2,

� spinki do rur 4 szt./mb. rury,

� ta�ma przy�cienna,

� adapter.

7.5. Sterowanie ogrzewaniem podłogowym

Do sterowanie ogrzewaniem podłogowym zaprojektowano system oparty na termostatach
pomieszczeniowych i siłownikach.

Zaprojektowano  termostaty  pomieszczeniowe  typu  DT90A1008  (grz./chł.,  5-35°C,
230VAC)  f-my Honeywell.   Termostaty  nale�y  zamontowa�  w  pomieszczeniach,  w  miejscach
odzwierciedlaj�cych temperatur� powietrza. Lokalizacj� termostatów przedstawiono na rysunkach
instalacji. Jeden termostat mo�e sterowa� kilkoma siłownikami.

W szafkach rozdzielaczowych na sterowanych p�tlach ogrzewania podłogowego  nale�y
zamontowa�  zawory  z  siłownikami  termicznymi  typu  MT4-230-NC  (230VAC,  4mm)  f-my
Honeywell.

Podczas wykonywania robót elektrycznych w obiekcie nale�y uło�y� przewody elektryczne
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na potrzeby sterowania ogrzewaniem podłogowym:

� przewód zasilania elektrycznego 230 VAC szafki rozdzielaczowej c.o.: 3x1,5 mm2,

� kotłownia / czujnik temperatury zewn�trznej: 3x1,0 mm2 (czujnik zamontowa� na elewacji
od strony północnej w miejscu zacieniony),

� przewód mi�dzy termostatem pomieszczeniowym "T" a szafk� rozdzielaczow� c.o.: 3x1,0
mm2  (przewody  podł�czy�  do  odpowiednich  szafek,  jak  termostat  obsługuje  dane
pomieszczenie to kabel musi by� poprowadzony do szafki która ogrzewa to pomieszczenie).

7.6. Szafki rozdzielaczowe

W budynku zaprojektowano szafki rozdzielaczowe podtynkowe typu SGP i natynkowe typu
SGN. Szafki wewn�trz nale�y wyposa�y�  w belki rozdzielacza i długo�ci dostosowanej do ilo�ci
odbiorników. Belki rozdzielacza nale�y wyposa�y� w:

� zawory odcinaj�ce na wej�ciu dn25: 2 szt.,

� odpowietrzniki: 2 szt.,

� zawory odcinaj�ce na wyj�ciu dn15: ilo�� wg obiegów,

� adaptery podł�czeniowe dn15/PEX 16 lub 17: ilo�� wg obiegów.

Obwody poszczególnych p�tli  ogrzewania podłogowego nale�y wyposa�y�  dodatkowo w
rotametry z mo�liwo�ci� regulacji przepływu czynnika na poszczególnym obwodzie.

7.7. Nagrzewnice powietrza

Zaprojektowano wodne nagrzewnice powietrza typu Volcano VR3 (13-75 kW, 5700 m3/h) f-
my VTS.

7.8. Armatura

Armatura na przewodach instalacyjnych:

� zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100oC,

� filtry siatkowe o g�sto�ci min. 200 oczek/cm2 dla PN10 przy T=100oC,

� zawory zwrotne dla PN10 przy T=100oC,

� zawory odpowietrzaj�ce,

� wodomierze, manometry i termometry musz� posiada� decyzj� o dopuszczeniu typu wydan�
przez Główny Urz�d Miar.

Wszystkie urz�dzenia, armatura i materiały musz� posiada� decyzj� o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie wydan� przez odpowiednie jednostki badawcze.

7.9. Izolacje termiczne

Izolacja  cieplna  przewodów  rozdzielczych  i  komponentów  w  instalacjach  centralnego
ogrzewania,  ciepłej  wody  u�ytkowej  (w  tym  przewodów  cyrkulacyjnych),  powinny  spełnia�
wymagania minimalne okre�lone w poni�szej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów
Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo�� izolacji cieplnej

(materiał  0,035W/m�K) 1)

1 	rednica wewn�trzna do 22mm 20mm
2 	rednica wewn�trzna od 22 do 35mm 30mm

3 	rednica wewn�trzna od 35 do 100mm Równa �rednicy wewn�trznej rury
4 	rednica wewn�trzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodz�ce przez �ciany lub stropy,
skrzy�owania przewodów

½ wymaga� z poz. 1-4
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6 Przewody  ogrzewa�  centralnych  wg  poz.  1-4,
uło�one w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami równych u�ytkowników

½ wymaga� z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 uło�one w podłodze 6mm
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła nie podano
w tabeli, nale�y odpowiednio skorygowa� grubo�� warstwy izolacyjnej

Zastosowa� kolorystyk� i oznaczenia zgodnie z PN obowi�zuj�c� w ciepłownictwie.

7.10. Bezpiecze�stwo

W celu zabezpieczenia  przed temperaturowym wzrostem obj�to�ci  czynnika  w instalacji
projektowany układ zabezpieczony jest naczyniem wzbiorczym (B120) i zaworem bezpiecze�stwa
(B19).

Zabezpieczenie  przed  temperaturowym  wzrostem  obj�to�ci  czynnika  w  instalacji  wg
technologii kotłowni.

7.11. Zład

Napełnianie  i  uzupełnianie  wody  przewidziano  (zł�czk�  przy  naczyniu  wzbiorczym)  z
instalacji wody zimnej przez stacj� uzdatniania wody (B121).

7.11.1. Inhibitor korozji

Wszystkie złady instalacji  nale�y napełni�  wod�  zmi�kczon�  i  uzupełni�  o  inhibitor  (do
ochrony antykorozyjnej i antyosadowej).

Do układów wodnych wysoko i niskoparametrowych, w których woda ma kontakt ze stal�
czarn�,  miedzi�  i  jej  stopami lub stal�  nierdzewn�  nale�y zastosowa�  preparat  Epurodos W800
(dozowanie na poziomie 0,5-1,0 kg/m3) lub Epurocet W300 (dozowanie na poziomie 1,0 kg/m3).
Nie mo�na stosowa� ww. produktów w instalacjach zawieraj�cych aluminium lub jego stopy.

Do układów grzewczych i chłodniczych zawierajacych elementy aluminiowe i jego stopy
nale�y zastosowac� preparat Epurocet W325 (dozowanie na pozimie 5,0 kg/m3).

Dozowanie inhibitora do zładu wykona� z wykorzystaniem dozownika korekty chemicznej
lub zestawu pompowego ze zbiornikiem.

Zaleca  si�  wykonanie  badania  wody surowej  oraz  wody która  jest  wypełniony zład  (po
uzdatnieniu i dodaniu inhibitorów korozji).

7.12. Badania odbiorcze

Badania nale�y przeprowadzi� wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych” wydanych przez „Cobrti Instal”.
Po wykonaniu instalacji grzewczej nale�y przeprowadzi� badania odbiorcze:

� szczelno�ci,

� odpowietrzenia,

� zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto�ci ci�nienia i temperatury.

Instalacj� po zmontowaniu przepłuka� tak, aby woda płucz�ca nie wykazywała �adnych 
zanieczyszcze�. Minimalna pr�dko�� płukania 2m/sek..
Instalacj� podda� próbie:

� na zimno na ci�nienie 0,4 MPa,

� na gor�co przy ci�nieniu 1,5x ci�nienie robocze.

Po pomy�lnie dokonanych próbach na ci�nienie nale�y dokona� rozruchu z regulacj� na nastawach
zaworów grzejnikowych. Z przeprowadzonego rozruchu oraz bada� odbiorczych nale�y sporz�dzi�
protokół  zatwierdzony  przez  Inwestora  wraz  z  wprowadzonymi  nastawami  do  regulatorów  i

Dokumentacja chroniona ustaw� z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

Wszelkie zmiany, powielanie, udost�pnianie osobom trzecim bez zgody autorów zabronione.

�	



pomiarami parametrów uzyskiwanych przez instalacj�.

8. Instalacja wentylacyjna

8.1. Dane wej�ciowe

8.1.1. Parametry powietrza zewn�trznego (wg PN-76/B-03420)

Warunki klimatyczne zima lato

Strefa III II
Temp termometru suchego -20°C +30°C

Temp. termometru mokrego -20°C +21°C

Wilgotno�� wzgl�dna 100% 45%

Zawarto�� wilgoci 0,8 g/kg 11.9 g/kg

Entalpia -18,42 kJ/kg 60,7 kJ/kg

8.1.2. Bilans powietrza

Bilans  powietrza  został  sporz�dzony  dla  wentylacji  ogólnej  w  oparciu  o  wymagan�
przepisami  jako��  powietrza,  usuwanie  emisji  zanieczyszcze�,  usuwanie  zysków ciepła  oraz  w
oparciu o wymogi przepisów odr�bnych.

8.1.3. Dopuszczalny poziom d�wi�ku

Dopuszczalny poziom d�wi�ku dla okresu dziennego wg PN-87/B-02151/02 wynosi:

� w pomieszczeniach biurowych: 35 dB(A),

� w pomieszczeniach sanitarnych: 40 dB(A),

� w pomieszczeniach technicznych: 65 dB(A).

8.2. Opis ogólny

Przeznaczeniem projektowanej  instalacji  wentylacji  jest  zapewnienie czysto�ci  powietrza
wewn�trznego  i  komfortu  poprzez  wymian�  zanieczyszczonego  powietrza  wewn�trznego  na
�wie�e.  Wentylacja  oparta  b�dzie  na  układach  wyciagowych z  pomieszcze�  (system W1,  W2),
systemie  nawiewnym  (N1)  oraz  systemie  wyci�gowmy  z  pomieszcze�  sanitariatów  (WC1).
Nawiew  do  pomieszcze�  technologicznych  odbywa�  si�  b�dzie  poprzez  kanały  nawiewne
umieszczone na �cienie zewn�trznej nad nagrzewnicami powietrza. 

8.3. System W1, W2

8.3.1. Wentylacja nawiewna 

 Nawiew  b�dzie  realizowany  przez  kanały  nawiewne  umieszczone  na  �cianach
zewn�trznych, nad nagrzewnicami powietrza.

8.3.2. Wentylacja wywiewna

Wywiew  b�dzie  realizowany  przez  układ  kanałów  wyci�gowych,  poprowadzonych  pod
stropem  pomieszcze�  i  wyposa�onych  w  kratki  wentylacyjne  z  przepustnicami.  Kanały
wentylacyjne  podł�czone  b�d�  do  wentylatorów  wyci�gowych,  umieszczonych  na  zewn�trz
budynku. Podł�czenie nale�y wykona� wg technologii i DTR urz�dze�. 

8.4. System N1

Nawiew b�dzie realizowany przez wentylator nawiewny kanałowy, który b�dzie dodatkowo
wyposa�ony w kanałow�  nagrzewnic�  powietrza.  Powietrze  czerpane  b�dzie  z  zewn�trz  przez
czerpni�  umieszczon�  na  �cianie  zewn�trznej  budynku.  Nawiew  powietrza  do  pomieszczenia
odbywa� b�dzie si� przez kanał poprowadzony na stropie pomieszczeni i zawory nawiewne.
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8.5. Wentylacja pomieszcze� sanitariatów

Nawiew do pomieszcze� sanitariatów odbywa�  si� b�dzie poprzez kratki wentylacyjne w
drzwiach  lub  kratki  transferowe.  Wywiew  odbywa�  si�  b�dzie  poprzez  wentylator  dachowy
wyci�gowy, podł�czony pod kanały wentylacyjne wyposa�one w zawory wywiewne.

8.6. Kanały wentylacyjne

Do  rozprowadzania  powietrza  zaprojektowano  kanały  wentylacyjne  o  przekroju
prostok�tnym  i  okr�głym.  Kanały  wykona�  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  ł�czone  przez
poł�czenia kołnierzowe (ramki) i i poł�czenia wciskane (dla kanałów okr�głych).

8.7. Zagadnienia antykorozyjne

Dotyczy korozji (tam gdzie ryzyko np masarnia, wilgo� itp.).
Wg  normy  PN-/H-04651  instalacja  wentylacji  hali  znajduje  si�  w  �rodowisku  o

umiarkowanym działaniu korozyjnym odpowiadaj�cym �rednim warunkom ubytkowania N3-AO-
U.  Natomiast  w  strefie  mycia  w  �rodowisku  o  silnym  działaniu  korozyjnym  z  mo�liwo�ci�
kondensacji pary wodnej o symbolu N3-AK-C nie wyst�puj�. W zwi�zku z powy�szym przyjmuje
si�  wykonanie  kanałów  i  kształtek  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  jako  zabezpieczenie
wystarczaj�ce  oraz  stosowanie  typowych  elementów  podwiesze�  i  mocowa�  fabrycznie
zabezpieczonych  powłokami  ochronnymi.  Urz�dzenia  lokalizowane  na  dachu  znajduj�  si�  w
�rodowisku  o  lekkim  działaniu  korozyjnym  N1-AO-L  dla  których  wystarczaj�cym  jest
zabezpieczenie producenta. Je�eli na etapie wykonawstwa pojawi� si� inne informacje dotycz�ce
antykorozyjno�ci to nale�y zmieni� materiał rur.

8.8. Izolacje kanałów wentylacyjnych

Kanały wentylacyjne prowadzone od czerpni �wie�ego powietrza (powietrza o parametrach
zewn�trznych) do centrali wentylacyjnej oraz kanały wyrzutowe powietrza prowadzone od centrali
do wyrzutni nale�y izolowa� matami z wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z foli aluminiowej.
Kanały nale�y wyposa�y� w rewizj� umo�liwiaj�ce ich czyszczenie. Zwraca si� szczególn� uwag�
na  fragment  kanału  czerpnego  pomi�dzy  central�  a  �cian�  zewn�trzna.  Te  kanały  musz�  by�
zaizolowane izolacj� paroszczeln� z kauczuku syntetycznego klejonego np. izolacja Armaflex. 

Kanały  wentylacyjne  nawiewne  i  wywiewne  prowadzone,  do/z  centrali  (powietrza
nawiewane po obróbce termiczne,  powietrze  wywiewane prowadzone na odzysk ciepła)  nale�y
izolowa�  matami z wełny mineralnej  w płaszczu ochronnym z foli  aluminiowej.  Kanały nale�y
wyposa�y� w rewizj� umo�liwiaj�ce ich czyszczenie. Wszystkie kanały wentylacyjne prowadzone
na  zewn�trz  nale�y obudowa�  płaszczem z  blachy ocynkowanej.  Kanały  nale�y wyposa�y�  w
rewizj� umo�liwiaj�ce ich czyszczenie.

Przyj�te izolacje : 

� kanały wentylacyjne zewn�trzne (czerpnia powietrza) : brak izolacji,

� kanały wentylacyjne zewn�trzne (wyrzutnia powietrza) : 40 mm,

� kanały wentylacyjne zewn�trzne (nawiewne i wywiewne) : 80 mm,

� kanały wentylacyjne wewn�trzne (czerpnia i wyrzutnia) : 40 mm,

� kanały wentylacyjne wewn�trzne (wywiewne) : brak izolacji, 

� kanały wentylacyjne wewn�trzne (nawiewne) : 40 mm,

� kanały  wentylacyjne  wewn�trzne  nawiewne  i  wywiewne  dla  central  grzewczo  –
chłodz�cych : 40 mm (izolacja kauczukowa).

8.9. Wytyczne bran�owe 

Elementy  konstrukcyjne  obiektu  nale�y  przystosowa�  do  monta�u  elementów  instalacji
wentylacji. Przed przyst�pieniem do wykonania du�ych przebi� przez przegrody budowlane nale�y
uzyska� opini� konstruktora o mo�liwo�ci wykonania danego przebicia (zwłaszcza dotyczy to �cian
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konstrukcyjnych).  W  miejscach  przej��  instalacji  powietrznych  przez  elementy  konstrukcyjne
budynku  wykona�  otwory  monta�owe  o  wymiarach  o  +5  cm wi�kszych  (z  ka�dej  strony)  od
wymiaru  przewodu.  W  miejscach,  które  wymagaj�
zastosowania  nadpro�y  z  nale�y  je  zastosowa�.  Nale�y  przewidzie�  mo�liwo��  dost�pu  do
przepustnic  powietrza  i  elementów  konserwacyjnych.  Przewody wewn�trz  pomieszcze�  nale�y
obudowa� płytami kartonowo-gipsowymi.
Dodatkowo:

� pod przej�cia dachowe wykona� „wymiany”,

� dla wi�kszych przej�� przez �ciany wykona� wzmocnienia konstrukcji np. przez „ceownik”,

� elementy na dachu oprze� na mocowaniach do muru ogniowego i stopach systemowych,

� dla przej��  przez  wydzielenia  ppo�.  nale�y stosowa�  wypełnienia zapewniaj�ce  ci�gło��
wydzielenia.

