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TYTUŁ INWESTYCJI

Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  socjalno-biurowego  Międzygminnego  Składowiska  Odpadów
Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

INWESTOR 

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp . z.o.o
Ul. Polna 87
87-810 Służewo

ADRES INWESTYCJI

Ul. Polna 87
87-810 Służewo
Działki Nr 149,150,151,152 OBRĘB SŁUŻEWO

ZESPÓŁ PROJEKTOWY - Architektura

Projektant mgr inż. arch Edyta Westrych - Maćkowiak upr. bud. Nr 10/R-329/ŁOIA/05

Sprawdzający mgr inż arch Krzysztof Sroczyński upr. bud. Nr 39/83/WŁM

Opracował mgr inż arch Piotr Maćkowiak

RYSUNKI

Rysunek Nr Skala

Inwentaryzacja – rzut przyziemia I-1 1:50

Inwentaryzacja – rzut dachu I-2 1:100

Inwentaryzacja – przekrój I1 I-3 1:50

Inwentaryzacja – Elewacje I-4 1:100

Projekt – Plan Zagospodarowania Terenu 1 1:500

Projekt – Rzut przyziemia 2 1:50

Projekt – Rzut dachu 3 1:100

Projekt – Przekrój A-A, B-B 4 1:50

Projekt – Elewacje 1 5 1:100

Projekt – Elewacje 2 6 1:100

Projekt – zestawienie okien i drzwi 7

Kolorystyka – widoki 1 8

Kolorystyka – widoki 2 9

1. DANE OGÓLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA
– Umowa z Inwestorem UMOWA NR. 01/09/2013
– Inwentaryzacja budowlana,
– Dokumentacja archiwalna,
– Uzgodnienia z Zamawiającym,
– Obowiązujące przepisy i normy, m.in.:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  (Dz.U.  nr  75,  poz.  690  z
późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami),
Ustawy, rozporządzenia i normy powiązane.
Aprobaty techniczne dotyczące wybranych materiałów,



– Aktualna mapa do celów projektowych,
– Koncepcja uzgodniona z Zamawiającym.

DANE OGÓLNE I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot zadania

Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  socjalno-biurowego  Międzygminnego  Składowiska  Odpadów
Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

2. INWENTARYZACJA BUDOWLANA

2.1 Parametry budynku

Powierzchnia działki – objęta opracowaniem 90900,00 m2 100,00%

Powierzchnia chodników – w zakresie opracowania 33,52 0,04%

Powierzchnia podjazdów – w zakresie opracowania 727,85 m2 0,80%

Powierzchnia tarasów 192,01 m2 0,21%

Powierzchnia zabudowy – istniejących budynków 162,99 m2 0,18%

Powierzchnia zabudowy – po rozbudowie 589,51 m2 0,64%

Powierzchnia użytkowa 499,92 m2

Kubatura 2482,2 m3

Wysokość budynku 4,45 m

Szerokość elewacji frontowej 25,65 m

Długość elewacji bocznej 32,54 m

2.2 Ogólny opis budynku
Inwentaryzowany  budynek  znajduje  się  w  Służewie  na  działkach  nr  149,  150,  151,  152  Działka
posiada zjazd utwardzony. 
Przedmiotowy  budynek  jest  budynkiem  biurowym,  parterowym,  wykonanym  z  tradycyjnych
materiałów budowlanych. Obiekt przebył termomodernizacje wraz z remontem elewacji i  dachu.
Bryła budynku wpisuje się w kształt prostokąta. Ściany osłonowe są jednocześnie ścianami nośnymi.
W budynku znajduje się jeden trakt komunikacyjny. Budynek nie jest podpiwniczony. Poszycie dachu
stanowi stropodach niewentylowany pokryty papą. 
Teren wokół budynku posiada zieleń niską i utwardzone dojścia do budynków wraz z opaską oraz
tarasami wokół budynku. 
Budynek posiada  wszelkie  media  niezbędne do funkcjonowania:  przyłącze  kanalizacji  sanitarnej,
wodociągowe, energetyczne oraz własną kotłownię . Ogólny stan obiektu jest bardzo dobry.

2.3 Istniejący stan zagospodarowania terenu

Opis ogólny

Modernizowany budynek to jedyny obiekt budowlany który znajduje się w obrębie opracowania na
wskazanej działce. Cały teren jest ogrodzony ogrodzeniem siatką stalową pomalowaną farbą olejną .
Ogrodzenie posiada podwalinę w której zakotwione są słupki stalowe. 
W otoczeniu budynku znajduje się teren utwardzony w postaci tarasu oraz chodników. Wjazd na
teren działki pozostaje bez zmian.



3. ZAKRES PRAC OBEJMUJĄCYCH POWYŻSZE OPRACOWANIE

3.1 Zagospodarowanie terenu
– Remont oraz przeprojektowanie terenów utwardzonych (taras).
– Wymiana istniejącego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz furtką,

3.2 Modernizacja budynku
– Modernizacja ścian osłonowych wynikających z przystosowania budynku do nowego rozmieszczenia

funkcji.
– Wymiana drzwi oraz okien wraz z parapetami,
– Wymiana wszystkich posadzek oraz okładziny zewnętrznych schodów,
– Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej (wg projektu branży wodno-kanalizacyjnej),
– Przebudowa oraz przemieszczenie kotłowni(wg projektu branży wodno-kanalizacyjnej).
– Wykonanie instalacji monitoringu oraz sieci komputerowej (wg projektu branży elektrycznej),
– Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych w strefie wejściowej,
– Dobudowa i rozbudowa skrzydła budynku pod nowe pomieszczenia
– Dostosowanie  oraz  modernizacja  istniejącej  wentylacji  grawitacyjnej  do  obowiązujących

przepisów oraz zmian funkcjonalnych budynku,

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

4.1. Rozwiązania materiałowe

Ściany fundamentowe

Szczegółowe dane dotyczące elementów konstrukcyjnych w teczce KONSTRUKCJA

Ściany osłonowe

Uzupełnienia ścian z bloczków z betonu komórkowego z gładką powierzchnią czołową o wymiarach
20x25x60 cm, gęstości  400 kg/m3 układanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Bloczki należy
licować  do  zewnętrznej  warstwy  elementu  prefabrykowanego  typu  Z.  Nowe  ściany  osłonowe
dwuwarstwowe  wykonane  z  elementu  pustaka  gazobetonowe  gr.  24cm  oraz  docieplone  15cm
warstwą styropianu. Na zewnątrz wykończone tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce.
Kolor do uzgodnienia z inwestorem – propozycja NCS S 0510/G70Y (kolor jasno zielony) oraz NCS S
1040-G50Y (kolor ciemno zielony).
W  częściach  elewacji  zastosowano  okładzinę  ścienną  drewnopodobną  w  kolorze  zbliżonym  do
orzecha  oraz  elementy  z  paneli  aluminiowych  RAL 6017.  Elementy  okładzinowe   mocowane  na
ruszcie wg wskazań konkretnego producenta w warstwie termoizolacji.

Ściana nośna.

Ściany nośne wg opracowania konstrukcyjnego.

Ścianki działowe.

Ścianki działowe w budynku wykonane z gazobetonu o wymiarach jak na rysunku.

Obudowy GK – projektowane.

Wystające  piony,  orurowania  oraz  ich  odejścia  poziome  należy  osłonić  jako  obudowa  gipsowo-
kartonowa na ruszcie stalowym. Osłony wykonane z płyt GK o grubości 15 mm na ruszcie stalowym .
Ruszt pod płyty gipsowo kartonowy powinien być mocowany do elementów konstrukcyjnych ścian.
Obudowy z płyt GK na narożnikach rozwartych powinny być wykończone listwami wykończeniowymi,
aluminiowymi. W pachwinach wewnętrznych łączenia zabezpieczyć silikonem akrylowym w kolorze
białym. W pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować płytę gipsowo- kartonową do pomieszczeń
mokrych  i  wilgotnych.  Na  łączeniach  elementów  gipsowo  –  kartonowych  należy  użyć  taśm
samoprzylepnych z włókna szklanego. Po uzupełnieniu ubytków masami szpachlowymi w miejscach
wykończenia i mocowania powierzchnię należy zagruntować i pomalować farbą w kolorze wskazanym
przez inwestora.



Stropodach.

Warstwę  konstrukcyjna  stropu  nad  nowo  projektowaną  częścią  budynku  częściowo  oparta  na
wieńcach istniejącego budynku (wskazania na rysunku i opracowanie konstrukcyjne) stanowią płyty
żelbetowe,  prefabrykowane.  Szczegółowe  dane  dotyczące  elementów  konstrukcyjnych  teczka
konstrukcyjna.  Stropodach  niewentylowany  ocieplony  w  systemie  dachowym  z  wyprofilowanym
spadkiem  dachowym  np.   DACHROCK  SPS  firmy  Rockwool.  Izolacja  przeciwwilgociowa  –  papa
termozgrzewalna.

Nadproża

Wszystkie nadproża w nowej części budynku – prefabrykowane typu L o rozpiętości zapewniającej
podparcie obustronne o minimalnej długości 8cm. Wymiary otworów jak na rysunkach.

Podciąg

Według opracowania konstrukcyjnego – elementy żelbetowe

Stolarka drzwiowa.

Do  pomieszczeń  biurowych  prowadzić  będą  drzwi  z  płyty  wiórowej  otworowej  o  powierzchni
laminowanej w kolorze orzecha, z ościeżnicą regulowaną, obejmującą w tym samym kolorze, klamką
w kolorze chrom. Dla łazienek dobrano drzwi typowe z kratką  wentylacyjną, w kolorze skrzydła i
ościeżnicy  jak  do  pokoi  biurowych.  Do  pomieszczenia  kotłowni  oraz  magazynu  oleju  z  blachy
stalowej o odporności ogniowej EI=60 w okleinie orzech.
Wejście główne do budynku poprzez drzwi aluminiowe fasadowe połączone z elementami okna oraz
typu FIX.  Wyjścia bezpośrednie z sali konferencyjnej, pokoju prezesa oraz pokoju prokurenta na
taras PCV białe, z szybą klasy P2 – antywłamaniową.

Szczegółowo zestawienie stolarki drzwiowej wg załączonych rysunków.

Okna

Część okien i drzwi do wykorzystania z istniejącego budynku. Nowe okna i drzwi przesuwne na taras
wykonane z PCV w kolorze białym. Szczegółowe zestawienie oraz ilość okien i  drzwi na rysunku
opracowania. Wszystkie parapety PCV w kolorze białym z kapinosem i wyprowadzone na boki min.
3cm.

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

W budynku całkowicie uległ układ funkcjonalny pomieszczeń przez co wszystkie istniejące kanały
wentylacji grawitacyjnej zostały zdemontowane. Nowe kanały wentylacyjne wykonane z elementów
ceramicznych  SHIEDEL wg  rysunku.  Opis  elementów  wentylacji  mechanicznej  opisany  w  teczce
branżowej.

Podłoga na gruncie

Na części  istniejącej budynku należy wykonać prace odtworzeniowe posadzki po wykonaniu prac
ogólnobudowlanych. W przypadku złego stanu technicznego warstwy chudego betonu należy go skuć
i  ponownie wylać. W przypadku dobrego stanu odkrytych warstw i  możliwości  ich wykorzystania
roboty te decyzją inspektora nadzoru mogą zostać zakwalifikowane jako zaniechane.
W nowo  projektowanej  części  budynku  należy  wykonać  podłogę  na  gruncie  zgodnie  z  wykazem
warstw posadzkowych wskazanych na rysunku.

Posadzki

Posadzki w całym budynku – płytki ceramiczne. W pomieszczeniach o wzmożonej intensywności oraz
narażonych  na  intensywne  zawilgocenie  zaprojektowane  okładzinę  podłogową  w  postaci  płytek
gresowych. Kolorystyka dobranych płytek do ustalenia z inwestorem. Dopuszcza się wymiary płytek w
zakresie  od 30 do 60 cm. Odporność na ścieranie wgłębne max. 150mm2, odporność na plamienie
klasy  5,  antypoślizgowość  –  R10.  W  pomieszczeniach  mokrych  należy  zastosować  hydroizolację
podpłytkową  w postaci  folii  płynnej  gr  2mm.  Płytki  na  stopniach  schodowych  z  rowkami
antypoślizgowymi.



Sanitariaty i umywalnie

W budynku w części pracowniczej znajdują się pomieszczenia umywalni oddzielne dla kobiet i dla
mężczyzn. Blok umywalni dla kobiet jak i dla mężczyzn składa się z  szatni brudnej , umywalni i
szatni czystej. Szatnia dla kobiet przystosowana jest obsługi  10 kobiet w systemie dwuzmianowym.
Umywania  posiada  2  umywalki,  2  natryski  i  jedną  miskę  ustępową.  Szatnia  dla  mężczyzn
przystosowana  jest  dla  60  pracowników  w  systemie  dwuzmianowym.  Umywalnie  dla  mężczyzn
posiada 6 umywalek, 6 kabin natryskowych, 1 miskę ustępową oraz 2 pisuary.
W  budynku  znajdują  się  dwie  toalety  jedna  ogólnodostępna  przystosowano  do  obsługi  osób
niepełnosprawnych.

Ścianki systemowe 

W  sanitariatach  wydzielenia  boksów  sanitarnych  oraz  natrysków  wykonane  są  z  modułowych
elementów wykonanych z płyty HPL lub materiału odpornego na wilgoć ( wg wskazań wykonawcy).
Zastosowany materiał  oraz system ścianek ubikacji  musi  posiadać niezbędne atesty i certyfikaty.
Ścianki oraz drzwiczki wykonane są do wysokości całkowitej 210 cm z uwzględnieniem prześwitu
między posadzką 15 cm. Kolor jaki zastosowano do wykończenia ścianek powinien być zbliżony do
RAL 1015. 
Kabiny montuje się  w pomieszczeniach po zakończeniu wszystkich prac murarskich,  malarskich i
glazurniczych.  Do  montażu  potrzebne  będą:  wiertło  widiowe  6  i  10  mm,  wiertarka  z  udarem,
poziomica, miara, punktak, młotek 0,5 kg, klucz nasadowy 10 mm, klucz płaski 10 mm, ołówek lub
cienkopis, bezbarwny klej silikonowy w kartuszach, wyciskacz do kleju silikonowego, rozpuszczalnik
benzynowy, środki myjące.

Sufity obniżany – GK + KASETA

Wystające  piony,  orurowania  oraz  ich  odejścia  poziome  należy  osłonić  jako  obudowa  gipsowo-
kartonowa  na  ruszcie  stalowym.  We  wszystkich  pomieszczeniach  ustalono  obniżenie  sufitu  na
poziomie 270 cm liczone od poziomu posadzki. W sali konferencyjnej wysokość sufitu podwieszanego
zwiększono  do  300  cm.  W  korytarzach  zastosowano  układ  mieszany  sufitu  podwieszanego,
ocieplonego.  W  środkowej  części  korytarza  znajdują  się  elementy  demontowalne  sufitu
podwieszanego wykonane w systemie Armstron na profilach aluminiowych o wymiarach kasetonów
120 x 60 cm.

Daszki

Daszek  nad  głównym  wejście  oraz  na  tarasie  zaprojektowano  jako  stalowe.  Pokrycie  daszków
stanowić będzie płyta z szyby klejonej , hartowanej 3 x 10 mm.

Kominy

Projektowane  kominy  wentylacyjne  z  prefabrykowanych  pustaków  SHIEDEL  o  zróżnicowanych
wymiarach.  Komin ponad dachem obmurowany cegłą 12 cm, z czapką z blachy ocynkowanej. 

Wykończenie zewnętrzne budynku.

Wytyczne wykonania tarasów i chodników

Kostkę  układa  się  na  podsypce  lub  podłożu  piaszczystym  w  taki  sposób,  aby  szczeliny  między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania)  podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki,
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
ułożonego  chodnika  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

Warstwa odsączająca; 
 Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego powinna być równa mieć odpowiednie spadki i 



musi być dobrze zagęszczona. Współczynnik zagęszczenia powinien posiadać wartość podaną w 
normie PN-S-02205. Kruszywa które będą stosowane do warstwy odsączającej muszą spełniać 
warunki normowe odpowiednie dla danego rodzaju kruszywa. 
 
Podsypka cementowo piaskowa; 
 Podsypka  cementowo  piaskowa  powinna  być  wytwarzana  w  stosunku  1:3.  Na  podsypkę  należy
stosować  piasek  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-06712  [3].  Cement  powinien  odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701 [4]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach
od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Warstwą podkładową układaną na gruncie stabilizowanym jest 5 -cio cm warstwa betonu klasy B15 
 
Odprowadzenie wód opadowych; 
Powierzchniowe – spadki nawierzchni od budynku 1,5%. 
W warstwie odsączającej, na głębokości ok. 45,0cm poniżej poziomu posadzki tarasów. 
 
Zestawienie warstw posadzkowych tarasów; 
 
KOSTKA BETONOWA SYSTEMOWA, ATESTOWANA W KOLORZE SZARYM - 6,0cm
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA CEMENTEM (3:1) - 30,0 cm
ŻWIROWA WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - 60,0 cm
PODŁOŻE GRUNTOWE STABILIZOWANE MECHANICZNE WARSTWAMI CO 30 cm - 90,0 cm

Wytyczne wykonania opasek:
Reżim wykonania robót zgodny z wytycznymi wykonania tarasu .

4.2. Docieplenie ścian zewnętrznych od zewnątrz

Projektuje się zastosowanie kompletnej technologii  zgodnie z odpowiednią dla systemu Aprobatą
Techniczną ITB.

Prace przygotowawcze:
Prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Istniejące ściany budynku są w dobrym stanie
technicznym,  z widocznymi   spękaniami. Podłoże do przyklejenia płyt termoizolacyjnych powinno
być wytrzymałe, czyste, związane i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność. Prace
przygotowawcze  obejmują  szczotkowanie,  zmycie  podłoża  oraz  nałożenie  środka  gruntującego
głęboko penetrującego .
W celu sprawdzenia prawidłowości  przygotowania podłoża należy wykonać kontrolne przyklejenie
próbek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 cm x 10,0 cm z warstwą kleju nieprzekraczającą 1,0
cm.  Przy  prawidłowym  przygotowaniu  podłoża  i odpowiedniej,  jakości  kleju,  przy  założeniu,  że
temperatura  otoczenia  wynosi  ok.  20ºC,  a  wilgotność  powietrza  nie  przekracza  60%,  podczas
odrywania po trzech dobach, rozerwanie powinno nastąpić w warstwie izolacji.

Klejenie:
Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża należy stosować zaprawę klejową, zgodnie          z
Aprobatą  Techniczną  ITB.  Materiał  na  płytę  nakładać  metodą  pasmowo-punktową  (ciągłe  pasmo
wzdłuż krawędzi i kilka „placków” we wnętrzu – zachować min. 40% powierzchni sklejenia netto,
przy czym krawędzie muszą być przyklejone w 100%). Masę nakładać tylko na powierzchnię płyt
termoizolacyjnych, nigdy na podłoże. Po nałożeniu kleju na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć
do ściany i docisnąć, aby uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do sąsiednich płyt. Płyty należy
układać w pasach poziomych „na mijankę” z przesunięciem min. 15,0 cm oraz przewiązaniem w
narożach.  Bezwzględnie  należy  unikać  pokrywania  się  naroży  płyt  styropianowych  z  narożami
otworów okiennych  i  drzwiowych.  Po  stwardnieniu  kleju  ewentualne  szczeliny  wypełnić  klinami
styropianu.  W przypadku  wystąpienia  w  warstwie  styropianu  nierówności  i  uskoków  należy  je
zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Pył powstały podczas szlifowania dokładnie usunąć.

Obróbki blacharskie:
Istniejące obróbki blacharskie, należy zdemontować. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy
wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm z uwzględnieniem



projektowanej  grubości  termoizolacji.  Szczególnie  istotnym  jest  bezzwłoczne  (po  przyklejeniu
warstwy  termoizolacyjnej)  wykonanie  blacharki  dachowej.  Wszystkie  obróbki  powinny  być  tak
wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od docelowej powierzchni elewacji min. 40,0 mm.
Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów
blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy.
Parapety zewnętrzne wykonać z PCV w kolorze białym

Instalacja odgromowa:
Zgodnie z projektem branży elektrycznej.

Elementy szczególne:
Montaż zgodnie z  projektami poszczególnych branż.  Instalacja niskoprądowa wg projektu branży
elektrycznej. Podczas przyklejania ocieplenia należy wykonać bruzdy w styropianie na instalację
niskoprądową, umożliwiające swobodne przyklejanie płyt styropianowych do podłoża.
Wszystkie wypukłe narożniki budynku zabezpieczyć listwą narożną z siatką.

Wykonanie warstwy zbrojącej:
Następnym etapem robót jest wykonanie warstwy zbrojącej siatką. Przed wykonaniem tej czynności
należy upewnić  się,  że  powierzchnia  izolacji  podlegająca zbrojeniu jest  odpowiednio  równa.  Do
wykonania warstwy zbrojącej zastosować aprobowaną siatkę z włókna szklanego oraz zaprawę do
zatapiania siatki zgodnie z  Aprobatą Techniczną ITB.
Warstwę zbrojącą wykonać  wtapiając w ułożoną na termoizolacji  świeżą masę  klejową.  Kolejne
wstęgi  siatki  układać  z  zakładem min.  10,0  cm,  a  następnie  bezzwłocznie  zaszpachlować je na
gładko tym samym materiałem, zwracając uwagę na dokładne otulenie siatki i zachowanie stałej
grubości warstwy. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wtopiona, umieszczona pomiędzy 1/3, a
1/2 grubości przekroju warstwy zbrojącej (licząc od zewnątrz). Dodatkowe opaski siatki (25,0 x 35,0
cm) należy nakleić (pod kątem 45º) w narożnikach otworów okiennych i drzwiowych.

Tynk cienkowarstwowy mineralny:
Przygotowując  tynk  do  nakładania  ręcznego,  materiał  z  worka  należy  wsypać  do  wiadra  i
przemieszać  na  sucho  –  w  czasie  transportu  mogła  nastąpić  segregacja  kruszywa.  Następnie,
mieszankę przesypać do pojemnika z wodą     (w proporcjach podanych przez producenta) i mieszać
ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednolitej masy. Rozrobioną masę należy odstawić na 10
minut i ponownie wymieszać. Po przygotowaniu trzeba ją wykorzystać w ciągu ok. 1,5 godziny. W
trakcie pracy powinno się co pewien czas przemieszać masę w celu ujednorodnienia konsystencji.    
Masę należy nakładać na podłoże ręcznie. Wykonanie ręczne polega na naniesieniu tynku w postaci
warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału
należy  ściągnąć  z  powrotem  do  wiadra  i przemieszać.  Otynkowane  ściany  należy  pomalować
dwukrotnie farba silikonową.

Kolor wg palety barw:
ELEWACJA PODKŁAD 1  – zbliżony do jasnozielonego NCS- S 0510-G70Y
ELEWACJA PODKŁAD 2  – zbliżony do ciemnozielonego NCS- S 1040-G50Y
ELEMENTY cokołu  – zbliżony do szarego NCS- S 7005-Y50R
ELEMENTY okładzina z paneli  – zbliżony do zielonego RAL 6017
ELEMENTY STALOWE  – kolor szary RAL 7024

4.3. Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa – ściany zewnętrzne.

Ponieważ  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowe  powierzchniowej  (pionowej)  ściśle  wiąże  się  z
wykonaniem docieplenia ścian, sposób wykonania omówiono w pkt termomodernizacja budynku.



4.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Charakterystykę  energetyczną  obiektu  budowlanego,  opracowano  zgodnie  z  przepisami

dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz sposobu sporządzania i
wzorów  świadectw   ich   charakterystyki   energetycznej   –   zgodnie   z   Rozporządzenie   Ministra
Infrastruktury  – Dz.U. 201 poz. 1240 z dnia 06 listopada 2008. 

Założenia obliczeniowe:
— Strefa klimatyczna III 
— Temperatura powietrza zewnętrznego  tz  = -20 °C,
— Temperatura powietrza wewnętrznego tw = +20 °C.

Obliczenia termiczne dla przegród i bilans ciepła wykonano w programie       Instal - OZC 4,11. 
Budynek  administracyjno  –  biurowy  po  wykonaniu  rozbudowy  i  przebudowy,  ociepleniu  ścian

zewnętrznych, w wyniku przyjętych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych spełniać będzie wymagania
dotyczące racjonalnego wykorzystania energii cieplnej zawarte w przepisach techniczno budowlanych oraz
Polskich Normach.  

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną 
EP = 239,17  kWh/(m2rok)
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (dla budynku referencyjnego wg WT 2008) 
EP = 295,3  kWh/(m2rok)
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię końcową
EK = 131,61 kWh/(m2rok)

4.4.1 Bilans mocy

Obliczeniowe zapotrzebowania na energię:

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie końcowa 
[kWh/(m2rok)]

Nośnik energii Ogrzewanie Ciepła woda
Wentylacja mech.

nawilżanie Chłodzenie
Oświetlenie
wbudowane Suma

Olej 30,93 69,70 7,73 0,00 0,00 108,36

Kolektory 0,00 23,24 0,00 0,00 0,00 23,24

Prąd 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 37,50

 
Podział zapotrzebowania na energię:

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie użytkową 
[kWh/(m2rok)]

 Ogrzewanie Ciepła woda Wentylacja mech.
nawilżanie

Chłodzenie Oświetlenie
wbudowane

Suma

Wartość [kWh/
(m2rok)] 28,52 57,51 7,13 0,00 37,50 130,67

Udział [%] 21,83 44,02 5,46 0,00 28,70 100,00

Roczne  jednostkowe  zapotrzebowanie  na  energie  końcową  [kWh/
(m2rok)]

 Ogrzewanie Ciepła woda Wentylacja mech.
nawilżanie

Chłodzenie Oświetlenie
wbudowane

Suma

Wartość [kWh/
(m2rok)]

30,93 92,94 7,73 0,00 37,50 169,10

Udział [%] 18,29 54,96 4,57 0,00 22,18 100,00



Roczne  jednostkowe  zapotrzebowanie  na  energie  pierwotną  [kWh/
(m2rok)]

 Ogrzewanie Ciepła woda
Wentylacja mech.

nawilżanie Chłodzenie
Oświetlenie
wbudowane Suma

Wartość [kWh/
(m2rok)] 36,42 77,69 12,56 0,00 112,50 239,17

Udział [%] 15,23 32,48 5,25 0,00 47,04 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną
energię:

Uwagi  w  zakresie  możliwości  zmniejszenia  zapotrzebowania  na
energię końcową 
1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku: 

Budynek posiada dobrej jakości (niskie współczynniki przenikania ciepła) ochronę termiczną

2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródła energii: 

Budynek posiada wysokiej  jakości urządzenia zainstalowane w instalacjach wewnętrznych związanych z produkcją
energii.   

3) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku:  

W trakcie eksploatacji budynku zaleca się stosowanie czasowego obniżenia temperatury w pomieszczeniach (obniżenia
nocne, weekendowe, przerwy świąteczne) 

4)  Możliwe  zmiany  ograniczające  zapotrzebowanie  na  energię  końcową  związane  z  korzystaniem  z  ciepłej  wody
użytkowej: 

Budynek posiada wysokiej jakości urządzenia zainstalowane w instalacjach. 

5) Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej: 

4.4.2. Właściwości przegród zewnętrznych
Wszystkie przegrody budowlane, po wykonaniu niezbędnych prac termoizolacyjnych, będą spełniały 
wymogi izolacyjności cieplnej, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Współczynniki przenikania ciepła dla przegród budynku wynoszą:

— dla ścian zewnętrznych U= 0,25 W/m2K,
— dla ścian zewnętrznych fundamentu U= 0,39 W/m2K,
— dla dachu U= 0,22 W/m2K,
— dla okien U = 1,1 W/m2K,
— dla drzwi zewnętrznych U = 1,9

4.4.3. Parametry sprawności energetycznej
Parametry  sprawności  energetycznej  instalacji  ogrzewczych,  wentylacji  oraz  innych  urządzeń

mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego zawarte są w obliczeniach w pkt.4.4.1 

4.4.4. Spełnienie wymagań oszczędności
Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  budowlane  i  instalacyjne  spełniają  wymagania  dotyczące

oszczędności  energii  zawarte w przepisach techniczno –  budowlanych.  Wszystkie użyte materiały  oraz
rozwiązania  budowlane  i  instalacyjne  spełniają  wymagania  określone  z  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 201 poz. 1238).



4.4.5. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO
Teren posesji oraz obiekty nie wpływają na pogorszenie warunków środowiskowych. Nie przewiduje
się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej nadbudowy oraz
obiektów sąsiadujących. 
Odpady komunalne zbierane są do pojemników, a następnie wywożone na składowisko. 
Nie  przewiduje  się  stosowania  specjalnych  środków zabezpieczeń,  a  jedynie  podstawowe,
określone  w  ogólnych  warunkach  bezpieczeństwa  i  higieny pracy. 
Nie przewiduje się wycinki drzewostanu istniejącego na terenie działki.  
Działalność  Inwestora  nie  stwarza  zagrożenia  wystąpienia  poważnych  awarii  oraz  nie  będzie 
powodowała wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
Obiekt wykorzystuje dostarczane media w ilości niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania, 
jednocześnie minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne. 
Nie  ma  konieczności  utworzenia  obszarów  ograniczonego  użytkowania  dla  przedmiotowego 
zamierzenia.
Obszar oddziaływania zamyka się w granicach działki i nie ma wpływu  na działki sąsiednie.

4.4.6. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Na  etapie   projektu   budowlanego  przeprowadzono  analizę   możliwości  racjonalnego
wykorzystania  pod  względem  technicznym,  ekonomicznym  i środowiskowym odnawialnych  źródeł
energii.  

Istniejący  budynek  w  chwili  sporządzania  projektu  posiadał  jedynie  przyłącza:  wodne,
kanalizacyjne,  energetyczne i  telekomunikacyjne.  Nie  planuje się  na tutejszym terenie budowy
pozostałej  infrastruktury  technicznej.  Dostępne  konwencjonalne  nośniki  energii  na  terenie
przedsięwzięcia to: LPG, olej opałowy, drewno, węgiel, prąd elektryczny. Poniżej przedstawiono
analizę  opłacalności  zastosowania  konwencjonalnych  systemów  dla  centralnego  ogrzewania  i
przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Koszty ogrzewania (C.O. + C.W.U.)
Paliwo/
energia

Źródło ciepła Koszt paliwa Wartość opałowa
Spraw
ność

Koszt
ogrzewania

Koszt 1
kWh

Zużycie
paliwa/energii

(całkowity, brut-
to)

(SPF, JAZ)
[zł

brutto/rok]
[zł

brutto/kWh]
LPG kocioł kondensacyjny 2,99 [zł/litr] 6,66 [kWh/litr] 100 [%] 65804 0,45 22008 [litr/rok]
Olej

opało-
wy

kocioł tradycyjny 3,73 [zł/litr] 10,22 [kWh/litr] 90 [%]
59439 0,41 15935

[litr/rok]

kocioł kondensacyjny 3,73 [zł/litr] 10,22 [kWh/litr] 100 [%] 53495 0,36 14342 [litr/rok]

Węgiel
kocioł zasypowy, miało-

wy
564 [zł/tonę] 6,38 [kWh/kg] 65 [%]

19934 0,14 35,34
[ton/rok]

z podajnikiem, "ekogro-
szek"

900 [zł/tonę] 7,22 [kWh/kg] 75 [%]
24361 0,17 27,07

[ton/rok]

Drewno kocioł na drewno - buk 180 [zł/m.p.] 3,80 [kWh/kg] 80 [%] 18290 0,12 101,61 [m.p./rok]

kocioł na pelet 850 [zł/tonę] 5,28 [kWh/kg] 85 [%] 27760 0,19 32,66 [ton/rok]
Energia
elektr.

pompa ciepła - gruntowa 0,65 [zł/kWh] 1,00 [-] 4,0 [-]
23818 0,16 36643

[kWh/rok]

pompa ciepła - powietrz-
na

0,65 [zł/kWh] 1,00 [-] 3,3 [-]
28870 0,20 44416

[kWh/rok]

grzejniki akumulacyjne 0,38 [zł/kWh] 1,00 [-] 1 [-] 55698 0,38 146573 [kWh/rok]

Jak wynika z powyższej tabeli wybrane konwencjonalne system ogrzewania (olej opałowy)
jest jednym z najdroższych. 

Zgodnie  z  zaleceniami  Inwestora,  aby  zastosować  bezobsługowe  źródło  energii,  spośród
dostępnych wybrano najtańsze jakim jest olej opałowy.

Dla obniżenia kosztów ogrzewania zdecydowano się na zastosowanie odnawialnego źródła
energii. 

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, iż na tutejszym terenie potencjalnie najbardziej
racjonalnymi systemami alternatywnego zaopatrzenia w energię i ciepło mogą być pompy ciepła lub
kolektory słoneczne. Przeanalizowano zatem kilka wariantów inwestycji:

OPCJA 1: Nowy kocioł olejowy kondensacyjny + 20 kolektorów słonecznych Vitosol 200-F:



W układzie tym kolektory słoneczne będą częściowo pokrywały zapotrzebowanie budynku na
ciepłą  wodę  użytkową,  zaś  kocioł  olejowy  będzie  służył  do  ogrzewania  budynku,  powietrza
wentylacyjnego oraz podgrzewał c.w.u. gdy kolektory słoneczne nie będą spełniać swojej funkcji.
Kolektory słoneczne pokryją ok. 33% zapotrzebowania na c.w.u. w ciągu roku, co daje oszczędność
roczną ok. 3000 l oleju opałowego tj. ok. 11 000 zł. Podgrzew c.w.u. przez kocioł olejowy  4971 L *
3,72 zł/l = 18 439 PLN rocznie.

Koszty inwestycyjne:
• Kolektory słoneczne 20 szt. 155 549,49 zł brutto,
• Kocioł kondensacyjny olejowy 62 737,75 brutto.

OPCJA 2: Nowy kocioł olejowy kondensacyjny + 2 pompy ciepła powietrze – powietrze Vitocal
350-A 18,5 kW:

W  układzie  tym  2  pompy  ciepła  powietrze  -  powietrze  będą  w  całości  pokrywać
zapotrzebowanie budynku na ciepłą wodę użytkową (podgrzew do temperatury 50ºC), zaś kocioł
olejowy będzie służył do ogrzewania budynku, powietrza wentylacyjnego oraz podgrzewał c.w.u. do
temperatury 60ºC. Koszty eksploatacyjne takiego rozwiązania (przy COP = 3) to 14 478 PLN + dobicie
do 60 ºC olej: 16.554/12 = 1379L * 3,72 zł/l = 5 131 PLN. W sumie 19 609 PLN rocznie. 

Koszty inwestycyjne:
• Pompy ciepła powietrze – powietrze z wyposażeniem: 186 722,73 zł brutto,
• Kocioł kondensacyjny olejowy 62 737,75 brutto.

OPCJA 3: Istniejący kocioł olejowy + pompa ciepła gruntowa Vitocal 300-G BW301.A45
(BW 145) o mocy 45kW:

W układzie tym pompa ciepła gruntowa podgrzewa c.w.u. do temperatury 45 ºC. Koszty
eksploatacyjne takiego rozwiązania (przy COP = 3) to 14 478 PLN + dobicie do temperatury 60 ºC
realizowane jest za pomocą istniejącego kotła olejowego czyli dodatkowo 2069 litrów oleju * 3,72
zł/l = 7 698 PLN. Łącznie koszty eksploatacyjne wyniosą 22 176 PLN rocznie.

Koszty inwestycyjne:
• Solankowa pompa ciepła z wyposażeniem: 100 828,76 zł brutto,
• Odwiert gruntowy 113 m: 8 000,00 zł brutto.

OPCJA
KOSZTY INWE-
STYCYJNE [zł]

ROCZNE KOSZTY 
EKSPLOATACYJ-
NE [zł/rok]

tylko olej opało-
wy

62 737,75 26 056,74

1 (solary) 218 287,24 18 439,00
2 (p.c. pow.) 249 460,48 19 609,00
3 (p.c. grunt) 108 828,76 22 176,00

Na  podstawie  porównania  wybranych  systemów  wynika,  iż  najbardziej  opłacalne  jest
zastosowanie baterii kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Ze względu na
ograniczone  możliwości  finansowe  Inwestora  zdecydowano  się  na  ograniczenie  ilość  kolektorów
słonecznych do 10 szt.  Spowoduje to znaczący spadek kosztów inwestycyjnych,  zaś  opłacalność
zastosowania kolektorów słonecznych pozostanie na podobnym poziomie.



5. PARAMETRY PROJEKTOWE BUDYNKU.

Powierzchnia zabudowy – istniejących budynków 162,99 m2 4,48%

Powierzchnia zabudowy – po rozbudowie 591,44 m2 16,27%

Powierzchnia użytkowa 501,50 m2

Kubatura 2482,2 m3

Ilość kondygnacji 1

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III

Wysokość budynku 4,45 m

Szerokość elewacji frontowej 25,80 m

Długość elewacji bocznej 32,54 m

5.1 Zestawienie pomieszczeń.

PRZYZIEMIE

NR
POM FUNKCJA

POW.
[m2]

WYS.
[m]

KUBATURA
[m3]

WYKOŃCZENIE
PODŁOGI WYKOŃCZENIE ŚCIAN

1 2 3 4 5 6 7

0-01 Hol 5,21 2,7 14,07 Płytki ceramiczne Farba zmywalna

0-02 Korytarz 38,84 2,7 104,87 Płytki ceramiczne Farba zmywalna

0-03 Sekretariat 19,05 2,7 51,44 Płytki ceramiczne Farba emulsyjna

0-04 Prezes 17,75 2,7 47,93 Płytki ceramiczne Farba emulsyjna

0-05 Prokurent 16,21 2,7 43,77 Płytki ceramiczne Farba emulsyjna

0-06 ZGZK 9,34 2,7 25,22 Płytki ceramiczne Farba emulsyjna

0-07 ZGZK 9,38 2,7 25,33 Płytki ceramiczne Farba emulsyjna

0-08 Aneks kuchenny 7,43 2,7 20,06 Płytki ceramiczne Farba zmywalna, 
+ fartuch z płytek cerm. 1 m2

0-09 Sala konferencyjna
do 50 os.

