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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA – INSTALACJE SANITARE 

 

Rys. CO-01- Instalacja CO - rzut piwnic                                skala: 1:100 

Rys. CO-02- Instalacja CO - rzut parteru                       skala: 1:100 

Rys. CO-03- Instalacja CO - rzut piętra                        skala: 1:100 

Rys. CO-04- Instalacja CO - rozwinięcie                        skala: 1:100 

Rys. W-01-  Instalacja wodociągowa - rzut piwnic                                  skala: 1:100 

Rys. W-02-  Instalacja wodociągowa - rzut parteru                                 skala: 1:100 

Rys. W-03-  Instalacja wodociągowa - rzut piętra                                 skala: 1:100 

Rys. IS-01-  Instalacja wentylacji, klimatyzacji i kanalizacji sanitarnej-rzut parteru           skala: 1:100 

Rys. IS-02-  Instalacja wentylacji, klimatyzacji i kanalizacji sanitarnej-rzut piętra             skala: 1:100 

Rys. IS-03-  Instalacja wentylacji, klimatyzacji i kanalizacji sanitarnej-rzut dachu             skala: 1:100 
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I. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

Podstawa prawna: 

 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U.nr 62 z 2013 r. poz. 

1409 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z dnia 6.07.2017 r. poz. 1332 

- Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (DZ.U. nr 75, poz. 69 z późn. zm.) 

- Dz. U. z dnia 6.07.2017r. poz. 1332, jako projektant informuję, że obszar oddziaływania 

inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa części budynku Sali gimnastycznej na ul. Św. Anny w 

Zdzieszowicach”, której inwestorem jest Gmina Zdzieszowice, ul Bolesława Chrobrego 34, 

47-330 Zdzieszowice, obejmuje wyłącznie posesje znajdującą się w granicach działki 500/13 

k.m. 2 w obrębie ewidencyjnym 160505_4.0007 
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II. OPIS TECHNICZNY 

 

Opis techniczny do projektu budowlanego dotyczącego przebudowy i rozbudowy części 

budynku sali gimnastycznej na ul. Św. Anny 21a w Zdzieszowicach, dz. nr 500/13 k.m.2 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawy opracowania: 

- podkłady architektoniczno-budowlane,  

- obowiązujące w Polsce przepisy i normy techniczne, 

- literatura techniczna z zakresu kotłowni gazowych, 

- katalogi elementów i urządzeń, 

- obowiązujące przepisy i normy: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu budowlanego dotyczącego przebudowy i 

rozbudowy części budynku sali gimnastycznej na ul. Św. Anny 21a w Zdzieszowicach, 

dz. nr 500/13 k.m.2 

 

Zakres opracowania obejmuje instalacje: 

- Ogrzewania,  

- Instalacji wodno-kanalizacyjnej 

- Wentylacji, 

- Klimatyzacji 

 

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

 

3.0. Przewody rozprowadzające 

Źródłem ciepła w budynku jest istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy.  Przewody 

rozprowadzające prowadzić pod stropem ze spadkiem 5
o
/oo w kierunku źródła ciepła. 

Rozmieszczenie i średnice przewodów według rysunku. Poziome przewody rozprowadzające 

instalacji, piony oraz podejścia do rozdzielaczy jak i grzejników wykonać z rur  PE-X/AL/PE 

Tigris Alupex firmy Wavin. Lokalizację szafek rozdzielaczach pokazano na rzutach. W 

celach regulacji instalacji centralnego ogrzewania na pionach należy zamontować zawory 
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regulacyjne Danfoss ASV-I i ASV-PV. Średnice oraz nastawy zaworów opisano na 

rozwinięciu instalacji c.o.  

 

W celach regulacji instalacji centralnego ogrzewania na pionach należy zamontować zawory 

regulacyjne Danfoss ASV-I i ASV-PV. Średnice oraz nastawy zaworów opisano na 

rozwinięciu instalacji c.o.  

Budowa zaworu ASV-I 

 

 

Zawór ASV-I jest wyposażony w podwójny grzybek, który pozwala na uzyskanie 

maksymalnego ograniczenia skoku, co prowadzi do ograniczenia przepływu. Konstrukcja 

zaworu obejmuje również funkcję odcięcia. Zawór ASV-I jest wyposażony w złączki do 

pomiaru przepływu oraz gniazdo do podłączenia rurki impulsowej ASV-P/ASV-PV 

Zawory współpracujące (ASV-I) należy montować na rurze zasilającej, przestrzegając 

kierunku przepływu wskazanego strzałką na korpusie zaworu. Rurkę impulsową należy 

zamontować pomiędzy zaworem współpracującym a zaworem ASV-P/PV. Przed instalacją 

rurkę impulsową należy odpowietrzyć.  

