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II Część rysunkowa 

 

Instalacja wody oraz kanalizacji 
S1 – Rzut piwnicy, instalacja wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

S2 – Rzut parteru, instalacja wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

S3 – Rzut I piętra, instalacja wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

S4 – Rzut II piętra, instalacja wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

S5 – Rzut III piętra, instalacja wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

S6 – Rzut dachu 

S7 – Profil kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

S8 – Aksonometria instalacji wodociągowej 

S9 – Aksonometria instalacji wody hydrantowej 

 

Instalacja centralnego ogrzewania 
S1 – Rzut piwnicy, instalacja centralnego ogrzewania 

S2 – Rzut parteru, instalacja centralnego ogrzewania 

S3 – Rzut I piętra, instalacja centralnego ogrzewania  

S4 – Rzut II piętra, instalacja centralnego ogrzewania  

S5 – Rzut III piętra, instalacja centralnego ogrzewania 

S6 – Rozwinięcie instalacji C.O., część mieszkaniowa 55/45 

S7 – Rozwinięcie instalacji C.O., część usługowa 80/60 

 

Instalacja wentylacji mechanicznej 
W1 – Rzut parteru, instalacja wentylacji mechanicznej 
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1. Przedmiot opracowania 
Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, 

kanalizacyjnej oraz wentylacji mechanicznej. 

2. Podstawa opracowania 
- Projekt architektoniczno budowlany 

- Obowiązujące normy i przepisy 

- Ustalenia z Inwestorem 

3. Cel opracowania 
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla instalacji 

centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wentylacji mechanicznej na potrzeby 
budynku mieszczącego się w Kwidzynie, ul. Błogosławionej Doroty Dz. nr 23/1, 21/3, 22/3. 

4. Zakres opracowania 
Zakresem niniejszego opracowania są objęte: 

Instalacja centralnego ogrzewania 

- Określenie strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń

- Rozmieszczenie grzejników oraz rur C.O. 

- Dobór wielkości grzejników, średnic rur, armatury sterującej 

 Instalacja kanalizacyjna 

- Zaprojektowanie tras rur kanalizacyjnych 

- Dobór średnic, spadków 

Instalacja zw.  

- Zaprojektowanie tras rur wodociągowych 

- Dobór średnic, armatury regulacyjnej 

Instalacja wentylacji mechanicznej 

- Zaprojektowanie tras rur rozprowadzających powietrze 

- Dobór ilości powietrza wentylacyjnego 

- Dobór przekrojów poprzecznych 
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5. Instalacja C.O.  

5.1 Charakterystyka ogólna instalacji  
 

Na potrzeby grzewcze budynku pracuje kotłownia umieszczona w budynku. Do 
projektowanych pomieszczeń po poziomie garażu doprowadzone będą przewody zasilające 
wprowadzone do szachtu (pion nr 1 oraz nr 2), rozprowadzanie oraz miejsce wpięcie w istniejące 
instalacje zgodnie z częścią rysunkową. Projektowany jest dwustrefowy system grzewczy dzielący 
budynek na część usługową oraz część mieszkaniową. Parametry zasilania części usługowej to 
80°C/60°C, natomiast części mieszkaniowej to 55°C/45°C. Przejścia instalacji z klatki schodowej 
do pomieszczeń w przypadku wejścia przewodów bezpośrednio w warstwy posadzkowe nie muszą
być zabezpieczone p-poż, innych przypadkach należy stosować systemowe przejścia p-poż EI 120 
dla instalacji zgodnie z technologią firmy Hilti. 

Ciepło do pomieszczeń użytkowych będą dostarczać grzejniki płytowe typu CN (podejścia do 
grzejników od dołu) a do łazienek grzejniki drabinkowe typu CA oraz F wg technologii firmy 
VNH. Sterowanie i regulacja temperatury pracy grzejników odbywać się będzie za pomocą głowic 
termostatycznych produkcji firmy Danfoss wraz z zestawem przyłączeniowym. Zawory 
grzejnikowe będę wyposażone w głowice termostatyczne z blokadą +16°C.  

 Ciepło do klatki schodowej przyziemia będzie dostarczać grzejnik elektryczny produkcji 
firmy Airelec. 

Dla systemu ogrzewania pomieszczeń projektuje się prowadzenie przewodów do rozdzielaczy 
umieszczonych w szafce rozdzielaczowej w pomieszczeniu komunikacji. Następnie ciepło będzie 
rozprowadzane systemem przewodów bezpośrednio do odbiorników.  