49,04 3,0 147,12 Płytki ceramiczne Farba emulsyjna

0-10 Wagowy + BOK 13,74 2,7 37,1 Płytki ceramiczne Farba emulsyjna

0-11 Księgowość 17,03 2,7 45,98 Płytki ceramiczne Farba emulsyjna

0-12 Kadrowa 11,37 2,7 30,7 Płytki ceramiczne Farba emulsyjna

0-13 Radca prawny 11,46 2,7 30,94 Płytki ceramiczne Farba emulsyjna

0-14 Główny technik 10,27 2,7 27,73 Płytki ceramiczne Farba emulsyjna

0-15 Kierownik 10,26 2,7 27,7 Płytki ceramiczne Farba emulsyjna



0-16 WC 7,77 2,7 20,98 Płytki ceramiczne Płytki ceram do wysokości 205 cm,
powyżej farba emulsyjna

0-17 WC 7,60 2,7 20,52 Płytki ceramiczne Płytki ceram do wysokości 205 cm,
powyżej farba emulsyjna

0-18 Jadalnia 29,32 2,7 79,16 Płytki ceramiczne Farba zmywalna

0-19 Aneks kuchenny 4,70 2,7 12,69 Płytki ceramiczne Farba zmywalna, 
+ fartuch z płytek cerm. 1 m2

0-20 Pom. pomocnicze 7,30 2,7 19,71 Płytki ceramiczne Farba zmywalna

0-21 Korytarz 49,53 2,7 133,73 Płytki ceramiczne
Farba zmywalna, w strefie 
ochronnej do wysokości 205 cm 
płytki ceramiczne

0-22 Kotłownia 20,43 3,4 69,46 Płytki ceramiczne Płytki ceram do wysokości 205 cm,
powyżej farba emulsyjna

0-23 Magazyn oleju 7,14 3,4 24,28 Płytki ceramiczne Płytki ceram do wysokości 205 cm,
powyżej farba emulsyjna

0-24 Pom. gospodarcze 
+ mag. odzieży

4,06 2,7 10,96 Płytki ceramiczne Farba zmywalna

0-25 Szatnia czysta 
KOBIETY

9,17 2,7 24,76 Płytki ceramiczne Farba zmywalna

0-26 Umywalnia 
KOBIETY

8,95 2,7 24,17 Płytki ceramiczne Płytki ceram do wysokości 205 cm,
powyżej farba emulsyjna

0-27 Szatnia brudna 
KOBIETY

8,53 2,7 23,03 Płytki ceramiczne Farba zmywalna

0-28 Szatnia brudna 
MĘŻCZYZN

28,23 2,7 76,22 Płytki ceramiczne Farba zmywalna

0-29 Umywalnia 
MĘŻCZYZN

23,94 2,7 64,64 Płytki ceramiczne Płytki ceram do wysokości 205 cm,
powyżej farba emulsyjna

0-30 Szatnia brudna 
MĘŻCZYZN

28,23 2,7 76,22 Płytki ceramiczne Farba zmywalna

0-31 Sień 3,35 2,7 9,05 Płytki ceramiczne Farba zmywalna

0-32 Sień 5,29 2,7 5,45 Płytki ceramiczne Farba zmywalna

 SUMA 499,92  1374,96   

5.2 Funkcje pomieszczeń.

Celem  wykonania  rozbudowy  i  modernizacji  istniejącego  budynku  jest  jego  rozszerzenie
funkcjonalności  oraz  rozbudowanie  dotychczasowej  funkcji  w  budynku.  Budynek  funkcjonalnie
podzielony jest na dwie części które połączone są wspólnym korytarzem. W części biurowej znajdują
się  pomieszczenia typowo biurowe dla kierownictwa Składu odpadów oraz dla  obsługi  petentów.
Część pracownicza połączona jest z częścią biurową wspólnym korytarzem. 

Strefa ogólnodostępna
W skład strefy ogólnodostępnej wchodzi hol, korytarz oraz pomieszczenia dostępne dla petentów i
służące  obsłudze mieszkańców. Pośrednio dostęp zapewniony jest  również do  pomieszczeń biura
prezesa i prokurenta jednak przez pomieszczenie sekretariatu. 

Sanitariat dla niepełnosprawnych
Na parterze zaprojektowano ogólnodostępny sanitariat dla petentów który przystosowany jest do
obsługi osób niepełnosprawnych. Sanitariaty dostępne są bezpośrednio z korytarza.

Sanitariaty dla personelu.
Na parterze zaprojektowano sanitariaty dla personelu. Sanitariat dla niepełnosprawnych obsługuje
również pracowników w części biurowej budynku. 

Pomieszczenia biurowe
Na prawo od głównego wejścia zaprojektowano pokoje biurowe dostępne bezpośrednio z korytarza.



W skład pomieszczeń biurowych wchodzą : pokój księgowej, pokój kadrowej, pokój radcy prawnego,
pokój głównego technika. Dla części biurowej przewidziano aneks kuchenny który obsługuje jedynie
pracowników biurowych oraz przyległą salę konferencyjną dla maksymalnie 50 osób. 

Sala konferencyjna
Na  lewo  od  wejścia  głównego  zaprojektowano  salę  konferencyjną  dla  maksymalnie  50  osób.  W
pobliżu znajduje się aneks kuchenny który również może obsługiwać gości znajdujących się w sali
konferencyjnej. 

Pomieszczenia pracownicze – szatnie , umywalnie
W części  pracowniczej  znajdują  się  szatnie  brudne  i  czyste  wraz  z  umywalniami  oddzielne  dla
mężczyzn  i  kobiet.  Ilość  pracowników  ustalono  na  60  (mężczyźni)  +  10  (kobiety).  W  szatniach
znajdują  się  szafki  na  ubrania  z  wysuwaną  ławeczką  na  wysokości  34  cm.  Z  korytarza  –
pomieszczenie 0-21 dostępna jest wydzielona strefa w której znajduje się myjka obuwia ochronnego
oraz wieszaki na ścianach na odzież ochronną. Układ komunikacyjny dla pracowników obsługujących
składowisko wymusza użytkowanie śluzy na odzież ochronną, szatni brudnej, oraz przejście przez
umywalnie a następnie przez szatnię czystą. Pracownicy pracują w systemie dwuzmianowym. 
Dla pracowników zaprojektowano jadalnię wraz z aneksem kuchennym

Pomieszczenia gospodarcze
Zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze dla ekipy sprzątającej.

6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Budynek niski H = 4,45 m - N
Kategoria zagrożenia ludzi ZL III
Klasa odporności pożarowej - D
Niniejszy projekt powstawał w uzgodnieniu w rzeczoznawca do spraw ochrony przeciwpożarowej.

Główne założenia.
Budynek o łącznej powierzchni użytkowej 591,44 m2. Zgodnie z § 209 rozporządzenia [1] budynek
użyteczności  publicznej  zalicza  się  do  kategorii  zagrożenia  ludzi  ZL  III.  W  budynku  nie  ma
pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  w  grupach  powyżej  50  osób.  Ogólnie  budynek
przeznaczony  jest  dla  maksymalnie  50  osób  z  zewnątrz  oraz  36  pracowników  składowiska  na
pierwszej zmianie i 17 pracowników składowiska na drugiej zmianie a także 11 osób/pracowników
administracyjnych. W budynku nie występują strefy i pomieszczenia zagrożenia wybuchem.

Budynek  jest  parterowy  bez  komunikacji  pionowej  .  Strefy  pożarowe  oddzielone  są  ścianą
oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 i REI60, drzwiami EI60 i EI30 w pomieszczeniach kotłowni i
magazynu oleju.

Klasa  odporności  pożarowej  budynku  oraz  klasa  odporności  ogniowej  i  stopień
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku

NAZWA ELEMENTU Wymagana klasa
odporności ogniowej

Nazwa zastosowanych elementów

Ogólna konstrukcja nośna R60 Ściana murowane
Ściany zewnętrzne REI30 Ściany z cegły lub gazobetonu
Ściany wewnętrzne EI15 Ściany z cegły lub gazobetonu gr. 12 i 24 cm

Stropodach RE15 Płyta żelbetowa kryta płytami korytkowymi

Warunki ewakuacji

Długość  przejść  ewakuacyjnych  od  najdalszego  miejsca  w  pomieszczenia  do  wyjścia  na  drogę
ewakuacyjną  nie  przekracza  40m.  Szerokość  przejść  ewakuacyjnych  w  pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi jest większa od 0,9m.
Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne od strony północnej, zachodniej oraz wschodniej otwierają
się na zewnątrz i ich szerokość nie jest mniejsza niż 1,2m – patrz zestawienie drzwi.
Na drodze ewakuacyjnej poziomej (korytarze) obudowy ścian spełniają klasę odporności ogniowej
EI15  i  wykonane  są  z  materiałów  niepalnych.  Na  korytarzach  zaprojektowano  oświetlenie



ewakuacyjne.

Sposób zabezpieczenia instalacji użytkowych.

Standardowe. Budynek wyposażony jest w instalację odgromową. 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych

W  budynku  znajdować  będą  się  gaśnice  GP4  sztuk  2  i  gaśnica  GP6  –  1.  W  budynku  nie  ma
konieczności  montażu  hydrantów wewnętrznych.   Na  zewnątrz  budynku  znajduje  się  hydrant  w
odległości nie przekraczającej 75 m.

7. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

8. WPŁYW INWESTYCJI NA EKSPLOATACJĘ GÓRNICZĄ

Budynek nie wpływa na eksploatację górniczą.

9. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Obszar oddziaływania zamyka się w granicach działki i nie ma wpływu  na działki sąsiednie.

10. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek  dostępny  dla  osób  niepełnosprawnych  pod  względem  szerokości  otworów  drzwiowych,
komunikacji  oraz  podjazdów  do  poziomu  zera  budynku.  W  parterze  przystosowano  toalety
ogólnodostępne do używania przez osoby niepełnosprawne. 

 11.  UWAGI KOŃCOWE

11.1. Wszystkie  prace  budowlane  należy  prowadzić  zgodnie  z  projektem  oraz Szczegółową  
Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót.  Wszystkie  użyte  materiały  muszą  
posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawą o 
wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobów powinny posiadać aktualne dokumenty  
dopuszczające  do  obrotu  i  stosowania  w budownictwie.  Do  rozpoczęcia  robót  można  
przystąpić  dopiero  po  skompletowaniu  dokumentów potwierdzających  zgodność  użytych  
materiałów z obowiązującymi przepisami.

 
11.2. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych.

11.3. Prace budowlane należy realizować zgodnie z warunkami technicznymi wykonania          
i odbioru robót budowlanych.

11.4. Ze względu na charakter budynku i niedostępność wszystkich elementów dla zbadania 
ich na etapie projektowania konieczna jest ścisła współpraca wykonawcy z 
inspektorem  nadzoru i projektantem w czasie realizacji zadania



BIOZ - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; określa się następujący plan
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowy  zakres  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, dla inwestycji.

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku użyteczności publicznej. Prace prowadzone będą na
działkach nr 149, 150, 151 i 152 ; Ul. Polna 87 87-810 Służewo OBRĘB SŁUŻEWO, województwo kujawsko -
pomorskie.

Do zakresu zamierzenia inwestycyjnego należy:
- wykonanie przyłączy sieci infrastruktury,
- rozbudowa budynku,

W zakres robót przewidzianych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego wchodzą m.in.:
- wykonanie wykopów,
- wykonanie fundamentów,
- wykonanie elementów konstrukcyjnych wylewanych, żelbetowych 
- wykonanie elementów konstrukcyjnych stalowych,
- roboty murarskie,
- montaż okien i drzwi,
- wykonanie izolacji termicznej ścian i pokrycia dachu,
- wykonanie okładzin ścian,
- wykonanie ścian działowych,
- roboty wykończeniowe (posadzki, ślusarka wewnętrzna i drzwi wewnętrzne okładziny ścienne, etc.),
- montaż systemów instalacyjnych, w tym:
- wodno – kanalizacyjnych,
- wentylacji, ogrzewania,
- instalacji elektrycznych,
- wykonanie nawierzchni drogowych,
- nasadzenia zieleni.

2. Istniejące obiekty budowlane.

Teren przeznaczony pod inwestycję jest w chwili obecnej  zagospodarowany. Obecnie znajduje się na nim jeden
budynek murowany objęty przebudową i rozbudową.

3. Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
przy realizacji obiektu mogą wystąpić zagrożenia m.in. związane ze szczegółowym zakresem robót budowlanych,
o których mowa w Art.21a, ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., z późn. zmianami, a ujętych w §6 Rozporządzenia
Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. .a w szczególności:

- wykonywanie wykopów o głębokości większej niż 3,0 m (dla wykopów o ścianach pionowych do 1,5 m),
- wykonywanie prac związanych z ryzykiem upadku z wysokości powyżej 4,0 m,
- wykonywanie robót przy użyciu dźwigów.

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać zagospodarowanie terenu budowy
co najmniej w zakresie:

a) doprowadzenia energii elektrycznej,
b) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
c) zgromadzenia potrzebnych narzędzi i sprzętu,
d) usytuowania maszyn budowlanych,
e) urządzenia składowisk materiałów.

Strefę  niebezpieczną  (miejsca  niebezpieczne),  w  której  istnieje  źródło  zagrożenia  np.  z  powodu  możliwości
spadania z góry przedmiotów lub materiałów,  należy ogrodzić.  Zakres obszaru zależny jest  od postępu prac.
Strefa  niebezpieczna  powinna  zostać  odgrodzona  deskowaniem   na  stojakach  albo  kolorową  taśmą
zabezpieczającą. Przebywanie w strefie niebezpiecznej przez pracowników jest kategorycznie zabronione.
Dla pojazdów używanych w trakcie  wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć  i  oznakować miejsca
postojowe na terenie budowy lub w bezpośrednim jej pobliżu. Teren budowy powinien być zamknięty w sposób
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.



Składowiska  mas  ziemnych  z  wykopów  należy  wykonać  w  sposób  wykluczający  możliwość  wywrócenia,
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych materiałów.
Budowa  powinna  być  wyposażona  w sprzęt  niezbędny  do  gaszenia  pożarów.  Ilość  i  rozmieszczenie  gaśnic
przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

W trakcie prowadzenia robót niezbędne jest stosowanie barier ochronnych oraz indywidualnego sprzętu ochronnego. Pra-
cownicy winni być zabezpieczeni pasami i linami. 

Na terenie  planowanej  inwestycji  nie  występują  elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wykończeniowe prace  wewnętrzne  –  prace murarskie  ścianek  działowych,  prace  glazurnicze  i  malarskie  nie
przewidują zagrożenia zawodowego i wypadkowego.

4.  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót
budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Pracownicy  powinni  zostać  poddani  instruktażowi  przed  rozpoczęciem  robót  na  stanowisku  pracy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami i normami jednostki prowadzącej prace budowlane.
Pracownicy wykonujący roboty winni przejść szkolenie wstępne ogólne bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instruktaż
ogólny do wykonywania określonych robót.

Przewody  elektryczne  zasilające  urządzenia  mechaniczne  powinny  być zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi,  a  ich  połączenia  z  urządzeniami  mechanicznymi  wykonane  w  sposób  zapewniający
bezpieczeństwo  pracy  osób  obsługujących  takie  urządzenia.  Dokonywane  naprawy  i  przeglądy  urządzeń
elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i
obsługiwane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  spełniać  wymagania  określone w przepisach  dotyczących
systemu oceny zgodności.

5.  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Biorąc pod uwagę zakres wykonywanych robót, kubaturę obiektu, zagrożenia występujące podczas realizacji  -
wymagają one, przed przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego, po opracowaniu technologii wykonania
robót budowlanych, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dn.23.06.2003 (Dz.U. Nr120, poz.1126).
Plan winien być  opracowany przez kierownika budowy bądź inną  uprawnioną osobę i  winien  zawierać  dane
zgodnie z §3.1 przywołanego rozporządzenia.

Pracownicy  wykonujący  roboty  winni  przejść  szkolenie  wstępne  ogólne  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz
instruktaż ogólny do wykonywania określonych robót.  Pracownicy powinni  zostać poddani instruktażowi  przed
rozpoczęciem robót na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami jednostki prowadzącej
prace  budowlane.  W  trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych,  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót
szczególnie niebezpiecznych, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu BHP.
Przy prowadzeniu prac budowlanych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i
ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych muszą być zaznajomieni z ich zakresem.

Instruktaż pracowników powinien objąć:
- szkolenie pracowników w zakresie bhp,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia robocze-

go.

Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne
ogólne  („instruktaż  ogólny")  przechodzą  wszyscy  nowo  zatrudniani  pracownicy  przed  dopuszczeniem  do
wykonywania  pracy.  Obejmuje  ono  zapoznanie  pracowników  z  podstawowymi  przepisami  bhp  zawartymi  w
Kodeksie pracy,  w układach zbiorowych pracy i  regulaminach pracy,  zasadami bhp obowiązującymi w danym
zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż
stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w
okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe



w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w
formie instruktażu nie rzadziej  niż raz na 3 -lata, a na stanowiskach pracy,  na których występują szczególne
zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. 

Na  terenie  budowy  powinny  być  udostępnione  pracownikom  do  stałego  korzystania,  aktualne  instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego  wykonywania  danej  pracy,  czynności  do  wykonywania  po  jej  zakończeniu  oraz  zasady
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie  wolno  dopuścić  pracownika  do  pracy,  do  której  wykonywania  nie  posiada  wymaganych  kwalifikacji  lub
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

6.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom   wynikającym  z
wykonywania robót budowlanych.

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie
przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania  bezpośrednich  zagrożeń  dla  życia  lub  zdrowia
pracowników.

Przyczyny powstawania wypadków przy pracy:
- niewłaściwa ogólna organizacja pracy,
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
- niewłaściwe polecenia przełożonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy,
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich,
- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy,
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska
pracy,

- dbać o bezpieczny i  higieniczny stan pomieszczeń pracy i  wyposażenia technicznego, a także o
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu zapewnienie organizacji pracy i
stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem
czynników szkodliwych i uciążliwych. 

Kierownik  budowy  powinien  podjąć  stosowne  środki  zapewniające  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych mogących wystąpić zagrożeń, m.in.:
- należy wyznaczyć i oznakować drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego, pojazdów i maszyn budowlanych,
- w miejscach kolizyjnych należy wprowadzić oznaczenia ostrzegawcze,
- należy wyznaczyć i oznaczyć drogi ewakuacyjne,
- na czas przeprowadzania robót budowlanych należy wykonać wygrodzenie strefy placu budowy,
- należy wykonać zabezpieczenia ochronne wykopów,
- w strefach pracy dźwigu oraz innego ciężkiego sprzętu budowlanego należy wykonać zabezpieczenia taśmami

określającymi zasięg strefy zagrożenia,
- na krawędziach stropów, do czasu wykonania ścian zewnętrznych należy wykonać balustrady ochronne,
- pracownicy przeprowadzający prace i montaż elementów na wysokości powinni być wyposażeni we właściwy

sprzęt zabezpieczający,
- na terenie budowy należy wyznaczyć i odpowiednio oznakować miejsca ze sprzętem gaśniczym.

W  razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników  osoba  kierująca,
pracownikami  obowiązana jest  do  niezwłocznego wstrzymania  prac  i  podjęcia  działań  w celu  usunięcia  tego
zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie
robocze,  zgodnie  z  tabelą  norm przydziału  środków ochrony indywidualnej  oraz odzieży i  obuwia  roboczego
opracowaną  przez  pracodawcę.  Środki  ochrony  indywidualnej  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i  bezpieczeństwa



użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np.
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować
pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

7. Wybrane przepisy dotyczące wykonywanych prac budowlanych:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami oraz z 2007 r.
Nr 127, poz. 880) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i roz-
biórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r.
Nr 181, poz. 1288) 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zmianami oraz z 2001 r.
Nr 37, poz. 451) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpie-
czeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami z 2005 r. Nr116, poz. 972) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych  i  drogowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zmianami Nr 82, poz. 930) 

- rozporządzenie  Ministrów  Pracy  i  Opieki  Społecznej  oraz  Zdrowia  z  dnia  20  marca  1954 r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. Nr 15, poz. 58)
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- zamurowania
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Aneks kuchenny
0-19

A: 4,70 m2

Księgowość
0-11

A: 17,03 m2

Jadalnia
0-18

A: 29,32 m2

Aneks kuchenny
0-08

A: 7,43 m2

Kadrowa
0-12

A: 11,37 m2

Radca prawny
0-13

A: 11,46 m2

Główny technik
0-14

A: 10,27 m2

Kierownik
0-15

A: 10,26 m2

Magazyn oleju
0-23

A: 7,14 m2

Pom. pomocnicze
0-20

A: 7,29 m2

WC
0-16

A: 7,77 m2

WC
0-17

A: 7,60 m2

ZGZK
0-06

A: 9,34 m2
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0-24

A: 4,06 m2

Szatnia brudna K
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0-25
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0-21
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A: 5,29 m2
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0-03
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Umywalnia M
0-29

A: 23,94 m2

Umywalnia K
0-26

A: 8,95 m2
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0-31

A: 3,35 m2
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Kadrowa

Radca prawny
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5,21
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19,05

17,75

16,21

9,34

9,38

7,43

49,04

13,74

17,03

11,37

11,46

10,27

10,26

7,77

7,60

29,32

4,70

7,30

49,53

20,43

7,14

4,06

9,17

8,95

8,53

28,23

23,94

28,23

3,35

5,29

499,92 m2

m3

13,96

104,88

51,43

47,76

43,66

25,23

25,32

20,05

146,75

37,10

45,97

30,70

30,94

27,72

27,71

20,99

20,52

79,09

12,64

19,62

133,46

68,71

24,28

10,96

24,76

24,06

23,03

76,22

64,45

76,22

8,97

14,20

1 381,36 m3

Obwód

925

5 260

2 012

1 746

1 792

1 274

1 244

1 132

2 919

1 492

1 720

1 364

1 364

1 304

1 304

1 166

1 544

2 456

906

1 130

6 783

1 979

1 130
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1

1

1

1

2
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4

13

6

9
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1

1

2

2

1

1

1

3
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1

2

2
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Wymiary
skrzydła

150x225

130x225

130x225

90x200

90x200

90x200

90x200

90x200

80x200

100x200

80x200

80x200

100x225

100x200

332x307

---

125x225

125x225

100x200

198x234

368x234

168x234

Wymiary otworu
w ścianie

160x230

140x230

140x230

100x205

100x205

100x205

100x205

100x205

90x205

110x205

90x205

90x205

110x230

110x205

338x310

---

140x235
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115x207

210x240

380x240

180x240

OKNA - zestawienie

ID

O1

O1i

O2

O3

O4

O5

O6

Ow1

Kondygnacja

PRZYZIEMIE

PRZYZIEMIE

PRZYZIEMIE

PRZYZIEMIE
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PRZYZIEMIE

PRZYZIEMIE

PRZYZIEMIE

Ilość

1

8

5

1

1

1

5

1

Szerokość

145

145

120

120

120

270

150

80

Wysokość

145

145

145

200

230

80

70

180

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

UWAGA:
1. wszytskie rysunki należy rozpatrywał łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi
2. posadowienie istniejących elementów przyjęto z dokumnetacji archiwalnej,
    przekazanej przez inwestora
3. w przypadku wystąpienia znaczących różnic wymiarów w istniejących elmentach
    konstrukcyjnych należy skonsultować zmiany z kierownikiem budowy i projektantem
4. projekt nie zawiera szczegółowych elmentów wykończenia oraz mocowania elemntów,
5. projekt nie zawiera elemnetów wyposażenia wnętrz, a aranżacja pomieszczeń jest
    wykonana jedynie do określenia ilości osób mogacych przebywać w obiekcie,
6. stalową wiatę na zewnatrz z przeszkleniem należy zaprojektować konstrukcyjnie - rysunki konstrukcyjne,
7. projket nie zawiera informacji o sposobie rozmontowania i ponownego montażu istniejącej wiaty drewnianej,
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+3,73

+4,17 +3,77

+3,77

+4,08

+4,21

+3,79
+4.20

+4.20

+4.20

+4.20

+2.60

A A

szklany daszek
zamocowany do konstrukcji stalowej

zadaszenie na wejściem
konstrukcja stalowa
szyba hartowana

zadaszenie na wejściem
konstrukcja stalowa
szyba hartowana

zadaszenie na wejściem
konstrukcja stalowa
szyba hartowana

zadaszenie tarasu do rekonstrukcji

kanały wentylacyjne SHIEDEL obudowane

kanały wentylacyjne SHIEDEL obudowane

RD 150RS 120 RS 120

RS 120 RD 150

RD 150

RD 150

RS 120RS 120

RS 120

UWAGA:
istniejący strop - płyta żelbetowa - kanałowa
na podstawie archiwalnej dokumentacji

Nowoprojektowany strop opart na istniejącej ścianie osłonowej
detal wg. teczki konstrukcja

Nowoprojektowany strop opart na istniejącej
ścianie osłonowej
detal wg. teczki konstrukcja

Nowoprojektowany strop opart na istniejącej ścianie osłonowej
detal wg. teczki konstrukcja

5
%

5
%

5
%

5
%

5%

5%

konstrukcja zadaszenia
ze szklanym zadaszeniem
element poza opracowaniem

UWAGA:
1. wszytskie rysunki należy rozpatrywał łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi
2. posadowienie istniejących elementów przyjęto z dokumnetacji archiwalnej,
    przekazanej przez inwestora
3. w przypadku wystąpienia znaczących różnic wymiarów w istniejących elmentach
    konstrukcyjnych należy skonsultować zmiany z kierownikiem budowy i projektantem
4. projekt nie zawiera szczegółowych elmentów wykończenia oraz mocowania elemntów,
5. projekt nie zawiera elemnetów wyposażenia wnętrz, a aranżacja pomieszczeń jest
    wykonana jedynie do określenia ilości osób mogacych przebywać w obiekcie,
6. stalową wiatę na zewnatrz z przeszkleniem należy zaprojektować konstrukcyjnie - rysunki konstrukcyjne,
7. projket nie zawiera informacji o sposobie rozmontowania i ponownego montażu istniejącej wiaty drewnianej,
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poziom posadowienia nowoprojektowanych ław fundamnetowych
wg. projketu konstrukcyjnego

okładzina panelowa
aluminium na ruszcie wpuszconym
kolor grafitowy

poziom posadowienia nowoprojektowanych ław fundamnetowych
wg. projketu konstrukcyjnego

daszek w konstrukcji stalowej
z szybą hartowaną

okładzina z paneli
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gzyms do skucia

UWAGA:
nie naruszyć struktury wieńca

gzyms do skucia

UWAGA:
nie naruszyć struktury wieńca

istniejące fundamnety
na podstawie przekazanej dokumnetacji archiwalnej

istniejące fundamnety
na podstawie przekazanej dokumnetacji archiwalnej

istniejące fundamnety
na podstawie przekazanej dokumnetacji archiwalnej

Istniejący strop z płyty kanałowej 24 cm
na podstawie przekazanje dokumnetacji archiwalnej

warstwy dachowe do usunięcia i zastąpienia termoizolacyjną

istniejąca ściana

istniejąca ściana
istniejąca ściana

uzypełnienie - żelbetowe
pomiędzy istniejącą płytą żelbetową
a nowoprojektowanym stropem

poziom posadowienia nowoprojektowanych ław fundamnetowych
wg. projketu konstrukcyjnego poziom posadowienia nowoprojektowanych ław fundamnetowych

wg. projketu konstrukcyjnego

poziom posadowienia nowoprojektowanych ław fundamnetowych
wg. projketu konstrukcyjnego

okładzina panelowa
aluminium na ruszcie wpuszconym
kolor grafitowy

obróbka blacharska

Stn

St2

St3
St2

St1 Stn

3
2
5

1
3
0

St1 - podłoga na gruncie - istniejąca

- nowa warstwa wykończeniowa
- posadzka 5cm - istniejąca
- styropian 3 cm - istniejąca
- 1 papa na lepiku - istniejąca
- chudy beton 10 cm - istniejąca
- grunt rodzimy

Stn - podłoga na gruncie

- terakota
- lichta betonowa 5cm
- ocieplenie 15 cm - styropian EPS1000
- papa termozgrzewalna na zakład
- podkład betonowy C8 - 10cm
- piasek zagęszczony 30cm
- grunt rodzimy

St2 - stropodach niewentylowany

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- papa termozgrzewalna podkładowa
- Izolacja Rockwool DACHROCK SP - spadkowa
- Izolacja Rockwool MONROCK 10cm
- paroizolacja
- strop - płyta żelbetowa
- pustka powietrzna
- izolacja termiczna - wełna 10 cm
- paroizolacja
- strop podiweszony / Armstrong

St3 - stropodach niewentylowany

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- papa termozgrzewalna podkładowa
- Izolacja Rockwool DACHROCK SP - spadkowa
- Izolacja Rockwool MONROCK 10-50 cm (wyrównanie poziomu)
- paroizolacja
- strop - płyta żelbetowa
- pustka powietrzna
- izolacja termiczna - wełna 10 cm
- paroizolacja
- strop podiweszony / Armstrong

UWAGA:

1. wszytskie rysunki należy rozpatrywał łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi
2. posadowienie istniejących elementów przyjęto z dokumnetacji archiwalnej,
    przekazanej przez inwestora
3. w przypadku wystąpienia znaczących różnic wymiarów w istniejących elmentach
    konstrukcyjnych należy skonsultować zmiany z kierownikiem budowy i projektantem
4. projekt nie zawiera szczegółowych elmentów wykończenia oraz mocowania elemntów,
5. projekt nie zawiera elemnetów wyposażenia wnętrz, a aranżacja pomieszczeń jest
    wykonana jedynie do określenia ilości osób mogacych przebywać w obiekcie,
6. stalową wiatę na zewnatrz z przeszkleniem należy zaprojektować konstrukcyjnie - rysunki konstrukcyjne,
7. projket nie zawiera informacji o sposobie rozmontowania i ponownego montażu istniejącej wiaty drewnianej,

Przekrój B-B

Przekrój A-A
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zadaszenie na konstrukcji stalowej
kolor RAL 7024 kanały wentylacyjne SHIEDEL

kanały wentylacyjne SHIEDEL

obudowa - panele drewnopodobne
kolor zbliżony do orzecha

zadaszenie na konstrukcji stalowej

obudowa - panele drewnopodobne
kolor zblizony do orzecha

tynk cienkowarstwowy
zbliżony do NCS S 0510-G70Y

tynk cienkowarstwowy
zbliżony do NCS S 0510-G70Y

obudowa panele aluminiowe
RAL 6017
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obudowa - panele drewnopodobne
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szkło malowane
RAL 7012
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drewniana konstrukcja wiaty
do przeniesienia

zadaszenie na konstrukcji stalowej
kolor RAL 7024

zadaszenie na konstrukcji stalowej
kolor RAL 7024

zadaszenie na konstrukcji stalowej
kolor RAL 7024

tynk cienkowarstwowy
zbliżony do NCS S 0510-G70Y

tynk cienkowarstwowy
zbliżony do NCS S 0510-G70Yobudowa - panele drewnopodobne
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obudowa - panele drewnopodobne
kolor zbliżony do orzecha

obudowa - panele drewnopodobne
kolor zbliżony do orzecha

tynk cienkowarstwowy
zbliżony do NCS S 1040-G50Y
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Elewacja ogrodowa
elewacja zachodnia

Elewacja frontowa
elewacja wschodnia
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do przeniesienia
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obudowa - panele drewnopodobne
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kolor zbliżony do orzecha

tynk cienkowarstwowy
zbliżony do NCS S 0510-G70Y
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sygnakizator napełnienia
zbiornika oleju + wlew oleju

Elewacje boczne
elewacja południowa

Elewacje boczne
elewacja północna
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ID O1 O1i O2 O3 O4 O5 O6 Ow1

Wysokość 145 145 145 200 230 80 70 180

Szerokość 145 145 120 120 120 270 150 80

WIDOK

- okna PCV, kolor biały
- wymiar dopasować do
  istniejącej stolarki O1i

- istniejące okno PCV
  do przeniesienia

- okna PCV, kolor biały
- napowietrzanie higroskopowe

FIX

- okno PCV , kolor biały
- szyba bezpieczna
- okno typu FIX
- szyba grafitowa, półrefleks

- okno PCV kolor biały,
- funkcja przewietrzania
- nawiewnik higroskopowy

- okno PCV , kolor biały - okna PCV, kolor biały - okno PCV, kolor biały
- naświetle pośrednie
  korytarza
- okno typu fix
- szyba bezpieczna

FIX

Ilość 1 8 5 1 1 1 5 1

Zestawienie Okien

90 90

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

oznaczenie na rysunku

wymiary

w  świetle muru

zewnętrzny

wymiar ościeżnicy

parter

UWAGI:

SCHEMAT:

So

Ho

S

H

D1

230

160

209

100

D3

1 9

rodzaj skrzydeł -

wg danych producenta

wg danych producenta

- drzwi na drodze ewakuacyjnej
- naświetle boczne rozwierane
- drzwi zewnętrzne PCV
- kolor : biały
- przeszklenie - szyba bezpieczna
  klasa 01 (ochrona przed
  rozbiciem i zranieniem)
- 3 blokady antywyważeniowe
- 3 łożyskowane zawiasy na
  każde skrzydło
- 3 bolce natywyważeniowe
- odporność na włamanie klasy C
- drzwi z samozamykaczem

wg danych producenta

wg danych producenta

L P

4

209

100

D4o

1

wg danych producenta

wg danych producenta

- drzwi płytowe HDF w laminacie
- laminat CPL gr. 05, mm
- kolor: biały
- kratka wentylacyjna o
  pow.czynnej 0,022 m2
- 3 zawiasy czopowe wkręcane,
- zawiasy 180
- zamek jednopunktowy
  wpuszczany
- klamka : chrom szczotkowany

L P

-

D8

209

110

-

- drzwi p.poż EI 60
- drzwi stalowe
- kolor: orzech
- 3 łożyskowane zawiasy na
  każde skrzydło
- drzwi wyposażone
   w samozamykacz

L P

wg danych producenta

wg danych producenta

1

209

100

D4

wg danych producenta

wg danych producenta

- drzwi płytowe HDF w laminacie
- laminat CPL gr. 05, mm
- kolor: orzech
- 3 zawiasy czopowe wkręcane,
- zamek jednopunktowy
  wpuszczany
- klamka : chrom szczotkowany

L P

6 9

wg danych producenta

230

D1

140

2

-

wg danych producenta

- drzwi na drodze ewakuacyjnej
- naświetle boczne rozwierane
- drzwi zewnętrzne PCV
- kolor : biały
- przeszklenie - szyba bezpieczna
  klasa 01 (ochrona przed
  rozbiciem i zranieniem)
- 3 blokady antywyważeniowe
- 3 łożyskowane zawiasy na
  każde skrzydło
- 3 bolce natywyważeniowe
- odporność na włamanie klasy C
- drzwi z samozamykaczem

- drzwi płytowe HDF w laminacie
- laminat CPL gr. 05, mm
- kolor: orzech
- kratka wentylacyjna o
  pow.czynnej 0,022 m2
- 3 zawiasy czopowe wkręcane,
- zamek jednopunktowy
  wpuszczany
- klamka : chrom szczotkowany

L

D5

90

209

-

wg danych producenta

wg danych producenta

2

P

- drzwi płytowe HDF w laminacie
- laminat CPL gr. 05, mm
- kolor: orzech
- kratka wentylacyjna o
  pow.czynnej 0,022 m2
- 3 zawiasy czopowe wkręcane,
- zamek jednopunktowy
  wpuszczany
- klamka : chrom szczotkowany

L

D6

110

209

-

wg danych producenta

wg danych producenta

1

P

- drzwi płytowe HDF w laminacie
- laminat CPL gr. 05, mm
- kolor: orzech
- 3 zawiasy czopowe wkręcane,
- zamek jednopunktowy
  wpuszczany
- klamka : chrom szczotkowany

L

D7

110

209

3

wg danych producenta

wg danych producenta

1

P

- drzwi płytowe HDF w laminacie
- laminat CPL gr. 05, mm
- kolor: jasnoszary
- zawiasy systemowe
- zamek z zapadką
- klamka : chrom szczotkowany

L

D9

110

209

2

wg danych producenta

wg danych producenta

-

P

- drzwi na drodze ewakuacyjnej
- drzwi wewnętrzne PCV
- kolor : biały
- przeszklenie - szyba bezpieczna
  klasa 01 (ochrona przed
  rozbiciem i zranieniem)
- 3 łożyskowane zawiasy
- drzwi z samozamykaczem

Dw1

162

305

wg danych producenta

wg danych producenta

- naświetle boczne rozwierane
- drzwi zewnętrzne ALU
- kolor : grafit
- przeszklenie - szyba bezpieczna
  klasa 01 (ochrona przed
  rozbiciem i zranieniem)
- 3 blokady antywyważeniowe
- 3 łożyskowane zawiasy na
  każde skrzydło
- 3 bolce natywyważeniowe
- odporność na włamanie klasy C
- drzwi z samozamykaczem

Dw2

162

305

wg danych producenta

wg danych producenta

- naświetle boczne rozwierane
- drzwi zewnętrzne ALU
- kolor : grafit
- przeszklenie - szyba bezpieczna
  klasa 01 (ochrona przed
  rozbiciem i zranieniem)
- 3 blokady antywyważeniowe
- 3 łożyskowane zawiasy na
  każde skrzydło
- 3 bolce natywyważeniowe
- odporność na włamanie klasy C
- drzwi z samozamykaczem

- drzwi p.poż EI 60
- drzwi stalowe
- kolor: orzech
- 3 łożyskowane zawiasy na
  każde skrzydło
- drzwi wyposażone
   w samozamykacz

L

Dw3

110

209

-

wg danych producenta

wg danych producenta

1

P

- drzwi PCV
- kolor: biały
- przeszklenie - szyba bezpieczna
  klasa 01 (ochrona przed rozbiciem
  i zranieniem)

Dw4

210

240

1

wg danych producenta

wg danych producenta

-

- drzwi PCV
- kolor: biały
- przeszklenie - szyba bezpieczna
  klasa 01 (ochrona przed rozbiciem
  i zranieniem)

Dw5

380

240

wg danych producenta

wg danych producenta

- drzwi PCV
- kolor: biały
- przeszklenie - szyba bezpieczna
  klasa 01 (ochrona przed rozbiciem
  i zranieniem)

Dw6

210

240

wg danych producenta

wg danych producenta

1

-

2

-

1

-

1

-
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OPIS  TECHNICZNY 
 
 
1. DANE  OGÓLNE 
  
1.1. Inwestor -  Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Spółka z o.o.,  
                                        ul. Polna 87, 87-810 Służewo. 
1.2. Adres budowy   -    87-810 Służewo, ul. Polna 87, dz. Nr 149, 150, 151, 152  
                                        obręb Służewo. 
1.3. Zadanie -    Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno-biurowego  
                                        Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie  
                                        wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
2.1. Umowa Nr 01/09/2013.  
2.2. Inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku. 
2.3. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku socjalno-biurowego   
       wykonany przez Biuro Projektów „Izol”. 
2.4. Wizja lokalna dokonana w listopadzie 2013 r. 
2.5. Dokumentacja branży konstrukcyjnej istniejącego budynku biurowego z 1996 r. 
2.6. Obowiązujące normy państwowe PN/B i literatura techniczna. 