 

Budowa zaworu ASV-PV 
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Na rysunku poniżej pokazano sposób montażu zaworów współpracujących ze sobą 

 

 

 

Dopuszcza się zastosowanie zaworów innego producenta, pod warunkiem zachowania takich 

samych parterów.   

Parametry zaworów podano na rozwinięciu instalacji. ( rys CO-04 ) 

Na każdym z pionów CO należy zamontować automatyczne odpowietrzniki. 

 

3.1. Ogrzewanie pomieszczeń  

Do ogrzewanych pomieszczeń dobrano grzejniki płytowe, np.  firmy Brugman typ VK o 

wysokościach 400, 500, 600 mm.  Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne. 

Rozmieszczenie grzejników w pomieszczeniach według rysunku. Grzejniki montować na 

ścianach za pomocą zestawu montażowego załączonego do każdego grzejnika na wysokości 

10 cm nad posadzką. Podłączenia grzejników do pionów i średnice gałązek zgodnie ze 

schematem na rysunku. Przejścia przez ściany zabezpieczyć rozetkami z tworzywa, a wolną 

przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową. 
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UWAGA: 

Przejścia  instalacji sanitarnych przez przegrody wydzielenia pożarowego, należy 

zabezpieczyć przeciwpożarowo do klasy odporności ogniowej przegrody. Zabezpieczenie 

należy wykonać wg systemu zabezpieczeń ogniochronnych np. „HILTI”. 

3.2. Kompensacja wydłużeń termicznych 

Aby nie doszło do  uszkodzenia instalacji na skutek wydłużeń termicznych, należy zastawać 

kompensację U- kształtną.  

 

   3.3  Izolacja przewodów 

Wszystkie przewody należy zaizolować otulinami z pianki polietylenowej  

o  współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/(m∙K), o grubości zgodnej z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 (Dz.U. nr 201, poz. 1238) 

 

Rodzaj przewodu lub komponentu 
Min. Grubość izolacji cieplnej ( materiał 

0,035W/(m x K) 

Śr. wew. do  22mm 20mm 

Śr. wew. do 22mm do 35mm 30mm 

Śr. wew. do 35mm do 100mm Równa średnicy wew. rury 

Przewody i armatura przechodzące 

przez stropy, skrzyżowania 

przewodów 

½ powyższych wymagań 

Przewody i armatura przechodzące przez stropy, skrzyżowania przewodów ½ powyższych 

wymagań 

 

4. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

 

4.0. Instalacja zimnej wody 

Zimna woda do celów  sanitarnych doprowadzona będzie do przyborów sanitarnych za 

pomocą rur PP PN 10 łączonych poprzez zgrzewnie.  

Przewody prowadzić pod stropem, po ścianach budynku, w  bruzdach ściennych lub w 

posadzkach. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w 

tulejach ochronnych. Przewody prowadzone pod tynkiem powinny być na całej długości 

owinięte folią przy zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeni powietrznej lub prowadzone 

swobodnie w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego.  
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Odcinki instalacji prowadzone w posadzce należy wykonać z jednego odcinka rury i 

umieszczać w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego. Przewody należy mocować do 

elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Podejścia 

instalacji należy mocować przy punktach czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny być 

prowadzone ze spadkiem min. 5 o/oo w kierunku  przeciwnym do przepływu wody, 

zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz 

możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. Dopuszcza się 

układanie rur bez spadku, jeżeli ich opróżnienie z wody jest możliwe przy pomocy 

przedmuchiwania sprężonym powietrzem.  

 Przewody instalacji wodociągowej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów 

elektrycznych. 

 Armatura stosowana w instalacji wodociągowej powinna odpowiadać warunkom 

pracy instalacji tj. dla wody zimnej dopuszczalne ciśnienie 1,0 MPa, temperatura 70 °C, dla 

wody ciepłej odpowiednio 1,0 MPa i 100 °C. Podłączenia punktów czerpalnych przyborów 

sanitarnych wykonać przy pomocy przewodów elastycznych i odpowiednich kształtek. 

Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5 pr  (.pr - ciśnienie 

robocze ). Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą posiadać atest PZH.  

