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II. SPIS RYSUNKÓW 

01p.t.     Plan zagospodarowania terenu     - 1:500 

01z.w.   Rzut piwnicy. Instalacja wodociągowa i hydrantowa  - 1:100 

02z.w.   Rzut przyziemia. Instalacja wodociągowa i hydrantowa  - 1:100 

01k.s.   Rzut piwnicy. Instalacja kanalizacji sanitarnej   - 1:100 

02k.s.   Rzut przyziemia. Instalacja kanalizacji sanitarnej   - 1:100 

01c.o.   Rzut piwnicy. Instalacja centralnego ogrzewania   - 1:100 

02c.o.   Rzut przyziemia. Instalacja centralnego ogrzewania  - 1:100 

03c.o.   Rzut piętra 1. Instalacja centralnego ogrzewania   - 1:100 

04c.o.   Rzut poddasza. Instalacja centralnego ogrzewania  - 1:100 

05c.o.   Rozwinięcie c.o.(1). Instalacja centralnego ogrzewania  - 1:100:100 

06c.o.   Rozwinięcie c.o.(2). Instalacja centralnego ogrzewania  - 1:100:100 

07c.o.   Schemat technologiczny. Instalacja centralnego ogrzewania - b/s 

01w.m. Rzut poddasza. Instalacja wentylacji mechanicznej  - 1:100 

02w.m. Przekrój A-A. Instalacja wentylacji mechanicznej   - 1:100 

03w.m. Przekrój B-B. Instalacja wentylacji mechanicznej   - 1:100 

04w.m. Przekrój C-C, D-D Instalacja wentylacji mechanicznej  - 1:100 

01k.d.   Profile kanalizacji deszczowej     - 1:150:150 

III. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem – Gmina Prószków w 

Prószkowie ul. Opolska 17 46-060 Prószków, a „J.W.Projekt” Jerzy Wójcik Krapkowice ul. 

Prudnicka 14. Opracowanie nosi nazwę „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku 

OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy”. 

Ze względu na zaostrzone wymagania izolacyjności cieplnej na rok 2016 i dalsze lata w projekcie 

uwzględnia się spełnienie tych norm na rok 2017 zgodnie z warunkami WT2017. 

Adres Budowy:  Dz. nr ewid. gr. 964/3 z k.m.7 ul. I. Daszyńskiego 46-060 Prószków 

Adres Inwestora: Gmina Prószków ul. Opolska 17 46-060 Prószków. 

 

2. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

[1] Podkłady budowlane wykonane na podstawie inwentaryzacji budowlanej 

[2]  Uzgodnienia z Inwestorem 
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[3]  Audyt energetyczny Pracownia Audytorska NAVITAS Norbert Szmolke Opole. 

2.1 Normy u żyte w opracowaniu 
- PN-92/B-01706       Instalacje wodociągowe  

- PN-76/B-02440       Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej  

- PN-81/B-10700.01   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania  przy  

odbiorze -  Instalacje kanalizacyjne.                          

- PN-81/B-10700.02   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  Wymagania  przy  

odbiorze. Przewody  wody  zimnej  i  ciepłej  z  rur stalowych ocynkowanych.  

- PN-81/B-10700.04   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  Wymagania  przy  

odbiorze. Przewody z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.  

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

- PN-H/80-74219 - Rury stalowe, przewodowe bez szwu 

- PN-M-74101 - Zawory bezpieczeństwa 

Warunki techniczne dozoru technicznego. Kotły i urządzenia ciśnieniowe 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 

- PN - 83/H - 02651- Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

- PN-80/H-74219- Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 

Dz. U. Nr 8 z dn. 31.01.2002 r. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -póz. 690 z dn. l 5. 06.2002 r. 
Ustawy y z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, póz. 414, z 1966 r.Nr 100 póz. 
465, Nr 106 póz. 496 i Nr 146 póz. 680, z 1997 r. Nr 88 póz. 554 i Nr 111 póz. 726, z 1998 r. Nr 
22 póz. 118 i Nr 106 póz. 668, z 1999 r. Nr 41 póz. 412, Nr 49 póz. 483, Nr 62 póz. 682, z 2000 r. 
Nr 12 póz. 136, Nr 29 póz. 354 i 43 póz. 489, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 
póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439, Nr 154 póz. 1800 z 2002 r. oraz Nr 80 póz. 718 z 
2003)  
PN-89/B- 01410 „Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i 

oznaczenia” 

[5] PN-73/B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.” 