 
PN-82/B-02000   Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001   Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003   Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-80/B-02010   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-B-03264: 2002/Ap1  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia  
                                        statyczne i projektowanie. 
PN-B-03150: 2000/Az1/Az2  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2  Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie  
                                                      i obliczanie. 
PN-81/B-03020   Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  
                            i projektowanie. 
PN-90/B-03000   Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

 
2.8. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano przy pomocy programów  
       komputerowych  „Konstruktor” INTERsoft. 
 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branży konstrukcyjnej 
przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku socjalno-biurowego. 
 
4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ĄCEGO OBIEKTU  
 
Przedmiotowy budynek powstał w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 
Zrealizowano go metodą tradycyjną z wykorzystaniem żelbetowych elementów 
prefabrykowanych (stropy, nadproża). Jest to obiekt parterowy, nie podpiwniczony kryty 
stropodachem nie wentylowanym, dwuspadowym żelbetowym (kanałowe płyty stropowe  
z warstwą termoizolacyjną), kryty papą. 
Budynek posadowiony jest w sposób bezpośredni na ławach betonowych. Wszystkie ściany 
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zewnętrzne jako wielowarstwowe murowane na zaprawie cementowo - wapiennej.  
 

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU   
 
Fundamenty  – w postaci ław betonowych są w stanie dobrym. Głębokość posadowienia 
zbliżona do wartości normowej (głębokość przemarzania). Ławy posadowiono w warstwie 
gruntów nośnych sypkich. Szerokość ław ca 45 cm. 
 
Mury fundamentowe – mury wykonane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. 
 
Mury nadziemia zewnętrzne wielowarstwowe : warstwa wewnętrzna gr. 24 cm z bloczków 
gazobetonowych, 4 cm termoizolacji ze styropianu, 12 cm cegła pełna i 4 cm zewnętrzna 
warstwa styropianu gr. 4 cm. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloczków gazobetonowych na 
zaprawie cementowo – wapiennej. 
Wszystkie ściany znajdują się w dobrym stanie. Nie stwierdzono pęknięć ani zarysowań  
w strukturze materiału. Odnosi się to zarówno do ścian zewnętrznych jak i wewnętrznych. 
 
Stropodach  – o konstrukcji żelbetowej z prefabrykowanych płyt kanałowych, ułożonych ze 
spadkiem. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono żadnych negatywnych oznak, świadczących  
o wadach technicznych czy przeciążeniu stropu. 
 
6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
 
Z istniejącej dokumentacji geotechnicznej wynika, iż w poziomie posadowienia projektowanej 
rozbudowy zalegają grunty rodzime nośne w postaci piasków drobnych, średnio zagęszczonych 
o dobrych parametrach wytrzymałościowych. Nie przewiercono poziomu wód gruntowych. 
Grunty nadają się do bezpośredniego posadowienia projektowanej rozbudowy. 
 
7. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  
 
7.1.    Obciążenia 

• śniegiem wg PN-80/B-02010 - Qk = 0,9 kN/m2  - II strefa 
• wiatrem wg PN-77/B-02011 – qk = 250 kPa – I strefa 
• stałe wg PN-82/B-02001 
• zmienne wg PN-82/B-02003 
• głębokość przemarzania gruntu hz = 1,0 m p.p.t. 
 

7.2.    Materiały konstrukcyjne użyte do budowy obiektu 
• beton monolityczny – B20 i B25. 
• stal zbrojeniowa A-IIIN – oznaczenie #, A-0 (St0S) – oznaczenie ø 
• gazobeton odmiany 600 na ściany zewnętrzne i wewnętrzne rozbudowy, 
• pełna cegła ceramiczna kl.15, 
• zaprawa cementowo-wapienna fz = 3 
• zaprawa cementowa fz = 3 
 
 

8. ZAKRES PRAC OBJ ĘTYCH OPRACOWANIEM 
 
Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku socjalno – biurowego o dwie części, 
funkcjonalnie z nim połączone. 
Technologia wykonania tradycyjna. Rozbudowa będzie obiektem parterowym, nie 
podpiwniczonym, krytym stropodachem nie wentylowanym. Posadowienie bezpośrednie  
na głębokości min. 1 m p.p.t. i powinno odpowiadać poziomowi posadowienia istniejącego 
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budynku. W istniejącym budynku projektuje się zamurowania i wyburzenia pod nowe otwory 
drzwiowe i okienne oraz wyburzenia ścianek działowych. 
 
9. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH  
 
9.1.  Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe z betonu B20, zbrojone podłużnie prętami 
#12 ze stali A-III; strzemiona #6 w rozstawie 30 cm. Pod ławami należy ułożyć warstwę  
gr. 10 cm chudego betonu.  
Poziom posadowienia -1,60 m p.p.p. Poziom posadowienia ław w miejscach sąsiadujących  
z ławami istniejącymi powinien odpowiadać poziomowi istniejących ław. 
 
9.2. Ściany zewn ętrzne – wymurować z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 na 
zaprawie cementowo – wapiennej o fz = 3 i obłożyć warstwą termoizolacji ze styropianu  
gr. 15 cm.  
Ściany wewn ętrzne wymurować z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie 
cementowo – wapiennej o fz = 3. 
 
9.3. Wieńce wykonać jako żelbetowe na wszystkich ścianach zewnętrznych i wewnętrznych   
z betonu B25, zbrojone podłużnie prętami # 12 ze stali A-IIIN i strzemionami ø 6 w rozstawie  
25 cm. Przekrój poprzeczny wieńców wynosi 24x26 cm.  
Zwraca się uwagę na wykonywanie zagięć prętów podłużnych wieńców w narożnikach ścian  
i wyprowadzenie ich na ściany prostopadłe na odpowiednią długość. 
 
9.4. Strop – projektuje się z prefabrykowanych płyt kanałowych gr. 24 cm. Płyty kanałowe nie 
mają modularnej długości. Ich zbrojenie należy przyjmować jak dla płyt z katalogu, dla danego 
obciążenia i zbliżonej długości modularnej (zawsze większej niż projektowana).  
Wszystkie płyty kanałowe należy ułożyć na obciążenie zewnętrzne  p=3,75 kN/m2.  
Płyty kanałowe należy układać na wypoziomowanych rygach drewnianych. Ściany pod oparcie 
płyt należy przygotować tak, aby ostatnie dwie warstwy były wymurowane z cegły ceramicznej 
pełnej fm=15 na zaprawie cementowej fz=5, przy czym ostatnia warstwa winna być główkowa. 
Na ścianach pod płyty należy układać warstwę grubości min. 15 mm zaprawy cementowej  
o fz=5. Nie wolno układać płyt „na sucho”. 
Wylewki między płytami o szerokości do 40 cm można wykonać z betonu bez zbrojenia. Beton 
wypełniający przestrzenie między płytami klasy B25 powinien być starannie zagęszczony. 
 
Monolityczny strop nad korytarzem należy wykonać z betonu B25 zbrojonego stalą A-IIIN. 

9.5.  Trzpienie żelbetowe 
W ścianach zewnętrznych w ściśle określonych miejscach zaprojektowano trzpienie żelbetowe 
o przekroju poprzeczny 24/24 cm z betonu B25, zbrojone podłużnie prętami #12.  
Trzpienie mają zwiększyć sztywność całego budynku.  
 
9.6.   Konstrukcja pod centrale wentylacyjne 
Centrale wentylacyjne są zlokalizowana na dachu, nad nowoprojektowanymi częściami 
budynku. Na konstrukcję wsporczą składają się słupki i belki ze stalowych kwadratowych profili 
zamkniętych 100/100/3. Słupki mocowane są za pośrednictwem śrub kotwiących firmy HILTI do 
stropowych płyt kanałowych.  
 
9.7.   Konstrukcja pod kolektory słoneczne 
Kolektory słoneczne będą usytuowane na dachu nowoprojektowanej części – patrz projekt 
instalacyjny. 
Elementami nośnymi są pary belek głównych z ceowników giętych równoramiennych 140x60x4,  
które wspierane są przez słupki stalowe o profilu zamkniętym 80x80x4. Słupki są mocowane do 
belek podwalinowych, ułożonych na płytach stropowych kanałowych.  
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9.8. wyburzenia nowych otworów  
Przed wyburzeniem fragmentu ściany na projektowany otwór, należy w pierwszej kolejności 
osadzić w odpowiednim miejscu stalowe nadproża (w zależności od grubości ściany dwie lub 
trzy belki). W tym celu należy wykuć bruzdę na odpowiedniej wysokości i po oczyszczeniu  
z gruzu osadzić w niej belkę na uprzednio wykonanych poduszkach betonowych. Następnie 
bruzdę należy wypełnić zaprawą cementową. Po jej związaniu wyżej opisane czynności należy 
powtórzyć z drugiej strony ściany. Po tak wykonanym nadprożu można wyciąć ścianę 
elektryczną piłą tarczową diamentową DS-TS 5-E (Hilti) lub inną, o podobnym charakterze 
działania. Zabrania się stosowania do ich wykonania młotów pneumatycznych. Dynamiczne 
oddziaływanie na ścianę, mogłoby doprowadzić do naruszenia jej struktury.  
Przy otworach o szerokości powyżej 1,5 m (w ścianach, na których opiera się strop), należy - 
- przed pracami związanymi z osadzaniem nowych nadproży – wykonać konstrukcję 
podpierającą istniejący strop. 

 

10.  UWAGI KONCOWE 

Należy wbudowywać jedynie materiały posiadające ważne atesty, aprobaty techniczne  
i certyfikaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.  
 
Deskowania konstrukcji żelbetowych można usunąć po uzyskaniu przez beton 0,7Rb . 
 
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – 
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej  
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. 

Szczególną ostrożność należy zachować przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych. 

Obliczenia statyczne znajdują się w archiwum projektanta. 
 

 
                                                                                                                Opracowała 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RYSUNKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Średnica

#6 #12
mm m szt.

1 12 168,84 4 675,36
2 6 1,24 536 664,64
3 12 1,25 28 35,00

664,64 710,36
0,222 0,888
147,55 630,80

Suma długo ści

A-IIIN

m

778,3Masa wg gat. stali                      kg

Długość całkowita                      m
Masa mb                                  kg

Nr 
pręta

Masa wg średnicy                     kg

#
Długo ść 

Ilość  
prętow



Oznaczenie
Wymiary 

szer./dług.
Ilość Uwagi

cm szt.
P1 119/568 7
P2 89/508 3
P3 119/508 3
P4 149/508 1
P5 89/572 6
P6 119/572 7
P7 89/390 3
P8 119/390 2
P9 149/390 2

P10 119/430 5
P11 89/350 2
P12 119/350 3
P13 149/532 1
P14 89/432 1
P15 119/432 5
P16 89/492 3
P17 119/492 4
P18 89/592 2
P19 119/592 4

pł
yt

y 
ka

na
ło

w
e 

- d
łu

go
ś
ci

 n
ie

ty
po

w
e

L.P. Oznaczenie
Wymiary 

szer./dług.
Ilość

cm szt.
1 L19/150 149 52
2 L19/180 179 8
3 L19/240 239 2

Nr Profil Długo ść Ilość
Masa 
jedn.

Masa 
całkowit

a
mm szt. kg/m kg

1  [100 1300 12 10,6 165,36
2  [100 1800 6 10,6 114,48
3  [100 1900 3 10,6 60,42
4  [160 1500 2 18,8 56,40
5  [160 2200 2 18,8 82,72
6  [160 3100 2 18,8 116,56

595,94Razem                 



Średnica

#6 #12
mm m szt.

1 12 4,44 4 17,76
2 6 0,94 61 57,34
3 12 2,14 5 10,70
4 12 2,35 6 14,10
5 12 4,72 5 23,60
6 6 0,96 56 53,76
7 12 4,34 5 21,70
8 6 1,47 22 32,34
9 6 4,10 3 12,30

155,74 87,86
0,222 0,888
34,57 78,02

Suma długo ści

A-IIIN

m

112,6Masa wg gat. stali                      kg

Długość całkowita                      m
Masa mb                                  kg

Nr 
pręta

Masa wg średnicy                     kg

#
Długo ść 

Ilość  
prętow



Średnica

#6 #10 #12
mm m szt.

1 12 5,34 28 149,52
2 6 0,90 203 182,70
3 10 1,97 51 100,47
4 6 4,10 7 28,70

211,40 100,47 149,52
0,222 0,617 0,888
46,93 61,99 132,77

Suma długo ści

A-IIIN

m

241,7Masa wg gat. stali                      kg

Długość całkowita                      m
Masa mb                                  kg

Nr 
pręta

Masa wg średnicy                     kg

#
Długo ść 

Ilość  
prętow



Średnica

#6 #12
mm m szt.

1 12 59,30 4 237,20
2 6 0,84 327 274,68
3 12 45,30 4 181,20
4 6 0,94 227 213,38
5 12 35,10 4 140,40
6 6 0,72 134 96,48
7 12 14,70 4 58,80
8 12 14,00 4 56,00
9 12 25,90 4 103,60

584,54 777,20
0,222 0,888
129,77 690,15

Suma długo ści

A-IIIN

m

819,9Masa wg gat. stali                      kg

Długość całkowita                      m
Masa mb                                  kg

Nr 
pręta

Masa wg średnicy                     kg

#
Długo ść 

Ilość  
prętow



Nr Profil Długo ść Ilość
Masa 
jedn.

Masa 
całkowit

a
mm szt. kg/m kg

1 rura 100x100x3 730 4 8,51 24,85
2 rura 100x100x3 3475 2 8,51 59,14
3 pł. 12x250 300 4 23,6 28,32
4 pł. 10x210 210 8 16,5 27,72
5 L50x50x3 1856 2 2,32 8,61
6 rura 100x100x3 550 4 8,51 18,72
7 rura 100x100x3 3125 2 8,51 53,19
8 L50x50x3 1722 3 2,32 11,99

HUV+HAS-E M16 16
M12   (kg/1000 szt.) 16

232,54
3,49
236,0

Razem                 
Dodatek na spoiny 1,5%
Masa całkowita



Sekcja Pozycja Profil Długo ść Ilość
Masa 
jedn.

Masa 
całk.

mm szt. kg/m kg

1 HEA100 2200 5 16,7 183,70
2 RK 80x80x4 600 10 9,67 58,02
3 C140x60x4 10730 2 7,63 163,74
4 bl.10x100 180 10 7,85 14,13
5 bl.10x100 181 10 7,85 14,21

433,80

Sekcja 1

Masa całkowita                                                                           kg
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INSTALACJA WOD-KAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. OPIS TECHNICZNY 

 

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 

1.1. Umowa z Inwestorem nr 1/09/2013. 

1.2. Projekt zagospodarowania terenu. 

1.3. Projekt architektoniczno – budowlany. 

1.4. Warunki na dostawę i odbiór mediów. 

1.5. Projekty budowlane poszczególnych branż, 

1.6. Wytyczne producentów urządzeń wykorzystanych w projekcie. 

1.7. Normy i przepisy z zakresu budownictwa. 

 

2.0. DANE OGÓLNE I ZAKRES OPRACOWANIA  

 

Niniejsze opracowanie dotyczy „Przebudowy i rozbudowy budynku socjalno – 

biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną” położonego w Służewie przy ul. Polnej 87, na 

dz. nr ew. 149, 150, 151, 152, obręb Służewo. 

 

Szczegółowy opis budynku wg projektu architektoniczno – budowlanego. 

Niniejszy projekt obejmuje rozwiązania techniczne w zakresie: 

� Instalacji wody zimnej gospodarczej, 

� Instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 

� Instalacji kanalizacji sanitarnej, 
 

Uwaga: 

  Instalację zaprojektowano z uwzględnieniem ukrycia przewodów w stopie 

podwieszonym na korytarzu, w posadzce, bruzdach ścian nowo projektowanych i 

obudowach. 

   Elementy instalacji wod. – kan. w budynku – urządzenia sanitarne, armatura 

czerpalna(szczegółowo wg zestawiania materiałów podstawowych). 

   

 



 

3.0. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 

 

3.1. Instalacja wodoci ągowa – woda zimna 

 
  Budynek zasilony będzie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej Ø 90 

poprzez przyłącze DZ 50. 

  Pomiar wody przewidziano projektowanym wodomierzem jednostrumieniowym 

Qn= 6,3m3/h Dn25 Altair V3, usytuowanym w budynku w pomieszczeniu kotłowni 

(max 0,5m od ściany zewnętrznej). Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej 

średnicy, jeśli instrukcja producenta nie stanowi inaczej, powinna być równa, co 

najmniej 5 średnicom przewodu przed i 3 średnicom przewodu za wodomierzem. 

 Zestaw wyposażyć w zawory odcinające, filtr siatkowy oraz zawór antyskażeniowy 

BA 2760. Zestaw wodomierzowy montowany na wysokości 0,5m od poziomu 

posadzki. 

  Instalację wody gospodarczej projektuje się z rur z tworzywa sztucznego BOR 

PLUS PN20 z wkładką aluminiową, łączonych przez zgrzewanie. Przewody 

rozdzielcze prowadzone pod posadzką oraz, podejścia do poszczególnych urządzeń 

w bruzdach ściennych (w przypadku ścian projektowanych) i w obudowie. 

  Przewody ułożone pod podłogą oraz przy ścianach zewnętrznych zaizolować 

otuliną „Thermaflex” gr. 9 mm - NRO.  

  Przewody w osłonie powinny być ułożone swobodnie. Przewody pionowe 

należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów zapewniających 

swobodne przesuwanie się przewodów oraz ochronę przed drganiami. Pomiędzy 

przewodem a obejmą należy zastosować podkładki elastyczne. Przewody podejść 

należy dodatkowo mocować przy punktach poboru wody. 

  Przy przejściu przez przegrody budowlane należy stosować przepusty 

w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Tuleja na stałe zamocowana 

w przegrodzie o średnicy większej od średnicy przewodu o 2 cm przy przejściu przez 

przegrody pionowe i 1 cm przy przejściu przez strop. Przestrzeń pomiędzy rurami 

należy wypełnić materiałem trwale plastycznym. W tulei nie należy umieszczać 

połączeń rur. 

  Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy poszczególnych stref 

pożarowych z zastosowaniem uszczelnień p.poż. o klasie odporności, co najmniej jak 

dana przegroda (masą ogniochronną, np. Hilti CP 601 S). 



  Zmiany kierunku i podejścia wodociągowe wykonać przy pomocy kolan 

i łuków. 

  Przewody wody zimnej układać równolegle z przewodami wody ciepłej.  Przy 

zaworach czerpalnych ze złączką do węża zamontować zawory antyskażeniowe np. 

typu HA 216. 

  Armatura odcinająca, armatura czerpalna, baterie umywalkowe, natryskowe, 

zlewozmywakowe oraz zawory czerpalne szczegółowo wg zestawienia materiałów 

podstawowych. 

 

3.2. Instalacja ciepłej wody u żytkowej 

Projektuje się centralne przygotowanie ciepłej wody użytkowej w kotłowni 

wyposażonej w kocioł opalany lekkim olejem opałowym i wspomagany poprzez 

baterie kolektorów słonecznych. Projektowany układ rozdzielaczy i przygotowanie 

ciepłej wody użytkowej według projektu technologii kotłowni. Rurociągi poziome 

i pionowe wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy układać równolegle do rur zimnej wody. 

 W pomieszczeniach, umywalni kobiet i umywalni mężczyzn przy podejściach 

do natrysków projektuje się mieszacze centralne dla ograniczenia temperatury ciepłej 

wody do max 40°. Zawory nale ży  zamontować w szafce stalowej z zamkiem 

patentowym, rozmieszczenie wg. rzutu parteru i aksonometrii instalacji 

wodociągowej. 

Rurociągi c.w.u. zaizolować otuliną Thermaflex gr. 9mm, a rurociągi odkryte,  

zaizolować otuliną j.w. lecz z płaszczem z foli PE. 

Instalację podać próbie  jako całość z wodą zimną (opis pkt. 3.3.) 

Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy 

wykonać przy pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym.  

  Przewody ciepłej wody z rur z tworzywa sztucznego PP-R PN20 z wkładką 

aluminiową – opis jak pkt. 3.1 

  Rurociągi układać równolegle z przewodami wody zimnej. Armatura 

odcinająca typowa, armatura czerpalna, baterie umywalkowe, natryskowe, 

zlewozmywakowe, szczegółowo wg zestawienia materiałów podstawowych. 

3.3. Próby instalacji 

  Po zamontowaniu instalacji wodociągowej należy przeprowadzić próbę 

szczelności  na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego (min. 1MPa). 

  Próbę szczelności wykonać przy odkrytych rurociągach. Po wykonaniu próby 

przewody przed ostatecznym ukryciem zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 



 

 Izolacja termiczna 

Przewody poziome wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej należy zaizolować 

otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z normą PN-B-02421:2000.   

 

Uwaga: 

Rury instalacji wodociągowej prowadzone pod posadzką parteru w gruncie 

należy zaizolować dodatkową warstwą otuliny i płaszczem z foli PE.   

 

4.0. INSTALACJA KANALIZACYJNA  

 
4.1. Kanały odpływowe 

 
 Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone będą dwoma przykanalikami do 

nowo projektowanej przepompowni. Stąd poprzez włączenie projektowanego 

przyłącza do istniejącego rurociągu tłocznego DN 90 kierowane będą na teren 

oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim.  

  Przyłącze wg oddzielnego opracowania.  

  Wewnętrzną kanalizację projektuje się z rur kanalizacyjnych i kształtek PP-B 

łączonych kielichowo z uszczelką gumową. Całość instalacji ukryta. 

 Rurociągi poziome i piony ułożone na wierzchu ścian należy bezwzględnie 

obudować np. konstrukcją lekką z płyty gipsowo kartonowej GK na profilu stalowym 

ocynkowanym. W pomieszczeniach suchych zastosować płytę zwykłą,  

w pomieszczeniach wilgotnych impregnowaną. Zakrycie instalacji wykonać po 

odbiorze częściowym. 

 Materiał użyty do obudowy musi być tej samej klasy odporności ogniowej co 

dana przegroda.  

  Przy przejściu przez przegrody budowlane należy stosować przepusty  

w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Tuleja na stałe zamocowana  

w przegrodzie o średnicy większej od średnicy przewodu o 5 cm. Przestrzeń 

pomiędzy rurami należy wypełnić materiałem trwale plastycznym. W tulei nie należy 

umieszczać połączeń rur. 

  Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy poszczególnych stref 

pożarowych z zastosowaniem uszczelnień p.poż. o klasie odporności, co najmniej jak 

dana przegroda (masą ogniochronną, np. Hilti CP 601 S).  



  Odpowietrzenie instalacji wywiewkami 1,0 m nad powierzchnię dachu.  

  Piony kanalizacyjne zaopatrzone w rewizje. Przybory sanitarne do pionów 

należy podłączyć grawitacyjnie. Poziomy kanalizacyjne wykonać dokładnie 

z zachowaniem spadków. 

 

4.4. Przybory sanitarne 

 
 Przybory sanitarne – umywalki, miski ustępowe, brodziki, pisuary, 

zlewozmywaki, wyposażenie toalet, szczegółowo wg zestawienia materiałów 

podstawowych. 

Przy montażu instalacji kanalizacyjnej bezpośrednie podejście do przyborów 

wykonać po dostarczeniu na budowę tych urządzeń. Usytuowanie urządzeń 

sanitarnych i układ przewodów odpływowych pokazano na rysunkach.  

 
5.0. UWAGI KOŃCOWE 
 

� Do mycia i dezynfekcji ścian w pomieszczeniach umywalni stosować mobilną 

myjkę ciśnieniową z końcówką przystosowaną do tego celu. 

� W części przeznaczonej do przechowywania odzieży i obuwia roboczego 

zastosować mobilną myjkę obuwia nie wymagającą przyłączenia do instalacji 

wodnej i elektrycznej z zaworem spustowym umożliwiającym opróżnienie 

środka dezynfekcyjnego. Na ścianach zamontować wieszaki umożliwiające 

rozwieszenie odzieży ochronnej. 

� W sieni przy wejściu do części „brudnej” zastosować matę dezynfekcyjną 

o wymiarach 90x100x4 cm.  

� Robotnicy pracujący w hali sortowni odpadów posiadają ustęp zlokalizowany 

w jej obrębie, który nie jest częścią powyższego opracowania. 

� Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót 

budowlano – montażowych - części II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

� Podczas robót przestrzegać przepisów BHP i p.poż. 

� Roboty budowlane, instalacyjne i towarzyszące wykonać sprzętem 

specjalistycznym. 

� Prace spawalnicze, zgrzewanie rur (roboty towarzyszące) winni wykonać 

monterzy z uprawnieniami. 

� Otwory w ścianach, stropach wykonać jako przewiert bez młota udarowego. 

� Bruzdy ścienne, nacinanie ścian dwupasmowo tarczami mechanicznymi. 



� Przed przystąpieniem do w/w robót miejsce instalacji oznaczyć, wytrasować, 

skoordynować z innymi instalacjami oraz uzgodnić z pozostałymi branżami. 

� W przejściach przez ściany na rurociągach zamontować tuleje ochronne. 

� Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji i kanały kanalizacyjne po wykonaniu 

instalacji odpowiednio oznakować tj. na rurach zamontować taśmy kolorowe 

samoprzylepne i strzałkami kierunku przepływu. 

o woda zimna- kolor niebieski, 

o woda ciepła - kolor czerwony,  

o cyrkulacja c.w - kolor różowy,  

o kanalizacja -  kolor brązowy, 

� W miejscach przejść przez przegrody budowlane zastosować tuleje ochronne     

z PVC i uszczelnione.  

� W przejściach przez przegrody budowlane o określonej odporności ogniowej 

należy zastosować przejścia szczelne o odporności ogniowej jak dana 

przegroda 

� Izolacja rur w klasie odporności ogniowej NRO. 

 
6.0. OBLICZENIA  

 
Obliczenie ilo ści wody gospodarczej: 

Założenia:  

— łączna Ilość pracowników – 74 osób, 

— Ilość pracowników – I zmiana – 47 osób (w tym 14 os. w cz. administracyjnej), 

— Ilość pracowników – II zmiana- 27 osób, 

— Interesanci na całą dobę – przyjęto 10 osób, przyjęto 30% osób 

korzystających    z urządzeń sanitarnych – zapotrzebowanie 5 dm3/osobę. 

— Zapotrzebowanie wody dla pracowników korzystających z umywalek 

i urządzeń WC 25 dm3/osobę,  

— Zapotrzebowanie wody dla pracowników korzystających z natrysków 

90 dm3/osobę,  

— wodę do celów utrzymania czystości całego budynku do obliczeń przyjęto 

200 dm3/dobę 

 

do obliczeń zapotrzebowania wody przyjęto czas 16h 

— Współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,3 



— Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 3,0 

 

Qdob = (10x0,3x5) + (14x25) + (60x90) + 200 = 5965 dm3/d 

Qdob.max = 5965x1,3 = 7754,5 dm3/d 

Qh.max = (5965 x 3,0)/16 = 1118,44 dm3/h 

 

Zapotrzebowanie ciepłej wody u żytkowej. 

Obliczenia uwzględniają normatywne zapotrzebowanie na c.w.u. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobór zbiornika C.W.U. 

 Projektuje się centralne przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

w kotłowni wyposażonej w kocioł opalany lekkim olejem opałowym 

i wspomagany poprzez baterie kolektorów słonecznych. Dobór zbiornika wg  

projektu technologii kotłowni. 
 

Ilość wody cyrkulacji c.w.  

Qcyrk. = 980,3 x 0,3 = 294,1 dm3/h 

Liczba pracowników biurowych 14 Zapotrzebowanie 
dobowe dm3/Md 

15 

Liczba pracowników korzystających z 
natrysków (praca brudząca) 

60 Zapotrzebowanie 
dobowe dm3/Md 

60 

Sprzątanie 20 % pow 500 Zapotrzebowanie 
dobowe dm3/Md 

2 

Współczynnik Nh 3,26     

T 16     

q dśr 4810,0 l/d   

q hśr 300,6 l/h   

q hmax 980,3 l/h   

Ciepło właściwe wody cw kJ/(kg stC) 4,20 kJ/(kg stC) 
 

Gęstość wody kg/m3 998,00 kg/dm3 
 

Temperatura obliczeniowa wody ciepłej 60,00  
 

Temperatura obliczeniowa wody zimnej 8,00  
 

Moc cieplna ____________ Φ=q*cw*q*(tc-tz)  
 

Φ hśr 18,2 KW średnia godzinowa 
 

Φ hmax 59,4 KW max godzinowa 
 



Miarodajne zapotrzebowanie wody. 

Obliczenie wg PN-92/B-01706. 

 

Lp. Nazwa Ilość 

Normatywny wypływ wody 

mieszanej tyko zimnej lub 
ciepłej 

qn zimna, 

dm3/s 

qn ciepła, 

dm3/s  
qn dm3/s 

1. Umywalki 15 0,07 0,07  

2. zlewozmywak 3 0,07 0,07  

3. natrysk 8 0,15 0,15  

4. WC 4   0,13 

5. Pisuar 3   0,30 

6. Z.C. ø15 ze złączką do 
węża 

5   0,30 

 2,46 2,46 2,92 

Σqn [dm 3/s]  7,84 

 

q = 0,682 (Σqn)
0,45 - 0,14 (dm 3/s) = 1,58 dm 3/s 

 

Ilość ścieków sanitarnych z  budynku. 

 

Przyjęto 95% zapotrzebowania na wodę gospodarczą (zimną) i ciepłą 

Qdob. max.= 5965 x 0,90 = 5368,5 dm3/d 

 

 Dla w/w ilości ścieków przyjęto 2 rury odpływowe z budynku Ø160 PP-B 

oraz rurociąg odpływowy tłoczny DZ 50 PE obsługiwany przez przepompownię 

ścieków i włączony do istniejącego kolektora tłocznego DN90.  

 

 

 

 

 

 



7.0. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.  

 
Lp. Nazwa materiału  Jedn. 

miary 
Ilość 
szt. 

Uwagi  
 

1. 2. 3. 4. 5. 
INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 

1. Bateria czerpalna umywalkowa stojąca  szt. 15  
2. Bateria czerpalna zlewowa stojąca szt. 3  
3. Wylewka do instalacji podtynkowych z 

zaworem podtynkowym i rozetą 
maskującą  PRESTO 500BS 

szt. 8 PRESTO 

4. Zawór do płuczki ustępowej szt.  4  
5. Zawór pisuarowy szt.  3  
6. Zawór czerpalny ze złączka do węża ∅ 

15  
szt. 5  

7. Zestaw wodomierzowy 
a. Wodomierz  Dn25  

6,3m3/h Altair V3 
szt. 1  

b. Zawór odcinający Dn40 szt. 3  
c. Zawór antyskażeniowy z izolatorem 

przepływów zwrotnych Dn 40 BA2760 
szt. 1  

d. Zawór spustowy Dn15 szt. 1  
e. Filtr siatkowy Dn 40 szt. 1  
8. Zawór odcinający Dn15 szt. 2  
9. Zawór odcinający Dn20 szt. 1  

10. Zawór odcinający Dn25 szt. 1  
11. Zawór odcinający Dn32 szt. 2  
12. Zawór termostatyczny do cyrkulacji 

MTCV(B) 
szt. 3 DANFOSS 

13. Zawór mieszający termostatyczny G 1 
Premix Confort 

  DELABIE 

14. Zawór mieszający termostatyczny G 3/4 
Premix Compact 

  DELABIE 

15. Zawór antyskażeniowy HA216 szt. 4 DANFOSS 
16. Drzwiczki rewizyjne 250x250x50mm 

stalowe z zamkiem patentowym 
szt. 2 Obudowa 

zaworu 
mieszającego 

17. Rura BOR PLUS PN20 Dz20x3,4 mb. 230 WAVIN 
18. Rura BOR PLUS PN20 Dz25x4,2 mb. 45 WAVIN 
19. Rura BOR PLUS PN20 Dz32x5,4 mb. 50 WAVIN 
20. Rura BOR PLUS PN20 Dz40x6,7 mb. 45 WAVIN 
21. Rura BOR PLUS PN20 Dz50x8,4 mb. 12 WAVIN 
22. Rura BOR PLUS PN20 Dz63x10,5 mb. 3 WAVIN 
23. Otulina izolacyjna termiczna dla rury 

przewodowej  o średnicy zewn. 20 mm  - 
gr. 9mm 

mb. 84 THERMAFLEX 

 
24. 

Otulina izolacyjna termiczna dla rury 
przewodowej  o średnicy zewn. 25 mm  - 
gr. 9mm 

mb. 25 THERMAFLEX 



25 Otulina izolacyjna termiczna dla rury 
przewodowej  o średnicy zewn. 32 mm  - 
gr. 9mm 

mb. 20 THERMAFLEX 

26. Otulina izolacyjna termiczna dla rury 
przewodowej  o średnicy zewn. 40 mm  - 
gr. 9mm 

mb. 30 THERMAFLEX 

27. Otulina izolacyjna termiczna dla rury 
przewodowej  o średnicy zewn. 50 mm  - 
gr. 9mm 

mb. 9 THERMAFLEX 

28. Otulina izolacyjna termiczna dla rury 
przewodowej  o średnicy zewn. 63 mm  - 
gr. 9mm 

mb. 3 THERMAFLEX 

29. Otulina izolacyjna termiczna dla rury 
przewodowej  o średnicy zewn. 20 mm  - 
gr. 20mm 

mb. 146 THERMAFLEX 

 
30. 

Otulina izolacyjna termiczna dla rury 
przewodowej  o średnicy zewn. 25 mm  - 
gr. 20mm 

mb. 20 THERMAFLEX 

31. Otulina izolacyjna termiczna dla rury 
przewodowej  o średnicy zewn. 32 mm  - 
gr. 20mm 

mb. 30 THERMAFLEX 

32. Otulina izolacyjna termiczna dla rury 
przewodowej  o średnicy zewn. 40 mm  - 
gr. 20mm 

mb. 15 THERMAFLEX 

33. Otulina izolacyjna termiczna dla rury 
przewodowej  o średnicy zewn. 50 mm  - 
gr. 20mm 

mb. 3 THERMAFLEX 

 
 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  

1. Umywalka 50 cm szt. 13 KOŁO 
2. Umywalka (nablatowa) szt. 1 KOŁO 
3. Umywalka 50 cm (w wc dla 

niepełnosprawnych) 
szt. 1 KOŁO 

4. Miska ustępowa stojąca szt. 3 KOŁO  
5. Miska ustępowa stojąca (w 

pomieszczeniu dla niepełnosprawnych) 
szt. 1 KOŁO  

6. Poręcz prosta 60 cm dla 
niepełnosprawnych 

szt. 2 KOŁO BASIC 

7. Pisuar  szt. 3  
8. Zlew 1-komorowy  szt. 1  
9. Zlew 2-komorowy  szt. 2  

10. Odwodnienia prysznicowe liniowe L-90 
cm,  szer. 15cm, ruszt ze stali 
nierdzewnej 

szt. 1  

11. Odwodnienia prysznicowe liniowe L-
180cm, szer. 15cm, ruszt ze stali 
nierdzewnej 

szt. 1  

12. Odwodnienia prysznicowe liniowe L-450 
cm, szer. 15cm, ruszt ze stali 

szt. 1  



nierdzewnej 
13. Studzienka schładzająca ∅800mm  

betonowa z włazem ∅600 typ lekki, 
H=1,00m 

szt. 1  

14. Pompa zatapialna do brudnej wody 
ścieków (w studzience schładzającej w 
pomieszczeniu kotłowni) TM 32/7 U-230 

szt. 1  

15. Kratka ściekowa ∅75mm   szt. 6  
16. Czyszczak  Dz110 szt. 2  
17. Rewizja kanalizacyjna na pionach  

∅75mm 
szt. 2  

18. Rewizja kanalizacyjna na pionach  
∅110mm 

szt. 5  

19. Drzwiczki rewizyjne na pionach 150x150 szt. 6  
20. Wywiewka kanalizacyjna ∅160 szt. 5 typowa 
21. Wywiewka kanalizacyjna ∅110 szt. 2 typowa 
22. Rura Dz 160 PP-B  mb. 51  
23. Rura Dz 110 PP-B mb. 45  
24. Rura Dz 75 PP-B mb. 25  
25. Rura Dz 50 PP-B mb. 20  
26. Rura Dz 40 PE mb. 5  
27. Myjnia ciśnieniowa z koncówką 

przystosowaną do mycia ścian 
szt. 1  

28. Myjka do obuwia „StepGate dry” nie 
wymagająca przyłączenia do instalacji 
wodnej i elektrycznej z zaworem 
spustowym umożliwiającym opróżnienie 
środka dezynfekcyjnego 

szt. 1 HEUTE 

29. Mata dezynfekcyjna do obuwia, 
antypoślizgowa 90x100x4 cm  

szt. 1  

Uwaga!  
Wszystkie piony i podej ścia do obudowania. 
Wszystkie przej ścia przez przegrody przeciw po żarowe nale ży wykona ć, jako 
przej ścia szczelne o tej samej odporno ści ogniowej, co przegroda. 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów okre ślonych dostawców nale ży 
traktowa ć jedynie, jako marki referencyjne, niestanowi ące przeszkody w 
doborze urz ądzeń i materiałów, z zastrze żeniem uzyskania w efekcie 
założonych przez projektanta parametrów działania instal acji nie ni ższego od 
założonych standardu technicznego i jako ściowego inwestycji.  
 
