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1. Informacje ogólne 
2. Przedmiot opracowania 
3. Podstawa opracowania 
4. Materiały wyjściowe 
5. Lokalizacja i charakterystyka obiektu 

 
II. Opis instalacji wewn ętrznych 
1. Opis instalacji wody zimnej bytowej 
2. Opis instalacji ciepłej wody użytkowej 
3. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej  
4. Opis instalacji kanalizacji deszczowej 
5. Opis instalacji grzewczych 
6. Opis  wentylacji mechanicznej  
7. Wytyczne dla branż  
8. Uwagi ogólne i warunki wykonania 

 
III. Lista cz ęści wentylacji mechanicznej 

 
 
 Rysunki   
 
Nr rys Tytuł Rewizja Skala 

WK-01 
RZUT PIWNIC 
INSTALACJA WOD-KAN  A 1:100 

WK-02 
RZUT PARTERU  
INSTALACJA WOD-KAN  A 1:100 

WK-03 
RZUT 1 PIĘTRA  
INSTALACJA WOD-KAN  A 1:100 

WK-04 
RZUT PODDASZA  
INSTALACJA WOD-KAN A 1:100 

CO-01 
RZUT PIWNIC  
INSTALACJA C.O. I C.T. A 1:100 

CO-02 
RZUT PARTERU  
INSTALACJA C.O. I C.T. A 1:100 

CO-03 
RZUT  1PIĘTRA  
INSTALACJA C.T. A 1:100 

CO-04 
RZUT  PODDASZA 
INSTALACJA C.T. A 1:100 

CO-05 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ŹRÓDŁA CIEPŁA A 1:- 

WM-01 
RZUT PARTERU 
WENTYLACJA MECHANICZNA A 1:50 

WM-02 
RZUT 1 PIĘTRA 
WENTYLACJA MECHANICZNA A 1:50 

WM-03 
RZUT PODDASZA 
WENTYLACJA MECHANICZNA A 1:50 

WM-04 
RZUT DACHU 
WENTYLACJA MECHANICZNA A 1:50 
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PROJEKT PRZETARGOWY  
PRZEBUDOWY BUDYNKU 

 
 

OPIS TECHNICZNY  
 

I. WSTĘP  
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

•  Obiekt :   Regionalny Ośrodek Edukacj i Przyrodniczej I  Badań  Nad 
Bioróżnorodnością  Pod Nazwą  Centrum Doświadczania Świata 

• Adres : Ładza, ul. Reymonta 3  działka nr 24,  
•  Inwestor :Gmina Pokój 
• Adres: 46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8 
• Stadium: PROJEKT PRZETARGOWY  

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy wewnętrznych instalacji sanitarnych tj.; 

� instalacji wod.kan. 

� instalacji grzewczej  

� wentylacji mechanicznej  

 
3.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa  Inwestorem 
 
 

4. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE  
• projekt architektoniczny  
• zatwierdzony projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych 
• obowiązujące przepisy i normatywy 
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II. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH, WENTYLACJI  MECHANICZ NEJ  

 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Przetargowyy wewnętrznych instalacji sanitarnych. 

Niniejsze opracowanie zawiera: 

� projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej wody zimnej bytowej, 

� projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej, 

� projekt wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 

� projekt wewnętrznej instalacji grzewczej 

� wentylacja mechaniczna 

 

1. Instalacja wody zimnej bytowej  
Budynek zasilany będzie w wodę zimną na cele bytowe z przebudowanego przyłącza 
wodociągowego. Woda przewidziana jest na cele bytowe oraz ppoż. 

Za wejściem do budynku następuje rozdział na wodę bytową i na wodę ppoż. 

W piwnicach w pomieszczeniu technicznym zlokalizowano zestaw hydroforowy przeznaczony dla 
zasilania instalacji hydrantowej. 

Na odejściu instalacji wody bytowej przewidziano montaż zaworu elektromagnetycznego Dn50, 
który będzie zabezpieczał instalację przed niekontrolowanym wypływem wody w razie pożaru.  

Przewody wody bytowej i wody ppoż z piwnicy będą wyprowadzone do będą prowadzone pod 
stropem parteru i sprowadzane pionami do poszczególnych przyborów na wyższych 
kondygnacjach budynku. W istniejących wyremontowanych pomieszczeniach przewiduje się 
doprowadzenie przewodów do podejść do pionów lub przyborów  bez demontażu okładzin 
ściennych. 