Zimną wodę należy doprowadzić do następujących przyborów sanitarnych: 

do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, do zasilania  spłuczek ustępowych, 

zaworów czerpalnych  

Podłączenia punktów czerpalnych przyborów sanitarnych wykonane będą przy pomocy 

przewodów elastycznych i kształtek mosiężnych. Punkty czerpalne umieszczone będą na 

wysokościach odpowiednich dla poszczególnych rodzajów przyborów sanitarnych. 

Mocowania przewodów wodociągowych do ścian budynku wykonane będą przy pomocy 

typowych obejm i uchwytów.   

Na odgałęzienia instalacji wewnętrznej montowane będą  zawory odcinające kulowe do wody 

zimnej. Przewody zaizolować otuliną izolacyjną ze spienionego polietylenu izolacją grubości 

10 mm. Rurociągi prowadzone w szachtach i  bruzdach, przed zakryciem bruzd osłaniać 

izolacją do przewodów  zimnej wody montowanych w bruzdach, ze spienionego polietylenu 

grubości ok. 4 mm, z powlekanym płaszczem wewnętrznym i zewnętrznym. Przewody 

instalacji wodociągowej a także metalową armaturę należy objąć elektrycznymi połączeniami 

wyrównawczymi  

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próby ciśnienia zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru dla danej instalacji. 
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4.1. Instalacja ciepłej  wody użytkowej i cyrkulacja 

Źródłem  ciepłej wody użytkowej  jest istniejący węzeł cieplny, zlokalizowany w części 

piwnicznej. Instalacje c.w.u i cyrkulacji należy w całości wykonać rur PP-R typ 3 PN20 z 

wkładką aluminiową „stabi”., łączonych za pomocą zgrzewania. Instalacja cyrkulacyjna 

zapewnia utrzymanie temperatury wody w punktach poboru na żądanym poziomie: 55-60°C.  

Podłączenia punktów czerpalnych przyborów sanitarnych wykonane zostaną przy pomocy 

przewodów elastycznych i kształtek mosiężnych. Na każdym pionie instalacji cyrkulacyjnej 

należy zamontować zawór równoważący MTCV (B) 

Mocowania przewodów wodociągowych do ścian budynku wykonane będą przy pomocy 

typowych obejm i uchwytów.  Przewody izolowane będą otuliną izolacyjną ze spienionego 

polietylenu izolacją grubości co najmniej 20 mm. ( grubość otuliny= 1,2 *DN rury ) 

Rurociągi prowadzone w szachtach i w bruzdach, przed zakryciem bruzd osłonione zostaną  

izolacją do przewodów   ciepłej wody montowanych w bruzdach, ze spienionego polietylenu 

grubości ok. 4 mm, z powlekanym płaszczem wewnętrznym   i  zewnętrznym. 

Przewody instalacji ciepłej wody użytkowej a także metalową armaturę należy objąć 

elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 

Wszystkie przewody wodociągowe należy zaizolować otulinami z pianki 

polietylenowej o  współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/(m∙K), o grubości zgodnej z 

wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 (Dz.U. nr 201, poz. 

1238). 

Aby nie doszło do  uszkodzenia instalacji na skutek wydłużeń termicznych, należy 

zastawać kompensację U- kształtną.  

 

4.2. Izolacja przewodów wodociągowych 

Wszystkie przewody wodociągowe należy zaizolować otulinami z pianki polietylenowej  

o  współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/(m∙K), o grubości zgodnej z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 (Dz.U. nr 201, poz. 1238). 

Rodzaj przewodu lub komponentu 
Min. grubość izolacji cieplne (materiał0,035W/(m x 

K) 

Śr. wew. do  22mm 25mm 

Śr. wew. do 22mm do 35mm 40mm 

Śr. wew. do 35mm do 100mm Równa średnicy wew. rury 
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Przewody i armatura przechodzące 

przez stropy, skrzyżowania 

przewodów 

½ powyższych wymagań 

Przewody i armatura przechodzące przez stropy, skrzyżowania przewodów½ powyższych 

wymagań. 

UWAGA: 

Przejścia  instalacji sanitarnych przez przegrody wydzielenia pożarowego, należy 

zabezpieczyć przeciwpożarowo do klasy odporności ogniowej przegrody. Zabezpieczenie 

należy wykonać wg systemu zabezpieczeń ogniochronnych np. „HILTI”. 

4.3. Zabezpieczenie przed namnażaniem bakterii Legionella 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie § 120 ust.2: „Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać 

uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55ºC i nie wyższej niż 

60ºC, przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzanie jej okresowej 

dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70ºC”. 