 

 



8.0. TABELA RÓWNOWA ŻNOŚCI. 

Lp. Nazwa własna  Równowa żność  

1. Rury typu BOR PLUS PN20  System rur z polipropylenu z wkładką 
aluminiową, w którym łączenie rur i kształtek 
odbywa się poprzez zgrzewanie polifuzyjne. 
Wytrzymałość ciśnieniowa PN 20. 

2. Izolacja Thermaflex  Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej 
grubości 9,0 mm z wzdłużnym nacięciem. 
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) ok. 
0,035 W/mK przy 10°C.  

3. Masa ogniochronna 
HILTI CP 601 S 

Ogniochronna masa uszczelniająca na bazie 
silikonu o klasie odporności, co najmniej jak 
dana przegroda, zabezpieczająca dylatacje, 
szczeliny i przejścia rurowe p.poż.  

4. Zawory termostatyczne 
MTCV wersja B 

Termostatyczny zawór  cyrkulacyjny 
przeznaczony do  stosowania w instalacjach 
ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją. Zawór 
z przystosowaniem do dezynfekcji 
termicznej. 

5. Zawór antyskażeniowy HA216 
DANFOSS 

Kombinacja izolatora przepływów zwrotnych 
z zaworem zwrotnym. Stanowi on podwójną 
ochronę kierunku przepływu. Działając jako 
izolator przepływów zwrotnych, zapewnia 
opróżnienie przewodu za zaworem gdy 
przepływ zostaje zatrzymany, zaś działając 
jako zawór zwrotny, zapobiega przepływowi 
zwrotnemu wody zanieczyszczonej do 
instalacji w przypadku wystąpienia spadku 
ciśnienia w sieci. 
temperatura pracy min. -10°c 
max . + 90°c (chwilowo) + 65°c (ci ągle) 
ciśnienie (bar)  nominalne 10 
próbne 16 

6. Myjka dezynfekcyjna obuwia 
StepGate dry 
HEUTE 

Myjka dezynfekcyjna obuwia nie 
wymagająca przyłączenia do instalacji 
wodnej i elektrycznej z zaworem spustowym 
umożliwiającym opróżnienie środka 
dezynfekcyjnego. Wykonanie stal 
nierdzewna, poręcze stal nierdzewna. 
Zbudowana z pola szczotek oraz pola 
osuszania butów.   
Wymiary 792x1943x1180 mm, waga 135 kg, 
pojemność 17 l, wymiary pola czyszczącego 
660x960 mm, suszącego 600x960 mm. 
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ZAŁ ĄCZNIKI  TECHNICZNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 

 

 

 

 

WENTYLACJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania  
 
• Zlecenie wykonania projektu budowlanego. 

• Umowa z Inwestorem. 

• Uzgodnienia z inwestorem. 

• Wytyczne technologii. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 1994 r., Nr 

89, poz. 

414 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 

15 czerwca 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Polskie normy, wytyczne i przepisy. 

• Dane techniczne zastosowanych urządzeń. 

 

1.2. Przedmiot opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej 

nawiewno – wywiewnej dla pomieszczeń: zaplecza socjalnego oraz sali 

konferencyjnej przyziemia budynku będącego siedzibą Przedsiębiorstwa 

Użyteczności Publicznej „Ekoskład” Sp. z o.o. w Służewie przy ul. Polnej 87. 

 

1.3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej  
 

Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej projektuje się 

dla nowo budowanych pomieszczeń: szatni przepustowej damskiej, szatni 

przepustowej męskiej, jadalni wraz z aneksem kuchennym oraz pomieszczenia 

sali konferencyjnej. 

 
Stan istniejący 
 

W chwili obecnej budynek wentylowany jest w całości grawitacyjnie. 

Istniejący układ pomieszczeń zostanie całkowicie przebudowany oraz 

dobudowane zostaną nowe pomieszczenia.  



Stan projektowany 
 

Do ogrzewania wszystkich pomieszczeń i utrzymania w nich stałej 

temperatury zastosowano grzejniki, będące przedmiotem odrębnego 

opracowania projektowego - instalacji centralnego ogrzewania. Obliczenia 

zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wg projektu instalacji centralnego 

ogrzewania. 

 
 
Zakłada się następujące parametry powietrza zewnętrznego dla III strefy 

klimatycznej (Służewo): 

- zima: T = -20°C, φ = 100% 

- lato: T = 30°C, φ = 50% 

 

Żądana temperatura powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach wynosi: 

- szatnie i natryski: + 24°C, 

- jadalnia z aneksem kuchennym: + 20°C, 

- sala konferencyjna:      + 20°C. 

 
Sala konferencyjna 
 

Przyjęto, że jednocześnie, maksymalnie w pomieszczeniu sali 

konferencyjnej może przebywać do 50 osób. Przyjęto minimalny strumień 

powietrza na osobę wynoszący 20 m3/h. W pomieszczeniu tym zaprojektowano 

wentylację mechaniczną, nawiewno – wywiewną zrównoważoną o wydajności 

1000 m3/h. Do nawiewu i wywiewu powietrza z sali konferencyjnej 

zastosowano centralę BD-1 (lokalizacja wg rysunku) produkcji VBW 

o wydajności (Vn/Vw = 1000/1000 m3/h) z wymiennikiem krzyżowym. 

Nagrzewnica elektryczna o mocy 6 kW. Temperatura nawiewu 20 °C. Centrala 

posiada elastyczne króćce przyłączne oraz przepustnice regulacyjne. 

Szczegółowe dane w obliczeniach oraz kartach katalogowych. Nawiew 

i wywiew powietrza poprzez kratki wentylacyjne typu KSH-P Al (aluminiowe) 

z żaluzjami i przepustnicą regulacyjną. Kanały oraz kratki 

nawiewne / wywiewne wewnątrz pomieszczenia należy obudować płytami 

gipsowo-kartonowymi. 



Wyrzut powietrza za pomocą wyrzutni dachowej typ WDP-E (wyrzut 

powietrza pionowy). Czerpanie świeżego powietrza poprzez czerpnię typu 

WDP-B zlokalizowaną na dachu. Czerpnia zabezpieczona przed opadami 

atmosferycznymi, posiadająca siatkę ochronną. Zachowano wymagane 

odległości czerpni od wyrzutni i wywiewek kanalizacyjnych zgodnie 

z rozporządzeniem. 

Dla umożliwienia prawidłowej pracy czerpni i wyrzutni zamontować je 

w taki sposób aby dolne ich krawędzie wystawały min. 0,4 m nad powierzchnią 

dachu. 

 
Zaplecze socjalne 
 

Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczeń zaplecza socjalnego 

realizowany będzie za pomocą centrali wentylacyjnej BD-1 (lokalizacja wg 

rysunku) produkcji VBW o wydajności (Vn/Vw = 1490/1525 m3/h) 

z wymiennikiem krzyżowym. 

Nagrzewnica wodna o mocy 7,1 kW zasilana wodą 70/50°C  

z projektowanej kotłowni wg projektu instalacji centralnego ogrzewania. 

Temperatura nawiewu 24 °C. Centrala posiada elastyc zne króćce przyłączne 

oraz przepustnice regulacyjne. Szczegółowe dane w obliczeniach oraz kartach 

katalogowych. Nawiew i wywiew powietrza poprzez kratki wentylacyjne typu 

KSH-P Al (aluminiowe) z żaluzjami i przepustnicą regulacyjną.  

Wyrzut powietrza za pomocą wyrzutni dachowej typ WDP-E (wyrzut 

powietrza pionowy). Czerpanie świeżego powietrza poprzez czerpnię typu 

WDP-B zlokalizowaną na dachu. Czerpnia zabezpieczona przed opadami 

atmosferycznymi, posiadająca siatkę ochronną. Zachowano wymagane 

odległości czerpni od wyrzutni i wywiewek kanalizacyjnych, zgodnie 

z rozporządzeniem.  

Dla umożliwienia prawidłowej pracy czerpni i wyrzutni zamontować je 

w taki sposób aby dolne ich krawędzie wystawały min. 0,4 m nad powierzchnią 

dachu. 

 
 
 
 
 



Pomieszczenia WC, Pomieszczenie gospodarcze i magazyn odzieży 
 

Do usuwania powietrza z ww. pomieszczeń zastosowano wentylatory 

łazienkowe firmy Dospel typu Styl 150 z możliwością sprzężenia 

z wyłącznikiem światła, wyłącznikiem czasowym i przepustnicą zwrotną, 

zamontowane w nowo budowanych kanałach wentylacyjnych. Nawiew przez 

kompensację powietrza z korytarza (kratki wentylacyjne w drzwiach).  

 

1.4. Klimatyzacja sali konferencyjnej  
 

Klimatyzację w pomieszczeniu sali konferencyjnej zaprojektowano 

z zastosowaniem jednostki typu split. Przewiduje się zastosowanie 1 szt. 

jednostki wewnętrznej typu ściennego oraz jednej jednostki zewnętrznej, 

zamontowanej na dachu budynku (zgodnie z częścią rysunkową) na ramie 

konstrukcyjnej. Skropliny z klimatyzatora należy odprowadzić grawitacyjnie na 

otaczający budynek teren rurką średnicy 20 mm.   

Założono parametry powietrza zewnętrznego zgodnie z informacjami 

zawartymi powyżej, zaś parametry powietrza wewnętrznego ustalono zgodnie 

z normą PN-78/B-03421: 

lato: 

• T = 24±2 °C, φ – nieregulowana; 

zima:  

• T = 20±2 °C, φ – nieregulowana. 

 

Obliczenia zysków ciepła  
 
•    Zyski ciepła od oświetlenia i urządzeń elektrycznych Qel.: 0,5 kW 

•    Zyski ciepła od nasłonecznienia Q S : 2,5 kW 

•    Zyski ciepła od ludzi Q L : 5,0 kW 

•    RAZEM: 8,0 kW 

 

Na podstawie powyższych obliczeń dobrano jednostkę firmy LG model 

P24RK NSD z inwerterem model ASNW246DSB0 o średniej mocy chłodniczej 

7,03 kW.  



Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wykonać za pomocą 

rurek miedzianych w izolacji. Izolację wykonać z otuliny na bazie kauczuku 

syntetycznego grubości 13 mm. Izolację nałożyć po wykonaniu prób 

szczelności i odbiorze. Przejście przewodów wykonać przez ścianę zewnętrzną 

od strony południowej. Przejście to należy uszczelnić w sposób 

uniemożliwiający powstawanie jakiekolwiek przecieków. Całość instalacji ukryć 

pod warstwą ocieplenia.  

Sterowanie instalacją za pomocą pilota bezprzewodowego. Zasilanie 

jednostek zgodnie z projektem branży elektrycznej.  

 

1.5. Wykonawstwo  
 

Kanały wentylacyjne dla ww. pomieszczeń wykonać z blachy 

ocynkowanej. Kanały prowadzone na dachu nie wymagają dodatkowej izolacji. 

Kanały nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach przyziemia należy 

zaizolować matą z wełny mineralnej gr. 40mm. Kanały montować do ścian 

i sufitów z zastosowaniem akcesoriów montażowych zgodnych z zaleceniami 

producenta. Całość instalacji ukryta pod sufitem podwieszanym z płyt g-k. 

Całej instalacji zapewnić uziemienie. Przejścia przewodów 

wentylacyjnych przez przegrody budowlane uszczelnić niepalną atestowaną 

pianką poliuretanową.  

Wyjścia przewodów głównych przez dach zabezpieczyć i uszczelnić 

z zewnątrz papą termozgrzewalną. 

Centrale powinny być posadowione na konstrukcji stalowej, 

bezwzględnie wypoziomowanej. Zalecane jest stosowanie dodatkowej płyty lub 

pasów korkowych, bądź gumowych pod ramami central. Przejścia konstrukcji 

wsporczych przez warstwy przekryć dachowych uszczelnić zgodnie 

z wytycznymi i systemem stosowanym producenta przekryć dachowych. 

Wszystkie wymiary i usytuowanie urządzeń według rysunków 

i zestawienia materiałów. 

 



1.6. Wytyczne bran żowe 

1.6.1. Branża elektryczna 
 
• Doprowadzić zasilanie elektryczne do projektowanych urządzeń – 

centrale wentylacyjne oraz wentylatory i nagrzewnice (dane według 

rysunków, zestawienia materiałów i załączonych kart katalogowych). 

• Uziemić wszystkie części elektryczne oraz całą instalację. 

1.6.2. Branża automatyki 
 
• Doprowadzić sygnały sterujące temperaturą powietrza dla 

poszczególnych układów do automatyki central wentylacyjnych. 

Lokalizacja czujników temperatury i wilgotności w reprezentatywnych 

punktach obsługiwanych pomieszczeń, lokalizacja szaf sterujących 

i falowników – na dachu przy centrali. Panele sterujące zamontować 

w pomieszczeniu Kierownika (dla cz. socjalnej) oraz w pomieszczeniu 

sali konferencyjnej. 

• Centrala nawiewno – wywiewna dla szatni przepustowych – w związku 

z ich okresowym użytkowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej 

powinna zapewniać możliwość ograniczenia intensywności działania lub 

jej wyłączenia poza okresem użytkowania pomieszczeń, z zachowaniem 

warunku normalnej pracy przez co najmniej jedną godzinę przed i po ich 

użytkowaniu.  

• Uruchomienie central wentylacyjnych podczas użytkowania – przez 

upoważnionego pracownika technicznego. 

• Po zamontowaniu i uruchomieniu urządzeń przez serwisy producentów 

urządzeń, należy odpowiednio zaprogramować sterowanie. 

 

1.6.3. Branża budowlana 
 
• Przewidzieć przebicia w ścianach i stropach na przewody wentylacyjne 

(dane według rysunków). 

• Wykonać otwory rewizyjne umożliwiające dostęp do elementów 

regulacyjnych instalacji. Po wykonaniu otwór zabudować lub uzbroić 

w drzwiczki. 



1.6.4. Branża C.O. 
 
• Doprowadzić czynnik grzewczy o parametrze 70/50 ºC 

z projektowanego kotła do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej 

obsługującej zaplecze socjalne. 

• Układ podmieszania pompowego centrali wentylacyjnej będzie 

sterowany poprzez jego automatykę. 

1.7. Uwagi ko ńcowe  
 
• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montażowych, cz. II (Instalacje sanitarne 

i przemysłowe.)”. 

• Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP. 

• Przestrzegać wytycznych montażu poszczególnych producentów 

urządzeń i materiałów. 

• Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie 

ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji, 

winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu. W przypadku 

rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, należy zgłosić 

sprawę projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 

rozstrzygnięcia problemu. 

• Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, 

specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do 

prawidłowego działania instalacji, nie zwalniają Wykonawcy z ich 

zamontowania i dostarczenia. 

• Wszelkie prace i dostawy wykonane niezgodnie z niniejszą 

dokumentacją bez uzgodnienia, prowadzone są na wyłączne ryzyko 

Wykonawcy. 

• Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą również wszelkie pomiary 

pomontażowe, próby i badania techniczne oraz uruchomienia urządzeń 

i sieci według obowiązujących norm, przepisów i rozporządzeń oraz 

oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującymi 

procedurami. 



 

Projektowane roboty wymagają opracowania przez Kierownika Budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. 

2. OBLICZENIA 
  

Obliczenia instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń budynku 

socjalno – biurowego w Służewie polegają na takim dobraniu przekrojów 

przewodów wentylacyjnych, aby prędkość przepływu powietrza utrzymywała 

się na stałej wartości, pomiędzy 3,0 – 5,0 m/s w przewodach i 1,0 – 3,0 m/s 

w kratkach nawiewnych i wyciągowych. 

 

Zakłada się następujące parametry powietrza zewnętrznego dla III strefy 

klimatycznej (Służewo): 

- zima: te = -20°C, φ = 100% 

- lato: te = 30°C, φ = 50% 

 

Żądana temperatura powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach wynosi: 

- szatnie i natryski: + 24°C, 

- jadalnia z aneksem kuchennym: + 20°C, 

- sala konferencyjna:      + 20°C. 

 
Tab. 1: Wykaz pomieszczeń zaplecza socjalnego. 

Pomieszczenie  
Powierz

chnia 
[m2] 

Wysok. 
[m] 

Kubatura 
[m3] 

Ilość 
wymian  

Objętość 
powietrza 

nawiewanego  
[m3/h] 

Objętość 
powietrza 

wywiewanego  
[m3/h] 

Projekt. 
nawiew 
[m3/h] 

Projekt. 
wywiew 
[m3/h] 

szatnia czysta M. 28,23 2,6 73,40 4 293,59 293,59 300 300 

umywalnia M. 28,48 2,6 74,05 5 370,24 370,24 390 400 
szatnia brudna 

M. 28,23 2,6 73,40 4 293,59 293,59 300 300 

szatnia brudna K. 8,56 2,6 22,26 4 89,02 89,02 100 100 

umywalnia K. 8,95 2,6 23,27 5 116,35 116,35 150 150 

szatnia czysta K. 9,57 2,6 24,88 4 99,53 99,53 100 100 

jadalnia 29,79 2,6 77,45 2 154,91 154,91 150 150 

aneks kuchenny 4,87 2,6 12,66 2 - 25,32 - 25 

      ∑= 1490 1525 



Tab. 2: Prędkości powietrza w głównym kanale nawiewnym części socjalnej. 

Nawiew [m 3/h] 

Prędkość 
rzeczywista w 

kanale (wg 
proj. śred.) 

Projektowana 
średnica 

150 1,63 160 x 160 
500 3,47 200 x 200 
930 4,13 250 x 250 

1190 3,33 315 x 315 
1490 4,17 315 x 315 

 
Tab. 3: Prędkości powietrza w głównym kanale wywiewnym części socjalnej. 

Wywiew 
[m3/h] 

Prędkość 
rzeczywista w 

kanale (wg 
proj. śred.) 

Projektowana 
średnica 

150 2,07 160 x160 

275 2,98 160 x 160 

525 3,65 200 x 200 

675 3,75 200 x 250 

825 3,67 250 x 250 

925 4,11 250 x 250 

1225 3,43 315 x 315 

1375 3,85 315 x 315 

1525 4,27 315 x 315 

 
Tab. 4: Zapotrzebowanie powietrza w sali konferencyjnej. 

Pomieszczenie  
Maksymalna 
ilo ść osób 

w sali 

Jednostkowe 
zapotrzeb. 

powietrza na 
osob ę 

[m3/h/os.] 

Ilość 
powietrza 

[m3/h]  

Objętość 
powietrza 

nawiewanego  
[m3/h] 

Objętość 
powietrza 

wywiewanego  
[m3/h] 

Projekt. 
nawiew 
[m3/h] 

Projekt. 
wywiew 
[m3/h] 

sala 
konferencyjna 50 20 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

     ∑= 1000 1000 

 
Tab. 5: Prędkości powietrza w głównym kanale nawiewnym sali konferencyjnej. 

Nawiew [m 3/h] 

Prędkość 
rzeczywista w 

kanale (wg 
proj. śred.) 

Projektowana 
średnica 

250 2,71 160x160 

500 3,47 200x200 

750 4,17 200 x 250 

1000 4,44 250 x 250 

 



Tab. 6:  Prędkości powietrza w głównym kanale wywiewnym sali konferencyjnej. 

Nawiew [m 3/h] 

Prędkość 
rzeczywista w 

kanale (wg 
proj. śred.) 

Projektowana 
średnica 

250 2,71 160x160 

500 3,47 200x200 

750 4,17 200 x 250 

1000 4,44 250 x 250 

 
Suma strat liniowych i miejscowych instalacji dla części socjalnej wynosi 

120 Pa, zaś dla sali konferencyjnej 70 Pa. 

 
UWAGA:  Pomieszczenie do przechowywania obuwia i odzieży ochronnej 

wyposażyć w wentylację wywiewną, realizowaną za pomocą wentylatora dachowego 

EHD 10, sprzężonego z automatycznym wyłącznikiem czasowym. Projektowana 

ilość wymian powietrza 5 w ciągu godziny (150m3/h). Nawiew przez kompensację 

powietrza z korytarza części „brudnej”. Przejście kanału wentylacyjnego przez strop 

uszczelnić w sposób uniemożliwiający powstawanie jakiekolwiek przecieków. 

Lokalizacja wentylatora zgodnie z rysunkami dołączonymi do dokumentacji. 

3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO – WYWIE WNEJ 

 
Zestawienie materiałów Ekoskład Słu żewo: 
 

Lp Opis j.m.  Ilość Producen
t 

Urządzenia 
NW1 Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna 

z wymiennikiem krzyżowym i nagrzewnicą wodną - BD-1 
z pełną automatyką i falownikami wentylatorów (szatnie) 
– dane wg załączonej karty katalogowej. 

kpl. 1 VBW 

NW2 Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z 
wymiennikiem krzyżowym i nagrzewnicą elektryczną - 
BD-1 z pełną automatyką i falownikami wentylatorów 
(sala konferencyjna) – dane wg załączonej karty 
katalogowej. 

kpl. 1 VBW 

WL-1  Wentylator łazienkowy typu Styl 150 z możliwością 
sprzężenia z wyłącznikiem światła, wyłącznikiem 
czasowym i przepustnicą zwrotną 

kpl. 4 Dospel 

WD-1 Odśrodkowy wentylator dachowy typu EHD 10 sprzężony 
z automatycznym wyłącznikiem czasowym 

kpl. 1 Maico 
Ventila-

toren 



Instalacja N - szatnie  
N1 Czerpnia dachowa WDP-B 315x315 szt. 1  
N2 Kolano 90° 315x315 szt. 3  
N3 Prostka 315x315/1500 szt. 1  
N4 Prostka 315x315/2000 szt. 4  
N5 Tłumik kanałowy 315x315/1500 szt. 2  
N6 Kolano 90° 400x315/315x315 szt.  1  
N7 Kolano 90° 500x500/400x315 szt.  1  
N8 Redukcja niesymetryczna 250x250/315x315/500 szt. 1  

N10 Prostka 315x315/2000 – długość dopasować szt. 1  
N11 Prostka 315x315/1240 szt. 1  
N12 Trójnik 315x315/160x160/360 szt. 2  
N13 Prostka 160x160/800 szt. 1  
N14 Trójnik 160x160/160x160/360 szt. 5  
N15 Kratka wentylacyjna z przepustnicą KSH-P AL 160x160 szt. 11  
N16 Prostka 160x160/1300 szt. 2  
N17 Kolano 90° 160x160 szt. 7  
N18 Prostka 315x315/1500 szt. 1  
N19 Prostka 315x315/900 szt. 1  
N20 Prostka 160x160/1500 szt. 1  
N21 Prostka 160x160/1700 szt. 1  
N22 Redukcja niesymetryczna 315x315/250x250/300 szt. 1  
N23 Prostka 250x250/550 szt. 1  
N24 Trójnik redukcyjny 250x250/200x200/160x160/400 szt. 1  
N25 Prostka 160x160/500 szt. 2  
N26 Prostka 160x160/2000 szt. 3  
N27 Prostka 200x200/1500 szt. 2  
N28 Trójnik 200x200/160x160/360 szt. 2  
N29 Prostka 160x160/700  szt. 1  
N30 Prostka 200x200/860 szt. 1  
N31 Prostka 160x160/1750 szt. 1  
N32 Redukcja niesymetryczna 200x200/160x160/300 szt. 1  
IN Izolacja wełną mineralną gr. 40mm na płaszczu z folii 

aluminiowej Alu Lamella Mat 
kpl. 1 Rockwool 

Instalacja N2 – sala konferencyjna 
N2-1 Czerpnia dachowa WDP-B 250x250 szt. 1  
N2-2 Kolano 90° 250x250 szt. 4  
N2-3 Prostka 250x250/2000 szt. 1  
N2-4 Tłumik kanałowy 250x250/1500 szt. 2  
N2-5 Kolano 90° 400x315/250x250 szt.  1  
N2-6 Kolano 90° 500x500/400x315 szt.  1  
N2-7 Prostka 250x250/500 szt. 1  
N2-8 Prostka 250x250/1200 szt. 1  
N2-9 Prostka 250x250/2000 – długość dopasować szt. 1  

N2-10 Prostka 250x250/1840 szt. 1  
N2-11 Prostka 250x250/450 szt. 1  
N2-12 Trójnik 250x250/160x160/360 szt. 1  



N2-13 Kratka wentylacyjna z przepustnicą KSH-P AL 160x160 szt. 4  
N2-14 Redukcja 250x250/250x200/300 szt. 1  
N2-15 Prostka 250x200/1550 szt. 1  
N2-16 Trójnik 250x200/160x160/360 szt. 1  
N2-17 Redukcja 250x200/200x200/300 szt. 1  
N2-18 Prostka 200x200/1550 szt. 1  
N2-19 Trójnik 200x200/160x160/360 szt. 1  
N2-20 Redukcja 200x200/160x160/300 szt. 1  
N2-21 Prostka 160x160/1550 szt. 1  
N2-22 Kolano 90° 160x160 szt. 1  

IN2 Izolacja wełną mineralną gr. 40mm na płaszczu z folii 
aluminiowej Alu Lamella Mat 

kpl. 1 Rockwool 

Instalacja W - szatnie 
W1 Wyrzutnia pionowa WDP-E 315x315 szt. 1  
W2 Kolano 90° 315x315 szt. 4  
W3 Tłumik kanałowy 315x315/1500 szt. 2  
W4 Redukcja niesymetryczna 500x500/315x315/500 szt. 2  
W6 Prostka 315x315/2000 – długość dopasować szt. 1  
W7 Prostka 315x315/500 szt. 1  
W8 Trójnik 315x315/160x160/360 szt. 2  
W9 Kratka wentylacyjna z przepustnicą KSH-P AL 160x160 szt. 14  

W10 Prostka 315x315/2000 szt. 1  
W11 Prostka 315x315/1100 szt. 1  
W12 Prostka 315x315/1390 szt. 1  
W14 Prostka 315x315/850 szt. 1  
W15 Prostka 315x315/1700 szt. 1  
W16 Redukcja niesymetryczna 315x315/250x250/300 szt. 1  
W17 Trójnik 250x250/160x160/360 szt. 1  
W18 Prostka 160x160/1500 szt. 3  
W19 Trójnik 160x160/160x160/360 szt. 6  
W20 Kolano 90° 160x160 szt. 4  
W21 Prostka 250x250/2000 szt. 1  
W22 Prostka 250x250/1000 szt. 1  
W23 Trójnik 250x250/160x160/360 szt. 1  
W24 Prostka 160x160/500 szt. 1  
W25 Prostka 160x160/700 szt. 1  
W26 Prostka 250x250/400 szt. 1  
W27 Redukcja 250x250/250x200/300 szt. 1  
W28 Trójnik 250x200/160x160/360 szt. 1  
W29 Prostka 250x200/2000 szt. 1  
W30 Prostka 250x200/800 szt. 1  
W31 Kolano 90° 250x200/200x200 szt.  1  
W32 Prostka 200x200/1000 szt. 1  
W33 Trójnik 200x200/160x160/360 szt. 2  
W34 Prostka 200x200/2000 szt. 3  
W35 Prostka 200x200/735 szt. 1  
W36 Prostka 160x160/1700 szt. 1  
W37 Prostka 160x160/1000 szt. 1  



W39 Redukcja 200x200/160x160/300 szt. 1  
W40 Prostka 160x160/1300 szt. 1  
W41 Prostka 160x160/2000 szt. 2  
W42 Prostka 160x160/600 szt. 1  
W43 Trójnik 160x160/100/300 szt. 1  
W44 Przepustnica jednopłaszczyznowa 100/100 szt. 1  
W45 Prostka 1100/2000 szt. 1  
W46 Prostka 100/1200 szt. 1  
W47 Kolano 90° Ø100 szt. 1  
W48 Kratka wentylacyjna Ø100 szt. 1  
IW Izolacja wełną mineralną gr. 40mm na płaszczu z folii 

aluminiowej Alu Lamella Mat 
kpl. 1 Rockwool 

Instalacja W2 – sala konferencyjna  
W2-1 Wyrzutnia pionowa WDP-E 250x250 szt. 1  
W2-2 Kolano 90° 250x250 szt. 4  
W2-3 Tłumik kanałowy 250x250/1500 szt. 2  
W2-4 Redukcja 500x500/250x250/500 szt. 2  
W2-6 Prostka 250x250/2000 – długość dopasować szt. 1  
W2-7 Prostka 250x250/1750 szt. 1  
W2-8 Prostka 250x250/450 szt. 1  
W2-9 Trójnik 250x250/160x160/360 szt. 1  

W2-10 Kratka wentylacyjna z przepustnicą KSH-P AL 160x160 szt. 4  
W2-11 Redukcja 250x250/250x200/300 szt. 1  
W2-12 Prostka 250x200/1550 szt. 1  
W2-13 Trójnik 250x200/160x160/360 szt. 1  
W2-14 Redukcja 250x200/200x200/300 szt. 1  
W2-15 Prostka 200x200/1550 szt. 1  
W2-16 Trójnik 200x200/160x160/360 szt. 1  
W2-17 Redukcja 200x200/160x160/300 szt. 1  
W2-18 Prostka 160x160/1550 szt. 1  
W2-19 Kolano 90° 160x160 szt. 1  

IW2 Izolacja wełną mineralną gr. 40mm na płaszczu z folii 
aluminiowej Alu Lamella Mat 

kpl. 1 Rockwool 

4. TABELA RÓWNOWA ŻNOŚCI 

Lp. Nazwa własna Równowa żność 

1 Centrala wentylacyjna nawiewno – 

wywiewna z wymiennikiem krzyżowym i 

nagrzewnicą wodną - BD-1 z pełną 

automatyką i falownikami wentylatorów 

(część socjalna) 

VBW 

Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna, 

z wyposażeniem dodatkowym, króćcami, sekcją filtrów, 

tłumików, falownikami automatyką i wymiennikiem 

krzyżowym,.  

Parametry: 

- nawiew o wydatku 1490m3/h, 

- nagrzewnicą wodną o mocy 7,1 kW, 

- przepływ czynnika 0,09 l/s, 

- spręż dyspozycyjny 120 Pa,  

- wyciąg o  wydatku 1525 m3/h, 



2. Centrala wentylacyjna nawiewno – 

wywiewna z wymiennikiem krzyżowym i 

nagrzewnicą elektryczną - BD-1 z pełną 

automatyką i falownikami wentylatorów 

(sala konferencyjna) 

VBW 

Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna, 

z wyposażeniem dodatkowym, króćcami, sekcją filtrów, 

tłumików, falownikami, automatyką i wymiennikiem 

krzyżowym,.  

Parametry: 

- nawiew o wydatku 1000 m3/h, 

- nagrzewnicą elektryczna 6kW, 

 - spręż dyspozycyjny 70 Pa,  

- wyciąg o  wydatku 1000 m3/h, 

3. Klimatyzator typu Split model P24RK 

NSD z inwerterem model 

ASNW246DSB0 produkcji LG 

Klimatyzator ścienny typu Split o średniej mocy chłodniczej 

ok. 7,0 kW z jednostką zewnętrzną. Napięcie zasilania 230V,  

czynnik chłodniczy R410A 

4 Wentylator wywiewny na kanale 

grawitacyjnym Styl 150  

Dospel 

Wentylator domowy do wyciągania powietrza Wyposażony 

w silnik indukcyjny jednofazowy 230 V, 50 Hz. Maksymalna 

temperatura przetłaczanego powietrza +40 °C. Średnica 150 

mm. Moc 20W, wydatek 280m3/h, z wyłącznikiem 

czasowym. 

5. Izolacja wełną mineralną na płaszczu 

z folii alum. Alu Lamella Mat, gr. 40mm  

Rockwool 

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami lamelowymi 

z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej. 

Grubość izolacji 40mm.  

6. Kratka wentylacyjna z przepustnicą 

KSH-P AL 160x160 

Centrum Klima S.A. 

Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna, aluminiowa 

z kierownicami poziomymi regulowanymi ręcznie. 

Wbudowana przepustnica wielopłaszczyznowa, regulowana 

bez demontażu kratki. Wymiary 160x160 mm. 

7. Odśrodkowy wentylator dachowy 

EHD 10 

Maico Ventilatoren 

Do wyciągu powietrza. Obudowa z ocynkowanej i 

powlekanej proszkowo blachy stalowej. Zdejmowana 

pokrywa z aluminium. Powlekana siatka zapobiegająca 

ingerencji. Wentylator promieniowy z łopatkami 

zakrzywionymi do tyłu. Wydajność powietrza: 310 m³/h 

z możliwością regulacji obrotów: + Możliwość pracy 

nawrotnej. Zasilanie: prąd zmienny 230 V, 50 Hz. Moc 

nominalna: 74 W. Stopień ochrony (IP): X5. Kabel zasilający: 

3 x 1,5 mm2. Wielkość nominalna: 100 mm. Poziom 

ciśnienia akustycznego: 52 dB(A) / odl. 3 m. 

8. Zegar sterujący ZS 3 (do wentylatora 

EHD 10) 

Maico Ventilatoren  

Zegar sterujący do automatycznego, czasowego sterowania 

wentylatorami. Zegar sterujący cyfrowy z 24 godzinnym 

programem sterowania. Możliwych 20 włączeń i wyłączeń. 

Automatyczna zmiana czasu letni/zimowy. Zasilanie: prąd 

zmienny 230 V, 50 Hz / 60 Hz. Stopień ochrony (IP): 40.  
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4. Specifications

Note:
1. Capacities are based on the following conditions:

Cooling: - Indoor Temperature 27°C DB/19°C WB
- Outdoor Temperature 35°C DB/24°C WB

Heating: - Indoor Temperature 20°C DB/15°C WB
- Outdoor Temperature 7°C DB/6°C WB

Piping Length - Interconnecting Piping Length 7.5m
- Level Difference of Zero

2. Wiring cable size must comply with the applicable local and national code.
3. The specification may be subject to change without prior notice for purpose of improvement.

Conversion Formula

kW  = Btu/h x 0.0002931

cfm = CMM x 35.3

Model AS-W186C8A0 AS-W246DSB0

Heat transfer (sorce /sink) -

Type of appliance -

Cooling Capacity kW

Heating Capacity kW

Low Temp. Heating Capacity (-7°C) kW

Power Input Cooloing /Heating W

Running Current Cooloing /Heating A

Starting Current Cooloing /Heating A

Max Current Cooloing /Heating A

SEER W/W

SCOP W/W

Energy efficiency class
A(more efficient),
G(less efficient)

Cooloing /Heating -

Annual energy consumption Cooloing /Heating kWh

Power Supply Ø / V / Hz

Air Flow Rate
Indoor, Max m3/min

Outdoor, Max m3/min

Moisture Removal l/h

Sound Pressure

Level

Indoor, H/M/L/Sleep dB(A)±3

Outdoor, Max dB(A)±3

Sound Power Level
Indoor, Max dB(A)±3

Outdoor, Max dB(A)±3

Refrigerant & Charge (at 7.5 m) g

Additional Refrigerant charge g/m

Compressor

Model -

Motor Type -

O.L.P. name -

Fan(Indoor)

Type -

Motor Type -

Motor output W

Fan(Outdoor)

Type -

Motor Type -

Motor output W

Circuit Breaker A

Power Supply Cable N x mm2

Power and Transmission Cable N x mm2 N x mm2

Piping Connections

Liquid Side mm

Gas Side mm

Drain Hose mm

Dimensions
Indoor (WⅹHⅹD) mm

Outdoor (WⅹHⅹD) mm

Net Weight
Indoor kg

Outdoor kg

Operation Range
Cooling(Outdoor) °C

Heating(Outdoor) °C

Piping Length (Min / Max) m

Max Elevation Difference m

Air to Air Air to Air

Cooling/Heating (Inverter heat pump) Cooling/Heating (Inverter heat pump)

5.20 7.03 

6.30 8.44 

5.40 7.50

1500/1650 2190/2330

6.6/7.3 9.5/10.1

6.6/7.3 9.5/10.1

7.8/9.4 13.0/14.0

5.7 5.9

3.4 3.5

A+/A A+/A

319/2594 417/3360

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50

19.0 26.0

50 60

2.0 2.8

42/40/35/29 49/44/39/37

54 56

60 65

65 70

R410A, 1350 R410A, 2000

20 35

GKT141MBA GJT240MBA

Twin Rotary Twin Rotary

- -

Cros Flow Fan Cros Flow Fan

BLDC BLDC

49 30

Propeller, Fan Propeller, Fan

BLDC BLDC

85 124

20 25

3*1.5 3*2.5

4*1.0 (Including Earth) 4*1.0 (Including Earth) 

6.35 9.52

12.7 15.88

21.5 21.5

1030*325*250 1209*346*237

870*655*320 870*808*320

15.5 18.0

49.0 58.0

-10~48 -10~48

-15~24 -15~24

-/20 -/30

10 15
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aLuminiowa KRatKa wentyLaCyJna Z pRZepuStniCą KSh-p aL

Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
Idealna do zastosowań w instalacjach nisko  
i średniociśnieniowych
Wykonana z aluminium – brak występowania  
korozji
Odpowiednie zminusowanie zapewnia łatwy  
montaż
Wbudowana przepustnica wielopłaszczyznowa
Łatwa regulacja przepustnicy bez konieczności 
demontażu kratki
Ramka i kierownice malowane proszkowo na kolor 
biały (RAL 9010)
Przepustnica malowana proszkowo na kolor czarny
Produkt posiada atest PZH

•
•

•

•

•
•

•

•
•

L (mm)
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H
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INSTALACJA C.O., SOLARNA  
I TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 

 



 
 

I. OPIS TECHNICZNY 

 

 

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

 

1.1. Umowa z Inwestorem nr 1/09/2013. 

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem. 