8.10. Instalacja elektryczna 

Instalacj� elektryczn� nale�y wykona� wg obowi�zuj�cych przepisów i norm. Instalacj� 
powinni wykona� osoby posiadaj�ce stosowne uprawnienia elektryczne. 

Instalacja  wentylacji  mechanicznej  powinna by�  zabezpieczona  przed  gromadzeniem si�
ładunków elektryczno�ci statycznej. 

Podczas wykonywania instalacji nale�y:

� poprowadzi�  przewód elektryczny do  wentylatorów dachowych i  centrali  wentylacyjnej,
sterowanie wydajno�ci� wentylatorów i central�, 

� cało�� instalacji stosownie opisa� i oznaczy�,
� �ci�le  przestrzega�  wytycznych  producenta,  instrukcji  monta�u  oraz  schematów

elektrycznych,

� przewidzie� przebudow� instalacji odgromowej (roboty po za zakresem opracowania).

8.11. Wykonanie instalacji 

� Monta�  prowadzi�   zgodnie   z   projektem   wykonawczym,    DTR    urz�dze�   i
opracowaniem  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót    Budowlano-
Monta�owych . cz.ll. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. Rozdz.12.

� Prace  rozruchowe  wykona�  wg  PN-79/B-10440  „Wentylacja  mechaniczna.
Urz�dzenia  wentylacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze"  oraz
„Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  monta�owych"
-cz��� II.

� Przed rozpocz�ciem robót dokona� rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia robót,
oraz  przygotowania  placu  budowy  do  rozpocz�cia  prac
instalacyjnych.

� Przed  monta�em  dokładnie  sprawdzi�  jako��  elementów  i  urz�dze�.  W
przypadku  stwierdzenia  uszkodze�,  wymieni�  na  nowe  bez  wad,  lub  dokona�
napraw  w  taki  sposób,  aby  zagwarantowa�  wła�ciw�  jako��  monta�u  i
�ywotno�� elementów. Sporz�dzi� protokół usterek elementów.

� W  pierwszej  kolejno�ci  montowa�  urz�dzenia  podstawowe,  a  w  dalszej
kolejno�ci  instalacj�  podstawow�.  Kształtki  przej�ciowe  zamawia�  po  zało�eniu
urz�dze� i ustaleniu wysoko�ci prowadzenia kanałów wentylacyjnych.

� Przewody  wentylacyjne  okr�głe  zaleca  si�  wykonywa�  w  systemie  SPIRO  z
poł�czeniami  nasuwkowymi  za  pomoc�  nasuwek  zewn�trznych  i  „nypli"
wewn�trznych  z  uszczelk�.  Kanały  wentylacyjne  okr�głe  nale�y  wykonywa�  w
systemie  Firmy  ALNOR.  Poł�czenia  przewodów,  kształtek  i  urz�dze�  winny  spełnia�
wymogi  normy  PN-B-76002:1996,  a  szczelno��  wymogi  normy  PN-B-
76001:1996 (szczelno�� normalna).

� Nale�y si� liczy� z konieczno�ci� dopasowania niektórych kształtek i kanałów na budowie
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w trakcie monta�u,

� Wieszaki i podpory wykona� z elementów ocynkowanych z elementami wibroizolacji,

� Zawiesia  i  poprzeczki  ocynkowane lub  kadmowane.  -  Kanały prowadzone pod  stropem
nale�y mocowa� do stropu za pomoc� ł�czników (rozmieszczenie ł�czników co 1-2 m),

� Kanały  musz�  mie�  gładkie  �ciany,  a  wykonanie  kształtek  i  poł�cze�  powinno  by�
wykonane aerodynamicznie,

� Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowa� dodatkowych
drga� i hałasu,

� W celu wyrównania potencjałów elektrycznych i odprowadzenia ładunku kołnierze kanałów
ł�czy� poprzez mostkowanie,

� Elementy przej�ciowe musz� mie� odpowiednie k�ty w celu unikni�cia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgał�zienia (w przypadku kanałów o przekroju prostok�tnym) wyposa�y�  w
łopatki kierownicze, promie� wewn�trzny kształtek musi wynosi� co najmniej 100mm. tr.
27,

� Kanały o du�ych przekrojach powinny posiada�  usztywnienia.  Dodatkowe wzmocnienia
powinny by� zapewnione poprzez przetłoczenia i profile wzmacniaj�ce,

� Przewody i kształtki musz� mie� powierzchni� gładk�, bez wgniece� i uszkodze� powłoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej musz�  by�  zabezpieczone �rodkami
antykorozyjnymi,

� Wszystkie  kanały  wentylacyjne  wykona�  i  montowa�  w  klasie  szczelno�ci  B  (PN-B-
76002:1996). Wykona� z blach ocynkowanych o grubo�ci minimum :

� Kanały prostok�tne (decyduje długo�� dłu�szego boku): do 750mm – 0,75mm powy�ej 750
do 1400mm – 0,9mm powy�ej 1400mm – 1,1mm,

� Kanały okr�głe: ø 100 ÷ ø 125 – 0,50mm ø 160 ÷ ø 250 – 0,60mm ø 280 ÷ ø 710 – 1,00mm

powy�ej   ø 710mm – 1,10mm,

� Kanały nawiewne i wyci�gowe na podł�czeniu central dachowych nale�y izolowa� wełn�
mineralna grubo�ci 8 cm pod płaszczem z blachy ocynkowanej grub. 0,5mm,

� W  kanałach  wentylacyjnych  o  przekrojach  od  500x500mm  nale�y  wykona�  otwory
rewizyjne umo�liwiaj�ce czyszczenie kanałów,

� Otwory nale�y lokalizowa� w miejscach łatwo dost�pnych w odległo�ci nie mniejszej ni� co
8-10m.  Wybór  kształtki  do  wykonania  otworu  powinien  uwzgl�dnia�  mo�liwo��
swobodnego  dost�pu  do  kanału.  Niniejsze  otwory  rewizyjne  nale�y  wykonywa�
analogicznie  jak  otwory  rewizyjne  w  systemie  METU,  tak  aby  zapewni�  odpowiedni�
szczelno�� kanałów wentylacyjnych.

� Kanały  wentylacyjne  przechodz�ce  przez  stropy  lub  �ciany  powinny  by�  obło�one
podkładkami  amortyzacyjnymi  z  wełny  mineralnej  lub  innego  materiału  o  podobnych
wła�ciwo�ciach na grubo�� �ciany luli stropu.

� Poł�czenia wyrównawcze odcinków instalacji wykona� starannie z zachowaniem pewno�ci
poł�czenia.

� Po  monta�u  dokona�  prób  rozruchowych,  pomiarów  skuteczno�ci  ochrony  i  działania
zabezpiecze� elektrycznych.

� Odbiór  robót  mo�e  nast�pi�  po  przedło�eniu  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiałów),

� Podstaw� dokonania odbioru jest zgodno�� wykonania robót z zatwierdzon� dokumentacj�
projektow� i obowi�zuj�cymi normami,

� We wszystkich  instalacjach  wentylacyjnych   powinna   by�   przeprowadzona regulacja
monta�owa  (ustawienie  przepustnic  i  anemostatów)  przy  u�yciu  anemometru  w  celu
uzyskania przepływów powietrza zgodnych z projektem, z  dokładno�ci�  wg normy PN-
78/B-10440. Protokół odbioru sporz�dzi� po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiaru.

� Nale�y  przewidzie�  mo�liwo��  dost�pu  do  elementów  regulacyjnych  (przepustnice
powietrza) i konserwacyjnych (trójniki wyczystne).
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� Je�eli  zdaniem wykonawcy,  inwestora  lub  zlecaj�cego  w dostarczonej  dokumentacji  nie
uj�to wszystkich koniecznych elementów w zakresie podstawowego zagadnienia jak i bran�
zwi�zanych koniecznych do prawidłowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to
przed  przyst�pieniem  do  robót  musi  zgłosi�  list�  uwag,  do  których  ustosunkuje  si�
projektant. W innym przypadku uwa�a si�, �e dokumentacja została zaakceptowana przez
wykonawc� i przyj�ta bez uwag do realizacji.

8.12. Wymagania techniczne dla urz�dze� wentylacji mechanicznej

8.12.1. Urz�dzenia wentylacyjne

Wszystkie urz�dzenia powinny spełnia� wymagania techniczne oraz zapewni� wydajno�ci
zestawione  w  arkuszach  specyfikacyjnych;  urz�dzenia  powinny  zosta�  dostarczone  z
wyposa�eniem dodatkowym zgodnie ze specyfikacj� i wymaganiami.

8.12.2. Przepustnice regulacyjno-pomiarowe

Na  przewodach,  we  wszystkich  miejscach  niezb�dnych  dla  potrzeb  regulacji,  a  w
szczególno�ci na wszystkich rozgał�zieniach przewodów wentylacyjnych (przy wyj�ciu z szybów
instalacyjnych) oraz przy elementach wywiewnych nale�y zainstalowa� przepustnice regulacyjno-
pomiarowe  wyposa�one  w  odpowiednie  kró�ce  umo�liwiaj�ce  pomiar  spadku  ci�nienia.  Dla
kanałów  prostok�tnych  o  wysoko�ci  wi�kszej  ni�  300  mm  nale�y  stosowa�  przepustnice
prostok�tne  wielopłaszczyznowe,  a  dla  kanałów  o  mniejszej  wysoko�ci  przepustnice
jednopłaszczyznowe.

8.12.3. Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Lokalizacja czerpni i wyrzutni została pokazana na rysunkach; została ona zaprojektowana
tak, aby spełni� wymagania zawarte w Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. z 2019r. , poz. 1065).

8.12.4. Nawiewniki i wywiewniki

Elementy  nawiewne  i  wywiewne,  ich  lokalizacja  i  forma  musz�  zosta�  uzgodnione  z
inwestorem na etapie wykonywania. Sposób mocowania elementów nawiewnych i wywiewnych w
hali  nale�y  uzgodni�  z  konstruktorem  stropu  i  �cian  zewn�trznych  bior�c  pod  uwag�  ci��ar
elementów oraz no�no�� stropu i �cian (mocowanie bezpo�rednio do konstrukcji stropu lub �cian za
pomoc� zwieszaków z pr�tów gwintowanych).

8.12.5. Tłumiki akustyczne

Wszystkie systemy wentylacyjne zostały wyposa�one w tłumiki akustyczne. Przy doborze
nale�y  uwzgl�dni�  wszelkie  parametry  akustyczne  i  aerodynamiczne  tłumików,  takie  jak
tłumienno�ci we wszystkich pasmach cz�stotliwo�ciowych (niedopuszczalny jest dobór tłumika w
tylko jednym pa�mie np. 250 Hz), hałas własny tłumika, opory hydrauliczne; parametry te nie mog�
by� gorsze ni� dla tłumików podanych w wykazach.

8.12.6. Klapy ppo�.

Wszelkie klapy po�arowe zastosowane w budynku powinny posiada� aktualne dopuszczenia
i  aprobaty  techniczne,  a  tak�e  certyfikaty  zgodno�ci.  Odporno��  po�arowa  klap  po�arowych
powinna  by�  klasy  EIS  i  wynosi�  co  najmniej  tyle,  ile  odporno��  przegrody,  w  której  s�
zamontowane; Wszystkie klapy powinny by�  wyposa�one w mechanizmy wyzwalaj�co-steruj�ce
wyposa�one  w  zintegrowane  wyzwalacze  termiczne  72°C  lub  z  siłownikiem  dla  obiektów
wyposa�ony  w  instalacje  po�arow�,  spr��yn�  nap�dow�  i  układ  d�wigniowo-krzywkowy.
Mechanizm ten musi zosta� dodatkowo wyposa�ony w wył�czniki kra�cowe do sygnalizacji stanu
poło�enia  przegrody  klapy.  Mechanizm  powinien  równie�  posiada�  niezb�dne  aprobaty  i
dopuszczenia  oraz  certyfikaty  zgodno�ci..  W  klapach  po�arowych  odcinaj�cych  zadziałanie
spr��yny  powrotnej  musi

Dokumentacja chroniona ustaw� z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

Wszelkie zmiany, powielanie, udost�pnianie osobom trzecim bez zgody autorów zabronione.

��



pozostawi�  klap�  w  stanie  zamkni�tym.  Monta�  klap  po�arowych  w  przegrodach  i  poza
przegrodami zgodnie  z  instrukcj�.  Klapy z obudow�  wykonan�  z  blachy stalowej  ocynkowanej
grubo�ci 1,25 mm oraz ruchom� przegrod� odcinaj�c� wykonan� z płyty krzemianowowapniowej o
grubo�ci 40 mm.

8.12.7. Kanały wentylacyjne

Kanały  wentylacyjne:  kanały  prostok�tne  z  blachy  stalowej,  ocynkowanej,  kanały
pozbawione  ostrych  kraw�dzi.  Grubo��  blachy  dostosowana  do  przekroju  kanału.  Wraz  z
kształtkami, materiałami monta�owymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacj� termiczn� oraz
osprz�tem  sieci  kanałów.  Poł�czenia  kanałów  przy  pomocy  ocynkowanych  kołnierzy  z
uszczelnieniem  z  gumy
porowatej  i  masy  silikonowej.  Kanały  wentylacyjne  SPIRO,  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,
ł�czone  kielichowo,  z  uszczelnieniem  ta�m�  samoprzylepn�  samogalwanizuj�c�,  wraz  z
przewodami  elastycznymi.  Poł�czenia  z  przewodami  elastycznymi  przy  pomocy  obejm
zaciskowych. Kanały wykonane w klasie szczelno�ci B. Wszystkie kolana stosowane w kanałach
wentylacji  nawiewnej  i  bytowej  wentylacji  wywiewnej  wyposa�one  w  kierownice.
Mocowanie kanałów oraz innych elementów wentylacji do przegród budowlanych nale�y wykona�
poprzez  systemowe  podwieszenia  np.  firmy  Niczuk,  w  tym  celu  nale�y  opracowa�  projekt
warsztatowy monta�u kanałów wentylacyjnych.  Cało��  przedstawi�  Nadzorowi  Autorskiemu  w
celu  uzyskania  akceptacji.  Prace  zwi�zane  projektem  podkonstrukcji  oraz  samym  systemem
podwiesze� nale�y przewidzie� w wycenie prac monterskich. Wszelkie elementy instalacji nale�y
wykona�  w  taki  sposób,  aby  uniemo�liwi�  przenoszenie  drga�  na  konstrukcj�  budynku.  W
szczególno�ci  oprócz  odpowiedniej  konstrukcji  wszelkich  podpór  i  podwiesze�  kanałów nale�y
stosowa� odpowiedni� izolacj�  kanałów (owini�cie kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy)
w miejscach przej�� przez przegrody budowlane, poza przej�ciami przez �ciany i stropy oddziele�
przeciwpo�arowych, w których nale�y zastosowa� odpowiednie klapy ppo�. montowane zgodnie z
instrukcj�  producenta.  Podej�cia do poszczególnych elementów nawiewnych zainstalowanych w
stropie  podwieszonym  przewodami  elastycznymi  z  izolacj�  termiczn�  podej�cia  do  elementów
wywiewnych – przewodami elastycznymi bez izolacji termicznej. Wszelkie elementy sieci kanałów
oraz  elementy monta�owe w wykonaniu ocynkowanym. Wszystkie  kanały wentylacyjne  musz�
zosta�  wyposa�one  w powietrznoszczelne  otwory rewizyjne,  słu��ce  okresowemu czyszczeniu.
Otwory powinny by�  rozmieszczone po obu stronach wszystkich elementów regulacyjnych sieci,
tłumików,  kolan.  Na  odcinkach  prostych  wzajemna  odległo��  pomi�dzy  dwoma  s�siednimi
otworami rewizyjnymi nie mo�e przekroczy� 10 m.