Należy okresowo przeprowadzać dezynfekcję instalacji poprzez ręczne nastawienie 

temperatury wody na 70
o
C i otwarcie ograniczników cyrkulacji ciepłej wody. Wodę po 

dezynfekcji należy spuścić do instalacji kanalizacji. 

Należy pamiętać, aby wszystkie materiały stosowane na instalacji ciepłej wody i 

cyrkulacji umożliwiały stosowanie dezynfekcji termicznej bez obniżania trwałości instalacji i 

zastosowanych w niej wyrobów. Dotyczy to w szczególności przypadków stosowania 

zamienników materiałowych. 

 

5. INSTALACJA KANALIZACJI  

Zaprojektowano kanalizację sanitarną do odprowadzania ścieków z projektowanych 

toalet i pomieszczeń gospodarczych. Ścieki będą odprowadzane do istniejących pionów 

kanalizacji sanitarnych. W obrębie nowych pionów KS1 – KS4 zaprojektowano podsufitowe 

przewody poziome, które należy układać ze spadkiem min. 1,5%. 

Kanalizację w obrębie budynku zaprojektowano z rur i kształtek  kanalizacyjnych 

PVC, bezciśnieniowych, kielichowych przeznaczonych do kanalizacji wewnętrznych wg PN-

EN 1329-1: 2001. Połączenia rozłączne uszczelniane pierścieniem gumowym. Trasy 
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kanalizacji pokazano na rysunkach. Główne przewody poziome prowadzić stropem. Odpływ 

ścieków przewidziano do istniejących pionów. Podejścia do przyborów zaprojektowano ze 

spadkiem min. 2% w kierunku pionów; średnice podejść wg PN-92/B-01707. Mocowania 

pionów kanalizacyjnych do ścian budynku wykonane zostaną przy pomocy typowych obejm z 

podkładką gumową. Piony kanalizacyjne i odcinki poziome podstropowe wykonać z rur 

niskoszumowych AS i  ewentualnie obudować wg wytycznych branży architektonicznej. 

Mocowania pionów kanalizacyjnych do ścian budynku wykonane będą przy pomocy 

typowych obejm z podkładką gumową amortyzujących oddziaływanie szumów  

i hałasu. W dolnej części pionów nad posadzką parteru zaprojektowano rewizje (czyszczaki). 

Piony włączone będą do kanałów odprowadzających 110 PVC. Odcinki poziome 

odprowadzające prowadzić ze spadkami minimum 1.5% w zakresie średnic 110 - 160.  

Kanalizację skroplin z klimakonwektorów zdoprowadzane do pionów kanalizacji 

sanitarnej. Projektuje się włączenie przewodów kanalizacji skroplin do pionów poprzez 

zasyfonowanie. Przewody kanalizacji skroplin należy prowadzić w obudowach z minimalnym 

spadkiem 0,5% w kierunku pionów kanalizacyjnych. 

 

6. INSTALACJA WENTYLACJI 

W pomieszczeniach toalet, i gospodarczych zaprojektowano wywiew zaworami 

wentylacyjnymi za pomocą wentylatora dachowego na podstawie tłumiącej. Przyjęto 

strumień powietrza wywiewanego dla każdej miski ustępowej 50 m3/h , dla pisuaru 25-30 

m3/h i umywalki 20 m3/h. Nawiew powietrza do pomieszczeń jako kompensacyjny. Należy 

wykonać podcięcia w drzwiach lub kratki kompensacyjne wg rysunku. Na przegrodach 

oddzielenia pożarowego należy zastosować kratki ppoż. pęczniejące w dostawie stolarki 

drzwiowej i okiennej.  

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano wentylację grawitacyjną nawiewno-

wywiewną. Nawiew poprzez kratkę ppoż. pęczniejącą w ścianie, wywiew poprzez 

wywietrzak dachowy. Na przejściu przez strop należy zamontować klapę ppoż.  

W pomieszczeniu toalety 1.16 zaprojektowano wywieny wentylator łazienkowy. 

Nawiew jako kompensacyjny przez podcięcie/kratkę w drzwiach. W pomieszczeniach 

biurowych zaprojektowano nawietrzaki okienne. Powietrze usuwane będzie istniejącymi 

kominami.  