Dla poszczególnych lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych projektuje się
ultradźwiękowe ciepłomierze. 

5.2 Wykonanie instalacji C.O. 

5.2.1 Układanie przewodów i materiały

Piony główne będą wykonane z rur stalowych, natomiast instalacja od pionów do 
poszczególnych pomieszczeń będzie wykonana z rur polipropylenowych wg systemu Uponor. 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach 
załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody należy prowadzić w sposób 
zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem 
możliwości samokompensacji). Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie 
izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. Nie dopuszcza się
prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody zasilający i 
powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy
prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.
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5.2.2 Przejścia przez przegrody budowlane 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może
się znajdować żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 
większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodą pionową,

• co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm 
poniżej tynku na stropie. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych, 
których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną.

5.3.2 Izolacja cieplna przewodów 

Piony i poziomy oraz podłączenia do odbiorników zaizolować otuliną Thermaflex o grubości 
9mm. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokółem odbioru. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej 
powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której jest 
wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na 
powierzchniach z niecałkowicie wyschnięta lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia 
izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

5.3 Założenia do obliczeń

Parametry powietrza zewnętrznego dla I Strefy Klimatycznej. 

Okres 

obliczeniowy 

Temperatura 

[OC] 

Wilgotność 

[%] 

Entalpia 

[kJ/kg] 

Ilość wilgoci

[g/kg] 

zima -20 100 -13,4 1,1 

Parametry powietrza wewnątrz pomieszczeń

Okres obliczeniowy 
Temperatura [OC] 

lato zima 

Łazienki Wynikowo +24C 
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Pomieszczenia użytkowe Wynikowo +20˚C

Pomieszczenia gospodarcze, techniczne Wynikowo +16˚C

5.4 Obliczenia strat ciepła

W celu dobrania właściwej wielkości elementów grzejnych obliczono straty ciepła dla budynku. 

Założenia do obliczenia strat ciepła: 

• Budynek znajduje się I strefie klimatycznej, wobec czego zewnętrzna temperatura 
obliczeniowa wynosi -16oC

• Straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń oraz dobór grzejników zostały podane w 
części rysunkowej. 

6. Instalacja wody zimnej, ciepłej, charakterystyka ogólna 
Projektowana instalacja wodociągowa wpięta jest w istniejącą instalację budynku na 

poziomie piwnicy zgodnie z częścią rysunkową. Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej oraz 
cyrkulacji wykonać z rur polipropylenowych wg systemu Uponor.  
 Po zamontowaniu instalację poddać próbie szczelności. Wielkość ciśnienia próbnego ustali 
inspektor nadzoru. Instalację wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” Zeszyt nr 7 – Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki 
Instalacyjnej „INSTAL”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.  

6. 1 Wymagania ogólne dotyczące robót  

Instalacja z.w., c.w.u. powinna zapewnić obiektowi spełnienie wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności:  

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwa pożarowego  

- bezpieczeństwa użytkownika  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska  

- ochrony przed hałasem i drganiami  

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w 
sposób umożliwiający zapewnienie ich prawidłowego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem 
obiektu i założeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzięciu pod uwagę
przewidywanego okresu użytkowania, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami 
przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 
budowlanych. Montaż armatury i wszystkich urządzeń należy wykonywać zgodnie z DTR  
producentów. 
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6.2 Materiały

Wszystkie materiały muszą być zakupione u renomowanych producentów, gwarantujących 
najwyższą jakość. Materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami. Materiały
muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 
10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). 
Rury i łączniki zastosowane do budowy instalacji powinny posiadać atest Państwowego Zakładu 
Higieny. Producenci rur i kształtek powinni legitymować się ważnym świadectwem wewnętrznej 
kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO. Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym 
wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć
zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 
wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 
mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Przejścia 
przewodów przez stropy lub ściany wykonywać w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna 
być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją
ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na 
rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń
ścinających. Dodatkowo materiał uszczelniający musi mieć tę samą odporność ogniową, co ściana, 
przez którą przechodzi przewód. 