1.3. Projekt architektoniczno – budowlany. 

1.4. Projekt instalacji wod-kan. 

1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

Dz.U. nr 75, poz 690 (z późniejszymi zmianami). 

1.6. Wytyczne projektowe COBRTI INSTAL, zeszyty w zakresie instalacji centralnego 

ogrzewania. 

1.7. Wytyczne producentów urządzeń wykorzystanych w projekcie. 

1.8. Normy i przepisy z zakresu budownictwa. 

 

 

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.  

 

Niniejsze opracowanie dotyczy „Przebudowy i rozbudowy budynku socjalno – 

biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną” położonego w Służewie przy ul. Polnej 87, na dz. 

nr ew. 149, 150, 151, 152, obręb Służewo. 

 Szczegółowy opis budynku wg projektu architektoniczno – budowlanego. 

Niniejszy projekt obejmuje rozwiązania techniczne w zakresie: 

− Instalacja centralnego ogrzewania, 

− Instalacja technologii kotłowni olejowej z dodatkowym układem kolektorów 

słonecznych. 

 

Wszystkie instalację zaprojektowano z uwzględnieniem ukrycia przewodów 

pod posadzką, w bruzdach ściennych, w szachtach oraz w przestrzeni stropu 

podwieszonego na poziomie parteru. 

 



 
 

3.0. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAN PROJEKTOWYCH.  

 

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania. 

 

Budynek zasilany będzie w ciepło z projektowanej kotłowni olejowej z układem 

wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą kolektorów 

słonecznych. 

Projektuje się instalację c.o. wodną dwururową o parametrach czynnika 

roboczego 70/50ºC.  

Układ instalacji z rozprowadzeniem głównym w przestrzeni stropu 

podwieszonego na poziomie parteru oraz pionami do poszczególnych rozdzielaczy 

z uwzględnieniem podziału funkcyjnego budynku na część biurową i socjalną. 

Grzejniki w poszczególnych pomieszczeniach zasilane z rozdzielaczy.  

Instalację c.o. zaprojektowano z uwzględnieniem usystematyzowania układu 

oraz maksymalnego ukrycia przewodów w posadzce, szachtach i w obudowach. 

Układ przewodów wg rysunków rzutu kondygnacji oraz rozwinięcia. 

 

Przewody.  

 

Projektuje się instalację centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych          

PE-RT/AL./PE-RT, łączonych przez złączki systemowe zaprasowywane. 

Przewody poziome główne zaprojektowano z założeniem ukrycia ich 

w przestrzeni stropu podwieszonego. 

Piony należy prowadzić w miarę możliwości w bruzdach ściennych, pozostałe 

obudować. 

Podejścia od rozdzielaczy do grzejników prowadzone w przestrzeni posadzki. 

Przy przejściu przez przegrody budowlane należy stosować przepusty 

w tulejach ochronnych stalowych. Tuleja na stałe zamocowana w przegrodzie 

o średnicy większej od średnicy przewodu o 2cm przy przejściu przez przegrody 

pionowe i 1cm przy przejściu przez strop. Przestrzeń pomiędzy rurami należy 

wypełnić materiałem trwale plastycznym. W tulei nie należy umieszczać połączeń rur. 

Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy poszczególnych stref 

pożarowych z zastosowaniem uszczelnień p.poż. o klasie odporności, conajmniej 

jak dana przegroda. 

Przewody ułożone pod posadzką i w bruzdach ściennych zaizolować otuliną 

z pianki polietylenowej z zewnętrzną warstwą ochronną (np. wzmocnioną folią 

polietylenową – do zastosowania w betonie) gr. 6 mm. Dla łatwiejszego montażu 



 
 

otulinę można rozciąć i ponownie złączyć przy użyciu taśmy izolacyjnej do tego 

przeznaczonej. Przewody w przestrzeni stropu podwieszonego oraz piony 

przeznaczone do obudowy zaizolować otuliną z pianki polietylenowej gr. 25 mm 

z wzdłużnym nacięciem. W pomieszczeniu węzła cieplnego przewody zaizolować 

w otulinie z płaszczem PVC, zgodnie z opisem technologii węzła cieplnego. 

Miejsca kompensacji leżaków pokazano na rzucie parteru. 

Przewody należy mocować do ścian lub stropu za pomocą obejm z przekładką 

ochronną. Na rzucie parteru zaznaczono miejsca lokalizacji punktów stałych. 

Dodatkowo podpory ruchome należy lokalizować w odległości 2÷3 m w zależności 

od średnicy przewodu. 

 

Szczegółowo instalacje wg rysunków i zestawienia materiałów podstawowych. 

 

Grzejniki c.o.  

 

Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe PURMO typu CV z podłączeniem 

dolnym. Grzejnik wyposażony jest standardowo we wbudowaną wkładkę zaworową 

z regulacją wstępną i odpowietrznik. Do wkładki zaworowej dobrano głowicę 

termostatyczną typu RAW-K (5135) firmy Danfoss. Dodatkowo grzejnik należy 

wyposażyć w zestaw przyłączeniowy RLV-KS kątowy, z możliwością odcięcia 

przepływu.  

Mocowanie grzejników zgodnie z wytycznymi producenta. 

Szczegółowo grzejniki i ich usytuowanie wg rysunków oraz zestawienia 

materiałów podstawowych. 

 

Rozdzielacze c.o.  

 

Instalację c.o. w przedmiotowym budynku zaprojektowano z założeniem 

przesyłu ciepła do rozdzielaczy a następnie do poszczególnych pomieszczeń.  

Elementy zestawu: 

− szafka rozdzielaczowa natynkowa lub podtynkowa, 

− rozdzielacz zasilania i powrotu do ogrzewania grzejnikowego, 

− zawory odpowietrzające, 

− zawory spustowe, 

− uchwyty mocujące z wkładką przeciwdźwiękową, 



 
 

Dodatkowo należy przewidzieć miejsce w szafce rozdzielaczowej na montaż 

zestawu zaworów równoważących MSV-BD i MSV-S na przewodzie zasilającym 

i powrotnym. 

 

Odpowietrzenie instalacji. 

 

Odpowietrzenie instalacji projektuje się przez odpowietrzniki samoczynne nad 

rozdzielaczem w pomieszczeniu kotłowni w najwyższych punktach i indywidualnie 

przy grzejnikach i rozdzielaczach. 

Zawory odpowietrzające w kotłowni zgodnie z opisem i zestawieniem 

technologii kotłowni.  

 

Armatura odcinająca i regulacyjna. 

 

Regulacja hydrauliczna zaworami równoważącymi typu MSV zamontowanymi 

na przewodach zasilającym (BD) i powrotnym (S) firmy Danfoss w szafkach 

rozdzielaczowych oraz regulacją nastawami wstępnymi przy zaworach 

termostatycznych. Zawory MSV posiadają funkcję odcięcia. 

Regulacja instalacji – temperatury czynnika grzewczego indywidualnie 

w poszczególnych pomieszczeniach w zależności od potrzeb poprzez nastawy 

zaworów termostatycznych. 

 

Uwaga: 

Regulację instalacji przeprowadzić na etapie rozruchu na zaworach 

termostatycznych grzejnikowych i zaworach regulacyjnych instalacji wg nastaw 

podanych na rysunkach. 

W czasie rozruchu należy dokonać oceny działania instalacji pod względem 

panującego w niej ciśnienia dyspozycyjnego. W razie konieczności należy dokonać 

korekt nastaw na zaworach regulacyjnych.  

 

Próby instalacji. 

 

Po wykonaniu instalacji należy instalację dwukrotnie przepłukać wodą 

do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, a następnie przeprowadzić próbę 

szczelności na ciśnieniu 0,4 MPa. Po pozytywnym przeprowadzeniu próby na zimno 

należy wykonać próbę na gorąco. Próbę szczelności należy przeprowadzić 

przy najwyższych parametrach roboczych instalacji. 



 
 

Ze względu na docelowe ukrycie rur próbę na gorąco wykonać dwukrotnie 

w odstępie czasowym dobowym.  

Po wykonaniu prób instalację przed ukryciem całkowitym w posadzkach 

i obudowach zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

Uwaga: 

Instalacja c.o. szczegółowo wg załączonych rysunków i załączników. 

 

3.2. Kolektory słoneczne. 

 

Zaprojektowano 10 sztuk kolektorów słonecznych typu VITOSOL 200F SV3A – 

w jednej sekcji. Zaprojektowany układ podyktowany jest względami ekonomicznymi 

i pokrywa średnie godzinowe zapotrzebowanie na wodę ciepłą.  

Kolektory montowane będą na dachu płaskim na wspornikach systemowych 

dostarczonych zgodnie ze specyfikacją producenta. Dodatkowo należy zamontować 

elementy łączące i wzmacniające zgodnie ze specyfikacją.  

Konstrukcja wsporcza zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. 

Łączna powierzchnia kolektorów brutto wynosi 23,2 m2, co daje moc 17,6 kW. 

Połączenie hydrauliczne kolektorów wg rysunku rzutu dachu, parteru i rysunku 

schematu technologicznego. 

Przepływ w kolektorach zgodnie z wytycznymi producenta przyjęto, jako „low 

flow” o przepływie 25l/h*m2. Na przewodzie zasilającym i powrotnym zaprojektowano 

zawory odcinające. Sekcja posiada zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym.  

Układ wypełniony będzie czynnikiem grzewczym - wodnym roztworem glikolu 

propylenowego o zawartości glikolu 40%.  

Połączenia kolektorów w sekcję zgodnie z wytycznymi producenta.  

Montaż, rozruch i eksploatacja kolektorów wykonywać zgodnie z wytycznymi 

opracowanymi przez firmę VIESSMANN. 

Dla zabezpieczenia układu przed zbyt wysoką temperaturą należy w czasie 

przerw w pracy zakładu pozostawić włączoną pompę cyrkulacji c.w.u. oraz ustawić 

automatyczne załączenie pompy cyrkulacji zbiorników. 

Uzupełnianie glikolu w instalacji realizowane będzie poprzez złącze do 

napełniania, płukania oraz opróżniania instalacji oraz pompkę ręczną. 

Pompy obiegowe, wymienniki, zabezpieczenia układu oraz pozostała armatura 

według punktu doboru i obliczeń, zestawienia materiałów podstawowych oraz 

rysunków. 



 
 

  Dla danego układu solarnego dobrano zestaw pompowy Solar-Divicon typy 

PS10 z pompą 25-60 firmy Grundfoss. 

Nowoprojektowany układ instalacji solarnej uwzględnia w swoim zakresie 

dodatkowy zbiornik podgrzewu wstępnego Vitocell 100-V CVA o pojemności 1000l. 

Zbiorniki dobrano z pomocą programu T*SOL 4.5 i obliczeń zużycia wody.  

Zbiornik ładowany będzie za pomocą w/w pompy obiegowej.  

Wstępnie podgrzana woda kierowana będzie do kolejnego projektowanego 

podgrzewacza Vitocell 100-V CVA zasilanego ciepłem z kotłowni.  

Dla wygrzewu antybakteryjnego zbiorników zaprojektowano pompę 

cyrkulacyjną PC2 wraz z osprzętem, załączaną w czasie dezynfekcji termicznej. 

Dla zabezpieczenia instalacji ciepłej wody użytkowej przed wypływem powyżej 

60ºC latem zaprojektowano termostatyczny zawór mieszający z nastawą termiczną. 

Układ solarny zabezpieczony będzie przed wzrostem ciśnienia i objętości 

poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe S80 i zawór bezpieczeństwa SYR8115. 

Układ kolektorów słonecznych z podgrzewem wstępnym w zasobniku 

realizowany będzie poprzez regulator Vitosolic 200 ze stycznikiem pomocniczym. 

Elementy objęte sterowaniem: 

− pompa obiegu solarnego, 

− czujnik temperatury cieczy w kolektorze, 

− czujnik temperatury wody w podgrzewaczu układu solarnego, 

− czujnik temperatury wody w podgrzewaczu układu kotłowego, 

− pompa cyrkulacji wody w zbiornikach, 

− czujnik temperatury STB wyłączający pompę obiegu solarnego w razie 

przekroczenia temperatury maksymalnej w zbiorniku. 

 

Przewody i izolacje termiczne 

Instalacje grzewcze solarne (glikol): 

Przewody projektuje się z rur miedzianych łączonych łącznikami z lutem 

twardym.  

Podejście bezpośrednie pod sekcję kolektorów w długości ok 1,0 m− wykonać 

z rury miedzianej, miękkiej, elastycznej gatunku Cu-DHP izolowanej areogelem.  

Rurociągi poziome prowadzić po dachu i w przestrzeni stropu podwieszonego 

parteru.  

Zmianę kierunków rurociągów wykorzystano na kompensację przewodów. Na 

instalacji należy zamontować punkty stałe dla ukierunkowania kierunku wydłużeń. 



 
 

Izolacje rur – na dachu otuliną z wełny mineralnej o temperaturze pracy do 

200oC, z płaszcz ochronny z PVC pokryty warstwą aluminium odpornego na 

promienie UV i uszkodzenia mechaniczne.  

Grubość izolacji w zależności od średnicy rury Dn˂ 35 mm – 30 mm. 

Izolacje rur – w pomieszczeniach na czynniku glikolu wykonana z otuliny 

z pianki kauczukowej dla instalacji solarnych o temperaturze pracy do 150oC(175oC) 

i grubości 25 mm. 

 

3.2. Kotłownia olejowa. 

 

Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku                                                33 000 W 

Zapotrzebowanie na ciepło technologiczne                                              7 100 W 

Zapotrzebowanie na ciepło dla c.w.u. średnie                                        18 000 W 

Zapotrzebowanie na ciepło dla c.w.u. maksymalne                               59 400 W 

(ciepła woda działająca w priorytecie) 

 

Całkowita moc przyjętego kotła                                                              63 000 W 

Całkowita moc kolektorów słonecznych                                                 17 560 W 

(instalacja solarna na potrzeby cwu) 

 

Parametry pracy kotła                                                                               70/50ºC 

Parametry wody ciepłej w źródle                                               60/8ºC 

 

Wyniki obliczeń zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń 

wykonano programem komputerowym. 

Zapotrzebowanie na ciepło technologiczne centrali wentylacyjnej części 

socjalnej przyjęto zgodnie z kartą doboru zamieszczoną w projekcie wentylacji 

mechanicznej. 

Ilość ciepła na przygotowanie c.w.u. przyjęto biorąc pod uwagę ilość 

użytkowników, norm zużycia oraz temperatury ciepłej wody. 

Kocioł pokrywa zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczeń, ogrzania 

powietrza nawiewanego poprzez centralę wentylacyjną oraz przygotowanie ciepłej 

wody użytkowej głównie dla części socjalnej z szatniami i umywalniami. Podgrzew 

ciepłej wody będzie realizowany w priorytecie. 

Dobór ilości kolektorów podyktowany był względami ekonomicznymi, dlatego 

ich moc pokrywa zapotrzebowanie na średnie godzinowe zużycie ciepłej wody 

użytkowej.  



 
 

Pomieszczenie kotłowni zlokalizowane będzie na parterze budynku od strony 

północnej. Pomieszczenie połączone będzie korytarzem z bezpośrednim wyjściem na 

zewnątrz. 

 

Wyposażenie technologiczne kotłowni: 

 

Przyjęto kocioł olejowy niskotemperaturowy typu Vitola 200 VB2A o mocy 

grzewczej 63kW firmy Viessmann z palnikiem Vitoflame 200 VEKII-2. 

Projektowane funkcje kotłowni olejowej: 

− Przygotowanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania; 

− Przygotowanie ciepła na potrzeby ciepła technologicznego; 

− Przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 

 

Rozdział czynnika grzewczego na dwa obiegi c.o. (część biurowa i socjalna) 

i jeden obieg ciepła technologicznego następował będzie poprzez rozdzielacze 

zasilania i powrotu, podgrzewacz ciepłej wody użytkowej wpięty będzie bezpośrednio.  

Obieg czynnika w instalacji centralnego ogrzewania części biurowej jak 

i socjalnej będzie zapewniony poprzez pompę MAGNA 25-60 firmy Grundfos. 

Dla potrzeb ogrzania powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej szatni 

i umywalni socjalnych zaprojektowano obieg ciepła technologicznego z wymiennikiem 

ciepła woda/glikol. Dobrano wymiennik płytowy lutowany typy LA22-30-2-3/4” firmy 

Secespol. Czynnikiem grzewczym po stronie zimnej będzie glikol propylenowy 40%. 

Dla możliwości napełniania układu glikolu zaprojektowano złącze do napełniania, 

płukania oraz spustu z możliwością podłączenia pompki ręcznej. Obieg wody 

grzewczej po stronie gorącej zapewniony będzie poprzez pompę obiegową ALPHA2 

15-40. Armatura i oprzyrządowanie centrali wentylacyjnej stanowi komplet z centralą. 

Pompę POCT wody grzewczej należy włączyć do sterowania centralą. 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w podgrzewaczu 

pojemnościowym Vitocell 100-V CVA o pojemności 1000l. Obieg grzewczy 

zrealizowany będzie poprzez pompę obiegową ALPHA2 25-60 dobraną dla zużycia 

maksymalnego. Na instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej dobrano pompę 

ALPHA2 L N 15-40. 

Instalacja grzewcza zabezpieczona przed wzrostem objętości i ciśnienia 

naczyniem przeponowym NG80 oraz zaworem bezpieczeństwa zamontowanym na 

kotle.  



 
 

Instalacja c.t., po stronie niskich parametrów zabezpieczona przed wzrostem 

ciśnienia ponad wartość dopuszczalną za pomocą zaworu bezpieczeństwa SYR 

1915.  

Pojemnościowe podgrzewacze wody zabezpieczone zostały naczyniami 

DT5 200 na każdy z podgrzewaczy oraz zaworami bezpieczeństwa SYR 2115. 

Dla ochrony instalacji przed kamieniem kotłowym zaprojektowano stację 

uzdatniania wody Aquaset 500 firmy Viessmann zlokalizowaną w pomieszczeniu 

kotłowni przy kotle. Stacja wraz z armatura i osprzętem stanowi komplet. 

Układ kotłowy realizowany będzie poprzez regulator Vitotronic 200 ze 

stycznikami pomocniczymi na obiegach c.o. Elementy objęte sterowaniem: 

− czujnik temperatury wody w kotle, 

− pompy obiegu c.o. z podmieszaniem, 

− pompa obiegu c.wu., 

− pompa obiegu cyrkulacji c.wu., 

− czujnik temperatury wody w podgrzewaczu układu kotłowego, 

− czujnik temperatury zewnętrznej. 

 

Dezynfekcję termiczną przeprowadzać w temperaturze ciepłej wody 65-75° 

okresowo. Po przeprowadzeniu dezynfekcji doprowadzić instalacje do temperatury 

zgodnej z warunkami technicznymi obowiązującymi w tego typu obiektach. Regulacja 

instalacji cyrkulacji ciepłej wody zaworami termostatycznymi MTCV wersja B 

z przystosowaniem do dezynfekcji termicznej (wg projektu instalacji wod.-kan.). 

W najwyższych punktach instalacji należy zamontować samoczynne zawory 

odpowietrzające ze zbiorniczkiem 1,6 dm3, w najniższych zawory spustowe. 

 

 

Przewody i izolacje termiczne 

 

Instalacje wodociągowe: 

Przewody wodociągowe projektuje się z rur stalowych ocynkowanych – woda 

ciepła rury ocynkowane typ TWT-2. Rury łączyć przez skręcanie, izolować 

elementami prefabrykowanymi Thermaflex gr. 19 mm z płaszczem z folii PE. 

Instalacje wody grzewczej (woda kotłowa): 

Przewody instalacji grzewczej (kotłowej) projektuje się z rur stalowych czarnych 

średnich łączonych przez spawanie. 



 
 

Rury izolować elementami prefabrykowanymi np. ThermaflexPUR 

o temperaturze do 100oC grubość izolacji 30 mm z płaszczem z folii. 

Przewody prowadzone przy ścianach montować na podporach ślizgowych, 

pod stropem na podwieszeniach, na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami 

stalowymi. 

Przewody należy izolować po przeprowadzonych próbach szczelności. 

Izolacją cieplną nie należy pokrywać tych fragmentów poszczególnych 

urządzeń węzła, na których znajduje się tabliczka znamionowa (powinna być czytelna 

bez naruszania izolacji).  

Na rurociągach należy zaznaczyć kierunki przepływu czynnika. Izolacja cieplna 

podgrzewaczy i wymiennika ciepła wykonana, jako prefabrykowana przez producenta 

w sposób umożliwiający łatwy demontaż w wypadku wykonania prac serwisowych. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne: 

 

Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń kotłowni wykonane ze stali 

nieodpornych na korozję należy zabezpieczyć antykorozyjnie, po uprzednim 

przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne. Tak 

przygotowane powierzchnie należy malować farbą antykorozyjną odporną 

na temperaturę +140ºC. Pokrycie powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa 

i nawierzchniowa).  

 

Próby instalacji i odbiór techniczny: 

 

Przed przystąpieniem do prób ciśnieniowych zaleca się płukanie instalacji 

węzła. Próby ciśnieniowe przeprowadzić zgodnie z PN-64/B-10400, w następującej 

kolejności: 

 

1. Próba na zimno (bez zaworów bezpieczeństwa) wodą o ciśnieniu: 

0,9 MPa  

2. Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach możliwych 

do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów 

pracy. 

Odbioru węzła dokonuje Komisja Odbioru Robót. 

Przed uruchomieniem węzła należy wykonać w pierwszej kolejności płukanie 

instalacji c.o. Pozostałe warunki wykonania i odbioru węzłów cieplnych określone są 

w normach: 



 
 

PN-B-02414: 1999 – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-76/B-02440 – Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody użytkowej. 

Wymagania 

PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-92/M-34031 – Rurociągi pary i wody gorącej. Wymagania i badania 

techniczne. 

PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

Przewód spalinowy: 

 

Zaprojektowano przewód spalinowy jednościenny ze stali szlachetnej średnicy 

ø180mm, wysokości skutecznej 4,5m, z przewodem przyłącznym ø150mm l=0,5m, 

trójnikiem połączeniowym, wyczystką ze skraplaczem i daszkiem ochronnym. 

Dobór komina stanowi załącznik do dokumentacji. 

 

Instalacja oleju opałowego: 

 

Biorąc pod uwagę zużycie paliwa dla kotła o mocy 63 kW dobrano trzy zbiorniki 

kompaktowe jednościenne po 1000 dm3 każdy firmy Roth o łącznej pojemności 3000 

dm3. Przyjęte zbiorniki zapewnią zapas paliwa na ok. 90 dni. 

Zbiorniki należy wyposażyć w komplet elementów systemu napełniania, 

odpowietrzania, poboru paliwa oraz czujnik maksymalnego napełnienia zbiorników 

dla układu 3 zbiorników połączonych szeregowo. 

Zestaw zewnętrzny do napełniania zbiorników wyposażyć należy w króciec do 

tankowania, rurę ochronną dla przejścia przez ścianę oraz otwór do podłączenia 

wskaźnika maksymalnego napełnienia zlokalizowane w skrzynce ściennej 

galwaniczniej ocynkowanej z zamykanymi drzwiczkami i wyprofilowanym dnem 

wyłapującym olej ociekowy. Zestaw należy zamontować na wysokości powyżej 

zbiorników oleju ok. 2,2m od terenu. 

Instalacja do napełniania, odpowietrzania i poboru paliwa stanowi komplet ze 

zbiornikami oleju opałowego. 

Na połączeniu między końcem zestawu, a rurą zalewową doprowadzoną do 

zbiornika należy zamontować dwa kolana w odległości ok 1 metra (uniknięcie 

sztywnego połączenia). Odpowietrznik należy wyprowadzić 0,5m ponad dach. 



 
 

Na podejściu przewodów poboru paliwa do palnika należy zamontować filtr oraz 

zawór odcinający. 

Przewody poboru paliwa od zbiorników projektuje się z rur miedzianych 

łączonych łącznikami z lutem twardym.  

 

Pomieszczenie kotłowni i magazyn oleju opałowego: 

 

Pomieszczenie kotłowni olejowej zlokalizowane będzie na parterze budynku 

od strony północnej. Pomieszczenie połączone będzie korytarzem z bezpośrednim 

wyjściem na zewnątrz. Kotłownia posiada również indywidualne drzwi zewnętrzne. 

Pomieszczenie kotłowni oddzielone będzie od pozostałej części budynku 

ścianami o odporności ogniowej REI60. Posadzka węzła z płytek ceramicznych ze 

spadkiem 1% w kierunku kratki ściekowej. Ściany i sufit pomieszczenia wykończony 

zgodnie z opisem projektu branży architektonicznej. 

 

Wymiary pomieszczenia: 

— powierzchnia pomieszczenia: 20,43 m2 

— wysokość pomieszczenia: 3,40m 

— kubatura pomieszczenia: 69,5 m3 

— stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi jest spełniony. 

Do pomieszczenia prowadzić będą drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 1,0 m, 

stalowe, otwierane w kierunku korytarza o odporności ogniowej EI30.  

Pomieszczenie wyposażone w kratkę wywiewną zlokalizowaną pod stropem. 

Nawiew do pomieszczenia poprzez kanał Z-kształtny o wymiarach 225x225 mm 

z blachy ocynkowanej z kratką wewnętrzną 225x225 mm, zlokalizowaną nad 

posadzką min. 0,3 m i czerpnią ścienną typu A 225x225xmm z siatką ochronną od 

strony wewnętrznej zabezpieczająca przed gryzoniami i zabezpieczeniem na 

zewnątrz przed deszczem na wysokości min. 2,0 m od terenu. 

Pomieszczenie wyposażone w bezodpływową studzienkę schładzającą ø800 

mm o głębokości 1,0 m oraz wpust ściekowy kr100 mm, z odprowadzeniem 

do studzienki schładzającej (wg projektu instalacji wod-kan.). 

W pomieszczeniu węzła należy zamontować zlew niski jednokomorowy oraz 

zawory czerpalne ze złączką do węża do wody zimnej i ciepłej i zawory 

antyskażeniowe HA 216. 

Magazyn oleju opałowego zlokalizowany będzie na parterze budynku 

w sąsiedztwie kotłowni.  



 
 

Pomieszczenie magazynu oddzielone będzie od pozostałej części budynku 

ścianami o odporności ogniowej REI120. Posadzka węzła z płytek ceramicznych 

z uszczelnieniem dla oleju opałowego. 

 

Dane ogólne: 

Wymiary pomieszczenia: 

— powierzchnia pomieszczenia: 7,14 m2 

— wysokość pomieszczenia: 3,40m 

— kubatura pomieszczenia: 24,3 m3 

— stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi jest spełniony. 

 

Do pomieszczenia magazynu oleju prowadzić będą drzwi jednoskrzydłowe 

o szerokości 1,0 m, stalowe, otwierane w kierunku kotłowni o odporności ogniowej 

EI60 z progiem wysokości 0,3m tworzącym wannę wyciekową.  

Magazyn oleju opałowego wyposażony będzie w nawiew i wywiew zgodnie 

z opisem projektu instalacji wentylacji mechanicznej. 

 

4.0. UWAGI KOŃCOWE. 

 

− Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót 

budowlano – montażowych - części II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

− Podczas robót przestrzegać przepisów BHP i p.poż. 

− Roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 

z późniejszymi zmianami). 

− Roboty budowlane, instalacyjne i towarzyszące wykonać sprzętem 

specjalistycznym. 

− Otwory w stropach i ścianach – przewiert. 

− Bruzdy ścienne, nacinanie ściany dwupasmowe, tarcze mechaniczne. 

− Przed przystąpieniem do w/w robót miejsce instalacji oznaczyć, wytrasować. 

− Zwrócić szczególną uwagę na wykonanie przejść przez stropy poszczególnych 

stref pożarowych z zastosowaniem uszczelnień p.poż. 

− Izolacja rur w klasie odporności ogniowej NRO. 

− Wykonanie technologii kotłowni olejowej należy zlecić firmie specjalistycznej. 



 
 

− Kotłownię zaprojektowano tak, aby zapewnić swobodny dostęp do urządzeń i 

armatury. Rurociągi prowadzone są na wysokości powyżej 2,0 m, i gwarantują 

swobodne przejście. Wszystkie urządzenia w węźle powinny mieć czytelne 

tabliczki znamionowe. 

− Główne przewody instalacji c.o. prowadzone w przestrzeni stropu 

podwieszonego równolegle z przewodami instalacji wod-kan. Montaż 

poszczególnych przewodów należy skoordynować z uwzględnieniem 

kompensacji. 

− Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem                      

oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 

− Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy 

traktować jedynie, jako marki referencyjne, niestanowiące przeszkody w doborze 

urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez 

projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonych 

standardu technicznego i jakościowego inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.0. OBLICZENIA.  

 

Bilans ciepła. 

Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku                                              33 000 W 

Zapotrzebowanie na ciepło technologiczne                                           7 100 W 

Zapotrzebowanie na ciepło dla c.w.u. średnie                                     18 000 W 

Zapotrzebowanie na ciepło dla c.w.u. maksymalne                             59 400 W 

(ciepła woda działająca w priorytecie) 

 

Całkowita moc przyj ętego kotła                                                        63 000 W 

 

Wyniki obliczeń zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń 

wykonano programem komputerowym. 

Zapotrzebowanie na ciepło technologiczne centrali wentylacyjnej części 

socjalnej przyjęto zgodnie z kartą doboru zamieszczoną w projekcie wentylacji 

mechanicznej. 

Ilość ciepła na przygotowanie c.w.u. przyjęto biorąc pod uwagę ilość 

użytkowników, norm zużycia oraz temperatury ciepłej wody. 

Kocioł pokrywa zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczeń, ogrzania 

powietrza nawiewanego poprzez centralę wentylacyjną oraz przygotowanie ciepłej 

wody użytkowej głównie dla części socjalnej z szatniami i umywalniami. Podgrzew 

ciepłej wody będzie realizowany w priorytecie. 

 

Obliczenia ilości ciepłej wody użytkowej 

 

Obliczenia uwzględniają normatywne zapotrzebowanie na c.w.u. 

Liczba pracowników biurowych 14 Zapotrzebowanie 
dobowe dm3/Md 

15 

Liczba pracowników korzystających z 
natrysków (praca brudząca) 

60 Zapotrzebowanie 
dobowe dm3/Md 

60 

Sprzątanie 20 % pow 500 Zapotrzebowanie 
dobowe dm3/Md 

2 

Współczynnik Nh 3,26     

T 16     

q dśr 4810,0 l/d   

q hśr 300,6 l/h   

q hmax 980,3 l/h   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobór kotła, kolektorów słonecznych i podgrzewaczy c.w.u. 

 

Przyjęto kocioł olejowy niskotemperaturowy typu Vitola 200 VB2A o mocy 

grzewczej 63kW firmy Viessmann z palnikiem Vitoflame 200 VEKII-2. 

Ze względu na dużą jednoczesność korzystania z natrysków do 

przygotowania ciepłej wody użytkowej przyjęto pojemnościowy podgrzewacz wody 

Vitocell 100-V CVA o pojemności 1000l. Źródłem ciepła dla podgrzewacza będzie 

kocioł grzewczy olejowy. 

Alternatywnym odnawialny źródłem ciepła do przygotowaniu ciepłej wody 

użytkowej będą kolektory słoneczne. Wstępny podgrzew wody następował będzie 

w podgrzewaczu Vitocell 100-V CVA o pojemności 1000l z wężownicą grzewczą 

wypełnioną mieszanką glikolu propylenowego 40%. 

Dobór ilości kolektorów podyktowany był względami ekonomicznymi, dlatego 

ich moc pokrywa zapotrzebowanie na średnie godzinowe zużycie ciepłej wody 

użytkowej. Zaprojektowano dziesięć sztuk kolektorów słonecznych płaskich 

pionowych typu Vitosol 200F SV3A firmy Viessmann. 

Dobór kolektorów wykonano programem T*SOL EXPERT 4.5. Symulacja 

pracy kolektorów w załączeniu. 

 
Ilość kolektorów 10 szt. 

Typ kolektorów Vitosol 200F SV3A 

Powierzchnia jednostkowa absorbera 2,31m2 

Moc ł ączna kolektorów  17,6 kW 

Kąt nachylenia kolektorów (równy kątowi dachu) 35º 

Przepływ w układzie wynikający z ilości kolektorów i 
przepływu low-flow 

0,58 m3/h 

 

Ciepło właściwe wody cw kJ/(kg stC) 4,20 kJ/(kg stC) 
 

Gęstość wody kg/m3 998,00 kg/dm3 
 

Temperatura obliczeniowa wody ciepłej 60,00  
 

Temperatura obliczeniowa wody zimnej 8,00  
 

Moc cieplna ____________ Φ=q*cw*q*(tc-tz)  
 

Φ hśr 18,2 KW średnia godzinowa 
 

Φ hmax 59,4 KW max godzinowa 
 



 
 

Wymiennik ciepła nagrzewnicy centrali wentylacyjnej WT 
 

Wymiennik płytowy dobrano dla następujących parametrów: 
− Zapotrzebowanie na moc 7,1 kW 
− Ciecz po stronie gorącej: woda grzewcza 
− Ciecz po stronie zimnej: glikol propylenowy 40% 

 
 
Parametry strony wodnej: 
- temperatura wejściowa 70 oC 
- temperatura wyjściowa 50 oC 
 
Parametry strony glikolowej: 
- temperatura wejściowa 45oC 
- temperatura wyjściowa 65oC 
 
 

Dobrano wymiennik lutowany LA 22-30-2-3/4”. Spadek ciśnienia po stronie 
wody grzewczej wynosi 1 kPa, po stronie glikolowej wynosi 1,4 kPa. 

 

Pompy 
 

Pompa obiegu solarnego P1 

Wydajność pompy solarnej (dobrano na wydajność jednostkową ok. 25 l/hxm2 
powierzchni absorbera kolektora): 

 
Vpb = 25 x Sa x N [l/h] 

gdzie: 
Sa – powierzchnia absorbera kolektora [m2] 
N - ilość kolektorów 
 

Qpb = 25x2,32x10 = 580 l/h = 0,58 m3/h 
∆p = 40,6kPa=40,6kPax1,2=48,7kPa~4,9mH2O 

 
pompa na glikoli propylenowym 40% 
temperatura min. cieczy -10ºC max 110 ºC chwilowa 130 ºC 
 
Dobrano pompę Zestaw pompowy Solar-Divicon typy PS10 z pompą 25-60 

firmy Grundfoss. 

Typy pozostałych pomp zgodnie z zestawieniem materiałów podstawowych. 

 
 
 
 



 
 

Zabezpieczenie układu przed wzrostem ciśnienia i objętości 
 

Naczynie wzbiorcze przeponowe Nwp1 

 
VN = [(Vv + V2 + n x Vkol) x (pe+1)]/(pe-pst) 

 
gdzie: 
Vv – zabezpieczenie wody w naczyniu. 
Vv = VA x 0,005 pojemność całkowita instalacji, nie mniej niż 3 dm3 

VV = 66,9 x 0,005 = 0,34 dm3,przyjęto VV = 3,0 dm3 
VA – pojemność całkowita instalacji 
V2 – zwiększenie objętości czynnika podczas nagrzewania się instalacji 

V2 = VA x β 
β – rozszerzalność cieplna nośnika, przyjęto β = 0,13 

V2 = VA  x  β = 66,9 x0,13 = 8,7 dm3 
Vkol –pojemność kolektora – 1,83 dm3 
pe – dopuszczalnie ciśnienie końcowe. 

pe = psi – 0,1 x psi 
psi – ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 6 bar. 

pe = 6-0,1x6 = 5,4 bar 
pst = 1,5+0,1 x h = 1,5+0,1 x 5= 2,0 bara 

h – wysokość statyczna instalacji 5 m 
 

VN = [(3 + 8,7 + 10 x 1,83) x (5,4+1)] /(5,4-2,0) = 56,5 dm3 
 

Dobrano dwa naczynia przeponowe do układów solarnych S80 o pojemności 
całkowitej 80 dm3. 

 
Zbiornik schładzający ZBS 

 
Dobrano zbiornik schładzający o pojemności V60 l.  