8.12.8. Mocowanie kanałów

Kanały wentylacyjne nale�y zamocowa�  do konstrukcji budynku przy pomocy zawiesi  i
wsporników dedykowanych do instalacji  wentylacyjnej, np. produkty f-my Alnor, Niczuk, Hilti.
Przy monta�u kanałów i urz�dze� na dachu nale�y zastosowa� system podpór dachowy Big Foot.

9. Warunki ochrony ppo�.

9.1. Dane ogólne

Budynek kotłowni stanowi jedn� stref� po�arow�. Budynek zaliczany jest do budynku PM
(produkcyjne  i  magazynowe)  wg  § 209  ust.  1  oraz  do  budynku  N  (niski)  wg  § 8  pkt  1
Rozporz�dzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  „W  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada�  budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75, poz. 690 z
pó�n. zm.).

Parametry techniczne budynku:

� wymiary obiektu: 10,0x2,53 m

� powierzchnia strefy: 25,30 (10,0x2,53) m2

� kubatura: ~ 75,90 m3
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� ilo�� kondygnacji: 1 kondygnacja

9.2. Kategoria zagro�enia ludzi – g�sto�� obci��enia ogniowego

Budynek kontenerowy kotłowni gazowej charakteryzuje si� g�sto�ci� obci��enia ogniowego
Q, okre�lan� dalej jako PM.

Przyjmujemy maksymalne obci��enie ogniowe do 200 MJ/m2.

9.3. Wymagana minimalna klasa odporno�ci po�arowej budynków

Wymagan� klas� odporno�ci po�arowej dla budynku PM wg § 212 ust. 4 Rozporz�dzenia
Ministra  Infrastruktury z  dnia  12  kwietnia 2002 r.  „W sprawie  warunków technicznych,  jakim
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó�n. zm.) okre�lono w
poni�szej tabeli:

typ budynku PM produkcyjno-magazynowy

grupa wysoko�ci budynku N niski o jednej kondygnacji

maks. g�sto�� obci��enia ogniowego Q � 500 [MJ/m2]

klasa odporno�ci po�arowej E

9.4. Wymagana odporno�� ogniowa poszczególnych przegród budynku

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno�ci po�arowej, powinny w zakresie 
klasy odporno�ci ogniowej spełnia� co najmniej wymagania okre�lone § 212 ust. 4 Rozporz�dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pó�n. zm.). W tabeli 
poni�ej przedstawiono wymagane klasy odporno�ci ogniowej:

klasa
odporno�ci
po�arowej
budynku

klasa odporno�ci ogniowej elementów budynku

główna
konstrukcja

no�na

konstrukcja
dachu

strop1) �ciana
zewn�trzna1),2)

�ciana
wewn�trzna1)

przekrycie
dachu3)

1 2 3 4 5 6 7

„E” (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:
R - no�no�� ogniowa ( w minutach ), okre�lona zgodnie z Polsk� Norm� dotycz�c� zasad ustalania
klas odporno�ci ogniowej elementów budynku,
E - szczelno�� ogniowa ( w minutach ), okre�lona jw.,
I - izolacyjno�� ogniowa ( w minutach ), okre�lona jw.,
(-) - nie stawia si� wymaga�.

W  zwi�zku,  �e  odległo�ci  mi�dzy  przegrodami  zewn�trznymi  kotłowni  a  przegrodami
zewn�trznymi innych budynków okre�lono w § 271 wg Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich
usytuowanie  (Dz.U.  z  2015r.  poz.1422 z  pó��.  zm.)  nie s�  spełnione  to  przegrody zewn�trzne
budynku musz� spełni� nast�puj�ce wymagania klasy odporno�ci ogniowej:

klasa odporno�ci ogniowej elementów budynku

konstrukcja
dachu

strop
�ciana

zewn�trzna
�ciana

wewn�trzna
konstrukcja

dachu
drzwi lub inne

zamkni�cia

REI60 REI60 REI60 EI60 REI60 EI30
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Budynki  znajduj�ce  si�  w  s�siedztwie  projektowanej  kotłowni  s�  w  klasie  „D”  i  „E”
odporno�ci po�arowej budynków.

9.5. Wymagania dotycz�ce stolarki drzwiowej i okiennej

Wymagania dotycz�ce stolarki drzwiowej i okiennej:

� zamontowa� w kotłowni drzwi przeciwpo�arowe (klasy odporno�ci ogniowej EI 30),

� drzwi przeciwpo�arowe nale�y wyposa�y� w zawiasy samozamykaj�ce lub samozamykacze
aby drzwi  po otwarciu zawsze pozostawały zamkni�te  i  stanowiły skuteczn�  „przegrod�
ogniow�”,

� w  kotłowni  opalanej  gazem  o  ł�cznej  mocy  cieplnej  powy�ej  60  kW  zamontowa�  w
kotłowni drzwi przeciwpo�arowe o minimalnych wymiarach 90x200 cm, klasy odporno�ci
ogniowej EI 30, drzwi powinny by� otwierane na zewn�trz pomieszczenia, drzwi powinny
mie� od wewn�trz pomieszczenia zamkni�cie bezklamkowe, otwieraj�ce si� z kotłowni pod
naciskiem (pkt. 2.3.6 wg PN-B-02431-1),

� w kotłowni  opalanej  gazem o ł�cznej  mocy cieplnej  powy�ej  60 kW zamontowa�  okna
zewn�trzne o powierzchni nie mniejszej ni� 1:15 w stosunku do powierzchni podłogi, przy
czym co najmniej 50% powierzchni okien powinno mie� mo�liwo�� otwierania, (pkt. 2.3.10
wg PN-B-02431-1),

� w zwi�zku �e okno jest zamontowane zostanie w przegrodzie stanowi�cej  granic�  strefy
po�arowej okno powinno by� w klasie EI 30 i wyposa�one w samozamykacz bez blokady,

� z  monta�u okna w kotłowni  mo�na zrezygnowa�  przez  monta�  drzwi  o  przeszkleniu  o
powierzchni  nie  mniejszej  ni�  1:15  w  stosunku  do  powierzchni  podłogi,  pozostałe
wymagania dla drzwi pozostaj� bez zmian.

9.6. Wymagana odporno�� ogniowa przej�� ruroci�gów przez przegród budynku

Wymagania  ppo�.  dla  przepustów  instalacyjnych  (fragment)  wg  :� Rozporz�dzenie  Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz.1422 z pó��. zm.):
§ 234:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo�arowego powinny mie�  klas�

odporno�ci ogniowej (E I) wymagan� dla tych elementów.

2. Dopuszcza si� nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur

instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez �ciany i stropy do

pomieszcze� higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o �rednicy wi�kszej ni� 0,04 m w �cianach i stropach pomieszczenia

zamkni�tego, dla których wymagana klasa odporno�ci ogniowej jest nie ni�sza ni� E I 60

lub R E I  60,  a  nie b�d�cych elementami  oddzielenia po�arowego, powinny mie�  klas�

odporno�ci ogniowej (E I) �cian i stropów tego pomieszczenia.

4. Przej�cia  instalacji  przez  zewn�trzne  �ciany  budynku,  znajduj�ce  si�  poni�ej  poziomu

terenu,  powinny  by�  zabezpieczone  przed  mo�liwo�ci�  przenikania  gazu  do  wn�trza

budynku.

Wymagania  ppo�.  dla  instalacji  wentylacyjnej  (fragment)  wg:  Rozporz�dzenie  Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r. poz.1422 z pó��. zm.):

4. Przewody wentylacyjne i  klimatyzacyjne w miejscu  przej�cia przez  elementy  oddzielenia

przeciwpo�arowego powinny by� wyposa�one w przeciwpo�arowe klapy odcinaj�ce o klasie

odporno�ci  ogniowej,  równej  klasie  odporno�ci  ogniowej  elementu  oddzielenia

przeciwpo�arowego z uwagi na szczelno�� ogniow�, izolacyjno�� ogniow� i dymoszczelno��

(E I S), z zastrze�eniem ust. 5.
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9.7. Kubatura budynku

W kotłowni opalanej gazem o ł�cznej mocy cieplnej powy�ej 60 kW wyposa�onej w kotły o
zamkni�tej  komorze  spalania  kubatura  kotłowni  mo�e  zosta�  okre�lona  indywidualnie  przy
uwzgl�dnieniu  warunków technicznych,  technologicznych  i  eksploatacyjnych  (§  175  ust.  7  wg
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz.1422 z pó��. zm.). W
zwi�zku z powy�szym do palnika gazowego nale�y doprowadzi� kanał wentylacyjny do czerpania
powietrza przez palnik z zewn�trz pomieszczenia kotłowni.

9.8. Wytyczne dla urz�dze� i instalacji elektrycznej

Urz�dzenia  i  instalacje  elektryczne  w  pomieszczeniach  kotłowni  i  pomieszczeniach
technicznych powinny odpowiada� wymogom podanym w PBUE rozdz. 17. Instalacja elektryczna
powinna by�  w wykonaniu hermetycznym. Nale�y zamontowa�  główny wył�cznik pr�du, przed
drzwiami wej�ciowymi w miejscu łatwo dost�pnym, nienara�onym na skutki po�aru. Wył�czniki
o�wietlenia i o�wietlenie kotłowni nale�y wyposa�y� w oprawy bryzgoszczelne.

9.9. Główny wył�cznik pr�du

Na podstawie "Warunków technicznych wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i
olejowe" Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,  Grzewczej,  Gazowej i Klimatyzacji,  Warszawa
2000 r., Wydanie II (Rozdział 7.2.3. Wyposa�enie kotłowni, Punkt 11) Pomieszczenie kotłowni oraz

pomieszczenia towarzysz�ce powinny mie�  wydzielon�  rozdzielni�  elektryczn�  oraz powinny by�

wyposa�one w dost�pny z zewn�trz pomieszczenia awaryjny wył�cznik pr�du w kotłowni. Wył�cznik

ten  nale�y  oznakowa�  w  sposób  trwały  i  łatwo  czytelny.  Uruchomienie  kotła  lub  kotłów,  po

wł�czeniu tego wył�cznika nast�puje w normalnej procedurze uruchomienia kotłowni, korzystaj�c z

wł�czników w kotłowni.

9.10. Wymagany stopie� rozprzestrzeniania ognia dla poszczególnych elementów budynku

Elementy budynków powinny by� wykonane z materiałów nierozprzestrzeniaj�cych ognia.

9.11. Dopuszczalna powierzchnia stref po�arowych

Dopuszczalne  powierzchnie  stref  po�arowych  dla  budynków PM wynosz�  maksymalnie
20000 m2.

9.12. Wymagania dla przej�� w pomieszczeniach

Wg § 237 ust. 1 pkt 3 Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie” (Dz. U.
Nr  75,  poz.  690  z  pó�n.  zm.)  w  pomieszczeniach,  od  najdalszego  miejsca,  w  którym  mo�e
przebywa�  człowiek,  do  wyj�cia  ewakuacyjnego  na  drog�  ewakuacyjn�  lub  do  innej  strefy
po�arowej  albo  na  zewn�trz  budynku,  powinno  by�  zapewnione  przej�cie  o  długo�ci
nieprzekraczaj�cej 100 m (w strefach po�arowych PM, o obci��eniu ogniowym nieprzekraczaj�cym

500 MJ/m2, w budynku o wi�cej ni� jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach po�arowych
PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzgl�du na wielko�� obci��enia ogniowego).

9.13. Detekcja wycieku

W instalacji nale�y zamontowa�  aktywny system detekcji wycieku gazu z automatycznym
odci�ciem  dopływu  gazu.  System  powinien  składa  si�  z  minimum  z  jednego  detektora
wykrywaj�cego gaz ziemny (metan) zamontowanego w pod stropem pomieszczenia nad instalacj�
gazow�. Detektor nale�y podł�czy� do modułu alarmowego, który w przypadku wykrycia wycieku
gazu w pomieszczeniu b�dzie generował sygnał  do elektromagnetycznego zaworu odcinaj�cego
zamontowanego  w  szafce  gazowej  na  budynku  oraz  do  sygnalizatora  optyczno-akustycznego.
Aktywny  system  bezpiecze�stwa,  uruchamiaj�cy  sygnał  akustyczny  i  jednocze�nie  odcinaj�cy
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dopływ gazu do kotłowni powinien zadziała� w przypadku wyst�pienia st��enia gazu w kotłowni
przekraczaj�cego 10% dolnej granicy wybuchowo�ci.

9.14. Wymagania dla elementów wyko�czenia wn�trz

W strefach po�arowych stosowanie do wyko�czenia wn�trz materiałów łatwo zapalnych,
których  produkty  rozkładu  termicznego  s�  bardzo  toksyczne  lub  intensywnie  dymi�ce,  jest
zabronione.  Ponadto  na  drogach  komunikacji  ogólnej,  słu��cych  celom  ewakuacji,  stosowanie
materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

9.15. Dojazd po�arowy do budynków (droga po�arowa)

Droga po�arowa o utwardzonej  nawierzchni,  umo�liwiaj�ca  dojazd o ka�dej  porze roku
pojazdów jednostek ochrony przeciwpo�arowej do obiektu budowlanego, nie jest wymagana dla
przedmiotowego obiektu.

9.16. Hydrant wewn�trzny

Projektowana kotłownia  kontenerowa nie  musi  by�  wyposa�ona  w wewn�trzny hydrant
ppo�..

9.17. Zaopatrzenie w wod� do zewn�trznego gaszenia po�aru

Na podstawie Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg po�arowych (Dz.U. 2009 nr
124  poz.  1030)  projektowana  kotłownia  kontenerowa  powinna  mie�  zapewniony  zewn�trzny
hydrant ppo�. o wydajno�ci min. 10 dm3/s w odległo�ci do 75 m.

9.18. Podr�czny sprz�t ga�niczy

Obiekty powinny by�  wyposa�one w ga�nice przeno�ne spełniaj�ce wymagania Polskich
Norm  b�d�cych  odpowiednikami  norm  europejskich  (EN),  dotycz�cych  ga�nic,  lub  w  ga�nice
przewo�ne. Rodzaj ga�nic powinien by� dostosowany do gaszenia tych grup po�arów, okre�lonych
w  Polskich  Normach  dotycz�cych  podziału  po�arów,  które  mog�  wyst�pi�  w  obiekcie.  Jedna
jednostka masy �rodka ga�niczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w ga�nicach powinna przypada� na
ka�de 100 m2.

W  opracowaniu  zaprojektowano  w  pomieszczeniu  hali  kotłów  i  pomieszczeniu
pomocniczym ga�nice typu ABC (np. GP-4/ABC) 5kg z kocem ga�niczym.

10. Technologia kotłowni

10.1. Opis ogólny

Projektowana kotłownia b�dzie wykonana jako prefabrykowana,  kompletna kotłownia w
postaci kontenera. Kotłowni� oparto na kotle typu VITOMAX 200HS M73B i mocy znamionowej
2058  kW  i  wydajno�ci  pary  3200  kg/h.  Rozwi�zanie  techniczne  technologii  kotłowni,  całe
wyposa�enie poza zakresem opracowania – dostarcza producent kotła.

Podł�czenie kotła  do projektowanej  instalacji  technologicznej  oraz  instalacji  c.o.,  nale�y
wykona� wg projektu instalacji c.o..

Kontener  kotłowni  nale�y posadowi�  na  �elbetowej  płycie  fundamentowej.  Rozwi�zanie
techniczne płyty przedstawiono na oddzielnym opracowaniu.

11. Instalacja prowa

11.1. Technologia

W kotle parowym b�dzie wytwarzana para o ci�nieniu 1,3 MPa. Para ta b�dzie kierowana do
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rozdzielacza pary przez układ redukcji ci�nienia z 1,3 do 0,6 MPa. Nast�pnie para z rozdzielacza
kierowana b�dzie na ró�ne obiegi:

� obieg technologii produkcji,

� obieg zasilania w�zła ciepła instalacji c.o.,

� obieg pierwotnego podgrzewu kondensatu,

� obieg wtórnego podgrzewu i odgazowania kondensatu.

Ze wzgl�du na specyfik� technologii produkcji przewiduje si� powrotu kondensatu w niewielkiej
ilo�ci w stosunku do wytworzonej pary.