Przewody wody zimnej wykonane będą z rur z tworzywa zgrzewanych lub w systemie 
zaciskanych złączek. Do odcinania instalacji zainstalowane zostaną zawory odcinające kulowe.  

Przejścia przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej przez stropy i ściany budynku w 
tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą będzie 
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. 

Armatura odcinająca kulowa gwintowa lub kołnierzowa, z mosiądzu lub brązu (PN10 50°C). 

Mocowanie przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej będzie przy pomocy uchwytów 
stalowych z gumową wkładką ochronną oraz uchwytów, do ścian, stropów i innych elementów 
konstrukcyjnych budynku. 

Przewody wody zimnej będą izolowane w celu zabezpieczenia przed roszeniem. 

Wszystkie przewody rozprowadzające instalacji wodociągowej wody zimnej izolowane otuliną o 
grubości równej połowie grubości jak w tabeli poniżej. 

 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K))1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
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4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania 
przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła 
niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

Przejścia rur przez przegrody oddzielenia ppoż. oraz przez przegrody niebędące oddzieleniami 
pożarowymi, ale dla których wymagana jest co najmniej klasa odporności ogniowa REI60 lub 
EI60 muszą być wykonane w klasie EI tych przegród.   

Po zmontowaniu instalacji należy wykonać próbę ciśnieniową  i próbę szczelności. 

Próba ciśnieniowa winna odpowiadać wymogom norm i przepisów branżowych. Datę i czas 
trwania próby ciśnieniowej oraz przebieg ciśnienia należy przeprowadzać zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Robót Budowlanych - Instalacje Przemysłowe i Sanitarne oraz udokumentować 
protokołem. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewody poddać płukaniu 
używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Po płukaniu należy wykonać dezynfekcję 
przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie przepłukać. Przed złączeniem z siecią 
miejską należy uzyskać pozytywny wynik badania wody.  

Dla celów ppoż. przewidziano instalację hydrantową wyposażoną w hydranty wewnętrzne: 

Hydranty ppoż. 

- hydranty HP-25 z wężem półsztywnym o długości 30m umieszczone w atestowanych szafkach 
bez gaśnicy –typ wnękowy, np. HW-25 W--20/30 uniwersalny  

Zasięg działania hydrantu –30+3=33m dla hydrantów HP-25 . 

Warunki pracy hydrantu: q = 1,0 l/.s przy hmin = 2,0 bary. 

Hydranty zostały zlokalizowane wszędzie tam, gdzie  wynika to z zasięgu. 

Zawory hydrantów należy montować na wysokości 1,35 m nad poziomem posadzki. 

Dla utrzymania właściwego ciśnienia w instalacji hydrantowej przewidziano Zestaw hydroforowy 

przepływ 2,0l/s 

wysokość podnoszenia 36mH2O 

Ne=2x2,2kW/3x400V-50Hz 

Rurociągi stalowe ocynkowane wg Normy PN-74/H-74200, połączenia gwintowane dla średnic 
poniżej DN50 oraz gwintowane lub rowkowe (szybkozłączki) dla średnic DN50 i większych; 

mocowania i podwieszenia przewodów - systemowe ze stali ocynkowanej z wkładką 
antywibracyjną. 

Montaż hydrantów w skrzynkach na wysokości 1,35 m ± 10 cm nad poziomem wykończonej 
posadzki. 

Przejścia przewodów przez przegrody wydzieleń pożarowych należy odpowiednio zabezpieczyć 
w sposób zapewniający zachowanie wymaganej odporności ogniowej (przejścia atestowane). 

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadać wymagane atesty i 
certyfikaty. Przejścia rur przez przegrody oddzielenia ppoż. oraz przez przegrody niebędące 
oddzieleniami pożarowymi, ale dla których wymagana jest co najmniej klasa odporności ogniowa 
REI60 lub EI60 muszą być wykonane w klasie EI tych przegród.     

Przejścia rur niepalnych izolować przez wypełnienie przestrzeni między izolacją przewodu a 
przegrodą wełną mineralną o gęstości min. 45kg/m3, zastosowanie masy ogniochronnej np. Hilti 
CFS-S ACR na głębokość minimum 10mm po obydwu stronach przegrody z zachowanie 
ciągłości izolacji z wełny mineralnej minimum na długości 450mm po obydwu stronach przegrody. 
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2. Instalacja wodoci ągowa ciepłej wody u żytkowej  
Ciepła woda będzie przygotowywana centralnie w pomieszczeniu technicznym w projektowanym 
podgrzewaczu pojemnościowo-przepływowym o pojemności 300l zasilanym z pompy ciepła. 
Ciepła woda jest przewidziana w układzie z wymuszoną cyrkulacją. Z pomieszczenia 
technicznego instalacja będzie wyprowadzona pod stropem parteru do poszczególnych 
pomieszczeń. Instalacja wodociągowa ciepłej wody użytkowej będzie wykonana z rur i kształtek 
instalacyjnych z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE-RT. Połączenia zgrzewane i gwintowe lub 
zaciskane. 