7. Instalacja kanalizacyjna 

7.1 Charakterystyka instalacji kanalizacji  

Ścieki bytowo-gospodarcze oraz wodę deszczową z budynku projektuje się odprowadzić do
poziomu piwnicy skąd kolektorami zbiorczymi odprowadzane będą do istniejących instalacji 
kanalizacji budynku. Miejsca podłączeń do istniejących instalacji wykonać zgodnie z częścią
rysunkową. Wewnętrzną kanalizację sanitarną projektuje się wykonać z rur i kształtek PCV 
kanalizacyjnych uszczelnionych za pomocą uszczelek gumowych. Mocowanie rurociągów do ścian 
za pomocą uchwytów do rur z podkładką gumową. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej 
projektuje się poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakończone rurą wywiewną. Po 
wykonaniu kanalizacji wewnętrznej przewody należy zabudować.

8. Instalacja wentylacji mechanicznej 
 

• Parametry powietrza zewnętrznego: PN-76/B-03420 

LATO: 

– t = 30 oC ψ = 45%

ZIMA:  

– t = -20 oC ψ = 100%
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• Parametry powietrza wewnętrznego: PN-78/B-03421 

LATO:  

– t = 24 +/- 2oC ψ = nieregulowana 

ZIMA:  

– t = 20 +/- 2oC ψ = nieregulowana 

 
Ilości powietrza wentylacyjnego 
 

L.p. Pomieszczenie Pow. Kub. V Krotność wymian

[m2] [m3] nawiew wywiew nawiew wywiew

[m3/h] [m3/h] 1/h 1/h 

1.3.1 Lokal użytkowy 78,21 235 350 350 1,5 1,5 

1.3.3 WC 4,01 12 - 50 - 4,2 

1.4.1 Lokal użytkowy 64,71 195 290 290 1,5 1,5 

1.4.2 WC 5,26 15,8 - 50 - 3,2 

Nawiew i wywiew ogólny powietrza w ilości Vn=Vw=350m3/h oraz Vn=Vw=290m3/h 
będzie realizowany z pomocą zaprojektowanych centralek wentylacyjnych typu RK-350SPE 
umieszczonych w przestrzeni podstropowej pomieszczeń. Projektuje się system dwóch tłumików 
akustycznych rurowych prostych o L=600mm dla każdej z centralek. Czerpnie powietrza będą
umieszczone na ścianie zewnętrznej budynku. Wyrzut ponad dach budynku projektowanym 
szachtem wentylacyjnym poprzez klapę p-poż o odporności EI 120. Przewody okrągłe w
technologii spiro wykonać wg technologii Klimor Gdynia lub równoważnej. Podejścia do kratek 
usytuowanych w stropie podwieszonym wykonać za pomocą przewodów elastycznych. Dla 
zawieszenia kanałów stosować typowe zawiesia i wsporniki. Jako elementy nawiewu i wyciągu 
powietrze należy stosować anemostaty wg technologii firmy Lindab. 

Wyciąg powietrza z WC-ów w ilości 50 m3/h będzie realizowany z pomocą wentylatorów 
kanałowych typu TD 160/100, nawiew powietrza przez infiltrację z sąsiednich pomieszczeń. Start 
wentylatora wraz z włączeniem oświetlenia w pomieszczeniu, wyłączanie z 30-sto sekundową
zwłoką czasową.

Nad wejściem głównym do lokali użytkowych projektuje się elektryczne kurtyny powietrzne 
typu AD220E18. W pomieszczeniach mieszkalnych projektuje się wentylację naturalną, wg 
projektu architektonicznego. 
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8. 1 Kanały wentylacyjne 
 

Przewody i kształtki prostokątne wykonać zgodnie z PN-B-03434 o połączeniach 

kołnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej. 

Należy przestrzegać następujących grubości blachy : 

a/ kanały prostokątne dla długości boku 

- od 100 do 400 mmm – 0.6 mm 

- od 500 do 800 mm – 0.8 mm 

- od 1000 mm i większych – 1.0 mm 

b/ przewody okrągłe

- od 80 do 400 mm – 0.6 mm 

- od 500 – 800 mm – 0.8mm 

- powyżej 1000 – 1.0 mm 

Przewody okrągłe w technologii spiro wykonać wg technologii Klimor Gdynia lub 

równoważnej.  

Podejścia do kratek usytuowanych w stropie podwieszonym wykonać za pomocą

przewodów stalowych. Dla kanałów prostokątnych i okrągłych stosować typowe zawiesia i 

wsporniki.  

 