11.2. Podgrzew pierwotny kondensatu

Woda z przył�cza po uzdatnieniu i przej�ciu przez układ odzysku ciepł� z wody zrzucanej
b�dzie  wprowadzona  do  zbiornika  buforowego.  Woda  w  zbiorniku  b�dzie  podgrzewana  przez
wymiennik,  temperatura  regulowana  przez  zawór.  Woda  wodoci�gowa  od  temp.  10  ºC  b�dzie
podgrzewana do temp. 60÷90 ºC.

11.3. Podgrzew wtórny i odgazowanie kondensatu

Woda  po  wst�pnym  podgrzaniu  oraz  kondensat  z  rozdzielacza  kondensatu  b�dzie
wprowadzony od odgazowywacza. W odgazowywaczu woda b�dzie podgrzewana do temp. 105 ºC.
Regulacja  temperatury  odbywa�  si�  b�dzie  przez  zawór  regulacyjny  zasilaj�cy  barbota�  w
odgazowywaczu. Układ regulacji poziomu w wody sterowany b�dzie przez automatyk� otwieraj�c�
zawór dopuszczenia wody do zładu.

11.4. Odsalania

Układ  odsalania  b�dzie  sterowany  przez  zestaw  odsalaj�cy,  próbki  przed  zrzutem  b�d�
chłodzone przez chłodnic�.

11.5. Odmulanie

Odmulanie  odbywa�  si�  b�dzie  automatycznie  przez  zawór  sterowany  czasowo  przez
automatyk�.

11.6. Armatura

Na instalacji parowej i kondensatu nale�y zamontowa� armatur� parow� f-my Spirax Sarco,
zestawienie  zaprojektowanych  urz�dze�  wg  zestawienia  materiałów  i  urz�dze�.  Na  pozostałej
cz��ci  instalacji  nale�y zastosowa�  armatur�  wysokiej  jako�ci  dedykowan�  do  instalacji  c.o.  o
parametrach:

� zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100oC

� filtry siatkowe o g�sto�ci min. 200 oczek/cm2 dla PN10 przy T=100oC

� zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=100oC

� wodomierze, manometry i termometry musz� posiada� decyzj� o dopuszczeniu typu wydan�
przez Główny Urz�d Miar

� wszystkie urz�dzenia, armatura i materiały  musz� posiada� decyzj� o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie wydan� przez odpowiednie jednostki badawcze.

11.7. Ruroci�gi

Instalacj�  pary i kondensatu nale�y wykona� z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219.  Rury  nale�y  ł�czy�  przez  spawanie  i  poł�czenia  kołnierzowe.  Instalacj�  wody
u�ytkowej ciepłej i nale�y wykona� z rur stalowych ocynkowanych. Po pozytywnym zako�czeniu
prób  przewody  nale�y  oczy�ci�  do  trzeciego  stopnia  czysto�ci  i  pomalowa�  dwukrotnie  farb�
antykorozyjn�. Rodzaj armatury na instalacjach podano w zestawieniu materiałów.
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11.8. Izolacja instalacji parowej

Przewody  pary  i  kondensatu  nale�y  zaizolowa�  otulinami  z  wełny  mineralnej
zabezpieczonej  płaszczem  zewn�trznym.  Izolacja  powinna  spełni�  wymagania  temperaturowe
instalacji, temperatura pracy do 200 ºC, np. system Flexorock f-my Rockwool. Grubo��  izolacji
termicznej powinna odpowiada� �rednicy nominalnej ruroci�gu.

11.9. Próby ci�nieniowe

Po  wykonaniu  instalacji  pary  nale�y  przeprowadzi�  prób�  na  ci�nienie  2,0  MPa.  Dla
instalacji c.o. prób� nale�y wykona� na ci�nienie 0,6 MPa, nast�pnie nale�y przeprowadzi� prób�
na parametry robocze przez 72 godz..

12. Instalacja gazowa (biogaz)

Instalacja  biogazowa  zasilaj�ca  kotłowni�  podł�czona  b�dzie  do  istniej�cej  instalacji
biogazowej  �redniego  ci�nienia  zlokalizowanej  na  terenie zakładu.  Wł�czenie  wykonane b�dzie
przez now� spr��aek�  zlokalizowan�  na terenie zakładu. Rozwi�zanie techniczne przył�cza poza
zakresem opracowania – wg wytycznych technologii biogazawni.

12.1. Szafka gazowa

Na gazoci�gu po wyj�ciu z  ziemi,  na �cianie zewn�trznej  kontenera  przed wej�ciem do
budynku nale�y zamontowa� szafk� gazow�, wyposa�on� w:

� zawór odcinaj�cy,

� monometr,

� zawór elektromagnetyczny.

Szafka powinna by� koloru �ółtego z liter� „G” koloru czarnego. Szafk� umie�ci� min. 0,5 m
nad  poziomem  terenu  oraz  w  minimalnej  odległo�ci  0,5  m  od  otworów  okiennych  i
drzwiowych. Szafk� nale�y wyposa�y� w redukcj� �rednicy rury oraz zawór odcinaj�cy.

12.2. Zewn�trzna instalacja gazowa

Zewn�trzn� instalacj� gazow� nale�y wykona� w postaci gazoci�gu wykonanego z rury PE
90x5,4 HD100 SDR11 ł�cz�cych wł�czenie do ist. instalacji biogazu z szafk� gazow� na budynku.
Przed szafk� w odległo�ci 0,50 m (za i przed odcinkiem pionowym)  nale�y przej�� z rury stalowej
na rur� PE i odwrotnie. Nast�pnie rur� wyprowadzi� ponad poziom terenu i wprowadzi� do szafki a
nast�pnie wprowadzi� powy�ej poziomu terenu do budynku.

Instalacj� gazow� prowadzon� na zewn�trz budynku nale�y układa� 1,0 m pod poziomem
terenu i 5 cm nad rur� oznakowa� ta�m� z przewodem lokalizacyjnym miedzianym izolowanym
CuDY 1,0  mm2.  Przewód  wprowadzi�  do  skrzynki  i  odizolowa�  dielekrtykiem.  Odcinek  rury
stalowej prowadzonej w ziemi nale�y zaizolowa� ta�m� antykorozyjn� Polyken 942-30 oraz ta�ma
zewn�trzn�  (ochronn�)  Polyken  955-15  f-my  Anticor  lub  inny  materiał  spełniaj�cy  wymogi
zabezpieczenia  przed  korozj�  zewn�trzn�  za  pomoc�  powłok  ochronnych.  Instalacja  gazowa
powinna posiada� uziemienia ochronne.

Przy  skrzy�owaniach  przewodu  gazowego  z  istniej�c�  infrastruktur�  (np.  kablem
telekomunikacyjnym,  energetycznym),  umie�ci�  kable  w  rurze  dzielonej  osłonowej  Arot  na
długo�ci przekraczaj�cej 0,5 m obrysu kabla.

12.2.1. Lokalizacja gazoci�gów

Minimalne przykrycie gazoci�gów układanych pod powierzchni� ziemi powinno wynosi�:
� 0,8  m dla  gazoci�gów rozdzielczych  zlokalizowanych  poza  pasami  drogowymi  oraz  w

pasach drogowych jezdni dróg niepublicznych i w trawnikach, chodnikach lub poboczach
dróg publicznych,

� 0,6 m dla przył�czy gazowych,
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� 1,0 m dla gazoci�gów rozdzielczych zlokalizowanych w gruntach ornych. 

W przypadku jezdni dróg publicznych lub torów kolejowych odległo�� pionowa mierzona od górnej
zewn�trznej �cianki gazoci�gu rozdzielczego, przył�cza lub rury osłonowej powinna wynosi� nie
mniej ni�:

� 1,0  m  do  powierzchni  jezdni,  przy  czym  nie  mniej  ni�  0,5  m  od  spodu  konstrukcji
nawierzchni,

� 1,5 m do płaszczyzny przechodz�cej przez główki szyn toru kolejowego,

� 0,5 m do rz�dnej dna przydro�nego rowu odwadniaj�cego lub rowu odwaniaj�cego tory.

Gazoci�gi  nale�y  lokalizowa�  w  sposób  umo�liwiaj�cy  prowadzenie  prac  remontowych,
eksploatacyjnych  i  ich  rozbudow�.  W  uzasadnionych  przypadkach  w  zale�no�ci  od  granicy
przemarzania gruntu, rodzaju materiału i innych warunków gł�boko�� posadowienia mo�e zosta�
okre�lona indywidualnie. 

12.2.2. Odległo�ci gazoci�gów od infrastruktury podziemnej

Przy zbli�eniach gazoci�gów do podziemnej infrastruktury (elementów uzbrojenia terenu)
odległo�� mi�dzy powierzchni� zewn�trzn� �cianki gazoci�gu i skrajnymi elementami uzbrojenia
terenu powinna wynosi�  nie mniej ni�  0,4 m, a przy skrzy�owaniach nie mniej ni�  0,2 m.  Przy
skrzy�owaniach przewodu gazowego z istniej�c� infrastruktur� (np. kablem telekomunikacyjnym,
energetycznym), umie�ci� kable w rurze dzielonej osłonowej Arot na długo�ci przekraczaj�cej 0,5
m obrysu kabla.

Odległo�ci  od  obiektów  terenowych  powinny  by�  zgodne  z  Rozporz�dzeniem  Ministra
Gospodarki  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiada�  sieci  gazowe i  ich
usytuowanie  oraz  wskazaniami  innych  u�ytkowników  uzbrojenia  podziemnego  i  obiektów
terenowych, obowi�zuj�cym w dniu uzgadniania dokumentacji.

12.2.3. Oznakowanie gazoci�gów

Z  wyj�tkiem  układania  gazoci�gów  metodami  bezwykopowymi  nale�y  oznakowywa�
gazoci�gi polietylenowe zarówno ta�m� lub siatk�  ostrzegaj�c�  jak i przewodem lokalizacyjnym
lub ta�m� lokalizacyjn�. Wybór jednego z ww. sposobów oznakowania gazoci�gów - przy pomocy
ta�m, przewodów lokalizacyjnych czy znacznikami elektromagnetycznymi - zale�y od technologii
układania gazoci�gów, warunków terenowych oraz otoczenia i mo�na je stosowa� zamiennie. 
Poni�ej  zamieszczono  przykładowy  rysunek  uło�enia  oznakowania  ostrzegaj�cego,  drutu
lokalizacyjnego nad gazoci�giem PE.

Na terenach zabudowanych oznakowanie trasy gazoci�gu za pomoc� tablic orientacyjnych
nale�y  projektowa�  i  wykonywa�  w  punktach  charakterystycznych  gazoci�gu  takich  jak  np.
armatura  odcinaj�ca,  istotne:  zmiany  kierunku  trasy,  skrzy�owania  z  przeszkod�  terenow�,
rozgał�zienia, itp.. Poza terenem zabudowanym stosuje si� oznakowanie słupkami oznaczeniowymi
i oznaczeniowo - pomiarowymi. Odległo�� pomi�dzy dwoma kolejnymi słupkami nie powinna by�
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wi�ksza ni� 500 m, a w terenie zalesionym (przecinki le�ne) zaleca si� co 100 m.

12.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewód  wprowadzi�  do  skrzynki  i  odizolowa�  dielekrtykiem.  Odcinek  rury  stalowej
prowadzonej  w  ziemi  nale�y  zaizolowa�  ta�m�  antykorozyjn�  Polyken  942-30  oraz  ta�ma
zewn�trzn�  (ochronn�)  Polyken  955-15  f-my  Anticor  lub  inny  materiał  spełniaj�cy  wymogi
zabezpieczenia  przed  korozj�  zewn�trzn�  za  pomoc�  powłok  ochronnych.  Instalacja  gazowa
powinna posiada� uziemienia ochronne.

12.3. Wewn�trzna instalacja gazowa

Instalacj�  wewn�trz  budynku prowadzi�  z  rury stalowej  bez  szwu wg PN-EN 10208-1,
dopuszcza si� zastosowanie rur miedzianych do gazu ziemnego, ł�czonych na lut twardy. Wszystkie
materiały, w tym rury u�yte do budowy musz� posiada� znak. „B” lub „CE” stosowne do Dz. U. Nr
92/2004 poz.  881 i  Dz.  U.  Nr  130/2004 poz.  1386.  Ł�czenie rur  stalowych dokona�  poprzez
poł�czenia spawane.

Podł�czenie kotła gazowego wykona� z rury stalowej dn20 i wyposa�y� w zawór odcinaj�cy
dn20 oraz filtr dn20.

Podł�czenie  kuchenki  gazowej  wykona�  z  rury  stalowej  dn15  i  wyposa�y�  w  zawór
odcinaj�cy dn15 oraz zł�cze elastyczne (do paliw gazowych).

Przewody  gazowe  prowadzi�  w  odległo�ci  2,0  cm  od  �cian  umocowane  na  uchwytach
rozmieszczonych w odległo�ci 1,5-2,0 m.

Przy przej�ciach  przez  przegrody konstrukcyjne  (�ciany,  stropy)  przewody prowadzi�  w
rurach ochronnych, które powinny wystawa� po 3,0 cm z ka�dej strony przegrody. Przewodów nie
wolno układa�  na strychach lub pod podłog�.  Przewody gazowe nale�y prowadzi� w odległo�ci
mierz�c w �wietle przewodów bez izolacji co najmniej:

� 15 cm od poziomych przewodów wod-kan umieszczaj�c je nad tymi przewodami,

� 15 cm od poziomych przewodów c.o. jak wy�ej,

� 10 cm od pionowych przewodów w/w instalacji,

� 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,

� 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektrycznej,

� 60 cm od urz�dze� elektrycznych iskrz�cych.

Przybory gazowe nale�y ł�czy� z instalacj� na sztywno montuj�c przed ka�dym przyborem
kurek  gazowy odcinaj�cy nie ni�ej  jak 0,7  m.  od podłogi  w widocznym i  dost�pnym miejscu.
Odległo�� montowanych przyborów gazowych od otworów okiennych nie powinna by� mniejsza
ni� 0,5 m.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie została napełniona gazem w okresie 6 miesi�cy od
daty przeprowadzenia głównej próby szczelno�ci – prób� nale�y przeprowadzi� ponownie.

12.3.1. Wentylacja pomieszcze� 

Poza zakresem opracowania. Rozwi�zanie po stornie dostawcy kotłowni.

12.3.2. Instalacja spalinowa

Poza zakresem opracowania. Rozwi�zanie po stornie dostawcy kotłowni.

12.3.3. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na gaz

Moc kotła gazowego: Q= 2058,1 [kW]
Warto�� kaloryczna gazu A= 10,05 [kW/m3xh]
Sprawno�� urz�dzenia N= 95 [%]
Zu�ycie maksymalne gazu wynosi B= 215,55 [m3/h]
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12.4. Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

Projektowana instalacja zgodnie z: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202, z pó�n.zm.).