Armatura odcinająca kulowa gwintowa lub kołnierzowa, z mosiądzu lub brązu (PN10 100°C). 

Instalacja ciepłej wody użytkowej izolowane cieplnie otuliną o grubości jak w tabelce. 

  

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K))1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów ½ wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 

Przejścia rur przez przegrody oddzielenia ppoż. oraz przez przegrody niebędące oddzieleniami 
pożarowymi, ale dla których wymagana jest co najmniej klasa odporności ogniowa REI60 lub 
EI60 muszą być wykonane w klasie EI tych przegród.   

Po zmontowaniu instalacji należy wykonać próbę ciśnieniową i próbę szczelności. 

Próba ciśnieniowa winna odpowiadać wymogom norm i przepisów branżowych. Datę  
i czas trwania próby ciśnieniowej oraz przebieg ciśnienia należy przeprowadzać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych - Instalacje Przemysłowe i Sanitarne oraz 
udokumentować protokołem. 

 
3. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Ścieki sanitarne z projektowanej części budynku, będą odprowadzane do projektowanych 
nowych przykanalików. Istniejące piony z istniejących pomieszczeń WC nieobjętych 
opracowaniem należy włączać do projektowanej  wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Wszystkie przewody instalacji kanalizacii sanitarnej  wewnątrz budynku (poziome przewody 
odpływowe, piony i podejścia do przyborów sanitarnych), wykonane będą z rur i kształtek 
kanalizacyjnych z PP lub PCV. Połączenia kielichowe na uszczelkę wargową gumową. 

Na  pionach (u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki 
rewizyjne umożliwiające czyszczenie przewodów instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku 
ich niedrożności. 

W górnej części pionów zainstalowane zostaną rury wywiewne. 

W obrębie węzłów sanitarnych, przewody podejść instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone 
wzdłuż ścian budynku w bruzdach ściennych lub w przestrzeni ścianek. 
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Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone ze spadkiem 
minimum 2%. Średnice podejść wg PN-92/B-01707. 

Przejścia przewodów instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przez stropy i ściany budynku wykonane 
z zastosowaniem wypełnienia materiałem plastycznym, pełniącym w zależności od lokalizacji, 
funkcję uszczelniającą lub ogniochronną. 

Mocowanie przewodów instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytów stalowych z 
gumową wkładką ochronną oraz uchwytów do ścian, stropów i innych elementów 
konstrukcyjnych budynku. 

Po wykonaniu instalację kanalizacyjną należy poddać próbie szczelności. 

Przejścia rur przez przegrody oddzielenia ppoż. oraz przez przegrody niebędące oddzieleniami 
pożarowymi, ale dla których wymagana jest co najmniej klasa odporności ogniowa REI60 lub 
EI60 muszą być wykonane w klasie EI tych przegród.   

 
4. Instalacja kanalizacyjna deszczowa  

Wody opadowe z dachu  budynku  będą odprowadzane   rurami  spustowymi na teren a drenaż 
wokół budynku do istniejącego zbiornika bezodpływowego i stamtąd wywożone beczkowozami. 

Przewody spustowe z rynien będą  wykonane z  PCV łączonych na wcisk i na uszczelkę. Na 
rurach spustowych na wysokości 0,6 m nad terenem należy zainstalować czyszczaki.   

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania I Odbioru 
robót budowlano-montażowych” 

 
5. Instalacja grzewcza  

W budynku przewiduje się zastosowanie gruntowej pompy ciepła o mocy 21,2-42,8kW. 

Dolnym źródłem będą pionowe odwietry (wg opracowania geologicznego) o głębokości 99m 
każdy. Dla prawidłowej pracy pompy wymaganych jest 13 odwiertów. Przewody z odwiertów 
wprowadzone będą do rozdzielaczy w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic, w którym 
zainstalowana będzie pompa ciepła. 