 
Naczynie wzbiorcze przeponowe Nwp2 

 
Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego: 
 

Vu = V x ρ1 x ∆V 
gdzie: 
V- pojemność instalacji; V = Vzb +Vist. = 2,0m3+0,1 = 2,1m3 
ρ1 – gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1, ρ1 = 999,7 kg/m3 
∆V95ºC – przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej; ∆V = 0,0393 m3/kg 
 

Vu = 2,1 x 999,7 x 0,0393 = 82,5 dm3 
 
Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego: 

 



 
 

Vn = Vu x (pmax +1) / (pmax-p) 
gdzie: 
pmax – najwyższa wartość ciśnienia w instalacji wewnętrznej; pmax = 6 bar, 
p – ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia: 
p = pw+0,2 = 3,7 bar 
pw – ciśnienie z wodociągu – 3,5 bara 
 

Vn = 82,5 x (6+1) / (6-3,7) = 251,1 dm3 
 

Dobrano dwa naczynia wzbiorcze DT5 200 Reflex do ciepłej wody użytkowej o 
objętości całkowitej 400l. 

Dobrano średnicę R1 ¼. 
 

Naczynie wzbiorcze przeponowe Nwp3 

 
Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego: 
 

Vu = V x ρ1 x ∆V 
gdzie: 
V- pojemność instalacji; V = Vk + Vp + Vist. = 1,4+0,25+0,01= 1,66m3 
ρ1 – gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1, ρ1 = 999,7 kg/m3 
∆V70ºC – przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej; ∆V = 0,0224 m3/kg 
 

Vu = 1,66 x 999,7 x 0,0224 = 37,2 dm3 
 
Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego: 

 
Vn = Vu x (pmax +1) / (pmax-p) 

gdzie: 
pmax – najwyższa wartość ciśnienia w instalacji wewnętrznej; pmax = 3 bar, 
p – ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia: 
p = pw+0,2 = 0,5 bar przyjęto 1 bar 
pw – ciśnienie statyczne instalacji pst = 3mH2O 
 

Vn = 37,2 x (3+1) / (3-1) = 74,3 dm3 
 

Dobrano naczynie wzbiorcze NG80 Reflex o pojemności całkowitej 80l. 
Dobrano średnicę R1”. 
 

 
Dobór zbiorników oleju opałowego 

 
Qk – moc kotła [kW], Qk =63kW 
W – sprawność kotła [%], W=93% 
Wu – wartość opałowa oleju (na przykładzie oznaczenia laboratoryjnego lekkiego oleju 

opałowego) [kcal/kg], Wu=9941kcal/kg 
ρ – gęstość oleju (na przykładzie oznaczenia laboratoryjnego lekkiego oleju 

opałowego) [0,82 – 1,0kg/dm3] 
y – współczynnik zmniejszający dla oleju – 0,95 



 
 

Sd – liczba stopniodni dla danego województwa, Sd=3202 
S – sprawność instalacji c.o. – 1,0 
tw – temperatura wewnętrzna [oC], np. 20oC 
tz – temperatura zewnętrzna [oC], np. -20oC 
a – współczynnik wysuszenia budynku -0,9 
b – orientacyjna wartość współczynnika wykorzystania mocy w sezonie przy pracy na 

obniżonych parametrach w godzinach wieczornych, nocnych i święta – 0,8 
D – ilość dni sezonu grzewczego dla danego województwa (na podst. tab. 2-38 

,,Centralne Ogrzewanie” J. Kwiatkowski) - 240 
 

Godzinowe zapotrzebowanie oleju: 

Gh = Qk x ρ/W x Wu [kg/h], [I/h] 

Gh = 63000 x 0,86/0,93 x 9941 = 5,9 kg/h 

 

Roczne zapotrzebowanie oleju wg wzoru Hottingera: 

Gr = [y x 24 x Qk x Sd x a x ρ/Wu x W x S x (tz-tw)] x b  
[kg/sezon]; [I/sezon] 

 
Gr = [0,95 x 24 x 63 000 x 0,9 x 0,86/9941 x 0,93 x 1 x (40)] x 0,8 

= 7 701 [I/sezon] 
 

Obliczenia pojemności zbiornika paliwa 

Średnie dobowe zużycie paliwa: 

V = Gr/D [I/d] 

V = 7701/240 = 33 l/dobę 

Przyjęto 3 zbiorniki typu kompaktowego po 1000 dm3 firmy Reth o łącznej 
pojemności magazynowej 3000 dm3. 

L = 3000/33 = 91 dni 

Przyjęte zbiorniki zapewnią zapas paliwa na ok. 91 dni. 

 

Wentylacja w kotłowni. 

Nawiew 

5cm2*63 = 315cm2 

Dobrano kanał nawiewny o wymiarach 225x225mm. 

Wywiew 

200 cm2 powierzchni czynnej 

 



 
 

6.0. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.  

 

Lp Opis j.m. Ilość Producent 
Instalacja c.o.  

1 Grzejniki płytowe typ CV 11 600/500 
z wbudowaną wkładką zaworową  

szt. 1 Purmo 

2 Grzejniki płytowe typ CV 11 600/900 
z wbudowaną wkładką zaworową 

szt. 4 Purmo 

3 Grzejniki płytowe typ CV 22 600/500 
z wbudowaną wkładką zaworową 

szt. 2 Purmo 

4 Grzejniki płytowe typ CV 22 600/700 
z wbudowaną wkładką zaworową 

szt. 6 Purmo 

5 Grzejniki płytowe typ CV 22 600/800 
z wbudowaną wkładką zaworową 

szt. 1 Purmo 

6 Grzejniki płytowe typ CV 22 600/900 
z wbudowaną wkładką zaworową 

szt. 6 Purmo 

7 Grzejniki płytowe typ CV 22 600/1000 
z wbudowaną wkładką zaworową 

szt. 4 Purmo 

8 Grzejniki płytowe typ CV 22 600/1100 
z wbudowaną wkładką zaworową 

szt. 3 Purmo 

9 Grzejniki płytowe typ CV 33 600/700 
z wbudowaną wkładką zaworową 

szt. 1 Purmo 

10 Grzejniki płytowe typ CV 33 600/900 
z wbudowaną wkładką zaworową 

szt. 4 Purmo 

11 Grzejniki płytowe typ CV 33 600/1000 
z wbudowaną wkładką zaworową 

szt. 3 Purmo 

12 Głowica termostatyczna RAW-K (5135) szt. 35 Danfoss 
13 Zestaw przyłączeniowy RLV-KS kątowy z możliwością odcięcia 

Dn15 
kpl. 35 Danfoss 

14 Szafka rozdzielaczowa natynkowa z rozdzielaczem zasilania i 
powrotu R6 mosiężnym z zaworem odpowietrzającym 
automatycznym, zaworem spustowym i uchwytami mocującymi 
z wkładką przeciwdźwiękową (należy uwzględnić miejsce dla 
montażu zaworów MSV) 

kpl. 1  

15 Szafka rozdzielaczowa podtynkowa z rozdzielaczem zasilania i 
powrotu R6 mosiężnym z zaworem odpowietrzającym 
automatycznym, zaworem spustowym i uchwytami mocującymi 
z wkładką przeciwdźwiękową (należy uwzględnić miejsce dla 
montażu zaworów MSV) 

kpl. 1  

16 Szafka rozdzielaczowa podtynkowa z rozdzielaczem zasilania i 
powrotu R7 mosiężnym z zaworem odpowietrzającym 
automatycznym, zaworem spustowym i uchwytami mocującymi 
z wkładką przeciwdźwiękową (należy uwzględnić miejsce dla 
montażu zaworów MSV) 

kpl. 1  

17 Szafka rozdzielaczowa natynkowa z rozdzielaczem zasilania i 
powrotu R8 mosiężnym z zaworem odpowietrzającym 
automatycznym, zaworem spustowym i uchwytami mocującymi 
z wkładką przeciwdźwiękową (należy uwzględnić miejsce dla 
montażu zaworów MSV) 

kpl. 1  

18 Szafka rozdzielaczowa podtynkowa z rozdzielaczem zasilania i  1  



 
 

powrotu R8 mosiężnym z zaworem odpowietrzającym 
automatycznym, zaworem spustowym i uchwytami mocującymi 
z wkładką przeciwdźwiękową (należy uwzględnić miejsce dla 
montażu zaworów MSV) 

19 Zawór równoważący MSV-BD Dn20  szt. 5 Danfoss 
20 Zawór równoważący MSV-S Dn20  szt. 5 Danfoss 
21 Rura wielowarstwowa PE-RT/AL./PE-RT, łączona na złączki 

systemowe zapracowywane Dz16x2,0mm 
mb 520  

22 Rura wielowarstwowa PE-RT/AL./PE-RT, łączona na złączki 
systemowe zapracowywane Dz25x2,5mm 

mb 101  

23 Rura wielowarstwowa PE-RT/AL./PE-RT, łączona na złączki 
systemowe zapracowywane Dz32x3,0mm 

mb 32  

24 Izolacja termiczna z pianki polietylenowej z zewnętrzną warstwą 
ochronną (np. wzmocnioną folią polietylenową – do 
zastosowania w betonie) gr. 6 mm, dla rury Dz16mm 

mb 520  

25 Izolacja termiczna z pianki polietylenowej z wzdłużnym 
nacięciem gr. 25 mm, dla rury Dz25mm 

mb 101  

26 Izolacja termiczna z pianki polietylenowej z wzdłużnym 
nacięciem gr. 25 mm, dla rury Dz32mm 

mb 32  

Uwaga: 
Przewody instalacji solarnej oraz ciepła technologicznego zostały uwzględnione w tabeli technologii 
kotłowni 

 

 
TECHNOLOGIA KOTŁOWNI I UKŁAD SOLARNY 

L.P. SYMBOL ILOŚĆ NAZWA PRODUCENT 

UKŁAD SOLARNY 
1 KS 10 KOLEKTOR SŁONECZNY PŁYTOWY VITOSOL 200-F SV3A VIESSMANN 

2 S1 1 CZUJNIK TEMPERATURY CIECZY W KOLEKTORZE VIESSMANN 

3 ZODP 1 ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM DN 
15 W WYKONANIU DLA GLIKOLU 

  

4 ZO 4 ZAWÓR ODCINAJĄCY SOLARNY DN20   

5 OA 1 SEPARATOR POWIETRZA DN20, TEMPERATURA PRACY MIN. 
110�C 

  

6 ZB1 1 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA UKŁADU SOLARNEGO TYPU SYR 
8115, 1/2", 6 BAR 

HUSTY 

7 ZBS 1 ZBIORNIK SCHŁADZAJĄCY O POJEMNOŚCI 60l   

8 NWP1 1 NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE S80 O POJEMNOŚCI 
NOMINALNEJ 80l, ŚREDNICA RURY WZBIORCZEJ DN25 I 
ZAWOREM ODCINAJĄCYM 

REFLEX 

9 P1 1 ZESTAW POMPOWY SOLAR-DIVICON TYP PS10: 
- ZASILANIE: POMPA OBIEGOWA 25-60, ZAWÓR ZWROTNY, 
DWA ZAWORY ODCINAJĄCE, PRZEPŁYWOMIERZ, 
- POWRÓT: ZAWÓR ZWROTNY, ZAWÓR ODCINAJĄCY, 
TERMOMETR 

VIESSMANN 

10 AN 1 ARMATURA DO NAPEŁNIANIA, PŁUKANIA I OPRÓŻNIANIA 
UKŁADU SOLARNEGO ø22 

VIESSMANN 

11 PU 1 POMPA RĘCZNA DO NAPEŁNIANIA I PODWYŻSZANIA CIŚNIENIA 
W UKŁADZIE SOLARNYM 

VIESSMANN 

12 STB 1 ZABEZPIECZAJĄCY OGRANICZNIK TEMPERATURY VIESSMANN 

13 S2 1 CZUJNIK TEMPERATURY WODY W PODGRZEWACZU VIESSMANN 

14 REG 1 REGULATOR VITOSOLIC 200 ZE STYCZNIKIEM POMOCNICZYM VIESSMANN 

  1 PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY ELASTYCZNY KOLEKTORA – 
KPL DLA ZASILANIA I POWROTU 

 



 
 

  1 ZESTAW MONTAŻOWY PRZEWODU PRZYŁĄCZOWEGO 
KOLEKTORA - KPL 

 

  60m RURY MIEDZIANE ŁĄCZONE LUTEM TWARDYM Dz22x1,0mm  

  65 l PŁYN SOLARNY TYCOFOR – GLIKOL PROPYLENOWY 40% VIESSMANN 

UKŁAD PODGRZEWACZY CWU  

16 ZPW 1 ZBIORNIK PODGRZEWU WSTĘPNEGO VITOCELL 100-V, TYP 
CVA O POJEMNOŚCI 1000 L – CZYNNIK GRZEWCZY GLIKOL 
PROPYLENOWY 40% 

VIESSMANN 

17 ZCWU 1 PODGRZEWACZ CWU VITOCELL 100-V, TYP CVA O 
POJEMNOŚCI 1000 L – CZYNNIK GRZEWCZY WODA 

VIESSMANN 

18 ZO 3 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN32 W WYKONANIU DO WODY CIEPŁEJ  
19 S5/ S6 2 CZUJNIK TEMPERATURY WODY W PODGRZEWACZU VIESSMANN 

20 5 1 CZUJNIK TEMPERATURY WODY W PODGRZEWACZU VIESSMANN 

21 NWP2 2 NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE TYPU DT5 200 O 
POJEMNOŚCI NOMINALNEJ 200l, ŚREDNICA RURY 
WZBIORCZEJ R1 1/4 I ZAWOREM ODCINAJĄCYM 

REFLEX 

22 ZB2 2 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2115, 1", 6 BAR HUSTY 

23 ZO 1 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN32 DO WODY ZIMNEJ  

24 ZZ 1 ZAWÓR ZWROTNU DN32 DO WODY ZIMNEJ  

25 F 1 FILTR SIATKOWY DN32  

26 ZOS 1 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN32 Z MOŻLIWOŚCIA SPUSTU DO 
WODY ZIMNEJ 

 

27 ZO 1 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20 DO WODY ZIMNEJ  

28 ZZ 1 ZAWÓR ZWROTNU DN20 DO WODY ZIMNEJ  
29 PC1 1 POMPA CYRKULACJI CWU ALPHA2 L N 15-40 GRUNDFOS 

30 ZZ 3 ZAWÓR ZWROTNU DN20 DO WODY CIEPŁEJ  

31 ZO 4 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20 DO WODY CIEPŁEJ  

32 ZT 1 ZAWÓR TERMOSTATYCZNY MIESZAJĄCY DN32 DO CIEPŁEJ 
WODY UŻYTKOWEJ Z NASTAWĄ TEMPERATURY 60ºC 

HONEYWELL 

33 PC2 1 POMPA CYRKULACJI CWU MAGNA 25-60N GRUNDFOS 

34 ZZ 1 ZAWÓR ZWROTNU DN32 DO WODY CIEPŁEJ  

35 ZO 2 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN32 DO WODY CIEPŁEJ  

 M/T 2 MANOMETR/TERMOMETR  

 M 1 MANOMETR  
 T 4 TERMOMETR  
 ZS 2 ZAWÓR SPUSTOWY DN15  
  12m RURA STALOWA DN32  
  5m RURA STALOWA DN20  

UKŁAD KOTŁOWY  

36 K 1 KOCIOŁ GRZEWCZY OLEJOWY VITOLA 200 O MOCY 63kW Z 
PALNIKIEM VITOFLAME 200 

VIESSMANN 

37 ZB3 1 ZESPÓŁ ARMATURY ZABEZPIECZAJĄCEJ: Z ZAWOREM 
BEZPIECZEŃSTWA ¾”, MANOMETREM, AUTOMATYCZNYM 
ODPOWIETRZNIKIEM Z AUTOMATYCZNYM URZĄDZENIEM 
ODCINAJĄCYM I IZOLACJA CIEPLNĄ, 3 BAR 

VIESSMANN 

38 NWP3 1 NACZYNIE WZBIORCZE NG80 REFLEX 
39 ZO 2 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN50  

40 POCWU 1 POMPA OBIEGOWA ALPHA2 25-60 GRUNDFOS 

41 ZZ 1 ZAWÓR ZWROTNU DN32  

42 ZO 4 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN32  

43 ZO 2 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN40  

44 POCO 2 POMPA OBIEGOWA CO MAGNA 25-60 GRUNDFOS 

45 ZT 2 ZAWÓR TRÓJDROGOWY Z SIŁOWNIKIEM  

46 ZZ 2 ZAWÓR ZWROTNU DN25  



 
 

47 ZO 6 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN25  

48 POCT 1 POMPA OBIEGOWA ALPHA2 15-40 GRUNDFOS 

49 ZZ 1 ZAWÓR ZWROTNU DN20  

50 ZO 5 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20  

51 WCT 1 WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY LUTOWANY LA22-30-2-3/4” SECESPOL 

52 REG 1 REGULATOR VITOTRONIC200 VIESSMANN 

53 SP 2 STYCZNIK POMOCNICZY DO OBIEGÓW GRZEWCZYCH C.O. VIESSMANN 

 R 2 ROZDZIELACZ ZASILANIE/POWRÓT DN80  

 CK 1 CZUJNIK TEMPERATURY WODY W KOTLE VIESSMANN 

 C 3 CZUJNIK TEMPERATURY WODY NA ZASILANIU  

 CZ 1 CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ  

 ZO 8 ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY SAMOCZYNNY DN15 PN16  

 M/T 4 MANOMETR/TERMOMETR  

 T 4 TERMOMETR  

 ZS 6 ZAWÓR SPUSTOWY DN15  

  8m RURA STALOWA DN50  

  6m RURA STALOWA DN40  

  8m RURA STALOWA DN32  

  8m RURA STALOWA DN25  
  4m RURA STALOWA DN20  

UKŁAD CENTRALI WENTYLACYJNEJ  

54 ZB4 1 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915, 1/2", 3 BAR  

55 ZO 2 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20  

56 AN 1 ARMATURA DO NAPEŁNIANIA, PŁUKANIA I OPRÓŻNIANIA 
UKŁADU GLIKOLU 

 

 T 1 TERMOMETR  

   UWAGA: 
POMPA OBIEGOWA, ZAWÓR TRÓJDROŻNY ORAZ ARMATURA 
ODCINAJĄCA I SPUSTOWA–JAKO KOMPLET Z CANTRALĄ 
WENTYLACYJNĄ 

 

  13m RURY MIEDZIANE ŁĄCZONE LUTEM TWARDYM Dz22x1,0mm  

UKŁAD OLEJU OPAŁOWEGO  

57 ZOL 3 ZBIORNIK NA OLEJ OPAŁOWY JEDNOŚCIENNY KOMPAKTOWY 
TYPU CT O POJEMNOŚCI 1000 L Z ARMAURA I 
OPRZYRZĄDOWANIEM DLA UKŁADU 3 ZBIORNIKÓW 
POŁĄCZONYCH SZEREGOWO: 
- KOMPLET ELEMENTÓW SYSTEMU NAPEŁNIANIA, 
- KOMPLET ELEMENTÓW SYSTEMU ODPOWIETRZANIA, 
- KOMPLET ELEMENTÓW SYSTEMU POBORU PALIWA, 
- CZUJNIK MAKSYMALNEGO NAPEŁNIENIA ZBIORNIKÓW. 

ROTH 

58 SN 1 ZESTAW ZEWNETRZNY DO NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW 
WYPOSAŻONY W KRÓCIEC DO TANKOWANIA, RURE 
OCHRONNĄ DLA PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ ORAZ OTWÓR DO 
PODŁĄCZENIA WSKAŹNIKA MAKSYMALNEGO NAPEŁNIENIA 
ZLOKALIZOWANE W SKRZYNCE ŚCIENNEJ GALWANICZNIEJ 
OCYNKOWANEJ Z ZAMYKANYMI DRZWICZKAMI I 
WYPROFILOWANYM DNEM WYŁAPUJĄCYM OLEJ OCIEKOWY. 
ZESTAW NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 
ZBIORNIKÓW OLEJU OK. 2,2m OD TERENU. 
UWAGA: 
NA POŁĄCZENIU MIĘDZY KOŃCEM ZESTAWU, A RURĄ 
ZALEWOWĄ DOPROWADZONĄ DO ZBIORNIKA NALEŻY 
ZAMONTOWAĆ DWA KOLANA W ODLEGŁOŚCI OK 1 METRA 
(UNIKNIĘCIE SZTYWNEGO POŁĄCZENIA). 

ROTH 

59 ZO 1 RURA ODPOWIETRZAJĄCA PVC Z ODPOWIETRZNIKIEM 0,5m 
WYCIĄGNIĘTYM PONAD DACH 

 



 
 

60 F 1 FILTR OLEJU OPAŁOWEGO R3/8” DLA INSTALACJI 
DWURUROWEJ 

 

61 ZO 2 ZAWÓR ODCINAJĄCY OLEJU DN10  
  14m RURY MIEDZIANE ŁĄCZONE LUTEM TWARDYM Dz12x1,0mm  

UKŁAD UZDATNIANIA WODY KOTŁOWEJ  

62 SU 1 STACJA UZDATNIANIA WODY DO ZASILANIA KOTŁOWNI 
AQUASET 500 O NATĘŻENIU PRZEPŁYWU 1,5m3/h, ŚREDNICA 
PRZYŁĄCZA 1” Z KOMPLETNĄ ARMATURĄ MINIMALNĄ: 
- FILTR WSTĘPNY, 
- ZAWORY DO POBORU PRÓBEK NA WODZIE SUROWEJ I 
ZMIĘKCZONEJ, 
- ZAWORY ODCINAJĄCE 3 SZT. 
- ZAWORY ZWROTNE 2 SZT. 
- MANOMETRY 3 SZT. 

VIESSMANN 

63 ZN 1 ZAWÓR DO NAPEŁNIANIA INSTALACJI 1”  
 M 1 MANOMETR  

UKŁAD SPALIN  

  1KPL PRZEWÓD SPALINOWY JEDNOŚCIENNY ZE STALI 
SZLACHETNEJ ŚREDNICY ø180mm, WYSOKOŚCI SKUTECZNEJ 
4,5m, Z PRZEWODEM PRZYŁĄCZNYM ø150mm L=0,5m, 
TRÓJNIKIEM POŁĄCZENIOWYM, WYCZYSTKĄ ZE 
SKRAPLACZEM I DASZKIEM  

 

 

UWAGA:  
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów okre ślonych dostawców nale ży 

traktowa ć jedynie, jako marki referencyjne, niestanowi ące przeszkody w doborze 

urządzeń i materiałów, z zastrze żeniem uzyskania w efekcie zało żonych przez 

projektanta parametrów działania instalacji nie ni ższego od zało żonych standardu 

technicznego i jako ściowego inwestycji. Ewentualna zmiana materiału wym aga zgody 

Inspektora Nadzoru i Inwestora.  

 

7.0. TABELA RÓWNOWA ŻNOŚCI. 

 

LP. NAZWA WŁASNA RÓWNOWA ŻNOŚĆ 

1 Grzejniki płytowe typ CV11 
PURMO 

Grzejniki stalowe, jednopłytowe z profilowanymi płytami 
grzejnymi i elementami konwekcyjnymi. Wyposażone w 
osłony boczne i osłonę górną typu grill, wkładkę zaworową 
wbudowaną i odpowietrznik. Grzejniki z podłączeniem 
dolnym. 

2 Grzejniki płytowe typ CV22 
PURMO 

Grzejniki stalowe, dwupłytowe z profilowanymi płytami 
grzejnymi i elementami konwekcyjnymi. Wyposażone w 
osłony boczne i osłonę górną typu grill, wkładkę zaworową 
wbudowaną i odpowietrznik. Grzejniki z podłączeniem 
dolnym. 

3 Grzejniki płytowe typ CV33 
PURMO 

Grzejniki stalowe, trzypłytowe z profilowanymi płytami 
grzejnymi i elementami konwekcyjnymi. Wyposażone w 
osłony boczne i osłonę górną typu grill, wkładkę zaworową 
wbudowaną i odpowietrznik. Grzejniki z podłączeniem 
dolnym. 

4 Głowica termostatyczna do 
grzejników RAW-K (5135) 
DANFOSS 

Głowica cieczowa z wbudowanym czujnikiem, 
bezpiecznikiem mrozu, posiadająca zakres regulacji 
temperatury 8-28°C, kompatybilna z wkładk ą zaworową 
grzejnika zintegrowanego. 

5 Zestaw przyłączeniowy RLV-KS 
DANFOSS 

Zestaw przyłączeniowy kątowy na gałązce zasilającej i 



 
 

powrotnej grzejnika, z możliwością odcięcia i spustu wody 

6 Zawór równoważący MSV-BD                  
DANFOSS 

Ręczny zawór równoważenia przepływu z funkcją odcięcia. 

7 Zawór równoważący MSV-S 
DANFOSS 

Zawór współpracujący dla zaworu MSV-BD, z funkcją 
odcięcia i odwodnienia. 

8 Kolektor słoneczny płytowy VITOSOL 
200-F SV3A  
VIESSMANN 

Selektywnie powlekany absorber. Absorber zapewnia 
wysoką absorpcję promieniowania słonecznego przy 
niewielkiej emisji promieniowania cieplnego. Na płycie 
absorbera zainstalowano meandrową rurkę miedzianą, 
przez którą przepływa czynnik grzewczy. W ten sposób 
czynnik grzewczy za pośrednictwem rurki miedzianej 
pobiera ciepło z absorbera. Obudowa kolektora, w której 
umieszczony jest absorber, posiada bardzo dobrą izolację 
termiczną, co umożliwia minimalizację strat ciepła. 
- sprawność optyczna – 79,3% 
- pojemność cieplna 5,0 kJ/(m2*K) 
- dop. ciśnienie robocze 6 bar, 
- zawartość płynu 1,83 l 

9 Czujnik temperatury cieczy w 
kolektorze 
VIESSMANN 

Czujnik temperatury cieczy w zakresie projektu, 
skoordynowany z pozostałymi urządzeniami. 

10 Zawór bezpieczeństwa SYR 8115 
HUSTY 

Zawór bezpieczeństwa dla układu solarnego o średnicy rury 
wzbiorczej 1/2", ciśnienie otwarcia zaworu 6 BAR 

11 Naczynie wzbiorcze przeponowe S80  
REFLEX 

Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności nominalnej 
80l, średnica rury wzbiorczej dn25 i zaworem odcinającym 
dla układów solarnych 

12 Zestaw pompowy Solar-Divicon typ 
PS10: 
VIESSMANN 

Elementy zestawu: 
- zasilanie: pompa obiegowa 25-60, zawór zwrotny, dwa 
zawory odcinające, przepływomierz, 
- powrót: zawór zwrotny, zawór odcinający, termometr 
Parametry pracy zgodnie z załącznikiem technicznym. 

13 REGULATOR VITOSOLIC 200 
VIESSMANN 

Elektroniczny regulator dla instalacji grzewczej z 
wykorzystaniem kolektorów słonecznych, skoordynowany z 
pozostałymi zastosowanymi urządzeniami. 

14 Płyn solarnyTtycofor – glikol 
propylenowy 40% 
VIESSMANN 

Glikol propylenowy 40% 
 

15 Podgrzewacz pojemnościowy 
VITOCELL 100-V, TYP CVA  
VIESSMANN 

Podgrzewacz pojemnościowy o pojemności 1000 l o 
zabezpieczeniach antykorozyjnych zaprojektowanego 
podgrzewacza, skoordynowany z pozostałymi 
zastosowanymi urządzeniami. 

16 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu 
DT5 200  
REFLEX 

Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności nominalnej 
200l, średnica rury wzbiorczej R1 1/4 i zaworem 
odcinającym dla układu z ciepłą wodą użytkową 

17 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115, 1", 
6 BAR 
HUSTY 

Zawór bezpieczeństwa dla układu cwu o średnicy rury 
wzbiorczej 1", ciśnienie otwarcia zaworu 6 BAR 

18 Pompa ALPHA2 L N 15-40 
GRUNDFOS 

Pompa cyrkulacji cwu o parametrach pracy zgodnych z 
danymi producenta. 

19 Zawór termostatyczny mieszający  
HONEYWELL 

Zawór termostatyczny mieszający dn32 do ciepłej wody 
użytkowej z nastawą temperatury 60ºC 

20 Pompa MAGNA 25-60N 
GRUNDFOS 

Pompa obiegowa w wykonaniu dla ciepłej wody użytkowej. 
Parametry pracy zgodnie z załącznikiem technicznym. 

21 Kocioł grzewczy olejowy Vitola 200 o 
mocy 63kw z palnikiem Vitoflame 200 
VIESSMANN 

Stojący niskotemperaturowy kocioł olejowy małej mocy z 
możliwością współpracy z pojemnościowym 
podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej. Palnik 
wentylatorowy olejowy 1-stopniowy może być w razie  
potrzeby, wymieniony na gazowy wentylatorowy. Moc 
znamionowa: 18 do 63 kW. Sprawność znormalizowana: 
96 %. 

22 Zespół armatury zabezpieczającej dla 
kotła 
VIESSMANN 

Zespół armatury zabezpieczającej: z zaworem 
bezpieczeństwa ¾”, manometrem, automatycznym 
odpowietrznikiem z automatycznym urządzeniem 
odcinającym i izolacja cieplną, 3 bar 
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3,91 m³/Tag

60 °C

10 x Vitosol 200-F

Gesamtbruttofläche: 25,08 m²
Azimut20°

Aufst.: 35°

WW-Speicher -1000WW-Speicher -1000

Ölkessel  - 45

Ergebnisse der Jahressimulation

Seite 1

Zeile1: Bitte unter Optionen eingeben
Zeile2: Bitte unter Optionen eingeben
Projekt Sklad Smieci
Variante 3

T*SOL Expert 4.4 2013-11-27

Installierte Kollektorleistung: 17,56 kW

Einstrahlung Kollektorfläche: 27,24 MWh 1 170,70 kWh/m²

Abgegebene Energie Kollektoren: 15,03 MWh 646,08 kWh/m²

Abgegebene Energie Kollektorkreis: 14,28 MWh 613,72 kWh/m²

Energiebedarf
TrinkwarmwassererwaErmung:

83,16 MWh

Energielieferung
Trinkwarmwassererwärmung:

78,84 MWh

Energie Solarsystem an Warmwasser: 14,32 MWh

Zugeführte Energie Zusatzheizung: 65,86 MWh
fuss

kopf

Einsparung Heizöl EL: 1 726,9 l

Vermiedene CO2-Emissionen: 4 595,06 kg

Deckungsanteil Warmwasser: 17,9 %

Anteilige Energieeinsparung (EN
12976):

22,9 %

Systemnutzungsgrad: 52,6 %
fuss



Vorgaben

Seite 2

Zeile1: Bitte unter Optionen eingeben
Zeile2: Bitte unter Optionen eingeben
Projekt Sklad Smieci
Variante 3

T*SOL Expert 4.4 2013-11-27

Klimadaten

Standort: Poznan-Lawica

Klimadatensatz: "Poznan-Lawica"

Jahressumme Globalstrahlung: 1048,21 kWh

Breitengrad: 52,42 °

Längengrad: -16,85 °

Trinkwarmwasser

Durchschnittlicher Tagesverbrauch: 3,91 m³

Solltemperatur: 60 °C

Lastgangprofil: Einzelhandelsgeschäft

Kaltwassertemperatur: Februar:8 °C / August:12 °C
Fuss

Anlagenkomponenten

Kollektorkreis

Hersteller: Viessmann Werke GmbH & Co

Typ: Vitosol 200-F

Anzahl: 10,00

Gesamtbruttofläche: 25,08 m²

Gesamtbezugsfläche : 23,27 m²

Aufstellwinkel: 35 °

Azimut: 20 °

WW-Bereitschaftsspeicher

Hersteller: T*SOL Bibliothek

Typ: WW-Speicher -1000

Volumen: 1000 l

Solar beheizter Vorwärmspeicher (S)

Hersteller: T*SOL Bibliothek

Typ: WW-Speicher -1000

Volumen: 1000 l

Zusatzheizung

Hersteller: T*SOL Bibliothek

Typ: Ölkessel - 45
Fuss

Orginal T*SOL Bibliothek

Mit Prüfbericht

Solar Keymark



Anlagenkomponenten
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Zeile1: Bitte unter Optionen eingeben
Zeile2: Bitte unter Optionen eingeben
Projekt Sklad Smieci
Variante 3

T*SOL Expert 4.4 2013-11-27

Nennleistung: 45 kW
Fuss

Orginal T*SOL Bibliothek

Mit Prüfbericht

Solar Keymark
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Zeile1: Bitte unter Optionen eingeben
Zeile2: Bitte unter Optionen eingeben
Projekt Sklad Smieci
Variante 3

T*SOL Expert 4.4 2013-11-27

Anteil der Solarenergie am Energieverbrauch

Solarenergie 14 323 kWh Gesamtenergieverbrauch 80 187 kWh
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Die Berechnungen wurden mit dem Simulationsprogramm für thermische Solaranlagen T*SOL Expert 4.4
durchgeführt. Die Ergebnisse sind durch eine mathemathische Modellrechnung mit einer variablen Zeitschrittweite
von max. 6 Minuten ermittelt worden. Die tatsächlichen Erträge können aufgrund von Schwankungen des Wetters,
des Verbrauchs und anderen Faktoren davon abweichen. Das obige Anlagenschema ersetzt keine fachtechnische
Planung der Solaranlage.



Energiebilanzschema

Legende
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Zeile1: Bitte unter Optionen eingeben
Zeile2: Bitte unter Optionen eingeben
Projekt Sklad Smieci
Variante 3

T*SOL Expert 4.4 2013-11-27

1 Einstrahlung Kollektorfläche 29 361 kWh

1.1 Optische Kollektorverluste 7 426 kWh

1.2 Thermische Kollektorverluste 4 781 kWh

2 Energie vom Kollektorfeld 15 034 kWh

2.5 Rohrverluste außen 397 kWh

2.6 Rohrverluste innen 356 kWh

2.2 Solarenergie an den Vorwärmspeicher 14 281 kWh

4.1 Speicherverluste -49 kWh

3.3 Vorwärmspeicher an Speicher 14 323 kWh

3.1 Speicherverluste 1 345 kWh

6 Endenergie 78 MWh

6.1 Zusatzenergie an Speicher 66 MWh

9 WW-Energie über Speicher 79 MWh
Fuss



Glossar
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Zeile1: Bitte unter Optionen eingeben
Zeile2: Bitte unter Optionen eingeben
Projekt Sklad Smieci
Variante 3

T*SOL Expert 4.4 2013-11-27

1 Einstrahlung Kollektorfläche

Die auf die geneigte Kollektorfläche (Bezugsfläche) eingestrahlte Energie

1.1 Optische Kollektorverluste

Verluste u.a. durch Reflektion

1.2 Thermische Kollektorverluste

Verluste u.a. durch Wärmeleitung

2 Energie vom Kollektorfeld

Die abgegebene Energie am Austritt des Kollektorfeldes (d.h. vor der Verrohrung)

2.1 Solarenergie an Speicher

Energie vom Kollektorkreis an den Speicher (abzüglich Rohrverluste)

2.2 Solarenergie an den Vorwärmspeicher

Energie des Kollektorfeldes abzüEglich der Rohrverluste

2.3 Solarenergie an Pufferspeicher

Energie vom Kollektorkreis an den Pufferspeicher (abzüglich Rohrverluste)

2.4 Solarenergie an Schwimmbad

Energie vom Kollektorkreis an das Schwimmbad (abzüglich Rohrverluste)

2.5 Rohrverluste außen

Verluste der außen verlegten Rohre

2.6 Rohrverluste innen

Verluste der innen verlegten Rohre

3.1 Speicherverluste

Wärmeverluste über die Oberfläche

3.2 Zirkulationsverluste

Rohrleitungsverluste in der Zirkulationsleitung

3.3 Vorwärmspeicher an Speicher

Wärme vom VorwaErmspeicher an den Speicher

3.4 Speicher an Heizung

Wärme vom Speicher an HT/NT-Heizung. Bei Speichern mit Zirkulation gibt es
einen solaren Anteil und einen aus der Speicherdurchmischung bedingten Anteil.

3.5 Speicher an Bereitschaftsspeicher

Wärme vom Speicher an den Warmwasser-Bereitschaftsspeicher

3.5 Speicher an solaren Bereitschaftsspeicher

Wärme vom Speicher an den solaren Bereitschaftsspeicher

3.6 Vom Speicher an Verbraucher

Wärme die vom Speicher an die Verbraucher geht

4.1 Speicherverluste

Wärmeverluste über die Oberfläche

5.1 Verluste Pufferspeicher

Wärmeverluste über die Oberfläche

5.2 Pufferspeicher an Heizung

Wärme vom Pufferspeicher an HT/NT-Heizung

6 Endenergie

Endenergiestrom in die Anlage. Diese kann als Erdgas, Öl oder Strom (ohne
Solarenergie) unter berücksichtigung der Nutzungsgrade einfließen

6.1 Zusatzenergie an Speicher

Zusatzenergie (z.B. Kessel) an Speicher

6.2 Vom Durchlaufererhitzer

Wärme vom Durchlauferhitzer an die Verbraucher
Fuss



Glossar
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Zeile1: Bitte unter Optionen eingeben
Zeile2: Bitte unter Optionen eingeben
Projekt Sklad Smieci
Variante 3

T*SOL Expert 4.4 2013-11-27

6.3 Verluste Zusatzenergie

Verluste der Zusatzheizung (z.B. Kesselverluste)

6.4 Zusatzenergie an Heizung

Zusatzenergie (z.B. Kessel) an HT/NT-Heizung

6.5 Heizstab

Energie vom Heizstab

6.6 Durchlauferhitzer an Bereitschaftsspeicher

Wärme für Bereitschaftsspeicher über den Durchlauferhitzer

7 Solarer Bereitschaftsspeicher an WW-Bereitschaftsspeicher

Wärme vom solaren Bereitschaftsspeicher an den
Warmwasser-Bereitschaftsspeicher

7.1 Verluste solarer Bereitschaftsspeicher

Wärmeverluste des solaren Bereitschaftsspeichers

8.1 Verluste Bereitschaftsspeicher

Wärmeverluste des Bereitschaftsspeichers

8.2 Zirkulationsverluste

Rohrleitungsverluste in der Zirkulationsleitung

8.3 An Bereitschaftsspeicher

Wärme an den Bereitschaftsspeicher

9 WW-Energie über Bereitschaftsspeicher

Wärme für Warmwasserverbraucher aus dem Bereitschaftsspeicher

9 WW-Energie über Speicher

Wärme für WW-Verbraucher aus dem Speicher

9.1 WW-Energie über Durchlauferhitzer

Wärme für WW-Verbraucher über den Durchlauferhitzer (ohne Solarenergie)

10.1 Wärme an HT-Heizung

Wärme an Hochtemperatur-Heizung

10.2 Wärme an NT-Heizung

Wärme an Niedertemperatur-Heizung

11 Einstrahlung Schwimmbad

Die auf das Schwimmbad eingestrahlte Energie

11.1 Zusatzenergie an Schwimmbad (Anteil aus Endenergie)

Zusatzenergie an das Schwimmbad, welche z.B.: von einem Kessel oder einer
Nachheizung kommen kann

11.2 Schwimmbadverluste

Verluste des Schwimmbades in Form von Verdunstung, Strahlung und
Wärmeleitung

Fuss

Anmerkungen 1. Abweichungen bei Speichern resultieren aus unterschiedlichen
Temperaturen zwischen Simulationsstart- und -ende.