12.5. Rury - materiał i poł�czenia

12.5.1. Rury stalowe

� odcinki stalowe wykona� z rur stalowych bez szwu w izolacji PE, spełniaj�cych wymagania 
normy PN-EN 10208-1 „Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 
wymaga� „A”,

� odcinek rury stalowej prowadzonej w ziemi nale�y zaizolowa� ta�m� antykorozyjn� 
POLYKEN (zestaw:  primer 1027, ta�ma wewn�trzna 989-20, ta�ma zewn�trzna 955-15, 
jako wypełniacz butilmastik) f-my ANTICOR lub inny materiał spełniaj�cy wymogi 
zabezpieczenia przed korozj� zewn�trzn� za pomoc� powłok ochronnych,

� rury stalowe powinny charakteryzowa� si� wymaganymi warto�ciami udarno�ci, 
okre�lonymi w normie PN-EN 12732:2004,

� rury powinny by� poddane u producenta próbie szczelno�ci,

� kształtki stosowane do budowy gazoci�gu powinny by� wykonane z materiałów spawalnych
odpowiadaj�cych wła�ciwo�ciami materiałowi rur, z którymi maj� by� pospawane,

� kształtki powinny mie� dopasowan� grubo�� �cianki do grubo�ci rury, zgodnie z pkt.6.1.6 i 
6.2.2 normy PN-EN 12732:2004,

� ł�czenie rur i kształtek powinno by� wykonane wył�cznie za pomoc� spawania 
elektrycznego łukowego r�czne elektrodami otulonymi,

� wszystkie przeprowadzone prace spawalnicze nale�y wykona� w oparciu o uznan� 
instrukcj� spawania,

� spawacze wytypowani przez wykonawc� do spawania ruroci�gów powinni posiada� 
uprawnienia wg PN-EN 287-1,

� zakres uprawnie� spawaczy powinien pokrywa� si� z metodami spawania, grupami 
materiałowymi, geometri� i wymiarami elementów spawanych, materiałami dodatkowymi 
oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane s� w projekcie,

� najni�sza temperatura otoczenia, w jakiej mo�na prowadzi� prace spawalnicze to -5°, 
niezale�nie od miejsca spawania, metody spawania, gatunku i grubo�ci materiału,

� wykonawca powinien zapewni� wła�ciw� jako�� wyrobu,

� wła�ciwa jako�� poł�cze� spawanych powinna by� stwierdzona przez kontrol� i nadzór 
wykonawcy i inwestora na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszcz�ce oraz prób� 
ci�nieniow�,

12.6. Zabezpieczenie antykorozyjne rur gazowych w budynku

Zewn�trzne powierzchnie rur stalowych oczy�ci� z rdzy, zgorzelin do 2 stopnia czysto�ci wg
PN-70/H-97058. Przed malowaniem powierzchnie rur dokładnie odtłu�ci� benzyn�  do ekstrakcji.
Odtłuszczon� powierzchni� rur dwukrotnie pokry� farb� ftalow� przeciwrdzewn�, miniow� 60%.
Po  wysuszeniu podkładu, rury dwukrotnie malowa� emali� ftalow� ogólnego stosowania koloru
ciemno-�óltego. 

12.7. Próba szczelno�ci

12.7.1. Próba szczelno�ci (niskie ci�nienie)

Główn�  prób�  szczelno�ci  przeprowadza  si�  odr�bnie  dla  cz��ci  instalacji  przed
gazomierzami oraz odr�bnie dla pozostałej cz��ci  instalacji z pomini�ciem gazomierzy.  Główn�
prób� szczelno�ci przeprowadza si� na instalacji nie posiadaj�cej zabezpieczenia antykorozyjnego,
po  jej  oczyszczeniu,  za�lepieniu  ko�cówek,  otwarciu  kurków  i  odł�czeniu  odbiorników  gazu.
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Główn�  prób�  przeprowadza  wykonawca  instalacji  w  obecno�ci  dostawcy  gazu.
Manometr  u�yty do przeprowadzenia  głównej  próby szczelno�ci  powinien  spełnia�  wymagania
klasy 0,6 i posiada� �wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi�:

� 0-0,06 MPa w przypadku ci�nienia próbnego wynosz�cego 0,05 MPa,

� 0-0,16 MPa w przypadku ci�nienia próbnego wynosz�cego 0,1 MPa.

Ci�nienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelno�ci powinno
wynosi� 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej cz��ci znajduj�cej si� w pomieszczeniu mieszkalnym lub w
pomieszczeniu zagro�onym wybuchem, ci�nienie. Wynik głównej próby szczelno�ci uznaje si� za
pozytywny, je�eli w czasie 30 minut od ustabilizowania si� ci�nienia czynnika próbnego nie nast�pi
spadek  ci�nienia.  Z  przeprowadzenia  głównej  próby  szczelno�ci  sporz�dza  si�  protokół,  który
powinien  by�  podpisany  przez  wła�ciciela  budynku  oraz  wykonawc�  instalacji  gazowej.
W przypadku gdy instalacja gazowa nie została napełniona gazem w okresie 6 miesi�cy od daty
przeprowadzenia głównej próby szczelno�ci – prób� te nale�y przeprowadzi� ponownie.

12.7.2.  Próba szczelno�ci (�rednie ci�nienie)

Prób� szczelno�ci wykona� wg Dz. U. nr 97/2001 poz. 1055 oraz norm� PN-92/M-34503:

� maksymalne ci�nienie robocze (MOP) wynosi: 0,4 MPa,

� ci�nienie próbne powinno wynosi�: 0,5 MPa x 1,5 = 0,75 MPa,

� czas trwania próby powinien wynosi�: 24 h,

� do  prób  stosowa�  manometry  tarczowe  klasy  min.  0,6  zakres  pomiarowy  0-1,0  MPa  ;
manometr precyzyjny wymagany na stanowisku pomiarowym musi by� uwierzytelniony (z
zatwierdzeniem  typu)  natomiast  rejestrator  legalizowany;  ci�nieniomierze  powinny  by�
zgodne z EN 837-1, EN 837-2 i EN 837-3.
Prób�  nale�y  wykona�  przy  u�yciu  powietrza  lub  gazu  oboj�tnego.  Ze  wzgl�du  na

specyficzne wła�ciwo�ci rur PE próby szczelno�ci mog� by� prowadzone jedynie w temperaturach
dodatnich w zakresie od 0 °C do 25 °C. Podczas próby nale�y dodatkowo sprawdzi� przy u�yciu
�rodka pianotwórczego: poł�czenia kołnierzowe, zł�czki i armatur�, które powinny by� odkryte w
czasie  próby.  Nast�pnie  wykona�  przedmuchanie  przewodu  w  celu  sprawdzenia  dro�no�ci  i
usuni�cia  ewentualnych  zanieczyszcze�.  Z  przeprowadzonych  prób  ci�nienia  oraz  czyszczenia
gazoci�gu nale�y sporz�dzi�  protokoły.  Wykresy i  protokoły z prób ci�nieniowych doł�czy�  do
dokumentacji powykonawczej.

12.8. Znakowanie gazoci�gu

System oznakowania trasy gazoci�gu składa si� z elementów podziemnych i nadziemnych, 
wg ZN-G-3001 do 3004:2001.
Elementy podziemne:

� ta�ma ostrzegawcza szeroko�ci 200 mm (nale�y uło�y� j� 40 cm nad gazoci�giem),

� przewód lokalizacyjny uło�ony 5 cm nad gazoci�giem, wyprowadzona do szafki gazowej.
Elementy nadziemne:

� nale�y stosowa� tablice orientacyjne wg ZN-G-3004 słupki oznaczeniowe wg ZN-G 3003.

12.9. Detekcja wycieku

Poza zakresem opracowania. Rozwi�zanie po stornie dostawcy kotłowni.

13. Wytyczne elektryczne

13.1. Zasilanie i zabezpieczenia

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych w obiekcie lub podczas monta�u urz�dze� z
bran�y  sanitarnej  nale�y  doprowadzi�  zasilanie  elektryczne  wraz  uziemieniem  do  urz�dze�.
Obwody  zasilaj�ce  urz�dzenia  wyposa�y�  w  odpowiednie  zabezpieczenia  nadpr�dowe  i
przeciwpora�eniowe. Urz�dzenia które nale�y podł�czy�  do instalacji elektrycznej (wg projektu,
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je�eli dotyczy):

� wentylatory �cienne, sufitowe i kanałowe,

� wentylatory dachowe,

� wentylatory trójfazowe, dodatkowo ustali� lokalizacj� falownika,

� automatyka steruj�ca kotłowni� lub w�złem ciepła,

� pompy obiegowe instalacji c.o.,

� przepompownia �cieków,

� klimatyzatory,

� centrale alarmowe systemu detekcji wycieku gazu,

� szafki rozdzielaczowe, w przypadku ogrzewania podłogowego sterowanego termostatami.

13.2. Uziemienia

Wszystkie główne urz�dzenia nale�y uziemi�, uziemieniu bezwzgl�dnie podlegaj�:
� silniki elektryczne,

� instalacje elektryczne,

� instalacja odgromowa komina,

� przewody instalacyjne, paliwowe, kocioł,

� komin odprowadzaj�cy spaliny bezwzgl�dnie osłoni� instalacj� piorunochronn�, zgodnie z
aktualnymi przepisami.

13.3. Poł�czenia wyrównawcze

Instalacj�  grzewcz�  i  wody  u�ytkowej  a  tak�e  armatur�  nale�y  obj��  elektrycznymi
poł�czeniami wyrównawczymi.

13.4. Wytyczne dla kotłowni i pomieszcze� technicznych

Wymagania dla instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni:

� zamontowa� gniazda narz�dziowe 230V,

� zamontowa� gniazda narz�dziowe 400V,

� instalacja  powinna  by�  w  wykonaniu  hermetycznym  zgodnie  z  wymaganiami  stopnia
ochrony IP-44,

� wył�czniki o�wietlenia i gniazda zgodne z wymaganiami stopnia ochrony IP-44

� przed drzwiami wej�ciowymi do kotłowni w miejscu łatwo dost�pnym, nienara�onym na
skutki po�aru nale�y zamontowa� główny wył�cznik pr�du,

� w kotłowni opalanej gazem o ł�cznej mocy cieplnej powy�ej 60 kW nale�y zamontowa�
o�wietlenie sztuczne zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65 (pkt. 2.3.10 wg PN-B-
02431-1).

13.5. Główny wył�cznik pr�du

Na podstawie "Warunków technicznych wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i
olejowe" Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,  Grzewczej,  Gazowej i Klimatyzacji,  Warszawa
2000 r., Wydanie II (Rozdział 7.2.3. Wyposa�enie kotłowni, Punkt 11) Pomieszczenie kotłowni oraz

pomieszczenia towarzysz�ce powinny mie�  wydzielon�  rozdzielni�  elektryczn�  oraz powinny by�

wyposa�one w dost�pny z zewn�trz pomieszczenia awaryjny wył�cznik pr�du w kotłowni. Wył�cznik

ten  nale�y  oznakowa�  w  sposób  trwały  i  łatwo  czytelny.  Uruchomienie  kotła  lub  kotłów,  po

wł�czeniu tego wył�cznika nast�puje w normalnej procedurze uruchomienia kotłowni, korzystaj�c z

wł�czników  w  kotłowni.  W  rozdzielni  nale�y  przewidzie�  gniazdo  dla  o�wietlenia  na  napi�cie

bezpieczne i gniazdko narz�dziowe 220 V.

13.6. Automatyka

Przewidzie�  sterownicze  przewody  elektryczne  mi�dzy  urz�dzaniami  steruj�cymi
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(regulatorami, sterownikami) a elementami wykonawczymi dla:

� termostatów przylgowych, kapilarnych, zanurzeniowych,

� termostatów pomieszczeniowych,

� czujników temperatury zewn�trznej,

� zaworów elektromagnetycznych odcinaj�cych,

� zewn�trznych i wewn�trznymi sygnalizatorów optyczno-akustycznych.

13.7. Okablowanie

Podczas wykonywania robót elektrycznych w obiekcie nale�y uło�y� przewody elektryczne
na potrzeby instalacji sanitarnych, m.in.:

� termostat  pomieszczeniowy  "T"  /  szafka  rozdzielaczowa  c.o.:  3x1,0  mm2  (przewody
podł�czy�  do odpowiednich szafek, jak termostat obsługuje dane pomieszczenie to kabel
musi by� do szafki która ogrzewa to pomieszczenie),

� zasilanie elektryczne 230 V szafki rozdzielaczowej c.o.: 3x1,5 mm2,

� zasilania elektryczne urz�dze�,
� przewód do rozdzielni elektrycznej kotłowni (zaznaczonej na rzucie) doprowadzi� zasilanie

elektryczne  na  potrzeby  całej  technologii  kotłowni,  podł�czenie  elektryczne  urz�dze�
technologicznych  kotłowni  po  stronie  wykonawcy  kotłowni,  przekrój  przewodu  wg
zapotrzebowania na moc elektryczn�,

� przewód kotłownia – czujnik temperatury zewn�trznej: 3x1,0 mm2 (czujnik zamontowa� na
elewacji od strony północnej w miejscu zacieniony),

� przewód rozdzielnia kotłowni – zawór elektromagnetyczny (w szafce gazowej):  2x2x2,5
mm2,

� przewód  rozdzielnia  kotłowni  –  sygnalizator  optyczno-akustyczny  wycieku  gazu  (przy
szafce gazowej): 4x1,0 mm2.

14. Wymagania ppo�. dla instalacji

14.1. Przepusty instalacyjne

Wymagania ppo�. dla przepustów instalacyjnych (fragment) wg :�Rozporz�dzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz.1422 z pó��. zm.).

§ 234:
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo�arowego powinny mie�  klas�

odporno�ci ogniowej (E I) wymagan� dla tych elementów.

2. Dopuszcza si� nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur

instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez �ciany i stropy do

pomieszcze� higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o �rednicy wi�kszej ni� 0,04 m w �cianach i stropach pomieszczenia

zamkni�tego, dla których wymagana klasa odporno�ci ogniowej jest nie ni�sza ni� E I 60

lub R E I  60,  a  nie b�d�cych elementami  oddzielenia po�arowego, powinny mie�  klas�

odporno�ci ogniowej (E I) �cian i stropów tego pomieszczenia.

4. Przej�cia  instalacji  przez  zewn�trzne  �ciany  budynku,  znajduj�ce  si�  poni�ej  poziomu

terenu,  powinny  by�  zabezpieczone  przed  mo�liwo�ci�  przenikania  gazu  do  wn�trza

budynku.

Przepusty instalacyjne zgodnie z powy�szymi wymaganiami nale�y zabezpieczy� specjalistycznymi
rozwi�zaniami  na  przykład  zabezpieczenia  oparte  na  asortymencie  firmy  FireSeal  zgodnie  z
zastosowaniem dedykowanym poszczególnym produktom, jak przedstawiono na rysunku poni�ej.
Dokładny sposób wykonania oraz grubo��  zabezpieczenia uzale�niony jest  od klasy odporno�ci
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ogniowej przegrody.

Rys. 2. Zabzpieczone przepusty instalacyjne 

Oznaczenie (na rysunku powy�ej) systemów zabezpiecze� stosowanych do instalacji sanitarnych:
1 – FS-Flex
Rozwi�zanie FS-Flex C słu�y do ogniochronnego uszczelniania w �cianach i/lub stropach przej��
kabli miedzianych i aluminiowych oraz rur stalowych, �eliwnych i miedzianych.
2 – Squeezer
Rozwi�zanie  FS  Squeezer  A słu�y do  ogniochronnego  uszczelniania  w  �cianach  i/lub  stropach
przej�� pojedynczych rur i grup rur z tworzyw sztucznych, rozmiary kołnierzy:

� 55 mm dla rur o �rednicy < 55 mm,

� 82 mm dla rur o �rednicy 55 < Ø < 82 mm,

� 110 mm dla rur o �rednicy 82 <Ø< 110 mm,

� 160 mm dla rur o �rednicy 110 <Ø<160 mm.
3 – Kniaparen
Rozwi�zanie Kniparen słu�y do ogniochronnego uszczelniania w �cianach i/lub stropach przej��
pojedynczych  kabli,  wi�zek  kabli  oraz  rur  stalowych i  rur  z  tworzyw sztucznych.  Kniparen  to
stalowa rura spawana wg DIN 2394 z wewn�trzn� warstw� ognioochronnej farby Universal KS1,
lakierowana zewn�trznie farb� w kolorze RAL 3020. Dost�pne �rednice Kniparen: 16, 20, 25, 32,
40, 50, 60 oraz 90 mm. Istnieje równie� wersja o �rednicy 60 mm składaj�ca si� z dwóch ł�czonych
cz��ci o przekroju półokr�gów.
11 – FS-Standard
Rozwi�zanie FS-Standard słu�y do ogniochronnego uszczelniania w �cianach i/lub stropach przej��
kabli miedzianych i aluminiowych oraz rur stalowych. Rozwi�zanie FS-Standard jest produktem
na bazie cementu, mieszanym wod�.
12 – FireStop
Rozwi�zanie  FS-400 słu�y do  ogniochronnego  uszczelniania  w  �cianach  i/lub  stropach  przej��
pojedynczych rur z tworzyw sztucznych o maksymalnej �rednicy 110 mm oraz grup rur z tworzyw
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sztucznych  o  maksymalnej  �rednicy  50  mm.  Maksymalna  ilo��  rur  z  tworzyw  sztucznych  o
�rednicy 50 mm w jednym przej�ciu to 4 sztuki.

14.2. Instalacja wentylacyjna

Wymagania  ppo�.  dla  instalacji  wentylacyjnej  (fragment)  wg:  Rozporz�dzenie  Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r. poz.1422 z pó��. zm.).