Dla zasilania urządzeń grzewczych przewidziano 2 obiegi. Jeden do zasilania grzejników i drugi 
do zasilania podgrzewacza cwu. Dla prawidłowej pracy pompy przewidziano bufor ciepła o 
pojemności 200l ustawiony w pomieszczeniu technicznym na parterze.  

Dla przygotowania cwu przewidziano podgrzewacz przepływowo-pojemnościowy  o pojemności 
300l ustawiony w pomieszczeniu technicznym na parterze. Podgrzewacz dodatkowo będzie 
wyposażony w grzałkę elektryczną o mocy 6kW. 

Każdy obieg będzie wyposażony w niezależny zespól pompowy i regulacyjny.  

Pompy 

Obieg wody w instalacji centralnego ogrzewania zapewni pompa obiegowa o wydajności 
G=3,4m3/h i wysokości podnoszenia  Hp=4msw z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej.. 

Obieg wody cyrkulacyjnej instalacji ciepłej wody przez instalacje c.w.u. budynku zapewni pompa 
cyrkulacyjna wykonaniu ze stali nierdzewnej, lub brązu o wydajności G=0,2m3/h i wysokości 
podnoszenia  Hp=2,5msw. 

Obieg wody instalacji obiegu pierwotnego  zapewni pompa z elektroniczną regulacją prędkości 
obrotowej o wydajności Gp=3,8m3/h I wysokości podnoszenia Hp=12msww wykonaniu na 
czynnik zawierajacy glikol. 

Obieg wody instalacji obiegu wtórnego  zapewni pompa z elektroniczną regulacją prędkości 
obrotowej o wydajności Gp=3,8m3/h I wysokości podnoszenia Hp=3msw. 

Filtry  

W celu zapewnienia ochrony urządzeń instalacji centralnego ogrzewania I  ciepłej wody 
użytkowej przed zanieczyszczeniami, przewiduje się filtry siatkowe. 

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania 
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Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, 
zgodnie z PN-B-02414, stanowią: 

zawór bezpieczeństwa Syr 1915 dn15 oraz , 

ciśnieniowe naczynie wzbiorcze np. typu Reflex N przeponowe. 

Podłączenie ciśnieniowego naczynia wzbiorczego przeponowego do przewodu powrotnego 
instalacji centralnego ogrzewania wykonane przy pomocy rury wzbiorczej.  

Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody użytkowej 

Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody użytkowej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, zgodnie 
z PN-76/B-02440, zawó bezpieczeństwa na ciśnienie otwarcia 0,6 MPa, 

Układ automatycznej regulacji 

Źródło ciepła wyposażone będzie w układ automatycznej regulacji oparty o : 

swobodnie programowalny sterownik dla 2 obiegów regulacyjnych  

zawór regulacyjny obiegu regulacyjnego centralnego ogrzewania  

czujnik temperatury powietrza zewnętrznego  

czujniki temperatury zasilania instalacji centralnego ogrzewania  

czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej  

Napełnianie i uzupełnianie instalacji centralnego ogrzewania  

Napełnianie i uzupełnianie instalacji centralnego ogrzewania przewidziano jako ręczne, wodą 
wodociągową . 

Tłumienie drgań 

W celu zapobiegnięcia rozprzestrzenianiu drgań przenoszonych od pracujących urządzeń, 
na połączeniach przewodów przyłączeniowych instalacji c.o.. z głównymi zaworami odcinającymi 
instalacji należy zamontować gumowe łączniki elastyczne. 

 

Jako rozwiązanie instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano ogrzewanie wodne 
pompowe, niskotemperaturowe o parametrach czynnika grzejnego tz/tp=55/45 °C. 

Przewody instalacji co rozprowadzone będą na poziomie I parteru wprowadzone pionami na 
poszczególne kondygnacje.  

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur instalacyjnych warstwowych z tworzyw 
sztucznych zgrzewanych. 

We wszystkich pomieszczeniach zaopatrywanych w ciepło przez instalację centralnego 
ogrzewania, przewidziano zainstalowanie grzejników stalowych konwektorowych płytowych oraz 
grzejników stalowych rurowych (drabinkowych) w łazienkach. 

Grzejniki stalowe konwektorowe w zależności od potrzeb, z zestawem przyłączeniowym 
kątowym chromowanym (zawór termostatyczny kątowy z głowicą termostatyczną i zaworem 
powrotnym) DN15. 

Grzejniki montowane do ścian budynku przy pomocy specjalnych firmowych uchwytów, w 
zależności od długości grzejnika, na wysokości minimum 0.15 m nad posadzką -dolna krawędź 
grzejnika. 