 Na potrzeby wentylacji Sali konferencyjnej zaprojektowano wentylację nawiewno – 

wywiewną w oparciu o projektowaną centralę w wykonaniu podwieszanym VN2 = 660 m
3
/h, 

VW2 = 660 m
3
/h. Centrala wentylacyjna wyposażona będzie w filtry, wymiennik do odzysku 
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ciepła, nagrzewnicę zew. o mocy ~3,0 kW. Centrala zostanie umieszczona w pom. socjalnym 

i obudowana wraz z kanałami pod stropem. Za centralą należy zamontować tłumiki. 

Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach: nawiew powietrza "górą" przez kratki 

nawiewne, wywiew powietrza "górą" przez kratki wywiewne. Rozprowadzenie powietrza 

odbywa się kanałami ocynkowanymi typu "spiro".  

UWAGA:  

Przy przejściach przez przegrody ogniowe należy zamontować klapy p.poż. 

 

7. INSTALACJA KLIMATYZACJI 

Zaprojektowano system klimatyzacji obsługujący pomieszczenia biurowe na piętrze 

oraz salę konferencyjną a także serwerownię. W biurach, sali konferencyjnej przewidziano 

jednostki ścienne. Dla pom. biurowych i konferencyjnych zaprojektowano klimatyzację w 

układzie multi-split natomiast dla serwerowni mono split redundanty (2 osobne układy z 

czego 1 awaryjny). Przewiduje się urządzenia pracujące  w  trybie  grzania oraz chłodzenia. 

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zysków ciepła pochodzących od 

promieniowania słonecznego oraz tych powstających w pomieszczeniach.  

Zaprojektowano agregaty zewnętrzny pracujący w funkcji pompy ciepła ze sprężarką 

sterowanymi przetwornicą częstotliwości – technologia INVERTER. Montaż jednostek 

zewnętrznych przewiduje się na dachu budynku. Agregat należy umieścić na ramie 

konstrukcyjnej lub indywidualnych przygotowanych pod każde urządzenie. Przewody 

instalacji chłodniczej elektrycznej oraz odprowadzenie skroplin należy prowadzić po ścianie. 

Agregaty pracują przy wykorzystaniu czynnika chłodniczego R410A. Dobrano 6 układów 

multi-split w każdym 2-3 jednostki zewnętrzne. Moce określono w części rysunkowej. 

Układ K1 – multisplit – 3x Qch = 2,5 kW 

Układ K2 – multisplit – 2x Qch = 3,5 kW, 1x 2,5 kW 

Układ K3 – multisplit – 3x Qch = 2,5 kW 

Układ K4 – multisplit – 3x Qch = 2,5 kW 

Układ K5 – multisplit – 3x Qch = 2,5 kW 

Układ K6 – multisplit – 3x Qch = 2,5 kW 

Układ K7 – monosplit – 1x 3,4kW 

Układ K8 – monosplit – 1x 3,4kW 

 Aby umożliwić lokalną regulację temperatury w pomieszczeniach zamkniętych 

sterowanie jednostkami wewnętrznymi odbywa się poprzez lokalne piloty przewodowe lub 

bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla każdego pomieszczenia - o wyborze decyduje 
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Inwestor - Użytkownik). Rozprowadzenie przewodów freonowych od jednostki zewnętrznej 

do odbiorników przewodami miedzianymi izolowanymi otuliną NH/ Thermaflex o niskim 

współczynniku przewodności cieplnej oraz wysokiej wartości współczynnika oporu przeciw 

dyfuzji pary wodnej. Izolację wykonać z materiału niepalnego i nierozprzestrzeniającego 

ognia klasy reakcji na ogień: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 

oraz BL-s3,d0, posiadających odpowiednie certyfikaty oraz dopuszczenia. Ze względu na to, 

iż system jest wysokociśnieniowy przewody prowadzić można bezspadkowo. Otuliny 

izolacyjne na zewnątrz należy ochronić płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, bądź 

montaż instalacji prowadzić w korycie pełnym z blachy stalowej ocynkowanej. Rury 

montować na obejmach zgodnie z zaleceniami producenta. Odprowadzanie skroplin wg 

punktu dotyczącego kanalizacji. 

 

8. ANALIZA ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ 

Analiza została przeprowadzona w dokumentacji dotyczącej budowy węzła cieplnego dla 

budynku, z której wynika, że jako główne źródło ciepła należy przyjąć węzeł cieplny i nie ma 

możliwości zastosowania alternatywnych źródeł energii. 

Niniejszy projekt obejmuje włączenie się do instalacji istniejącej i rozprowadzenie instalacji 

na poszczególnych piętrach. 
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9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
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