2. Brennerverluste werden im Schema nicht gesondert dargestellt.

Report-/Druckmodul List & Label Version 11.0: Copyright combit GmbH 1991-2005













KLIENT :

PROJEKT :

NR OBLICZEŃ :

DATA :PRZYGOTOWAŁ : 2013-12-05

SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA

DANE WEJŚCIOWE

Strona zimnaStrona gorąca

Max. spadek ciśnienia

Przepływ masowy

Temp. wyjściowa
Temp. wejściowa

Płyn

Min. przewymiarowanie
DeltaTLog

Moc

Wejśc. przepływ objęt.
Wyjśc. przepływ objęt.

7,10 kW

5,00 deg.C

0 %

Water

70,00 deg.C

50,00 deg.C

0,085050 kg/s

0,313389 m3/h

0,310214 m3/h

Glycol (Propylene) 40%

45,00 deg.C

65,00 deg.C

0,091969 kg/s

0,325234 m3/h

0,329605 m3/h

10,00 kPa 10,00 kPa

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA

Typ wymiennika ciepła

Ilość w połącz. szereg./równoleg.

Pow. wymiany ciepła
Współ. zanieczyszczenia
Współ. przenikania ciepła

czysty
zanieczyszczony

Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ciśnienia
Wymiana ciepła

NTU 0 [-]

kPa1,00

Strona gorąca

7 %

W/m2K

W/m2K2230,21

2082,11

0

0,7

1/1

LA22-30-2-3/4"

m2

m2K/kW

Strona zimna

1,37 kPa

[-]0

Całk. ilość wymienników 1

(Numer katalogowy: 0202-0023)

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Strona zimnaStrona gorąca

Lepkość dynamiczna

Ciepło właściwe
Przewodność cieplna

Temp. referencyjna

Płyn

Gęstość

Ciśnienie

Water Glycol (Propylene) 40%

100,00 kPa 100,00 kPa

60,00 deg.C 55,00 deg.C

982,0000

4,1740

0,6530

0,0005

kg/m3

kJ/kgK

W/m K

Ns/m2

1011,5000 kg/m3

kJ/kgK3,8600

0,4260 W/m K

Ns/m20,0014

CAIRO wersja 3.5.5 - kompilacja 0712.r2 - baza 0120062012

SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, Poland
tel.: +48 58 5521241, fax: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl



AQUASET 
Stacje uzdatniania wody
do zasilania kotłowni

Prosta obsługa

Procesy przepływu wody przez złoże 

fi ltracyjne, czyli jej zmiękczanie oraz 

regeneracja złoża odbywają się w pełni 

automatycznie i nie wymagają obsługi 

ze strony użytkownika, z wyjątkiem 

okresowego uzupełniania pojemnika 

z solą tabletkowaną. 

Korzyści płynące ze stosowania wody 
miękkiej w kotłowni: 

n Poprawa stopnia wymiany ciepła,

n Zmniejszenie strat energii,

n Zabezpieczenie przed niszczeniem 

i pękaniem materiałów,

n Brak wytrącania się osadów.

AQUASET – nowa oferta fi rmy 
Viessmann to 3 wyspecjalizowane 
urządzenia:

AQUASET 500 – dla kotłowni o mocy 

od 80 – 500 kW

AQUASET 1000 – dla kotłowni o mocy 

od 500 – 1 000 kW

AQUASET 2000 – dla kotłowni o mocy  

od 1 000 – 2 000 kW

Przegląd zalet: 

n Urządzenia zaprojektowane specjal

nie dla potrzeb uzdatniania wody 

w kotłowni;

n Unikalne monosferyczne złoże fi ltra

cyjne – to zwiększona o ok. 10% 

wydajność i żywotność do 15 lat;

n Sterowanie elektroniczne „LOGIC” 

– inteligentna automatyka urucha

miająca proces regeneracji złoża 

w zależności od rzeczywistego i pro

gnozowanego zużycia wody – zawsze 

w czasie najmniejszego poboru;

n Opatentowany system regeneracji 

złoża pracujący proporcjonalnie 

i przeciwprądowo, aby zminimalizo

wać zużycie wody i soli oraz emisję 

ścieków;

n System automatycznej regeneracji 

złoża w przypadku braku poboru 

wody, pomocny w utrzymaniu czy

stości mikrobiologicznej złoża;

n Kompletne wyposażenie: fi ltr mecha

niczny, zabezpieczenie antyprzelewo

we, wąż do odprowadzania popłu

czyn, dozownik preparatu korekty 

chemicznej wody (w przypadku 

Aquaset 1000 i 2000);

n Dostawa urządzeń kompletnie zmon

towanych i gotowych do działania. Z
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Przykładowy schemat podłączenia stacji Aquaset 

AQUASET  Dane techniczne   

Typ urządzenia 500 1000 2000

Sterowanie cyfrowe 
(objętościowe)

• • •

Wymiary Wysokość

Szerokość

Głębokość

mm

mm

mm

1 060

324

432

1 170

324

432

1 650

797

457

Maksymalne natężenie przepływu m3/h 1,5 2,0 3,5

Objętość złoża dm3 18 25 60

Średnia pojemność jonowymienna m3x0f 126 189 395

Średnie zużycie soli na regenerację kg 3,0 4,0 7,0

Zakres ciśnień roboczych min./ max bar 1,4 – 8,0 1,4 – 8,0 1,4 – 8,0

Średnica przyłącza cal 1 1 1¼

Twój Fachowy Doradca:



MK Systemy Kominowe

Techniczno-przeciwpożarowy pomiar instalacji do odprowadzania powietrza odlotowego od EN 13384-1

licencja / Użytkownik 40433 MK ZARY / USERRPBHEEA1

Data 2013-12-10

koncepcja instalacji - proste obsadzenie

rozliczone według EN 13384-1
instalacja spalinowa instalacja spalinowa, domowa
położenie/przebieg W budynku
zaopatrzenie w powietrze Raumluft (Zależny od powietrza w pomieszczeniu)
dopływ powietrza Od miejsca montażu
segmenty element połączeniowy: 1, instalacja spalinowa: 1
ujście Daszek H/Dh = 1,0 zeta = 1

otoczenie

wysokość geodezyjna 200 m
liczba bezpieczeństwa SE 1,5
czynnik korekty SH 0,5

temperatury powietrza w otoczeniu (wartości standardowe)
przy wylocie 0 °C (warunki temperaturowe)
na świeżym powietrzu 15 °C (warunki temperaturowe)
w rejonie chłodzenia 15 °C (warunki temperaturowe)
w rejonie ciepła 20 °C (warunki temperaturowe)
powietrze otoczenia 15 °C (warunek ciśnieniowy)

kocioł

kategoria Olej - dmuchawa
producent, typ Viessmann Vitola 200 (Typ VB2A) / 63 kW 40 °C
paliwo Olej opałowy EL

High Fire

nominalna zdolność produkcji cieplnej63 kW
ciepło spalania 66 kW
zawartość CO2 13 %
natężenie przepływu spalin 29,72 g/s
temperatura spalin 165 °C
niezbędne oczekiwane ciśnienie 5 Pa
kroćce rurowe instalacji spalin Okrągły 150 mm

zapotrzebowanie na powietrze (czynnik Beta)0,9 
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miejsce montażu

kategoria Miejsce montażu
powietrze dochodzące okna, Otwór od wolnego powietrza
powietrze wywiewne [zużyte] żadna

element połączeniowy - rodzaj konstrukcji

kategoria Element połączeniowy
producent, typ MK Zary MKKS
przekrój Okrągły 150 mm
opór przepływu ciepła 0 m˛K/W
grubość 0,6 mm
materiał ściany wewnętrznej Stal szlachetna
średnia chropowatość 1 mm

klasyfikacja produktu T200 N1 W

Możliwy do zastosowania zgodnie zMK - 0432-CPD-219970-4

element połączeniowy - pomiary

opory żadna
skuteczna wysokość 0 m
długość rozciągnięta 0,5 m
część instalacji na świeżym powietrzu0 %
część instalacji w rejonie chłodzenia0 %
część instalacji w rejonie ciepła 100 %

instalacja spalinowa - rodzaj konstrukcji

kategoria Instalacja spalinowa w studzience
producent, typ MK Zary MKKS
przekrój Okrągły 180 mm
opór przepływu ciepła 0 m˛K/W
grubość 0,6 mm
materiał ściany wewnętrznej Stal szlachetna
średnia chropowatość 1 mm
szczelina pierścieniowata Strumień równoległy powietrza (9,4 mm)
przekrój Kwardatowy 200 mm
opór przepływu ciepła 0,12 m˛K/W
grubość 115 mm
materiał ściany wewnętrznej Mur o wysokiej wytrzymałości
średnia chropowatość 5 mm

klasyfikacja produktu EN 1856-2 - T200 N1 W 2 V2 L99050 O
oznaczenie załącznika EN 15287 - T200 N1 W 2 O50 L90 (R0,00)

Możliwy do zastosowania zgodnie zMK - 0432-CPD-219970-4

instalacja spalinowa - pomiary

opory żadna
skuteczna wysokość 4,5 m
długość rozciągnięta 4,5 m

instalacja spalinowa - przebieg (W budynku)

część instalacji na świeżym powietrzu5 %
część instalacji w rejonie chłodzenia0 %
część instalacji w rejonie ciepła 95 %
wysokość ponad studzienką 0 m
kontakt powierzchni komina z konstrukcją budynkuZ każdej strony

dodatkowa izolacja

na świeżym powietrzu nie
w rejonie chłodzenia nie jest konieczne
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opór na ujściu

opór na ujściu Daszek H/Dh = 1,0
zeta 1

ujście

opór Kształtka trójnikowa 90 °

schematyczne przedstawienie instalacji do przewodzenia gazów odlotowych

wynik obliczenia - instalacja spalinowa

określenie znak wzoru jednostka High Fire

podciśnienie na wejściu instalacji przewodzącej gazy odlotowePZ Pa 10,7
wymagane niedociśnienie PZe Pa 8,3
podciśnienie otoczenia PLU Pa 0

górna temperatura gazów odlotowychtob °C 126,1
górna temperatura ścian wewnętrznychtiob °C 55
temperatura  graniczna tg °C 0
temperatura punktu topnienia tp °C 47,7

skrót od niezbędne oczekiwane ciśnienie dla powietrza dolotowegoPB Pa 3
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sposób eksploatacji Równomiernie z podciśnieniem, wilgotność

warunek znak wzoru jednostka High Fire

warunek ciśnieniowy PZ-PZe Pa 2,4 +++
warunki podciśnienia PZ-PLU Pa 10,7 +++

warunki temperaturowe tiob-tg °C 55 +++

dodatkowa informacja

instalacja spalinowa
prędkość spalin przy wyjściu wm m/s 1,45

Wszystkie przywoływane warunki normy EN 13384-1 zostały spełnione. Instalacja do 
odprowadzania spalin została zatem wykonana zgodnie z zapisami norm.

wskazówki Badanie warunków dla częściowego obciążenia nie jest konieczne, ponieważ nie 
został podany zakres mocy dla generatora ciepła.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
I TELETECHNICZNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1.  TEMAT PROJEKTU 
 
       Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i teleinformatycznych  w  
przebudowywanym budynku socjalno – biurowym  Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 
„Ekoskład” sp. z o.o. ul. Polna 87, 87-710 Służewo dz.nr. 149, 150, 151, 152, obręb Służewo 
 
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 
    

• zlecenie na wykonanie projektu  
• projekt architektoniczno – budowlany  
• wizja lokalna i   ustalenia  z  inwestorem              
• obowiązujące normy, przepisy i aktualne katalogi materiałów i urządzeń  elektroinstalacyjnych 
• PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,  przedmiot i 

wymagania podstawowe 
• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Wydanie IV 
• PN-76/E-05125 - „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”; 
• „Poradnik projektanta elektryka „ – Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, 

użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną – 
MEDIUM Warszawa 2008; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
[Dz.U.02.75.690, zm. z 2009 r., Dz.U. Nr 56, poz. 461] 

 
 

3.  ZAKRES PROJEKTU  
 
    Zgodnie z wytycznymi niniejszy projekt obejmuje swym zakresem: 

• wykonanie wewnętrznej linii zasilającej kablem YKYżo 5x70mm2 (wlz)    
• zabudowę   rozdzielnicy głównej RG w pomieszczeniu wagowego 
• wykonanie zasilania rozdzielnicy Rk   
• wykonanie nowych instalacji: 

o elektrycznych oświetlenia ogólnego i awaryjnego i ewakuacyjnego   
o gniazd wtyczkowych napięcia sieciowego w systemie TN-S, 
o gniazd wtyczkowych dedykowanych w systemie TN-S, 
o odgromowych 
o oświetlenia wewnętrznego budynku   
o oświetlenia zewnętrznego budynku   
o systemów połączeń wyrównawczych i uziemień, 

• wykonanie instalacji teleinformatycznych 
   
4.  OPIS TECHNICZNY  
 

4.1  Zasilanie w energi ę elektryczn ą projektowanych instalacji  
 
    Zasilanie w energię elektryczną projektowanego budynku biurowego odbywać się będzie  
kablem YAKXS 4x240 mm2 od stacji transformatorowej 15/0,4kV Wysypisko poprzez 
projektowane złącze kablowe ZK3 zabudowane na frontowej  ścianie budynku zgodnie z rys. 
1.   Od projektowanego ZK3 należy ułożyć kabel wlz YKYżo 70mm2 o dł.=26m i wprowadzić 
do rozdzielnicy głównej RG zabudowanej w pomieszczeniu wagowego w miejscu 
wskazanym na rys nr 1. Kabel należy układać w odległości min 0,8 m od muru linią falistą  - 
3% zapasu na całym odcinku - w rowie kablowym o głębokości 0,8m na 10 cm na podsypce 
z piasku drobnoziarnistego. W odległościach co 10m na załomach, w projektowanej 
rozdzielnicy RG, w złączu ZK3 na kablu zamocować trwałe oznaczniki kablowe z opisem 
typu, przekroju, długości, adresu i nazwy właściciela kabla. Kabel zasypać 10cm warstwą 
drobnoziarnistego piasku i 20cm warstwą rodzimego gruntu.  Następnie w wykopie ułożyć 



 

 

folię kalandrową koloru niebieskiego PCV-E o szer. min 0,2m i grubości 0,5mm. Rów 
kablowy zasypywać warstwami rodzimego gruntu kolejno ubijając.  
 

4.2  Rozdzielnica główna RG  
       
 Projektowaną rozdzielnicę główną RG należy wykonać w obudowie   metalowej o min IP30. 
Zabudować na ścianie w miejscu zaznaczonym na rys nr 1. Rozdzielnicę RG wyposażyć  
należy zgodnie z rys. 7. Rozdzielnice RG wyposażyć  w wyłącznik główny  o prądach 
rozłączalnym i obciążeniowym 250A wyposażony w cewkę wybijakową współpracującą z 
przyciskiem p.poż Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PWP).  
Przykładowo może być zastosowany  rozłącznik typu LN-2 wyposażony w cewkę wybijakową 
  W  rozdzielnicy RG  należy przewidzieć co najmniej 20% zapas miejsca na jej przyszłą 
rozbudowę. Miejsca rezerwowe do zabudowy   aparatury modułowej  powinny być zakryte 
osłonami izolacyjnymi. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy. 
  Na zewnętrznej stronie drzwiczkach RG należy umieścić za szybką przycisk czerwony 
PWP,   tabliczkę Informującą PWP, oraz tabliczkę z nazwą   i opisem informującym skąd  RG 
jest zasilana (grawerowane białe litery na czarnym tle „ Zasilanie ZK3 na ścianie budynku”)    
oraz tabliczkę ostrzegawczą „NIE DOTYKAĆ !  URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE”.   
   Na wewnętrznej stronie drzwiczek RG należy w umieścić schemat ideowy zasilania 
(powykonawczy) począwszy od stacji transformatorowej poprzez złącze kablowe ZK3 do 
obwodów odpływowych. 
     W dolnej części rozdzielnicy RG zaprojektowano rozdzielnicę Rpp zasilającą obwody 
instalacji elektrycznych  urządzeń umożliwiających   działanie urządzeń koniecznych po 
otwarciu PWP. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi podczas prac konserwacyjnych 
w rozdzielnicy RG należy obok wyłącznika głównego umieścić tabliczkę ostrzegawczą 
informującą o zasilaniu Rpp sprzed wyłącznika głównego.  
     Uwaga! 
„Rozdzielnica Rpp zasilana sprzed wyłącznika głównego” 
 
4.3   Przec iwpo żarowy Wył ącznik Pr ądu  (PWP) 
 
Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
[Dz.U.02.75.690, zm. z 2009 r., Dz.U. Nr 56, poz. 461] projektowany budynek wyposażony 
został w Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu  (PWP) w postaci przycisków za szybką z 
sygnalizacją optyczną wyłączenia prądu. Wyłączniki zabudować wewnątrz budynku przy 
wejściu głównym w obudowie  p/t  w kolorze czerwonym  oraz na drzwiach rozdzielnicy RG    
z opisem Przeciwpo żarowy Wył ącznik Pr ądu .  Wciśniecie dowolnego PWP spowoduje 
otwarcie wyłącznika głównego w projektowanej  RG i tym samym wyłączenie prądu w całym 
budynku. Ponowne załączenie może zostać dokonane po  odblokowaniu  uruchomionego 
PWP. Izolacja przewodów łączących  wyłączniki przeciwpożarowe  z urządzeniami 
wykonawczymi powinna spełniać warunek ognioodporności min E90.  np. przewody typu 
NHXH FE180/E90  
 
4.4  Wewnętrzne linie zasilające  
 
       W celu zasilania  rozdzielnicy Rk i urządzeń grzewczo wentylacyjnych należy od 
rozdzielnic wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające przewodami  o przekrojach i 
długościach wg rys. 7 i 8. 
       Przewody projektowanej instalacji elektrycznej  dobrano wg normy  PN-IEC60364-5-523 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. Wytrzymałość izolacji dla 
przewodów 750V, dla kabli 1kV. Wewnętrzne linie zasilające układać w korytach kablowych 
zaprojektowanych w korytarzu w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym a stałym. 
Przejścia kabli i przewodów przez stropy i ściany wykonać również w rurach 
elektroinstalacyjnych PCV o średnicach min 2x średnica przewodów. Przejścia przewodów 
przez strefy pożarowe (wejście do kotłowni i magazynu oleju) należy uszczelnić pianką Hilti o 
odpowiedniej odporności ogniowej przewidzianej dla danej strefy np. CP620 (120min)  
 
 



 

 

4.5  Rozdzielnica Rk (kotłownia, szatnie) 
      W celu uzyskania funkcjonalnego układu dystrybucji obwodów zasilających 
poszczególne odbiorniki w modernizowanym budynku biurowym zaprojektowano   
dodatkową rozdzielnicę o symbolu  Rk, którą należy zabudować na ścianie  w  korytarzu w 
miejscu  zgodnie z  rys 1.  
       Projektowana rozdzielnica Rk  wykonana winna być  z blachy  stalowej o gr. Min 0,8-
1,0mm malowanej  ochronną powłoką lakieru RAL 900.barwa dobrana do wystroju wnętrza. 
Drzwiczki zamykane na zamek patentowy. Obudowę wykonać  w stopniu  ochrony  IP30         
znamionowe Un=400V jako szafa do wbudowania w ścianę.  W celu zabezpieczenia 
projektowanych instalacji elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i 
niekontrolowanym wzrostem napięcia   w projektowanej rozdzielnicy należy zastosować   
aparaturę modułową w postaci ograniczników przepięć, wyłączników różnicowoprądowych,  
wyłączników  instalacyjnych typu S. Obecność napięcia sygnalizować będą lampki 
sygnalizacyjne. Wyposażenie rozdzielnicy Rk przedstawia rys 8. W  rozdzielnicy Rk  należy 
przewidzieć co najmniej 20% zapas miejsca na jej przyszłą rozbudowę. Na drzwiczkach Rk 
należy umieścić    tabliczkę z nazwą      i opisem informującym skąd  Rk jest zasilana 
(grawerowane białe litery na czarnym tle)    oraz tabliczkę ostrzegawczą „NIE DOTYKAĆ !  
URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE”.   
 
4.6 Trasy kablowe 
 
  Główne trasy kablowe prowadzić w korytarzach pod sufitem w korytach kablowych w 
przestrzeni pomiędzy sufitem stałym a podwieszanym. Przy przechodzeniu przez 
pomieszczenia bez sufitów podwieszanych koryta kablowe należy obudować technologią 
uzgodnioną z kierownikiem budowy i projektantem. Stosować osobne koryta dla  przewodów 
elektrycznych i teleinformatycznych. Odległość pomiędzy korytami winna zachować 
minimalną wymaganą odległość 0,1 m między  przewodami obu onstalacji.  Należy stosować 
wyłącznie  koryta atestowane np. firmy BAKS.  Przejścia kabli i przewodów przez stropy i 
ściany wykonać w rurach elektroizolacyjnych PCV o średnicach min 2x średnica przewodów. 
Przejścia przewodów przez strefy pożarowe (wejście do kotłowni i magazynu paliw) należy 
uszczelnić pianką Hilti o odpowiedniej odporności ogniowej przewidzianej dla danej strefy np.  
CP620 (120min)  
 
4.7 Sposób prowadzenia  tras kablowych 
     
    Przed podjęciem robót polegających na wykuwaniu w ścianach i sufitach bruzd pod     
przewody i wnęk pod rozdzielnice wykonawca robót elektrycznych musi uzyskać zgodę 
projektanta konstrukcji lub kierownika budowy na ich realizację aby nie doprowadzić do 
osłabienia konstrukcji nośnych budynku. Wszystkie zalecenia projektanta konstrukcji i 
kierownika budowy wykonawca instalacji elektrycznych i teleinformatycznych ma obowiązek 
zgłosić ww. do odbioru 
       
4.8  Instalacje elektryczne w pomieszczeniach  
     
   Zgodnie z PN-HD- 60364-4-41-2009r   instalacje oświetleniowe i gniazd wtyczkowych  
wykonać należy  przewodami wtynkowymi   o napięciu znam. 750V, typu YDYżo 3x1,5 mm2 
obwody oświetlenia YDYżo 3x2,5 mm2 obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych, YDYżo 
5x4 do 6 mm2 obwody gniazd wtyczkowych trzyfazowych w całości pod tynkiem.                
W miejscach przy przechodzeniu   przewodami nad drzwiami i  przez ściany oraz stropy 
należy je umieszczać  w rurach ochronnych elektroizolacyjnych PCV o przekroju 
dopasowanym do średnicy przewodu. Połączenia elektryczne przewodów wykonywać w 
puszkach za pomocą  pierścieni łączeniowych,   które posiadają prostokątne, wygięte 
podkładki umożliwiające dobry styk       i możliwość podłączenia przewodu (wejście, wyjście) 
bez jego rozcinania. Zastosowane rury ochronne  i puszki rozgałęźne muszą być  wykonane z  
tworzyw niepodtrzymujących i nierozprzestrzeniających płomienia oraz posiadać atesty 
dopuszczające ich stosowanie   w instalacjach elektrycznych.   
   Projektowaną instalację elektryczną należy prowadzić w liniach poziomych i pionowych  
tworzące   tzw. strefy: 

• Strefa górna pozioma – o szerokości 30 cm w odległości 15 cm od sufitu 



 

 

• Strefa dolna pozioma – o szerokości 30 cm w odległości 15 cm od podłogi  
• Strefa pozioma – o szerokości 20 cm w odległości 10 cm od krawędzi wewnętrznych i 

zewnętrznych ścian, ościeżnic okien, futryn drzwiowych lub innych otworów w ścianie 
   Wykonując montaż przewodów w danych strefach należy stosować zasadę prowadzenia   
w środku strefy. Przy obliczaniu odległości od podłogi należy uwzględnić wysokość wylewki 
parkietu lub terakoty.  
Osprzęt  elektryczny należy instalować według następujących  zasad: 

• Gniazda wtykowe należy umieszczać na wysokości 30 cm (pokoje, korytarze), 110 
cm (aneksy kuchenne, kotłownia), 130cm łazienki ogólne, 90cm łazienki dla 
niepełnosprawnych  od podłogi    

• Łączniki instalacyjne należy umieszczać obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, 
tak aby środek łącznika znajdował się na wysokości 130 cm od podłogi oraz 15 cm 
od krawędzi futryny. W pom. WC dla niepełnosprawnych łączniki instalować na wys. 
90cm  

• Puszki łączeniowe należy umieszczać w strefie instalacyjnej poziomej, tak aby środek 
znajdował się ok. 30 cm od sufitu 

  W przypadku konieczności instalowania gniazd wtykowych, łączników lub opraw 
oświetleniowych, które będą znajdowały się poza strefami, powinny być zasilane przewodami 
ułożonymi prostopadle lub równolegle do najbliższej strefy. 
Łączniki, gniazda oraz oprawy oświetleniowe w zależności od miejsca zabudowy zastosować 
o stopniu ochrony: 

• WC, umywalnie, szatnie, kotłownia, pomieszczenia gospodarcze, magazyny,  - min. 
IP44 

• pokoje biurowe, korytarze,   – min. IP20 
• na zewnątrz  budynku – min. IP54 

    Zaleca się stosowanie gniazd wtykowych 230 V w wykonaniu podwójnym. Zastosowane 
gniazda powinny być wyposażone w styk ochronny.  Dobór osprzętu pod względem 
kolorystyki i aranżacji dokona inwestor w uzgodnieniu z wykonawcą zachowując w/w zasady. 
    Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtyczkowych 
dwubiegunowych należy przyłączać w taki sposób, aby przewód fazowy był przyłączony do 
lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna – układ sieci TN-S.                        

                                                                           
                                  Schemat przyłączenia przewodów do gniazda wtyczkowego ze stykiem 
                                                        ochronnym w układzie sieci  TN-S 

    W przypadku gniazd wtyczkowych podwójnych powinna obowiązywać zasada przyłączania 
przewodów tak jak dla gniazd wtyczkowych pojedynczych. W związku z powyższym gniazda 
podwójne powinny mieć krzyżowe połączenia zacisków prądowych tak jak to przedstawiono 
na rysunku 



 

 

 
Schemat przyłączenia przewodów do gniazda wtyczkowego podwójnego ze stykami ochronnymi w układzie sieci  

TN-S  

 
    Instalacje i urządzenia elektryczne instalowane w pomieszczeniach wyposażonych           
w brodzik natryskowy, itp.  powinny być przystosowane do występujących oddziaływań 
środowiska w taki sposób aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi w warunkach 
zwiększonego zagrożenia porażeniowego. Zgodnie z PN-HD 60364-7-701 w w/w 
pomieszczeniach wyróżnia się trzy strefy zagrożenia porażeniowego: 

• Strefa 0 – wnętrze wanny lub brodzika natryskowego 
• Strefa 1 – przestrzeń której rzut poziomy wyznacza zewnętrzne krawędzie wanny lub 

brodzika 
• Strefa 2 – przestrzeń, której rzut poziomy wyznacza płaszczyzna o szerokości 0,6 m 

na zewnątrz i wysokości 2,25m, 
Wysokość stref wynosi 2,25m od poziomu podłogi. 
    W pomieszczeniach wyposażonych w wannę, brodzik natryskowy obowiązują następujące 
zasady ochrony przeciwporażeniowej oraz instalowania osprzętu, przewodów i odbiorników: 

• W strefie 0 można stosować jedynie urządzenia zasilane napięciem nie wyższym niż 
12 V, przy czym źródło tego napięcia powinno być usytuowane poza tą strefą 

• W strefie 1 można montować jedynie podgrzewacze wody zainstalowane na stałe 
• W strefie 2 można instalować jedynie oprawy oświetleniowe II klasy ochronności 

oraz podgrzewacze wody 
• W strefie 2 można instalować gniazda wtyczkowe pod warunkiem że są one: 

o Zasilane napięciem bardzo niskim w układzie SELV lub PELV 
o Zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym o znamionowym prądzie 

wyzwalającym nieprzekraczającym 30mA 
o W strefach 1,2 i 3 nie wolno instalować urządzeń rozdzielczych, osprzętu 

łączeniowego oraz puszek i rozgałęźników 
o We wszystkich strefach można instalować grzejniki elektryczne w podłodze 

pod warunkiem pokrycia ich metalową siatką lub blachą objętą połączeniami 
wyrównawczymi 

o W poszczególnych strefach mogą być instalowane tylko przewody niezbędne 
do zasilania odbiorników znajdujących się w tych strefach   

    Przy prowadzeniu przewodów instalacji w warstwach docieplających, w elementach          
o konstrukcji lekkiej wypełnionych np. wełną mineralną oraz na stropodachach stosować na 
przewody osłony z rurek elektroinstalacyjnych PCV.  
      Do wykonania instalacji oświetleniowych, gniazd wtykowych i wypustów kablowych 
należy zastosować przewody typu YDYżo (450/750V) 3 i 5 żyłowe o odpowiednio dobranych 
przekrojach dla poszczególnych obwodów, zgodnie   z schematami ideowym projektowanych 
rozdzielnic i tablic rozdzielczych. Montaż osprzętu elektrycznego w zależności od 
przeznaczenia pomieszczenia należy zrealizować wg poniższej tabeli:   
 
 
 
 



 

 

L.p. Nazwa 
pomieszczenia Rodzaj osprz ętu Wys. monta żu 

1. Pomieszczenia 
magazynowe, 
kotłownia, 
umywalnie, WC   

Gniazda wtykowe 10/16A nt IP44 1,0m 
Oprawy oświetleniowe  
świetlówkowe IP44   

na suficie  

Łączniki instalacyjne 16A pt IP44 1,3m 
2. Pomieszczenia 

biurowe  
Gniazda wtykowe 10/16A pt IP20  0,3m 
Łączniki instalacyjne 16A pt IP20 1,3m 
Oprawy oświetleniowe IP44 na suficie, ścianie 

3.  Pomieszczenia 
sanitarne ogólne 

Gniazda wtykowe 10/16A pt IP44  1,3m 
Łączniki instalacyjne 16A pt IP44 1,3m 
Oprawy oświetleniowe min IP44 na suficie 

4. Sanitariaty dla 
niepełnosprawnych 

Gniazda wtykowe 10/16A IP44 pt 0,9 
Łączniki instalacyjne 16A pt IP44 0,9m 
Oprawy oświetleniowe IP44 Sufity,  ściania 

5. Korytarze, hole 
 

Gniazda wtykowe  16A IP20 0,3m 
Łączniki instalacyjne 10A pt IP20 1,1m 
Oprawy oświetleniowe IP31 na suficie 

6. 
Zaplecze bufetu Gniazda wtykowe 16A Pt. IP44 

Łączniki instalacyjne 10A pt IP44  
1,1m 
1,3m 

Oprawy oświetleniowe min IP44 na suficie,  

 
UWAGA: 
Na etapie  układania przewodów oświetlenia i gniazd wtyczkowych należy uzgodnić               
z wykonawcą wentylacji  miejsca zabudowy wentylatorów w poszczególnych 
pomieszczeniach i  sposób ich sterowania. Zasilanie wentylatorów  zrealizować z obwodu 
oświetlenia  załącz i wyłącz razem z oświetleniem pomieszczenia,  
 
4.9 Instalacje o świetlenia podstawowego 
     
   W projektowanym budynku  zaprojektowane zostało oświetlenie podstawowe i awaryjne :  
Oświetlenie podstawowe obejmuje swym zakresem wszystkie pomieszczenia budynku. 
Zaprojektowane zostało na bazie z PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie 
miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach. Doboru opraw oświetleniowych dokonano na 
podstawie załączonych tablic   z PN-EN 12464-1:2012 
   

Tablica 5.1 Strefy  ruchu wewnątrz budynków  

Nr ref 
Rodzaj wnętrza, 

zadania lub czynności 
Emin 
(Lx) UGRL Ra Uo Uwagi 

5.1.1  Obszary ruchu i 
korytarze 100 28 40 0,4 Na poziomie 

podłogi 
Tablica  5.2 Obszary ogólne wewnątrz budynków-sanitariaty 

5.2.1   Stołówki, spiżarnie  200 22 80 0,4 Na poziomie  
podłogi 

5.2.4    
 Szatnie, umywalnie, 
łazienki, toalety 200 25 80 0,4 

Na poziomie 
podłogi 

Tablica  5.4 Obszary ogólne wewnątrz budynków-magazyny, chłodnie 

5.4.1 Magazyny 100 25 60 0,4 Na poziomie  
podłogi 

5.20.2 Kotłownie 100 28 40 0,4 Na poziomie  
podłogi 

Tablica 5.26  Biura 

5.26.2 
 Pisanie ręczne, 

obsługa klawiatury 500 19 80 0,6 
Na poziomie 
blatu biurka 

5.26.5 Sale konferencyjne 500 19 80 0,6 Na poziomie 
blatu biurka 

5.26.7 Archiwa 200 25 80 0,4 
Na poziomie 
blatu biurka 



 

 

    
Korytarze:            

• ogólne sufitowe – oprawy rastrowe sufitowe zgodne z aranżacją np. typu  Lugclasic 
T8 g/k SLA   4x18W (Lug),  +świetlówki 4x18W/830, IP20  

• ogólne sufitowe awaryjne– oprawy rastrowe sufitowe zgodne z aranżacją np. typu  
Lugclasic T8 g/k SLA   4x18W (Lug), + świetlówki 4x18W/830 + moduł awaryjny 
1x18W 2h, IP20    

Umywalnie szatnie: 
• ogólne sufitowe – oprawy świetlówkowe Wandallug 2x36W min. IP44 + świetlówka 

2x36W/830  
•  przy umywalkach – lampa LED 10W  typu LSED10/230 z czujnikiem ruchu i 

obecności IP54 [Leding] 
• pomieszczenia gospodarcze  i magazyny: ogólne sufitowe – oprawy świetlówkowe 

Wandallug 2x36W min. IP44 + świetlówka 2x36W/830 [LUG] 
Biura, sale konferencyjne:   

• ogólne sufitowe – oprawy rastrowe sufitowe zgodne z aranżacją np. typu  Lugclasic 
T8 NT SLA   4x18W (Lug),  +świetlówki 4x18W/830, IP20  

  Kotłownia magazyn paliw: 
• ogólne sufitowe – oprawy świetlówkowe Wandallug 2x36W min. IP44 + świetlówka 

2x36W/830  
      Na zewnątrz budynku: 

• Lampa LED 7W  PQA3D 28x28  IP54[Leding] 
• Lampa LED 7W  PQA3D 28x28 z czujnikiem ruchu i zmierzchu IP54[Leding] 

         
4.10 Instalacje  o świetlenia awaryjnego 
 
       Oświetlenie awaryjne wchodzi w skład oświetlenia podstawowego. Po zaniku napięcia 
część opraw na korytarzach będzie działała ponieważ będą oprawy wyposażone w inwertory 
z podtrzymaniem 2 godzinnym. Oprawy awaryjne mają być wyposażone w diodowe 
wskaźniki stanów pracy lampy, umieszczone w lampie tak, aby były czytelne z poziomu 
podłogi. 
       Rozmieszczenie opraw awaryjnych AW pokazano na rys. nr 2. Przyjęto natężenie 
oświetlenia awaryjnego na poziomie ok. 2lx . 
       Przed oddaniem obiektu do użytku oprawy awaryjne należy oznaczyć żółtym paskiem. 
Oprawy awaryjne oznaczyć zgodnie z normą europejska, poprzez nadani nr logicznego (np. 
1,2). 
 