§ 267:

3.Odległo��  nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych

powinna wynosi� co najmniej 0,5 m.

§ 268:

1. Instalacje  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  w  budynkach,  z  wyj�tkiem  budynków

jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania:

5) maszynownie  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  w  budynkach  mieszkalnych

�redniowysokich (SW) i  wy�szych oraz w innych budynkach o wysoko�ci  powy�ej

dwóch  kondygnacji  nadziemnych  powinny  by�  wydzielone  �cianami  o  klasie

odporno�ci ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporno�ci

ogniowej co najmniej E I 30, nie dotyczy to obudowy urz�dze� instalowanych ponad

dachem budynku.

5. Przewody wentylacyjne i  klimatyzacyjne w miejscu  przej�cia przez  elementy  oddzielenia

przeciwpo�arowego powinny by� wyposa�one w przeciwpo�arowe klapy odcinaj�ce o klasie

odporno�ci  ogniowej,  równej  klasie  odporno�ci  ogniowej  elementu  oddzielenia

przeciwpo�arowego z uwagi na szczelno�� ogniow�, izolacyjno�� ogniow� i dymoszczelno��

(E I S), z zastrze�eniem ust. 5.

6. Przewody  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  samodzielne  lub  obudowane  prowadzone  przez

stref� po�arow�, której nie obsługuj�, powinny mie� klas� odporno�ci ogniowej wymagan�

dla  elementów  oddzielenia  tych  stref  po�arowych  z  uwagi  na  szczelno��  ogniow�,

izolacyjno��  ogniow�  i  dymoszczelno��  (E  I  S),  lub  powinny  by�  wyposa�one  w

przeciwpo�arowe klapy odcinaj�ce zgodnie z ust. 4.

7. W  strefach  po�arowych,  w  których  jest  wymagana  instalacja  sygnalizacyjno-alarmowa,

przeciwpo�arowe  klapy  odcinaj�ce  powinny  by�  uruchamiane  przez  t�  instalacj�,

niezale�nie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Przepusty instalacyjne,  wentylacyjne  zgodnie z  powy�szymi  wymaganiami  nale�y zabezpieczy�
specjalistycznymi  rozwi�zaniami  np.  firmy  FireSeal  zgodnie  z  zastosowaniem  dedykowanym
poszczególnym produktom.

14.3. Klapy ppo�. instalacji wentylacyjnej

Je�eli  budynek wyposa�ony jest  w system sygnalizacji  po�aru (SSP) lub system alarmu
po�arowego  (SAP)  to  klapy  ppo�.  instalacji  wentylacyjnej  nale�y  wyposa�y�  w  siłowniki.
Siłowniki nale�y podł�czy� do systemu. Napi�cie znamionowe klap uzale�nione jest od napi�cie na
którym pracuje system po�arowy.

14.4. Szczegółowe wymagania dla instalacji

Szczegółowe  wymagania  techniczne  oraz  zaprojektowane  rozwi�zania  techniczne  i
systemowe zabezpiecze� ppo�. dla instalacji wentylacyjnej, gazowej, technologii kotłowni opisano
w rozdziałach opisuj�cych te instalacje.
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15. Uwagi ko�cowe

15.1. Uwagi  ogólne

� Urz�dzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza si� stosowanie zamienników pod
warunkiem  zachowania  takiej  samej  lub  wy�szej  jako�ci,  parametrów  i  mo�liwo�ci
współpracy zamienników.

� Cało��  robót  wykona�  zgodnie  ze  sztuk�  budowlan�  oraz  warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi
i instrukcj� obsługi producenta materiałów i urz�dze�.

� Cało��  powinna by�  wykonywana  zgodnie  z  przepisami  i  normami  obowi�zuj�cymi  na
dzie� wykonywania robót.

� Podczas  wykonywania  robót  i  uruchamiania  instalacji  nale�y bezwzgl�dnie  przestrzega�
przepisów BHP i ppo�..

� Wykonywa� monta� i uruchomienie urz�dze� zgodnie z ich DTR wył�cznie przez personel
posiadaj�cy przeszkolenie producenta urz�dze�.

� Instalacja powinny by� wykonana przez uprawnionych monterów  i spawaczy.

� Wszystkie materiały i urz�dzenia musz� posiada� decyzj� o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo – wdro�eniowe.

� Przed rozpocz�ciem robót dokona� rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia robót,
oraz przygotowania placu budowy do rozpocz�cia prac instalacyjnych.

� Przed  monta�em  dokładnie  sprawdzi�  jako��  elementów  i  urz�dze�.  W  przypadku
stwierdzenia  uszkodze�,  wymieni�  na  nowe  bez  wad,  lub  dokona�
napraw  w  taki  sposób,  aby  zagwarantowa�  wła�ciw�  jako��  monta�u  i  �ywotno��
elementów. Sporz�dzi� protokół usterek elementów.

� Prace  rozpocz��  po  ogl�dzinach  miejsc  monta�u  i  wytyczeniu  tras.  Sprawdzi�
przygotowanie i jako�� konstrukcji.

� Po stronie wykonawcy s�: roboty, dostawy i usługi, wymienione w specyfikacjach i maj�ce
swoje  okre�lenie  w  projektach,  nawet  je�li  nie  zostały  wyszczególnione  w  opisach,
specyfikacjach i projektach ale s� one konieczne do prawidłowego wykonania oferowanego
zakresu tak aby mógł  by�  on wykonany,  uruchomiony i  odebrany przez  Inwestora oraz
Nadzór Budowlany.

� Zaleca  si�,  aby Wykonawca  zdobył  wszelkie  informacje  (np.  dokonał  wizji  lokalnej  na
terenie  budowy),  które  mog�  by�  konieczne  do  przygotowania  oferty  ostatecznej  oraz
podpisania umowy.

� Zakres  prac  powinien  obejmowa�  cało��  zamówienia  (w  tym koszt  uzyskania,  dost�pu,
zorganizowania  i  utrzymania  placu  budowy,  koszty mediów (woda,  energia  elektryczna,
kanalizacja)  koszty  ochrony  placu  budowy,  koszty  opłat  administracyjnych  takich  jak
utylizacja odpadów czy zaj�cie pasa drogowego.

� Wykonawca powinien okre�li� warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i
warunki serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urz�dzenia.

� Je�eli  zdaniem  oferenta,  inwestora  lub  wykonawcy,  w  dostarczonej  dokumentacji
projektowej  nie  uj�to  wszystkich  koniecznych  elementów  zarówno  w  zakresie
podstawowego zagadnienia jak i bran� zwi�zanych to przed przyst�pieniem do robót musi
zgłosi� list� uwag, do których ustosunkuje si� projektant. W innym przypadku uwa�a si�,  �e
dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawc� i przyj�ta do realizacji bez uwag.
Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robót wykonawca sporz�dzi dokumentacj�
powykonawcz� oraz instrukcj� obsługi. 

15.2. Uwagi instalacje zewn�trzne

� Cało�� prac wykona� zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w zeszycie nr 3 i 9
COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
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� Przed rozpocz�ciem robót zapozna� si� z tre�ci� uzgodnie� jednostek opiniuj�cych.

� Przed rozpocz�ciem robót w terenie powiadomi� wła�ciwe instytucje.

� Nale�y wykona� przekopy próbne w celu lokalizacji istniej�cego uzbrojenia.

� Nale�y  bezwzgl�dnie  chroni�  istniej�cy  drzewostan,  przy  zachowaniu  niezb�dnych
minimalnych  odległo�ci  oraz  stosowanie  stref  ochronnych,  w  których  nie  nale�y
wprowadza� ci��kiego sprz�tu oraz składowa� materiałów.

� W przypadkach kolizyjnych nale�y wprowadzi� ewentualne zmiany przy udziale nadzoru
autorskiego.

� Wykopy  nale�y  zabezpieczy�  przez  ogrodzenie  i  oznakowanie  dla  ruchu  pieszego  i
kołowego.

� Przed zasypaniem wykopów przeprowadzi� inwentaryzacj� geodezyjn�.
� Projektowane sieci podlegaj� odbiorowi z udziałem przyszłego u�ytkownika.

� Zabezpieczy� napotkane w czasie wykopów uzbrojenie podziemne.

� W pierwszej kolejno�ci układa� sie� uło�on� ni�ej.

� Zmiany uzgadnia� z biurem autorskim.

� Na  trasie  prowadzenia  instalacji  mo�e  wyst�pi�  niezinwentaryzowana  infrastruktura
podziemna, która nie jest naniesiona na mapach do celów projektowych.

15.3. Uwagi instalacja wod-kan

� Przej�cia  przewodów przez  przegrody budowlane nale�y wykona�  w stalowych tulejach
ochronnych.

� Ruroci�gi prowadzi� zgodnie z zasadami kompensacji.

� Uło�enie kanalizacji podposadzkowej wykona� przed robotami posadzkowymi.

� Dla projektowanych zaworów napowietrzaj�cych montowa� kontrolki rewizyjne przykryte
kratk� wywiewn� 14x20 cm.

� Podej�cia i ruroci�gi kanalizacyjne układa� jako przyległe do �cian, przewody wystaj�ce nad
posadzk� obudowa�.

15.4. Uwagi instalacja c.o.

� Przej�cia  przewodów przez  przegrody budowlane nale�y wykona�  w stalowych tulejach
ochronnych.

� Ruroci�gi prowadzi� zgodnie z zasadami kompensacji.

� Obliczenie strat cieplnych pomieszcze� budynku doł�czono do projektu.

� 	rednice przewodów, zawory regulacyjne i ich nastawy, typy grzejników i ich moce cieplne
s�  �ci�le  dopasowane do strat  cieplnych  budynku,  ka�de odst�pstwo od projektu nale�y
uzgodni� z projektantem.

15.5. Uwagi kotłownia

� Kotłownia ze wzgl�du na automatyk� steruj�c� kotła nie wymaga stałej obsługi.

� Wykonawca  zobowi�zany  jest  do  dostarczenia  opisanego  sprz�tu  ga�niczego  oraz  do
wyposa�enia  kotłowni  w  instrukcj�  technologiczno-ruchow�,  niezb�dne  schematy
instalacyjne w formie tablic.

� Wymienniki c.w.u., naczynia wzbiorcze, kotły, itd. musz� posiada� decyzj� dopuszczenia do
obrotu wydan� przez UDT.

� Podej�cia pod spusty wody oraz podł�czenie studni schładzaj�cej do instalacji kanalizacji
sanitarnej (przelew) zasyfonowa�.

� Przej�cia  ruroci�gów  przez  przegrody  budowlane  wykona�  w  stalowych  tulejach
ochronnych.

� Przej�cia ruroci�gów przez przegrody wydzielaj�ce strefy po�arowe zabezpieczy� do klasy
odporno�ci po�arowej tych przegród.
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� W najwy�szych punktach instalacji, w miejscach gdzie mo�e zbiera� si� powietrze nale�y
zamontowa� odpowietrzniki.

15.6. Uwagi  instalacja gazowa (gaz ziemny, metan)

� Odległo�� szafki gazowej od  okien i drzwi powinna wynosi� min. 0,50 m, monta� min. 0,50
m nad poziomem terenu.

� Poziome  odcinki  instalacji  gazowej  nale�y  prowadzi�  pod  stropem  pomieszcze�  w
odległo�ci co najmniej 0,1 m powy�ej innych przewodów instalacyjnych.

� Przewody instalacji gazowej krzy�uj�ce si� z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by� od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

� Przej�cia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  wykona�  w  stalowych  tulejach
ochronnych i  wykona�  w sposób gazoszczelny oraz  zabezpieczony ppo�.  do odporno�ci
ogniowej przegrody przez któr� przechodzi (o ile jest to granica strefy po�arowej).

15.7. Uwagi instalacja parowa

� Odpowietrzenia pary i wyj�cia zaworów bezpiecze�stwa zabezpieczy�  przed mo�liwo�ci�
oparzenia u�ytkowników i osób trzecich.

� Ruroci�gi pary i kondensatu układa� ze spadkiem w kierunku przepływu, unikaj�c syfonów
i "schodów" na instalacji.
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16. Informacja Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia

16.1. Informacja

Informacja dotycz�ca Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt.
1b  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r.  poz.  1202, z pó�n.zm.)
dotyczy projektu budowlanego z bran�y sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

OBIEKT / INWESTYCJA:OBIEKT / INWESTYCJA: Rozbudowa Biogazowni Rolniczej Rozbudowa Biogazowni Rolniczej 

1) Budynek produkcyjny1) Budynek produkcyjny

ADRES OBIEKTU:ADRES OBIEKTU: Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17

obr�b: 0024 Starorypin Prywatnyobr�b: 0024 Starorypin Prywatny

jednostka ewid.: 041204_2 Rypinjednostka ewid.: 041204_2 Rypin

INWESTOR:INWESTOR: BIOGAZOWNIA Rypin Sp. z o.o.BIOGAZOWNIA Rypin Sp. z o.o.

Starorypin Prywatny 51, 87-500 RypinStarorypin Prywatny 51, 87-500 Rypin

16.2. Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie dla bezpiecze�stwa
i zdrowia ludzi

Realizacja  inwestycji  rozpocznie  si�  od  wytyczenia  tras  projektowanych  instalacji,  a
nast�pnie robót zwi�zanych z prowadzeniem głównych ruroci�gów instalacyjnych.
Podczas robót instalacyjnych nale�y zwróci� uwag� na zagro�enia wynikaj�ce z prowadzenia robót:
wykonywanie wykopów, odwiertów oraz roboty monta�owe elementów prefabrykowanych. Przy
pracach  monta�owych stosowa�  kaski  ochronne,  a  w przypadku monta�u elementów o ostrych
kraw�dziach  r�kawice  ochronne.  Przy  pracach  gdzie  wyst�puj�  ró�nego  rodzaju  odpryski
(wiercenie, kucie, ci�cie) stosowa� okulary ochronne.
Zagro�enie stanowi� tak�e wykopy o gł�boko�ci powy�ej 1,0 m które nale�y zabezpieczy� przed
zasypaniem  osób  pracuj�cych  jak  i  postronnych.  Zabezpieczenie  wykona�  poprzez  wykonanie
odeskowania.  Wykopy nale�y zabezpieczy�  przed wpadni�ciem osób postronnych. W miejscach
wykopu  gdzie  wyst�puje  komunikacja  piesza  nale�y  stosowa�  pomosty  dla  ruchu  pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowa� drabiny dla potrzeb
bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

16.3. Instrukta� pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót

Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiadaj�cy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by� prowadzony stały nadzór nad prowadzonymi
pracami.  Przeszkolenia  pracowników  w  zakresie  BHP nale�y  przeprowadza�  w  nast�puj�cych
czasookresach:

� szkolenie wst�pne przed dopuszczeniem pracowników do pracy na budowie,

� szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartał,

� na stanowisku pracy przed przyst�pieniem do ka�dej nowo wykonywanej pracy oraz przed
ka�da zmiana stanowiska pracy.

16.4. 	rodki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegaj�ce  niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z
wykonywania pracy

	rodki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegaj�ce  niebezpiecze�stwom  wynikaj�cym  z
wykonywania pracy:

� oznaczenie budowy tablica informacyjna,

� ł�czno�� telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (stra�, pogotowie, policja, zakład
gazowniczy, itp.),

� stały nadzór osób funkcyjnych,
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� szkolenie pracowników w zakresie BHP,

� stosowanie przez pracowników odzie�y roboczej, ochronnej i sprz�tu ochrony osobistej,

� stosowanie zabezpiecze� terenu i prowadzonych prac,

� oznakowanie robót wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,

� prowadzenie  i  wykonywanie  robót  przez  osoby  przeszkolone,  posiadaj�ce  wymagane
kwalifikacji,

� stosowanie  do  prac  narz�dzi,  sprz�tu,  urz�dze�,  maszyn  posiadaj�cych  wymagane
przepisami �wiadectwa.

16.5. Zalecenia ogólne

� W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu teren budowy nale�y ogrodzi� lub
wyra�nie oznakowa�,  a  wyjazdy z  terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i  maszyn
pracuj�cych przy realizacji robót odpowiednio oznakowa�.

� Roboty w pobli�u budynków, drena�y, ruroci�gów oraz innych budowli i urz�dze� musza
by� prowadzone szczególnie ostro�nie.