Grzejniki stalowe płytowe w zależności od potrzeb, ze zintegrowaną wkładką zaworową zaworu 
grzejnikowego z ustawieniem wstępnym dla termostatów grzejnikowych i głowicą termostatyczną 
(zakres temperatur 18-28oC) zblokowane.  

Indywidualne przewody zasilające poszczególne grzejniki prowadzone w posadzce pomieszczeń 
lub po ścianach pomieszczeń. 

Kompensację wydłużeń termicznych przewodów instalacji centralnego ogrzewania zapewniać–
kompensacja naturalna. 

Regulacja przy pomocy zaworów grzejnikowych z ustawieniem wstępnym, 
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Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez korki odpowietrzające, w które 
wyposażone są grzejniki oraz zamontowane w najwyższych miejscach instalacji - odpowietrzniki 
automatyczne. Przejścia przewodów instalacji centralnego ogrzewania  przez stropy i ściany 
budynku, w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą 
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego, pełniącego w 
zależności od lokalizacji, funkcję uszczelniającą lub ogniochronną. 

Wszystkie przejścia przez granice stref ppoż. oraz pomieszczenia zamknięte wydzielone 
przegrodami o klasie odporności ogniowej należy uszczelnić ogniochronnymi masami 
uszczelniającymi o klasie odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności ogniowej elementu 
oddzielenia przeciwpożarowego. 

Mocowanie przewodów instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy uchwytów stalowych z 
gumową wkładką ochronną oraz uchwytów do ścian, stropów i innych elementów 
konstrukcyjnych budynku. 

Poziome przewody rozprowadzające i piony instalacji centralnego ogrzewania, izolowane 
cieplnie otuliną o grubości jak w tabelce: 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K))1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów ½ wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

. 

Po wykonaniu całość instalacji centralnego ogrzewania należy instalację wypłukać i  poddać 
próbie ciśnieniowej. 

Przewody stalowe przed położeniem izolacji należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez 
malowanie oczyszczonych powierzchni rur farbą  podkładową i nawierzchniową termoodporną. 

 

6. Instalacja wentylacji mechanicznej  
Założenia 

Parametry powietrza zewnętrznego 

okres letni: tzoc = 30oC, φzoc= 45% 

okres zimowy: tzoz = -18oC, φzoz= 100% 

W pomieszczeniach w okresie letnim temperatura jest nadążna i zależy od temperatury 
zewnętrznej, zgodnie ze wzorem: 

2
zocpoz

poc

tt
t

+
=

   oC, 

w którym: 

tpoc – temperatura w pomieszczeniu w okresie letnim, oC, 



9 
 

tpoz – temperatura w pomieszczeniu w okresie zimowym, oC, 

tzoc – temperatura zewnętrzna w okresie letnim, oC. 

 

Opis wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 

W dwóch pomieszczeniach wielofunkcyjnych – świetlicy i Sali spotkań   przewidziano wentylację 
mechaniczną nawiewno-wywiewną.  

Zaprojektowano centralę nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła na wymienniku rotorowym i z 
jednostopniowym oczyszczaniem powietrza oraz nagrzewnicą elektryczną o parametrach: 

Ln=1200m3/h; dp=250Pa 

Lw=1200m3/h; dp=250Pa 

Qg=3kW;  

Ne=2x0,693kW/400V-50Hz  

Centrala będzie zainstalowana w pomieszczeniu technicznym na poddaszu. Czerpanie powietrza 
poprzez czerpnię ścienna i wyrzut poprzez wyrzutnie dachową. Wyrzutnia będzie ustawiona na 
podstawie dachowej. 

Dla eliminacji hałasu od centrali zastosowano  kanałowe tłumiki szumu. 

Nawiew powietrza i wywiew powietrza będzie poprzez kratki wentylacyjne. 

Kanały wentylacyjne będą  wykonywane   z blachy stalowej ocynkowanej oraz z rur i kształtek 
Spiro o przekroju okrągłym  i mocowane   na   typowych podwieszeniach   i   podporach oraz   
izolowane termicznie izolacją np. z wełny mineralnej o grubości zgodnie z warunkami  Rozp. 
Dz.U nr 75. O grubości 40mm wewnątrz budynku i 80cm kanał czerpny od czerpni do centrali.  

Centrala wentylacyjna będzie wyposażona w kompletną automatykę sterującą i zabezpieczającą. 

Przejścia przez  przegrody  budowlane będą uszczelniane .   