4.11 Instalacje o świetlenia ewakuacyjnego  
     
  W przejściach, korytarzach i nad wyjściem zainstalować oprawy kierunkowe z napisem 
“Wyjście awaryjne” oraz z odpowiednimi piktogramami.  
Natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze niż 1lx.  
     Wszystkie lampy ewakuacyjne: 
- mają być wyposażone w inwertory z podtrzymaniem 2 godzinnym, 
- mają być wyposażone w diodowe wskaźniki stanów pracy lampy, umieszczone w lampie    
  tak, aby były czytelne z poziomu podłogi. 
      Zgodnie z wymaganiami wszystkie lampy ewakuacyjno-awaryjne maja być oznaczone 
numerem logicznym czytelnym z poziomu podłogi. 
      Oprawy ewakuacyjne kierunkowe winny być wykonane w drugiej klasie ochronności, 
powinny być zgodne z normami, oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
      Oprawy ewakuacyjne pracować będą w systemie „na ciemno” tzn. w normalnych 
warunkach nie będą świeciły, a tylko w przypadku całkowitego zaniku napięcia.  
Piktogramy na oprawach kierunkowych winny spełniać wymogi zawarte w PN-92/N-
01256/02 Znaki bezpieczeństwa ewakuacja  
 
 
 
 



 

 

4.12 Oświetlenie wej ść do budynku  
     
  Oświetlenie wejść do budynku należy wykonać za pomocą opraw typu  LED 7W  PQA3D 
28x28  IP54[Leding], natomiast wejście do kotłowni za pomocą oprawy LED 7W  PQA3D 
28x28 z czujnikiem ruchu i zmierzchu IP54[Leding] 
Sterowanie oświetleniem wejść odbywać się będzie za pomocą łączników zabudowanych 
przy drzwiach. 
 
4.13 Instalacje gniazd wtyczkowych  
 
      Do wykonania instalacji gniazd wtykowych ogólnego stosowania i wypustów kablowych 
należy zastosować przewody typu YDYżo (450/750V) 3 i 5 żyłowe o odpowiednio dobranych 
przekrojach dla poszczególnych obwodów, zgodnie   z schematami ideowym projektowanych 
rozdzielnic.        
   
4.14  Instalacja dla odbiorników technologicznych 
 
       Odbiorniki technologiczne jak aparaty grzewczo-wentylacyjne, pompa ścieków  należy 
zasilić bezpośrednio, za pośrednictwem rozłączników remontowych lub gniazd wtykowych 1 
i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-żyłowymi przewodami, przy czym przewody muszą mieć 
izolację na napięcie 1000V. Dla urządzeń zasilanych poprzez gniazda wtykowe (kotłownia) 
zastosować gniazda typu przemysłowego z wyłącznikami typu Interlock (zabezpieczającymi 
przed wyciągnięciem wtyczki pod obciążeniem) . 
       Przewody należy układać w korytach kablowych następnie pod tynkiem lub glazurą w 
rurach elektroinstalacyjnych z PCV. Podczas wykonywania zasilania urządzeń 
technologicznych należy uwzględnić sposób zasilania i zabezpieczenia obwodów wg DTR 
dostarczonych wraz z urządzeniem oraz wytycznymi technologicznymi.  Należy zastosować 
osprzęt odpowiadający do wymaganego wyposażenia technologicznego i ogólnego dla 
danego pomieszczenia . 
 
4.15  Instalacja  gniazd 230V dedykowanych  
  
  W uzgodnieniu z inwestorem urządzenia informatyczne (serwer, lokalne komputery, 
drukarki itp.) wymagające bezprzerwowego zasilania będą wyposażone w autonomiczne 
UPS-y. Instalacje elektryczne  gniazd 230V i gniazd teleinformatycznych zaprojektowane 
zostaływ w postaci punktów elektryczno-logicznych (PEL). Wyposażenie PEL stanowią dwa 
gniazda 230V, dwa gniazda RJ45 i jedno gniazdo RJ11.  Do podłączenia gniazd w punktach 
elektryczno-logicznych należy zastosować przewody: 

• 2x gniazdo 230V ogólne  YDYżo 3x2,5 mm ²  
• 2xgniazdo sieci komputerowej - kabel U/UTP 4-parowy w powłoce  zewnętrznej  

(LSZH) kat. VI  
• 1xgniazdo sieci telefonicznej – kabel U/UTP  4-parowy w powłoce  zewnętrznej  

(LSZH) kat. VI  
 
4.16 Instalacje uziemie ń i poł ączeń wyrównawczych 
 
  Kontrolne pomiary rezystywności gruntu wykazały wyniki na poziomie 360-400Ωm W celu 
uzyskania wymaganych na poziomie 10Ω wartości rezystancji uziomów a tym samym 
poprawną i bezpieczną pracę projektowanych instalacji i urządzeń należy uziomy zgodnie z 
rys. 6. Uziom fundamentowy wykonać na etapie wykonania ław fundamentowych. W tym 
celu należy wzdłuż zbrojenia ułożyć taśmę stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm. W 
odległościach ok. 5m taśmę połączyć spawaniem ze zbrojeniem. W miejscach zaznaczonych 
na rys 6 z ławy fundamentowej wyprowadzić odcinki taśmy FeZn które połączyć do uziomu 
otokowego. Uziom otokowy wykonać również z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm. 
Taśmę układać w gruncie w odległości i na głębokości 1m od budynku zgodnie z rys 6.  W 
miejscach zaznaczonych na rys 6 należy uziom otokowy wzmocnić uziomami szpilkowymi z 
pilonów stalowych ocynkowanych 4x1,5m φ18mm. Pilony pogrążyć w gruncie na głębokość 6 
do 6,5m i połączyć taśmą FeZn  25x4mm uziomem otokowym. Do wykonanych uziomów 



 

 

podłączyć główną szyną uziemiającą GSU. Szynę PE w rozdzielnicy RG. Szynę GSU 
wykonać z taśmy Cu 25x4mm  i zabudować w kotłowni na wys ok. 0,6m nad posadzką 
zgodnie z rys 6.  GSU pomalować w żółto-zielone pasy i  podłączyć do niej wszystkie 
metalowe obudowy rozdzielnic i urządzeń elektrycznych.    
Do szyny GSU należy podłączyć  
• instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych, 
• metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, 
• instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych, 
• metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji, 
• metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej. 
     Do  lokalnych szyn uziemiających LSU przyłączyć: 

• sieć przewodów wyrównawczych w projektowanych pomieszczeniach; 
• części przewodzące konstrukcji budynku (w tym ościeżnice  drzwi stalowych); 
• dostępne części metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO 
• metalowe części instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej 
• stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej i teleinformatycznej 
• puszki do miejscowych połączeń wyrównawczych. 

    Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać w pomieszczeniach technicznych  kotłownia i 
magazyn paliw, w łazienkach i umywalniach łącząc metalowe obudowy i rury wod-kan na 
zaciskach LSU. Połączenia te należy wykonać przewodem LgYżo (DYżo) 4mm2. 
  
4.17   Ochrona przeciwpo żarowa  
 

   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §187 pkt 3 
„Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania 
urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy 
energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia 
przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut. 
 W celu  spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej obiektu należy: 

• kable zasilające i sterownicze dla urządzeń do sygnalizacji i gaszenia pożaru dobrać 
o odporności ogniowej 90min 

• przejścia przewodów przez strefy pożarowe należy uszczelnić pianką Hilti        
o  odporności ogniowej przewidzianej dla danej strefy np.  CP620 (120min) 

• przy wejściu głównym do budynku należy zabudować przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu PWP wyłączający niezależnie wszystkie odbiory w modernizowanym budynku 
poza obwodami niezbędnymi  do prowadzenia akcji gaszenia pożaru  zasilanymi         
z rozdzielnicy Rpp   

 
4.18  Dobór zabezpiecze ń, kabli i przewodów 
 
    Zabezpieczenia i przekroje przewodów dobrano do wyliczonego obciążenia szczytowego 
dla obciążalności prądowej kabli i przewodów określonej dla różnych sposobów ułożenia wg 
normy  PN-IEC60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. i 
dopuszczalnego spadku napięcia wynoszącego  w wewnętrznych instalacjach elektrycznych 
nie więcej jak 4%. Do wykonania instalacji elektrycznej należy zastosować przewody i kable 
1kV oraz przewody w izolacji 750V   o odpowiednio dobranych przekrojach poszczególnych 
obwodów zgodnie  ze schematami rozdzielnic. 
 
 4.19 Ochrona przepi ęciowa 
       
       W projektowanej rozdzielnicy głównej RG należy  zabudować ochronniki przepięciowe 
klasy B+C  230V, Uc=280V, Up=1,5kV, 12,5kA, 4p, w rozdzielnicy  Rk  ochronniki 
przepięciowe klasy C  230V, Uc=280V, Up=1,0kV, 12/5kA 4p, w rozdzielnicy Rpp klasy B+C  
230V, Uc=280V, Up=1,0kV, 12,5kA, 2p.   Pod zaciski wejściowe ochronników  należy 
przyłączyć   przewody  fazowe L1, L2, L3, i neutralny  N, natomiast zaciski wyjściowe 
podłączyć do listwy  PE   zgodnie z rys poszczególnych rozdzielnic. 



 

 

 

4.20 Ochrona odgromowa 
     
     Ponieważ pokrycie dachu zostanie  ocieplone. Na czas remontu dachu istniejącą  
instalację odgromową należy zdemontować. Istniejąca instalacja odgromowa tj. zwody 
poziome   i przewody odprowadzające  wykonane zostały  z drutu stalowego ocynkowanego 
DFeZn φ 6mm, który nie spełnia aktualnych przepisów PN-IEC-61024 i PN-EN 62305: zeszyt 
1 do 5.  
     Wobec powyższego istniejącą instalację odgromową wraz z uziomami  należy zastąpić  
nową zgodną z aktualnymi przepisami.   Okres  po demontażu do zabudowy nowej instalacji 
odgromowej należy ograniczyć minimalnego czasu ze względu na zagrożenie jakie wynika z  
warunków atmosferycznych. Prace należy wykonywać w warunkach  sprzyjającej pogody.   
      
 Projektowana instalacja odgromowa 
 
Zwody 
     Zwody poziome należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn  średnicy  
8mm. Drut układać na uchwytach betonowych w tworzywie, które należy mocować do 
powierzchni dachu za pomocą masy  klejowo – bitumicznej i na uchwytach  na blachę do 
ogniomurów. Odległość pomiędzy sąsiednimi uchwytami nie powinna przekraczać 0.8 m. 
Zwody poziome należy prowadzić po trasach przedstawionych na rys 5, ich mocowanie i 
naprężanie wykonać z pomocą uchwytów naciągowych na  ścianach ogniomurów i kominów. 
   Do zwodów poziomych   należy połączyć obróbki blacharskie wraz z rynnami.  Miejsca 
skrzyżowania  poszczególnych drutów zwodów  poziomych  należy połączyć   za pomocą 
zacisków krzyżowych dużych 4x8 mm.  

  Zwody poziome należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może 

być mniejszy niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację, 

zgodnie z zasadą polegająca na łagodnym wygięciu drutu w formie półpierścienia. 
    Zwody poziome należy zabudować również na kominach zgodnie z rys 5. Metalowe osłony 
kanałów wentylacyjnych i urządzeń grzewczo wentylacyjnych chronić masztami 
wolnostojącymi φ14 l=2,5m. Zachować odległość masztu od chronionego urządzenia min. 0,6 
m, kąt ochronny nie powinien być większy nie α ≤ 55o Na krańcach kominów należy 
zabudować zwody pionowe z DFeZn φ8mm o wys ok. 0,6m ponad komin.   
 
Przewody odprowadzające      
     
 Zwody poziome po doprowadzeniu do krawędzi dachu należy prowadzić dalej tym samym 
drutem jako przewody odprowadzające. W miejscach skrzyżowania zwodów poziomych         
z obróbkami blacharskimi należy połączyć je za pomocą zacisków  krzyżowych  lub 
rynnowych.   Przewody odprowadzające należy układać tradycyjne na uchwytach 
wkręcanych w mur lub  w rurach PCV 28mm  z atestem trudnopalności i grubością ścianki 
min 2mm w murze w  bruzdach  pokrytych 1 cm warstwą tynku.  
    Na wysokości 1,2 m nad poziomem terenu   przewody odprowadzające należy zakończyć 
złączami kontrolnymi tradycyjnymi (zaciski krzyżowe) zabudowanymi w skrzynkach PCV       
o wym 20x30x10cm. Zadaniem złącz kontrolnych jest umożliwienie wykonania pomiarów 
wartości uziemienia i ciągłości galwanicznej  projektowanej instalacji odgromowej.   
 
Przewody uziemiające      
  Od zacisków kontrolnych należy poprowadzić  przewody uziemiające wykonane z taśmy 
stalowej ocynkowanej, bednarki FeZn 25x4 mm, którą mocować również w rurze PCV  37mm  
z atestem trudnopalności i grubością ścianki min 2mm. Rury z taśmą prowadzić tradycyjnie 
na murze lub w bruzdach pokrytych 1cm warstwą tynku. 
    Drugie końce  przewodów uziemiających należy połączyć  w ziemi uziomem otokowym.  
Ponieważ wartość rezystancji projektowanych uziomów nie może przekraczać  10 Ω należy 

wykonać uziom  z pilonów stalowych ocynkowanych φ18 mm wzmocnionym uziomem 
otokowym  wykonanym z taśmy stalowej ocynkowanej 25x4 mm. Uziom otokowy należy 



 

 

podłączyć do głównej szyny uziemiającej i Zacisku PE w RG. Połączenia przewodów 
uziomowych       z uziomami  pionowymi ( z pilonów )  i otokowym  należy wykonać przez 
spawanie na długości niemniejszej niż 5 cm i zabezpieczyć je przed korozją masą bitumiczną 
lub żywicą   w odległościach około 20 cm od miejsca spawu w każdym kierunku.  Wszystkie 
połączenia śrubowe zwodów poziomych i przewodów odprowadzających należy zabezpieczyć 
przed korozją wazeliną techniczna. 
 

Uziomy   
    W celu rozproszenia energii wyładowania atmosferycznego a tym samym odprowadzenia 
prądów udarowych do ziemi, dookoła budynku w odległości 1 do 1,5 m od ścian na 
głębokości 0,9 ÷1.0 m  należy wykonać uziom otokowy z  taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 
25x4 mm. Dodatkowo   w miejscach zaznaczonych na rys 6 należy wykonać uziomy pionowe 
pogrążając stalowe ocynkowane pilony  φ 18 mm   tak aby ich górna część znajdowała się 
min 0,5 m pod powierzchnią gruntu. Pilony i uziom otokowy połączyć z przewodami 
uziemiającymi spawaniem na długości niemniejszej niż 5 cm i zabezpieczyć je przed korozją 
masą bitumiczną lub żywicą   w odległościach około 20 cm od miejsca spawu w każdym 
kierunku.   
 Uwagi końcowe 

    Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej budynku należy  sporządzić metrykę, która 

powinna zwierać:   

• oględziny elementów instalacji odgromowej   

• sprawdzenie ciągłości galwanicznej, 

• pomiary rezystancji uziemienia, 

    Sprawdzanie ciągłości galwanicznej powinno być wykonane przy użyciu omomierza 
przyłączonego z jednej strony do zwodów, a z drugiej do wybranych przewodów urządzenia 
piorunochronnego. Pomiary rezystancji uziemienia powinny być wykonywane przy 
zastosowaniu metody technicznej. 
Oględziny elementów uziemienia powinny być wykonywane dla  uziomów oraz ich 
przewodów uziemiających. 
 
  Obliczenia ochrony odgromowej 

 
 Określenie wskaźnika zagrożenia piorunowego 

                                                          pANmnW ⋅⋅⋅⋅=  

n i m 
 współczynniki uwzględniające liczbę ludzi w obiekcie oraz położenie obiektu, 
  m=1 obiekt wolnostojący, m=2 gdy budynek jest w zwartej zabudowie 
  n=2 – przewidywana liczba osób na 2/10m2  (przewidywana liczba osób)  

N  roczna gęstość powierzchniowa wyładowań piorunowych [m2], 
dla Włocławka szer. geogr. 52o 39’ N=1,8 *10-6 m2    

A  powierzchnia równoważna zbierania wyładowań przez obiekt [m2], 

p  prawdopodobieństwo wywołania szkody przez wyładowanie piorunowe. 

  Obliczenie  „p” 
p - prawdopodobieństwo wywołania szkody p określa się według wzoru: 

                                K)R(Zp +=                   0,0020,01)0,1(0,01p =+=  
R= 0,1-   budynki mieszkalne, administracyjne itp. 
Z=0,01 - wyposażenie typowe dla budynków mieszkalnych, biurowych, usługowych itp. 

K= 0,01 - konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiałów niepalnych 

 
 Obliczam powierzchnię  zbierania wyładowań przez obiekt:  „A”  
 
      A  powierzchnia równoważna zbierania wyładowań przez obiekt [m2], 

                                                           
2h50hl4SA ⋅+⋅⋅+=  

S  powierzchnia zajmowania przez obiekt [m2], 



 

 

l  długość poziomego obrysu obiektu [m], 
h  wysokość obiektu [m]. 

 
]114 22 34100[m255054570A =⋅+⋅⋅+=  

 
Obliczam  wska źnik zagro żenia piorunowego „W” 

 

pANmnW ⋅⋅⋅⋅=  

       
-46 10,450,00234100101,812W ⋅=⋅⋅⋅⋅⋅= − 2  

 

 W zależności od wartości wskaźnika W ustala się trzy stopnie zagrożenia piorunowego: 

I. 5105W −⋅≤   zagrożenie małe, ochrona zbędna, 

II. 5105 −⋅ < 410W −≤   zagrożenie średnie, ochrona zalecana, 

III. W > 410−   zagrożenie duże, ochrona wymagana.                         

  
Wniosek :  

     Obliczenia wskaźnika zagrożenia piorunowego  W=2,45x10-4 wykazały zagrożenie 
piorunowe średnie i został zakwalifikowany do II stopnia zagrożenia, wobec tego 

instalowanie ochrony odgromowej na budynku jest konieczne.     
 

   Rezystywność gruntu w miejscu posadowienia obiektu zmierzona metodą 
czteroelektrodową wynosi ρ = 300 Ωm. Zatem rezystancja uziomu otokowego wyniesie: 
                                

                           ][10][4,7
4,583

3006,06,0 Ω≤Ω=⋅=⋅=
S

R
ρ  - ponieważ wartość obliczonej 

rezystancji należy pomnożyć przez współczynnik korekcji 1,4, wówczas to  

 
                                     ][105,104,14,7 Ω≥=⋅=R  

należy wykonać  uziom otokowy i pionowy  z prętów stalowych ocynkowanych   zgodnie z 
rys. 6 

                                   
gdzie: 
A – powierzchnia objęta uziomem otokowym [m2] 
ρ– rezystywność gruntu [Ωm] 
 

Informacja dotycz ąca  bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu instalacji 
odgromowej 
 
 Zakres robót : 

• wykonanie zewnętrznej instalacji odgromowej, 
• wykonanie uziemienia otokowego i pionowego wokół budynku,  

Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
• zewnętrzna instalacja odgromowa  
• uziemienia otokowe i pionowe wokół budynku 

 
Elementy mog ące stworzy ć zagro żenie: 

• istniejące instalacje elektryczne podziemne, 
• praca na wysokości 

Przewidywane zagro żenie: 
     
Podczas   wykonywania instalacji odgromowej występuje zagrożenie wynikające ze specyfiki 
tych robót. Największym zagrożeniem jest upadek z wysokości podczas wykonywania robót 
na dachu budynku i na drabinach.  Podczas wykonywania wykopów dla  uziemienia 
otokowego oraz przy wbijaniu pilonów występuje zagrożenie porażeniem prądem 



 

 

elektrycznym od czynnych podziemnych instalacji. Porażenie prądem elektrycznym 
występuje również w czasie używania przenośnych  uszkodzonych elektronarzędzi. 
 
Sposób prowadzenia instrukta żu: 
    
 Przed przystąpieniem do robót wszystkim pracownikom należy udzielić   instruktażu  
wskazując zagrożenia występujące w miejscu pracy oraz  nakazać  stosowanie : 
zabezpieczeń   asekurujących  przed upadkiem z wysokości,   ubrań roboczych, rękawic, 
kasków i okularów ochronnych oraz izolowanych elektronarzędzi, którym  należy sprawdzić 
przed każdorazowym użyciem   stan  obudów i przewodów zasilających.   
  
    Wskazanie środków zapobiegaj ących: 
- oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych miejsce pracy przez 
ogrodzenie taśmą biało-czerwoną i  wywieszenie odpowiednich tablic ostrzegawczych, 
- nadzorować stosowanie środków ochrony indywidualnej pracownika,   
  
4.21  Bilans mocy 
 

Nazwa odbiorów 
moc 

zainstalowana 
współczynnik 

jednoczesności 
moc szczytowa 

P[kW] k PS[kW] 

Istn. rozdz.               10          0,8 8,0 
Centrala grzewczo wenyt. 6,5 1 6,5 
Rozdzielnica Rk 18,4 0,7 12,9 
Gniazda 230V PEL-e 10,0 0,7 7,0 
Gniazda 230V biura 12,75 0,8 10,2 
Oświetlenie zewnętrzne 2,1 1,0 2,1 
Oświetlenie korytarz 1,0 1 1 
Oświetlenie biur  3,8 1 3,8 
Rozdzielnica Rpp 0,6 1 0,6 
           RAZEM:                                                                                             52,6kW 

 
 
4.22 Instalacja sieci strukturalnej   
 
  Istniejące przyłącze telefoniczne doprowadzone  jest w pomieszczeniu 22 (wagowy). W 
pomieszczeniu tym zabudowana zostanie szafa MDF Głównego Punktu Dystrybucyjnego. W 
uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora w pomieszczeniu 25 (sekretariat) zabudowany 
zostanie jednostka serwera głównego. Wobec powyższego należy wykonać połączenia 
pomiędzy serwerem a szafą MDF i Punktami elektryczno-logicznymi PEL-ami kablami typu 
skrętka 4-parowa U/UTP 6 kat. Kable zakończyć wtykami ośmiopinowymi RJ45. W 
sekretariacie zlokalizowana zostanie jednostka centrali telefonicznej. Poprzez panel 
łączeniowy KRONA LSA należy wykonać połączenia pomiędzy centralą a gniazdami RJ11 w 
PEL-ach . Kable układać w projektowanych korytkach kablowych i rurach elektroizolacyjnych 
zgodnie z rys nr 3 i 9. 
 
4.23 Instalacja sieci telefonicznej  
 
       Od projektowanej centrali telefonicznej znajdującej się w sekretariacie   ułożyć kabel 
typu YTKSY 35x2x0,5 dł. ok. 30m do przyłącza telefonicznego  w pomieszczeniu wagowego 
Kabel zakończyć obustronnie łączówkami typu KRONE-LSA. Kabel ułożyć na całej długości 
w korytkach kablowych,  
       Między punktami abonenckimi, a proj. przyłączem telefonicznym należy zastosować 
kable U/UTP LSHF KAT6 BKT 405 DRUT 23AWG 
 
 
 
 



 

 

 4.24 Uwagi ko ńcowe 
 

• Całość prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej odbiorczej     
            w w/w proj. obiekcie  winien wykonać wyspecjalizowany zakład z branży                
            elektrenergetycznej posiadający odpowiednie uprawnienia .                

• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami . 
• Projekt powyższy nie obejmuje wykonania instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożaru 

(SAP) w w/w proj. obiekcie. Instalację Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) wykonać 
według opracowanego dodatkowo projektu wykonawczego, kart katalogowych oraz 
zaleceń producentów zastosowanych urządzeń. 

• Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczególnych instalacji w w/w    
            proj. obiekcie należy wykonać wymagane pomiary zgodnie z obowiązującymi  
            przepisami i normami .  
 
    Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 
rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie 
założonych parametrów technicznych. 
       Specyfikacje i opisy uwzględniają oczekiwany standard dla materiałów                             
i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca 
może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem uzyskania pisemnego 
zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się 
uzupełniającymi. 
 

4.25 Warunki wykonania prac dla wykonawcy:  

 
• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej odbiorczej   
opisanej w niniejszym opracowaniu. 
• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych     
w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych 
materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych      
i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. 
•  Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji 
elektrycznych wewnętrznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową 
obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami 
mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku 
koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych z innymi branżami   
Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 
• W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie  
obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń 
wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 
• Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają  oczekiwany przez Inwestora standard dla 
materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie  
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać pisemną zgodę od inwestora 
na zastosowanie zaproponowanego rozwiązania.  
• Rysunki i część opisowa są w elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 
• Wszystkie zagadnienia ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz 
pokazane na rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte       
w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca prze 
złożeniem oferty powinien wyjaśnić Działem Inżynierskim Inwestora, który jako jedyny jest 
upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 
• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 
Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację  
zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby  spełniać 
obowiązujące przepisy. 
• Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 
obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela 



 

 

Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 
kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem . 
 
4.26. Obliczenia techniczne 
 
1. Schemat do obliczeń 
 

 
2  Sprawdzenia doboru kabli i przewodów 
 
Kabel zasilający YKYżo 5x70mm2 L= 26m 
Prąd obliczeniowy IB dla   Ps=52,6kW 
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Zaprojektowany kabel zasilający YKYżo 5x70mm2 L= 26m sposób układania D w ziemi o 
prądzie długotrwałego obciążenia: 

                                         IZ = 151 A  - wg PN-IEC 60364-5-523 

 
Warunki do spełnienia :                  IB  ≤In ≤ Iz 

                                            81,8A ≤ 100A  ≤ 151A      warunek spełniony  
                                             I2 ≤1,45 IZ 

                                             2,1x 100A  ≤ 1,45x151A         
                                            210A  ≤ 218,9A      warunek spełniony 

Kabel  YAYżo 5 x 70 mm²  jest chroniony od  przeciążeń 

IB  - prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 
IZ  - obciążalność prądowa długotrwała przewodu    
In  - prąd  znamionowy urządzenia zabezpieczającego 
I2 - prąd  zadziałania urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie 

 
Obwód 3- fazowy instalacji wewn ętrznej –  Rozdzielnica Rk 
Przewód zasilający  YDYżo 5x10mm2, L=18m 
Prąd obliczeniowy IB dla Ps = 12,9 [kW]:                                         
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Zaprojektowany kabel zasilający YKYżo 5x10mm2 L= 18m sposób układania C  w korytach 
na ścianie o prądzie długotrwałego obciążenia: 

                                         IZ = 76 A  - wg PN-IEC 60364-5-523 

 
Warunki do spełnienia :                  IB  ≤In ≤ Iz 

                                            20,1A ≤ 40A  ≤ 76A      warunek spełniony  
                                             I2 ≤1,45 IZ 

                                             2,1x 40A  ≤ 1,45x76A         
                                            84A  ≤ 110,2A      warunek spełniony 

Kabel  YAYżo 5 x 10 mm²  jest chroniony od  przeciążeń 
IB  - prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 
IZ  - obciążalność prądowa długotrwała przewodu    
In  - prąd  znamionowy urządzenia zabezpieczającego 
I2 - prąd  zadziałania urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie 



 

 

 
2.3.  Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu 
 

Dane do obliczeń: 
Moc transformatora w stacji 15/0,4kV – 400kVA,  
                  R=0,0051Ω ; XT=0,0192Ω, ZT  =0,02 Ω 
Most szynowy istniejący- linia kablowa 2xYAKXS 4x240mm2 L1 =10m,  
                  R=0,0008Ω ; XT=0,0008Ω;   ZL1  =0,0011 Ω 
Linia kablowa projektowana YKY 5x70 mm2 L2 =26m od złącza ZPP  do rozdzielnicy RG 
                  R=0,048Ω ; XT=0,0094Ω;   ZL2  =0,0489Ω 
Przewód  YDYżo 5x10mm2  L3 =18m od RG  do  rozdzielnicy RK 
                   R=0,068Ω ; XT=0,0015Ω;    ZL3  =0,068Ω 
Przewód  YDYżo 3x2,5mm2  L5 =15m od Rk do gniazda 1f (  najbardziej   odległy punkt od zasilania) 
                   R=0,109Ω ; XT=0,0015Ω;    ZL5  =0,109Ω 
 

Zwarcie w rozdzielnicy RG: 
 
ZS1= ZT +2x (ZL1+ Z2) 
ZS1= 0,02+2x (0,0011+0,0489)=0,12 Ω 
Zastosowana wkładka WT-1gG 100A, Ia=579,6A;  dla czasu wyłączenia t= 5s wymagany współczynnik 
k=5,7 

                                         0,8x230,00 
                                Ia = --------------------- = 1533[A] -spodziewany prąd zwarcia jednofazowego 
                                               0,12 
 
                                         Ia            1533                                                                                                                        
                                       -------- =  -------------- = 15,33 [ wymagany –k=5,7] 
                                         Ib (n)        100 
                                                                       15,33 > 5,7 – warunek spełniony 
 
Przy zwarciu w  rozdzielnicy RG napięcie zostanie wyłączone w czasie  t ≤ 5,s . 
Warunek samoczynnego wyłączenie w przypadku zwarcia  w wymaganym czasie jest spełniony. 
 
Zwarcie w rozdzielnicy Rk: 
 
ZS2= ZT +2x (ZL1+ Z2 +Z3) 
ZS2= 0,02+2x (0,0011+0,0489+0,068)=0,256 Ω 
Zastosowany DO2 gG 40A, Ia=221,6A dla czasu wyłączenia t= 5s wymagany współczynnik k=5 
 
                               0,8x230,00 
                    Ia = --------------------- = 718[A] - spodziewany prąd zwarcia jednofazowego 
                                    0,256 
                           Ia               718,7                                                                                                                        
                           -------- =  -------------- = 17,9 [ wymagany k= 5,2] 
                             Ib (n)        40 
                                                                  17,9 > 5,2 – warunek spełniony 
 
Przy zwarciu w  rozdzielnicy Rk napięcie zostanie wyłączone w czasie  t ≤ 5s  
Warunek samoczynnego wyłączenie w przypadku zwarcia  w wymaganym czasie jest spełniony. 
 
Zwarcie w rozdzielnicy w gnieździe 1-fazowym w szatni męskiej: 
 
ZS3= ZT +2x (ZL1+ Z2 +Z3+ Z5) 
ZS3= 0,02+2x (0,0011+0,0489+0,109+0,11)=0,56 Ω 
Zastosowany wyłącznik nadprądowy S301B16A, Ia=80A; dla czasu wyłączenia t=0,2s 
wymagany współczynnik k=5 

 



 

 

                                    0,8x230 
                          Ia = --------------------- = 328,6[A] - spodziewany prąd zwarcia jednofazowego 
                                        0,56 
                                 Ia            328,6                                                                                                                        
                                -------- =  -------------- = 20,5 [ wymagany k= 5] 
                                  Ib (n)        16 
 
                                                                        20,5 > 5 – warunek spełniony 

Przy zwarciu w  gnieździe 1-fazowym przy wannie solankowej  napięcie zostanie wyłączone w czasie   
t ≤ 0,2s. Warunek samoczynnego wyłączenie w przypadku zwarcia  w wymaganym czasie jest spełniony. 
 
 
 
Obliczenie  spadków napi ęcia ∆∆∆∆U%  : 

Obliczenia spadku napięcia ∆U%  na odcinku linii kablowej L2 (kabel YKYżo 5x70mm2 ) 
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         Obliczenia spadku napięcia ∆U%  na odcinku przewodu L3 (przewód  YKYżo 5x10mm2 )                                                  
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         Obliczenia spadku napięcia ∆U%  na odcinku przewodu L5 (przewód  YKYżo 3x2,5mm2 )                                                  
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Warunek do spełnienia:           ∑ ∆U% ≤ 3 % 

                                                 (0,3 + 0,3+0,93)% ≤ 3%                      

                                                  1,53%≤ 3% - warunek spełniony 

 Suma spadków napięć na projektowanym odcinku tj od rozdzielnicy złącza kablowego ZK3 do gniazda 

1fazowego  w szatni męskiej  i wynosi 1,3% i jest mniejsza od wartości dopuszczalnej 3%.  

 
5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW   
                                                    

Instalacja elektryczna 
 
1 Rozdzielnica główna wnękowa RG rys 7   1kpl 
2 Rozdzielnica Rk zgodnie z rys 8 1kpl 
3 Kabel YKYżo 5x70mm2    26m 
4 Przewód YDYżo 5x10mm2    36m 
5 Przewód YDYżo 5x6mm2    24m 
6 Przewód YKYżo 5x4 mm2 80m 
7 Przewód YDYżo 5x2,5mm2    30m 
81 Przewód YDYżo 3x2,5mm2    980m 
9 Przewód YDYżo 3x1,5mm2    1100m 
10 Przewód NHXH FE180/E90 3x2,5mm2    20m 
11 Oprawa świetlówkowa  4x18 SLA LUG+ŚWIETLÓWKA 36W/840 IP20 55 szt 
12 Oprawa świetlówkowa 4x18 SLA LUG+ŚWIET 36W/840+moduł 2h IP20  12 szt 
13 Oprawa świetlówkowa  2x36W + ŚWIETLÓWKA 36W/830  IP55 14szt 
14 Oprawa świetlówkowa   1x36W + ŚWIETLÓWKA 36W/830 IP55 2szt 



 

 

15 Oprawa   kier ewakuacji z autotestem 2h (Awex) 5szt 
16 Oprawa  ośw. Wyjście awaryjne z autotestem 2h (Awex) 4szt 
17 Oprawa  LED 7W  PQA3D 28x28  IP54[Leding] 8szt 
18 Oprawa  LED 7W  PQA3D 28x28 z czujnikiem ruchu i zmierzchu IP54[Leding] 1szt 
19 Oprawa LED 10W  typu LSED10/230 z czujnikiem ruchu i obecności 

IP54 [Leding] 15szt 

20 Wentylator łazienkowy Klimek z członem opóźniającym 4szt 
21 Łącznik impulsowy IP20 dwuklawiszowy 14szt 
22 Łącznik schodowy końcowy IP44 10szt 
23 Łącznik schodowy końcowy IP20 4szt 
24 Łącznik świecznikowy IP20 16szt 
25 Łącznik pojedynczy IP44 2szt 
26 Łącznik pojedynczy IP20 5szt 
27 Puszka łączeniowa PK100 IP44 180szt 
28 Puszka instalacyjna pod osprzęt elektryczny PK60 240szt 
29 Puszka instalacyjna łączeniowa PK90/80 230szt 
30 Zestaw gniazd 230 i 400V 16A z rozłącznikiem 2kpl 
31 Gniazdo 1P+N+PE 230V/16A IP44 z przysłoną 18 szt 

32 Gniazdo 1P+N+PE 230V/16A IP20 z przysłoną  42szt 
33 Punkt elektryczno-logiczny - PEL 15 kpl 
34 Rury elektroinstalacyjne 27-36mm 300m  
35 Wyłącznik przeciwpożarowe przycisk za szybką  2kpl 
36 Puszka łączeniowa PIP PH-30 2 szt 
37 Koryto kablowe stalowe 200/10 przewody elektr i teleinformatyczne 120m 
38 Materiały pomocnicze kołki rozporowe, taśma izol, łączniki przewidów  
  
Instalacja odgromowa 
 
1 Drut stalowy ocynkowany φ 8mm 450m 
2 Taśma stalowa ocynkowana 25x4mm uziom 295m 
3 Złącza kontrolne 4xM8 11szt 
6 Uchwyty betonowe w tworzywie 400szt 
7 Złącza krzyżowe duże   65szt 
8 Złącza rynnowe  58szt 
9 Uchwyt na bednarkę   22 12szt 
10 Uchwyt kątowy na blachę   45szt 
11 Uziom składany stal-ocynk  4x1,5m φ18mm 11kpl 
12 Maszt odgromowy 2,5m φ16 w kpl z podstawą betonową  19szt 
13 Maszt odgromowy 1,5m φ12 w kpl z podstawą betonową  6szt 
13 Uchwyt  napinający   9szt 
14 Wazelina techniczna    5kg 
16 Skrzynki 20x30x10cm PCV do złącz kontrolnych   10szt 
17 Rura PCV28mm, trudnopalna gr. ścianki min 2mm  50m 
 
Instalacja teleinformatyczna 
 

1  Szafa ramowa zawieszana BKT 12U, drzwi blacha/szkło, RAL 7035  1  

2  
Panel wentylacyjny  dachowo-rakowy + termostat  1HE szary 900 5530 43 

1  

3  
Kabel zasilający - gniazdo IEC 320   C13, wtyk DIN49441 (uniwersalny), 3 x 1mm2 
czarny  2m 

1  

4  Organizator kabli 19" - z plastikowymi uszami RAL 7021 czarny 1U 1  

5  Przepust szczotkowy do szaf stojących 1 szt. 90/450mm 1  

6  
Komplet śrub montażowych ( 20 x śruba M6 + podkładka + nakretka koszykowa ) 

8  



 

 

7  Listwa uziemiająca - mosiezny (691674)(206) 1  

8  
Listwa zarządzalna NPM 3100 typ D 8xIEC320 C13, wtyk DIN49441(uniwersalny) 
250V / 16A 

1  

9  Czujnik temperatury i wilgotności 1  

10  Czujnik otwarcia drzwi 2  

11  Czujnik zalania 1  

12  Blachowkręt QuickFiber do adaptera SC ( przełącznice Data Plus, Veni - płyty V2) 30  

13  
19 
 

2 

14  
Listwa zarządzająca NPM3100 typ D8xICE320 C13 + tył 4xIEC#@) C19, wtyk IEC 
60309 250V/16A 

1  

15  19” patch panel Dr@kom, ISDN, 25 RJ45, 1U, organizator kabli 11300041 2  

16  
24*Moduł Key-Stone Dr@kom, RJ45, nieekranowany, Kat.6, beznarzędziowy  

4  

17  19" Patch Panel Dr@kom, na 24xRJ45, ekranowany,  4 

    Okablowanie    
18  Kabel abonencki FTTH BKT Dr@kom, 2J, uniwersalny, LSOH,  typu „DROP” 30  

19  KABEL U/UTP LSHF KAT6 BKT 405 DRUT 23AWG  500  

20  
PATCHCORD DR@KOM U/UTP KAT.6 LSZH  NIEBIESKI  RJ45 zalewany 2m 

24  

21  PATCHCORD DR@KOM U/UTP KAT.6 LSZH  NIEBIESKI  RJ45 zalewany 1m 24  
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