� Roboty  nale�y  wykonywa�  przy  zapewnieniu  ochrony  przed  uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urz�dze� technicznych.

� Wszystkie  roboty  musza  by�  wykonywane  zgodnie  Rozporz�dzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

� Wszystkie zastosowane materiały budowlane musza odpowiada� ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane):  Wyroby wytworzone w celu

zastosowania  w  obiekcie  budowlanym  w  sposób  trwały,  o  wła�ciwo�ciach  u�ytkowych,

umo�liwiaj�cych  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym

spełnienie wymaga� podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mo�na stosowa�

przy wykonywaniu robót budowlanych wył�cznie, je�eli wyroby te zostały wprowadzone do

obrotu zgodnie z przepisami odr�bnymi.

� Podczas  wykonywania  robót  nale�y bezwzgl�dnie  przestrzega�  przepisów  BHP i  ppo�.
Pracowników zatrudnionych przy pracach ziemnych i monta�owych nale�y przeszkoli� pod
wzgl�dem BHP

� Wykonywa�  monta�  i  uruchomienie  urz�dze�  zgodnie  z  ich  DTR  wył�cznie  przez
przeszkolony  personel  posiadaj�cy  aktualne  uprawnienia  energetyczne  i  przeszkolenie
producenta urz�dze�.

� Przył�cza winny by� wykonywane przez uprawnionych monterów.

� Cało�� winna by� wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowi�zuj�cymi na dzie�
wykonywania robót.
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Brodnica, grudzie� 2021 r.

O	WIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okre�lonymi w Art. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(jednolity  tekst  Dz.  U.  2019,  poz. 1186 ), o�wiadczam, �e projekt budowlany:

OBIEKT / INWESTYCJA:OBIEKT / INWESTYCJA: Rozbudowa Biogazowni Rolniczej Rozbudowa Biogazowni Rolniczej 

1) Budynek produkcyjny1) Budynek produkcyjny

ADRES OBIEKTU:ADRES OBIEKTU: Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17

obr�b: 0024 Starorypin Prywatnyobr�b: 0024 Starorypin Prywatny

jednostka ewid.: 041204_2 Rypinjednostka ewid.: 041204_2 Rypin

INWESTOR:INWESTOR: BIOGAZOWNIA Rypin Sp. z o.o.BIOGAZOWNIA Rypin Sp. z o.o.

Starorypin Prywatny 51, 87-500 RypinStarorypin Prywatny 51, 87-500 Rypin

został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w 
bran�y sanitarnej.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi� i nazwisko projektanta znajduj� 
si� na stronie tytułowej projektu.

Projektant: Sprawdzaj�cy:
mgr in�. Paweł Tomaszewski mgr in�. Marcin Behrendt
nr upr. KUP/0070/POOS/06 nr upr. KUP/0070/PWOS/10

Dokumentacja chroniona ustaw� z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

Wszelkie zmiany, powielanie, udost�pnianie osobom trzecim bez zgody autorów zabronione.

��



Brodnica, grudzie� 2021 r.

O	WIADCZENIE

O�wiadczenie dotycz�ce mo�liwo�ci  podł�czenia do sieci cieplnej, zgodnie z warunkami
okre�lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.
755 z pó�n. zm.).

Stwierdzam, �e wskazana inwestycja, obiekt:

OBIEKT / INWESTYCJA:OBIEKT / INWESTYCJA: Rozbudowa Biogazowni Rolniczej Rozbudowa Biogazowni Rolniczej 

1) Budynek produkcyjny1) Budynek produkcyjny

ADRES OBIEKTU:ADRES OBIEKTU: Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17

obr�b: 0024 Starorypin Prywatnyobr�b: 0024 Starorypin Prywatny

jednostka ewid.: 041204_2 Rypinjednostka ewid.: 041204_2 Rypin

INWESTOR:INWESTOR: BIOGAZOWNIA Rypin Sp. z o.o.BIOGAZOWNIA Rypin Sp. z o.o.

Starorypin Prywatny 51, 87-500 RypinStarorypin Prywatny 51, 87-500 Rypin

Ze wzgl�du  na   odległo��   od  istniej�cej  sieci  cieplnych  oraz   czynniki   techniczno-
ekonomiczne,  uwzgl�dniaj�c   kwestie   emisji  zanieczyszcze�  budynek  podł�czony zostanie  do
instalacji  biogazowej  i  wyposa�ony  w  wysokosprawn�  kotłowni�  parow�.  W   wypadku  tego
obiektu   jest   to   rozwi�zanie   korzystniejsze   eksploatacyjnie  oraz  charakteryzuj�ce  si�
korzystnymi  wska�nikami  dotycz�cymi emisji zanieczyszcze�.

Brak mo�liwo�ci podł�czenia projektowanego obiektu do sieci ciepłowniczej.

Wg.  nowego pkt.  10.  w art.  33  w ust.  2  w ustawie  Prawo  Budowlane  stwierdzam,  �e:
„Jestem �wiadomy odpowiedzialno�ci karnej za zło�enie fałszywego o�wiadczenia”.

Projektant: Sprawdzaj�cy:
mgr in�. Paweł Tomaszewski mgr in�. Marcin Behrendt
nr upr. KUP/0070/POOS/06 nr upr. KUP/0070/PWOS/10
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Kserokopia uprawnie�  projektowych i za�wiadczenia o przynale�no�ci  do Izby In�ynierów
Budownictwa
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Kserokopia uprawnie�  projektowych i za�wiadczenia o przynale�no�ci  do Izby In�ynierów
Budownictwa
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Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Biogazownia - Budynek produkcyjny

Miejscowo��: Starorypin Prywatny

Adres: dz. nr 85/16, 85/17

Projektant:

Data oblicze�: Wtorek 8 Lutego 2022 13:56

Data utworzenia projektu: Wtorek 8 Lutego 2022 13:56

Plik danych: E:\Projekty\ZAKŁ-Rypin-Biogazownia\e-audyt o

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obci��enia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III

Projektowa temperatura zewn�trzna θe: -20 °C

�rednia roczna temperatura zewn�trzna θm,e: 7,6 °C

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub �wir

Pojemno�� cieplna: 2,000 MJ/(m3·K)

Gł�boko�� okresowego wnikania ciepła δ: 3,167 m

Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 2,0 W/(m·K)

Podstawowe wyniki oblicze� budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 592,9 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 4886,1 m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 17937 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 449426 W

Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 467363 W

Nadwy�ka mocy cieplnej ΦRH: 0 W

Projektowe obci��enie cieplne budynku ΦHL: 467363 W

Wska�niki i współczynniki strat ciepła:

Wska�nik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 788,3 W/m2

Wska�nik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 95,7 W/m3

Wsp. proj. straty ciepła przez przenikanie HT: W/K

Wsp. wentylacyjnej proj. straty ciepła HV: W/K

Wyniki oblicze� wentylacji na potrzeby projektowego obci��enia cieplnego:

Powietrze infiltruj�ce Vinfv: 502,1 m3/h

Powietrze dodatkowo infiltruj�ce Vm.infv: 33815,2 m3/h

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h

Strona 1
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Wyniki - Ogólne

Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h

Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 34055,2 m3/h

Powietrze usuwane mech. Vex: 34055,2 m3/h

�rednia liczba wymian powietrza n: 7,2

Dopływaj�ce powietrze wentylacyjne Vv: 35059,5 m3/h

�rednia temperatura dopływaj�cego powietrza θv: -19,7 °C

Parametry oblicze� projektu:

Obliczanie przenikania ciepła przy min. ∆θmin: 4,0 K

Wariant oblicze� strat ciepła do pomieszcze� w s�siednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do θj,u

Minimalna temperatura dy�urna θj,u: 16 °C

Obliczaj straty do pomieszcze� w s�siednich

budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak

Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak

Obliczanie mostków cieplnych metod� uproszczon�: Nie

Domy�lne dane do oblicze�:

Typ budynku: Inny niemieszkalny

Typ konstrukcji budynku: Lekka

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia

Regulacja dostawy ciepła w grupach: Indywidualna reg.

Stopie� szczelno�ci obudowy budynku: �redni

Krotno�� wymiany powietrza wewn. n50: 3,5 1/h

Klasa osłoni�cia budynku: �rednie osłoni�cie

Domy�lne dane dotycz�ce wentylacji:

System wentylacji: Wywiewna

Temperatura powietrza nawiewanego θsu: °C

Temperatura powietrza kompensacyjnego θc: 20,0 °C

Domy�lne dane dotycz�ce rekuperacji i recyrkulacji:

Temperatura dopływaj�cego powietrza θex,rec: 20,0 °C

Projektowa sprawno�� rekuperacji ηrecup: 70,0 %

Sezonowa sprawno�� rekuperacji ηE,recup: 49,0 %

Projektowy stopie� recyrkulacji ηrecir: %

Sezonowy stopie� recyrkulacji ηE,recir: %

Geometria budynku:

Rz�dna poziomu terenu: -0,05 m

Domy�lna rz�dna podłogi Lf: 0,00 m

Rz�dna wody gruntowej: -15,00 m

Domy�lna wysoko�� kondygnacji H: 3,00 m
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Wyniki - Ogólne

Domy�lna wys. pomieszcze� w �wietle stropów Hi: 2,70 m

Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 100,00 m2

Obwód podłogi na gruncie w �wietle �cian zewn. Pg: 40,00 m

Obrót budynku: Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 0

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszcze�:

Liczba pomieszcze�: 8
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału λ R Rcor

m W/(m·K) m2·K/W m2·K/W

D1           Dach

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

STAL-BUD     0,0020 Stal budowlana. 58,000 0,000 0,000

POLIURET-S   0,1600 Pianka poliuretanowa spieniona. 0,025 6,400 6,400

STAL-BUD     0,0020 Stal budowlana. 58,000 0,000 0,000

Opór przejmowania wewn�trz Ri, [m
2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania na zewn�trz Re, [m
2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 6,540

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,153

PG1          Podłoga na gruncie

Rodzaj przegrody: Podłoga na gruncie, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

�ciana przy podłodze: SC1

Ró�nica wysoko�ci podłogi i wody gruntowej Zgw: 14,95 m

Pozioma izol. kraw�dziowa:  o grubo�ci dnh =  m i długo�ci Dh =  m

Pionowa izol. kraw�dziowa:  o grubo�ci dnv =  m i długo�ci Dv =  m

BETON-1900   0,2000 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - g�s 1,000 0,200 0,200

BET-CHUDY    0,1200 Podkład z betonu chudego. 1,050 0,114 0,114

PIASEK-�R    0,2500 Piasek �redni. 0,400 0,625 0,625

Równowa�ny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m
2·K/W]: 1,313

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 2,252

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,444

SC1          �ciana zewn�trzna

Rodzaj przegrody: �ciana zewn�trzna, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

STAL-BUD     0,0020 Stal budowlana. 58,000 0,000 0,000

POLIURET-S   0,1200 Pianka poliuretanowa spieniona. 0,025 4,800 4,800

STAL-BUD     0,0020 Stal budowlana. 58,000 0,000 0,000

Opór przejmowania wewn�trz Ri, [m
2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania na zewn�trz Re, [m
2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 4,970

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,201

SW-10        �ciana wewn�trzna 10cm

Rodzaj przegrody: �ciana wewn�trzna, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

STAL-BUD     0,0020 Stal budowlana. 58,000 0,000 0,000

POLIURET-S   0,1000 Pianka poliuretanowa spieniona. 0,025 4,000 4,000

STAL-BUD     0,0020 Stal budowlana. 58,000 0,000 0,000

Opór przejmowania wewn�trz Ri, [m
2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania wewn�trz Ri, [m
2·K/W]: 0,130

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 4,260

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,235

Strona 4



Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału λ R Rcor

m W/(m·K) m2·K/W m2·K/W

Strona 5



Wyniki - Zestawienie pomieszcze�

Opis θint,H A V ΦHL

°C m2 m3 W

Steryliztornia 20,0 190,50 1143,0 83102

hala 12,0 362,30 3623,0 381466

Korytarz 20,0 8,19 24,6 424

Szatnia D 20,0 8,58 25,7 1659

Łazienka D 24,0 3,64 10,9 245

Łazienka M 24,0 3,64 10,9 245

Szatnia M 20,0 8,00 24,0 1387

Serwerownia 20,0 8,00 24,0 735

Strona 6



Obliczenia instalacji wentylacyjnej

nazwa pom.

nawiew wywiew

opis opis

1 Steryliztornia 190,50 6,00 1143,00 4,00 4572,00 4600 kratki nawiewne w �cianie zew. 4,00 4572,00 4600 wentylator wyci�gowy W1

2 hala 362,30 10,00 3623,00 8,00 28984,00 29000 kratki nawiewne w �cianie zew. 8,00 28984,00 29000 wentylator wyci�gowy W2

4 Szatnia D 8,58 3,00 25,74 4,70 120,98 120 wentylator nawiewny N1 4,70 120,98 120 po�rednio do pozostałych pom.

5 Łazienka D 3,64 3,00 10,92 11,00 120,12 120 po�redni z pozostałych pom 11,00 120,12 120 wentylator wyci�gowy dachowy WC1

6 Łazienka M 3,64 3,00 10,92 11,00 120,12 120 po�redni z pozostałych pom 11,00 120,12 120 wentylator wyci�gowy dachowy WC1

7 Szatnia M 8,00 3,00 24,00 5,00 120,00 120 wentylator nawiewny N1 5,00 120,00 120 po�rednio do pozostałych pom.

8 Serwerownia 8,00 3,00 24,00 2,00 48,00 50 wentylator nawiewny N1 2,00 48,00 50 wentylator wyci�gowy sufitowy

29290 240 m3/h 29290 240 m3/h

29530 m3/h 29530 m3/h

nr
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Zestawienie materiałów i urz�dze�

Nr Nazwa Typ Uwagi il. j.m. Producent

A kotłownia kontenerowa 2MW (3,2 t/h, 16bar) 

A1 kocioł parowy 1 szt. Viessmann

A1a palnik gazowy RLS 300/E MX 1 szt. Riello

A2 sonda niskiego poziomu wody NGR 16-50 2 szt. Gestra

A2a ogranicznik niskiego poziomu wody NRS 1-50 1 szt. Gestra

A3 elektroda kompaktowa NRGT 26-1 1 szt. Gestra

A4 zawór odmulaj�cy z siłownikiem MPA 45, dn25, PN40 1 szt. Gestra

A4a zawór elektromagnetyczny 340C zł�cze 1/4” 1 szt. Gestra

A5 zawór odcinaj�cy Fig. 35.046, dn20, PN40 1 szt. Ari Armaturen

A6 czujnik przewodno�ci LRG 16-4 1 szt. Gestra

A6a zawór odsalaj�cy BAE46 1 szt. Gestra

A7 zawór odcinaj�cy Fig. 35.046, dn25, PN40 1 szt. Ari Armaturen

A8 zawór odcinaj�cy WK2at, dn80, PN25 1 szt. Idmar

A8a zawór odcinaj�cy Fig. 35.046, dn15, PN25 1 szt. Ari Armaturen

A9 zbiornik zasilaj�cy poziom V=2,0 m3 1 szt. Viessmann

A10 zawór bezpiecze�stwa Fig. 25.902, dn32/50 1 szt. Ari Armaturen

A11 schładzacz (rozpr��acz) odmulin V=0,2 m3 1 szt.