Po zmontowaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy wykonać pomiary 
skuteczności działania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz pomiary hałasu. 

 
Instalacja wentylacji mechanicznej ogólnej powinna spełniać następujące podstawowe 
wymagania: 
� W przewodach wentylacyjnych nie można prowadzić innych instalacji, 
� Przewody wentylacyjne oraz pozostałe materiały i urządzenia, powinny być wykonane z 
materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny 
przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
� Przewody wentylacyjne należy wykonać i prowadzić w taki sposób, aby w przypadku pożaru 
nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez 
przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów 
do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły 
powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności 
ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,  
� Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych 
powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 
� Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być 
wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna 
przekraczać 0,25 m. 
� W przypadku pożaru układy wentylacyjne obsługujące strefę pożarową muszą być 
bezwzględnie wyłączone z ruchu.  
� Elementy nawiewne należy  dobrać w sposób, zapewniający utrzymanie następujących 
parametrów: 

� prędkości powietrza na poziomie przebywania ludzi - poniżej 0,25 m/s 
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� różnicy temperatur powietrza nawiewanego i temperatury powietrza w strefie 
przebywania ludzi - poniżej 0,5K 

Do montażu zastosować materiały oraz urządzenia podane w niniejszym projekcie lub 
równorzędne.  
Całość robót należy wykonywać zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w opracowaniu: 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych W-wa, wrzesień 2002. 
Ponadto należy przestrzegać szczegółowych wymagań montażu wynikających z DTR centrali 
wentylacyjnej.  
Instalację wentylacji wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych 
termicznie i antyroszeniowo. Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie 
kształtek i połączeń powinno być aerodynamiczne. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach 
ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Zamocowanie kanałów wykonać w systemie 
zawierającym elementy wytłumiające drgania. Połączenia kołnierzowe dla montowania kanałów 
należy uszczelnić materiałem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Połączenie kanałów z 
centralami klimatyzacyjnymi oraz wentylatorami zrealizowane będzie za pomocą króćców 
elastycznych nie przenoszących drgań. 
Kanały w szachtach wentylacyjnych prowadzić z połączeniami uszczelkowymi. 
Dla ochrony pomieszczeń przed hałasem wywołanym pracą wentylatorów w centrali, w 
projektowanych instalacjach przewidziano odpowiednie tłumiki przewodowe. Połączenia instalacji 
z centralą wykonywać należy za pomocą króćców elastycznych. Podwieszenia i podpory 
urządzeń oraz przewodów powinny posiadać przekładki elastyczne dla tłumienia drgań. Przy 
przejściach przewodów przez przegrody budowlane stosować wypełnienia elastyczne pomiędzy 
przewodem a przegrodą. 
Tłumiki należy tak stosować, aby nie przekraczać prędkości przepływu powietrza w tłumiku 
zgodnie z poniższymi zasadami: 
- strumień przepływu do 5.000 m3/h  -  prędkości powietrza w tłumiku do 8 m/s  
Kształt ramy kulis powinien być aerodynamiczny (R>15mm) i tak ukształtowany, aby zapewnić 
utrzymanie szumów własnych tłumika na poziomie nie wyższym niż: 
- dla prędkości powietrza w tłumiku do 8 m/s – 35 dB (moc akustyczna)  

 

 
7. Warunki techniczne wykonania 
− ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami 

− PN 83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.   
− PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
− PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania”. 
− PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
− PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
− PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody”. 
− PN-EN 671-2: 1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne.  
− PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
− PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
− PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynków   
− PN-B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
− PN-B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
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− PN-B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
− PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
− PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
− PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 
− Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 12. „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji kanalizacyjnych”. 
− Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wodociągowych”. 
− Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji grzewczych”. 
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV 

-1989 r. – Roboty ziemne. 
− PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745). 

− Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 
1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

− Norma PN-EN 12056-1 grudzień 2002 
− Dotycząca systemów kanalizacji wewnątrz budynków - postanowienia ogólne i 

wymagania. 
− Norma PN-EN 12056-2 grudzień 2002 Dotycząca systemu kanalizacji wewnątrz 

budynków - kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. 
 
Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami 
panującymi na placu budowy, dopuszcza się zmiany nie naruszające obowiązujących przepisów 
Ustawy Prawo Budowlane, Przepisów branżowych oraz zasad wiedzy technicznej. 
 
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych 
materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiały i 
urządzenia powinny cechować się porównywalnymi parametrami technicznymi. 
 

opracowała mgr inż. Elżbieta Bester 