A12 chłodniczka próbek CHP1 1 szt. Viessmann

A13 osadnik zanieczyszcze� Fig. 821, dn25, PN16, siatka o perf. 0,5 mm 1 szt. Zetkama

A14 zawór regulacyjny VVFT51, dn25, PN25, siłownik Belimo 230V 1 szt. Siemens

A15 suchobieg pomp 1 szt. IP system

A16 elektroda poziomu CTR-2 G1/2” 1 szt. Nivelco

A17 termometr analogowy 0-120 st. C, G1/2” 1 szt. Watts

A18 zawór zwrotny Fig. 275, dn25, PN40 1 szt. Zetkama

A19 zawór odcinaj�cy FIG. 234, dn25, PN25 1 szt. Zetkama

A20 pompa zasilaj�ca kocioł Helix FIRST V 623-5/25/E/KS/400-50 2 szt. Wilo

A21 zawór zwrotny pływakowy Fig. 275, dn32, PN40 2 szt. Zetkama

A22 zawór odcinaj�cy Fig. 234, dn32, PN25 2 szt. Zetkama

A23 zasuwa klapowa AW24, dn65, PN16 2 szt. Aeon

A24 osadnik zanieczyszcze� Fig. 821, dn65, PN16, siatka o perf. 0,5 mm 2 szt. Zetkama

A25 zawór odcinaj�cy Fig. 35.046, dn32, PN40 1 szt. Ari Armaturen

A26 zawór zwrotny Fig. 55.001, dn32, PN40 1 szt. Ari Armaturen

A27 wodowskaz L=1000 mm 1 szt. Kluge

A28 czujnik temperatury FWL910, 0-150 st. C 1 szt. Jumo

A29 zawór regulacyjny VVFT51, dn25, PN25, siłownik Belimo 230V 1 szt. Siemens

A30 zawór zwrotny Fig. 275, dn25, PN40 1 szt. Zetkama

A31 zasuwa klapowa AW24, dn50, PN16 1 szt. Aeon

A32 układ dopustu wody G3/4”, elektrozawór G1/2” 230V 1 szt.

A33 termostat TB65 1 szt. Conrad

A34 zawór kulowy Fig. 565, dn25, PN16, T=150 st. C 1 szt. Zetkama

A35 termometr analogowy 0-120 st. C, G1/2” 1 szt. Watts

A36 Wakuometr + zaworek + rurka G1/2”, -1....1 bar 2 szt. KFM

A37 manometr z wypełnienim glicerynowym 0-25 bar 1 szt. KFM

A38 zawór zwrotny Fig. 275, dn25, PN40 1 szt. Zetkama

A39 �cie�ka gazowa MBC1200, G2” 1 szt. Riello

A40 poł�czenie antywibracyjne GA VGA 1548, G2” 1 szt. Riello

A41 filtr gazu G2” 1 szt. -----

A42 zawór kulowy do gazu G2” 1 szt. -----

A43 manometr + rurka 0-10 bar 1 szt. KFM

A44 zawór szybkozamykaj�cy MAG-3 dn80 1 szt. Gazex

A45 zawór kulowy do gazu WK2a, dn80 1 szt. Efar

A46 zawór odcinaj�cy kulowy dn25 1 szt. Instaline

A47 zawór odcinaj�cy kulowy dn15 5 szt. Valveline

A48 manometr analogowy 0-6 bar 3 szt. Afriso

A49 stacja uzdatniania wody 1” 1 szt. Epuro

A50 szafa sterownicza 1 szt. IP system

A51 system detekcji gazu MD-2 1 szt. Gazex

B w�zeł c.o. 400kW

zespół wymiennika ciepła 

VITOMAX 200HS M73B (3200 kg/h, 
p=16bar)

Viessmann 
(wykonanie 

indywidualne)

Viessmann 
(wykonanie 

indywidualne)



zestawienie materiałów i urz�dze�
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B1 wymiennik ciepła JAD X 5.38.08.71 1 szt. Secespol

B2 zawór kulowy R1/2” 1 szt. Spirax Sarco

B3 przerywacz podci�nienia V70, R1/2” 1 szt. Spirax Sarco

B4 zawór z siłownikiem elektrycznym DN25 PN16, typ 3321 1 szt. Siemens

B5 osadnik zanieczyszcze� Fig. 821, dn32, PN16 1 szt. Zetkama

B6 zawór odcinaj�cy Fig. 234, dn32, PN16 1 szt. Zetkama

B7 manometr 0-10 bar, R1/2" 1 szt. -----

B8 kiesze� odwadniaj�ca DN65, PN16 1 szt. Spirax Sarco

B9 zawór odcinaj�cy Fig. 234, dn15, PN16 3 szt. Zetkama

B10 filtr siatkowy Fig. 821, dn15, PN16 1 szt. Zetkama

B11 odwadniacz pływakowy DN15 PN16, SK51, 10 bar 1 szt. AYVAZ

B12 zawór zwrotny Fig. 275, dn15, PN40 1 szt. Zetkama

B13 zawór odcinaj�cy Fig. 234, dn40, PN16 2 szt. Zetkama

B14 zawór zwrotny Fig. 275, dn40, PN40 1 szt. Zetkama

B15 odwadniacz pływakowy DN40 PN16, SK55, 10 bar 1 szt. AYVAZ

B16 osadnik zanieczyszcze� Fig. 821, dn40, PN16 1 szt. Zetkama

B17 mufa rezerwowa R1/2” 1 szt. -----

B18 regulator temperatury 30-90 st. C, R1/2” 1 szt. Perry

B19 zawór bezpiecze�stwa DN40x65, po=6 bary, Si 6301CP 1 szt. Armak

B20 czujnik temperatury R1/2", 0-150 st. C 1 szt. Jumo

B21 klapa odcinaj�ca DN65 PN16 2 szt. Levar, Aeon

B22 presostat ci�nienia R1/2” 1 szt. -----

rozdzielacz instalacji c.o.

B100 pompa obiegowa MAGNA 2 25-60 obieg A 1 szt. Grundfos

B101 3-drogowy zawór mieszaj�cy HRE3; dn25 obieg A 1 szt. Danfoss

B102 siłownik AMB 162 obieg A 1 szt. Danfoss

B110 pompa obiegowa MAGNA 3 65-100 F obieg B 1 szt. Grundfos

B120 zamkni�te naczynie wzbiorcze N 100 1 szt. Reflex

B121 stacja uzdatniania wody Aquahome 30 SMART 1 szt. Viessmann

B122 izolator przepływów zwrotnych BA4760; dn20 1 szt. Danfoss

B123 sterownik obiegami grzewczymi i-2 1 szt. Tech

B130 zawór odcinaj�cy Fig. 234, dn20, PN16 2 szt. Zetkama

B131 zawór zwrotny Fig. 821, dn20, PN16 1 szt. Zetkama

B132 odwadniacz pływakowy DN20 PN16, SK51, 10 bar 1 szt. AYVAZ

B133 osadnik zanieczyszcze� Fig. 275, dn20, PN40 1 szt. Zetkama

C przył�cze wodoci�gowe

C1 zawór piersze�stwa D06F dn32 1 szt. Honewell

C2 zawór antyska�eniowy EA291 NF; dn50 2 szt. Danfoss

D wyposa�enie dodatkowe

D1 manometr (0÷4 bar) ilo�� wg rysunków 1 kpl. -----

D2 manometr (0÷10 bar) ilo�� wg rysunków 1 kpl. -----

D3 termometr (0÷100 ºC) ilo�� wg rysunków 1 kpl. -----

D4 termomanometr (0÷4 bar; 0÷100 ºC) ilo�� wg rysunków 1 kpl. -----

D5 stacja uzdatniania wody Epurotech 50/025 DF 1 szt. Epuro

D6 izolator przepływów zwrotnych BA4760; dn15 1 szt. Danfoss

D7 inhibitor korozji X100 dozowanie 1:100 1 kpl. Santinel

D8 ilo�� wg rysunków 1 kpl. -----

D9 spusty wody 1 kpl. -----

D10 kanalizacja pomieszczenia kotłowni 1 kpl. -----

E roboty bran�a elektryczna

E1 1 szt. -----

E2 1 szt. -----

E3 1 kpl. -----

E4 o�wietlenie z wył�cznikami 1 kpl. -----

E5 gniazda elektryczne 1 kpl. -----

monta� na odej�ciu instalacji 
hydrantowej

zawory odcinaj�ce, zwrotne,
filtry, odpowietrzniki itp.

zasilanie elektryczne kotłowni
z rozdzielni głównej w budynku,
zasilanie z pr�du administracyjnego,

wg projektu
bran�y elektrycznej

licznik energii elektrycznej
dla kotłowni

wg projektu
bran�y elektrycznej

szafa elektryczna kotłowni
z zabezpieczeniami elektrycznymi

wg projektu
bran�y elektrycznej

wg projektu
bran�y elektrycznej

wg projektu
bran�y elektrycznej

Uwagi:
- Do zestawienia nale�y dodatkowo uwzgl�dni� pozostał� armatur� i urz�dzenia wynikaj�ce z rysunków,



KOTŁOWNIA K
ONTENEROW

A 

MOC 2MW

PŁUCZKA W
ODNA

PŁUCZKA W
ODNA

BIO
FILTR K

ONTENER H
C 20  

HALA S
TERYL IZACJI

SKRAPLA
CZ O

PARÓW  

PO  STERYLIZACJI

BI O
FILTR K

ONTENER H
C 40  

HALA P
R ZYJĘ

CIA S
UROWCA

W

W

skala 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57,   87-300 Brodnica

tel: 603 401 006    e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytuł rysunku:

Lokalizacja:

Obiekt:

Podpis Data

Nr rysunku:

Skala:

1:500

11.2021

Branża:

PZT-01

ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 

1) BUDYNEK PRODUKCYJNY

Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17

Obręb: 0024 Starorypin Prywantny

Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

Data

Data

Podpis

Podpis

Sanitarna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11.2021

11.2021



ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. f-my DWD BauTech
150x800cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. 
f-my DWD BauTech

150x400cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. 
f-my DWD BauTech

150x400cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. f-my DWD BauTech
150x780cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. f-my DWD BauTech
150x780cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. f-my DWD BauTech
150x780cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. f-my DWD BauTech
150x780cm
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PŁUCZKA WODNA - \WG 
ODRĘBNEGO 

OPRACOWANIA (ETAP II)

1/09

KOTŁOWNIA KONTENEROWA 
MOC 2MW - WG ODRĘBNEGO 

OPRACOWANIA (ETAP II)
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LP. NAZWA POMIESZCZENIA
[m²]

Powierzchnia 
użytkowa

WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA

1/01 186,7
POMIESZCZENIE PRODUKCYJNE

(strefa czysta - sterylizacja)

Rodzaj 
posadzki

posadzka 

przemysłowa

1/02 8,0KOMINUKACJA

1/03 4,5SZATNIA (STREFA BRUDNA)

1/04 3,6ŁAZIENKA
terakota 

antypoślizgowa

1/05 3,6ŁAZIENKA

1/06 8,1
POMIESZCZENIE SOCJALNE 

(STREFA CZYSTA)

1/07 8,1
posadzka 

przemysłowa
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

terakota 

antypoślizgowa

terakota 

antypoślizgowa

terakota 

antypoślizgowa

terakota 

antypoślizgowa

1/08 346,4
POMIESZCZENIE PRODUKCYJNE 

(strefa brudna - przyjęcie surowca)
posadzka 

przemysłowa

RAZEM 572,8

1/09 3,8JADALNIA
terakota 

antypoślizgowa

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. f-my DWD BauTech
150x800cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. 
f-my DWD BauTech

150x400cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. 
f-my DWD BauTech

150x400cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. f-my DWD BauTech
150x780cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. f-my DWD BauTech
150x780cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. f-my DWD BauTech
150x780cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. f-my DWD BauTech
150x780cm
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Tytuł rysunku:

Lokalizacja:

Obiekt:

Podpis Data

Nr rysunku:

Skala:

1:100

11.2021

Branża:

CO-01

ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 

1) BUDYNEK PRODUKCYJNY

Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17

Obręb: 0024 Starorypin Prywantny

Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

Data

Data

Podpis

Podpis

Sanitarna

RZUT PRZYZIEMIA

PROJEKT INSTALACJI C.O.

11.2021

11.2021

mgr inż. Paweł Tomaszewski

upr. nr KUP/0070/POOS/06
spec. instalacje sanitarne

Projektant:

mgr inż. Marcin Behrendt

upr. nr KUP/0151/PWOS/10
spec. instalacje sanitarne

Sprawdzający:

Opracował:    

mgr inż. Kamil Graczyk

KOTŁOWNIA KONTENEROWA 
MOC 2MW - WG ODRĘBNEGO 

OPRACOWANIA (ETAP II)



ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. f-my DWD BauTech
150x800cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. 
f-my DWD BauTech
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ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. 
f-my DWD BauTech

150x400cm
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150x780cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. f-my DWD BauTech
150x780cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. f-my DWD BauTech
150x780cm

ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY np. f-my DWD BauTech
150x780cm
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PŁUCZKA WODNA - \WG 
ODRĘBNEGO 

OPRACOWANIA (ETAP II)

BIOFILTR KONTENER HC 20  
HALA STERYLIZACJI - 

WG ODRĘBNEGO 
OPRACOWANIA (ETAP II)

BIOFILTR KONTENER HC 40  
HALA PRZYJĘCIA SUROWCA - 

WG ODRĘBNEGO 
OPRACOWANIA (ETAP II)

P

W

W

NIECKA 
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STERYLIZACJI - 

WG ODRĘBNEGO 
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1/08
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1/041/05

1/06
1/07

PŁUCZKA WODNA - \WG 
ODRĘBNEGO 

OPRACOWANIA (ETAP II)

1/09

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI
RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:100

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57,   87-300 Brodnica

tel: 603 401 006    e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytuł rysunku:

Lokalizacja:

Obiekt:

Podpis Data

Nr rysunku:

Skala:

1:100

11.2021

Branża:

WE-01

ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 

1) BUDYNEK PRODUKCYJNY

Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17

Obręb: 0024 Starorypin Prywantny

Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

Data

Data

Podpis

Podpis

Sanitarna

RZUT PRZYZIEMIA

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI

11.2021

11.2021

mgr inż. Paweł Tomaszewski

upr. nr KUP/0070/POOS/06
spec. instalacje sanitarne

Projektant:

mgr inż. Marcin Behrendt

upr. nr KUP/0151/PWOS/10
spec. instalacje sanitarne

Sprawdzający:

Opracował:    

mgr inż. Kamil Graczyk

KOTŁOWNIA KONTENEROWA 
MOC 2MW - WG ODRĘBNEGO 

OPRACOWANIA (ETAP II)



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI
PRZEKRÓJ A-A

skala 1:100

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57,   87-300 Brodnica
tel: 603 401 006    e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytuł rysunku:

Lokalizacja:

Obiekt:

Podpis Data

Nr rysunku:

Skala:

1:100

11.2021

Branża:

WE-02

ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 
1) BUDYNEK PRODUKCYJNY

Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obręb: 0024 Starorypin Prywantny
Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

Data

Data

Podpis

Podpis

Sanitarna

PRZEKRÓJ A-A
PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI

11.2021

11.2021

mgr inż. Paweł Tomaszewski

upr. nr KUP/0070/POOS/06
spec. instalacje sanitarne

Projektant:

mgr inż. Marcin Behrendt

upr. nr KUP/0151/PWOS/10
spec. instalacje sanitarne

Sprawdzający:

Opracował:    

mgr inż. Kamil Graczyk



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI
PRZEKRÓJ B-B

skala 1:100

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57,   87-300 Brodnica
tel: 603 401 006    e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytuł rysunku:

Lokalizacja:

Obiekt:

Podpis Data

Nr rysunku:

Skala:

1:100

11.2021

Branża:

WE-03

ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 
1) BUDYNEK PRODUKCYJNY

Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obręb: 0024 Starorypin Prywantny
Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

Data

Data

Podpis

Podpis

Sanitarna

PRZEKRÓJ B-B
PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI

11.2021

11.2021

mgr inż. Paweł Tomaszewski

upr. nr KUP/0070/POOS/06
spec. instalacje sanitarne

Projektant:

mgr inż. Marcin Behrendt

upr. nr KUP/0151/PWOS/10
spec. instalacje sanitarne

Sprawdzający:

Opracował:    

mgr inż. Kamil Graczyk
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PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57,   87-300 Brodnica

tel: 603 401 006    e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytuł rysunku:

Lokalizacja:

Obiekt:

Podpis Data

Nr rysunku:

Skala:

----

11.2021

Branża:

K-01

ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 

1) BUDYNEK PRODUKCYJNY

Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17

Obręb: 0024 Starorypin Prywantny

Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

Data

Data

Podpis

Podpis

Sanitarna

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

11.2021

11.2021

mgr inż. Paweł Tomaszewski

upr. nr KUP/0070/POOS/06
spec. instalacje sanitarne

Projektant:

mgr inż. Marcin Behrendt

upr. nr KUP/0151/PWOS/10
spec. instalacje sanitarne

Sprawdzający:

Opracował:    

mgr inż. Kamil Graczyk