- Wytyczne projektowania wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – Polska Organizacja 
Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) 

Literatura  
"Kunststoffrohre und Systeme in der Trinkwasser-Hausinstalation"  

- Dipl. Ingenieur Marfred E. Hoffmann und Miterarbeiter  

"Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych"  

- J.Tabernacki, S.Sosnowski, Z.Heinrich (Arkady, Warszawa 1985r)  

"Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej"  

- S.Mańkowski (Arkady, Warszawa 1981r)  



         

Ryszard Kaszowski & Józef Lis  

         PP RROO JJ EEKK TT OOWW AA NN IIEE   II   NN AA DD ZZ ÓÓRR  

 

Strona 4 

 

"Instalacje sanitarne z tworzyw sztucznych"  

- K.Michalski (Arkady, Warszawa 1979r.)  

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany mający w swoich założeniach 

zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie 

termomodernizacji, przebudowy oraz częściowej rozbudowy.  

Analizowany obiekt składa się z dwóch, połączonych ze sobą, budynków: administracyjnego 
oraz sali, w której odbywają się zajęcia o charakterze kulturalno-oświatowym. Budynek 

administracyjny jest obiektem o czterech kondygnacjach, w tym trzech nadziemnych zaś sala 

widowiskowa jest dwukondygnacyjna. Obydwa budynki są częściowo podpiwniczone. 

 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany: 

• instalacji wodociągowej w zakresie dostawy wody do przyborów sanitarnych z istniejącego 

przyłącza zimnej wody (wyjście w pomieszczeniu kotłowni) oraz hydrantu pożarowego H25 

w pomieszczeniu Sali występowej  

• instalacji kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem jej przebudowy z powodu rozbudowy 

pomieszczeń sanitarnych 

• instalacji centralnego ogrzewania – instalacja projektowana do potrzeb WT 2017. Z 

powyższego powodu wymienia się przewody centralnego ogrzewania z pozostawieniem 

instalacji biegnącej pod posadzkami budynku administracyjnego, likwidacją systemu 

ogrzewczego w Sali występowej oraz doprowadzeniem ciepła do projektowanych 

pomieszczeń piwnic pod sceną i doprowadzeniem ciepła technologicznego do nagrzewnicy 

centrali wentylacyjnej nad Salą. Ogrzewanie Sali zostaje zastąpione systemem ogrzewania 

podłogowego z priorytetem ogrzewania jej projektowaną gruntową pompą ciepła. 

Pozostawia się jako czynną instalację ogrzewczą wodną, pompową z rozdziałem dolnym 

na bazie istniejącego kotła stałopalnego Klimosz Ling 100 o mocy 100kW. Z karty 

charakterystyki kotła Klimosz można odczytać, że jego sprawność dla ekogroszku wynosi 

85%. Zalecana temperatura pracy 65-80oC. 

• instalacja technologiczna kotłowni stałopalnej ulega przebudowie w ten sposób, że 

utworzona zostanie instalacja hybrydowa we współpracy kotła stałopalnego z projektowaną 

pompą ciepła poprzez spięcie buforem pojemnościowym oraz z możliwością pracy pompy 

jedynie dla potrzeb ogrzewania podłogowego. 

Z tego powodu rozbudowie ulegnie istniejący rozdzielacz c.o. o dwa obiegi grzewcze z 

pompami obiegowymi. 
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• instalacji wentylacji mechanicznej – całkowita przebudowa z powodu szczątkowego 

pozostawienia instalacji zabudowanej poprzednio. Projektuje się całkowicie nową instalację 

wentylacji mechanicznej przystosowaną do potrzeb i spełniającą obowiązujące normy w 

zakresie odzysku ciepła. Strumień powietrza wentylacyjnego został obliczony na wielkość 

2500m3/h, co powoduje krotność wymiany powietrza na poziomie n=2,2 1/n. Załącza się 

arkusz kalkulacyjny doboru ilości powietrza wentylacyjnego. 

• Instalacja chłodnicza została zaprojektowana jako odrębna i niezależna klimatyzacja 

strefowa z zastosowaniem klimatyzatorów sufitowych czterokierunkowych mieszająca w 

projektowanym układzie VRV (lub VRF) z agregatem chłodniczym na zewnątrz Sali. 

Moc obliczeniowa chłodzenia kształtuje się na wysokości 28kW. 

Projektant pozostawia zastosowanie wybranego sytemu do decyzji Inwestora. 

IV. CZĘŚĆ OPISOWA 

4.1. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA ZEWNĘTRZNA 

Przyłącze wodociągowe jest istniejące o średnicy DN32 i nie ulega zmianie ani przebudowie. 

4.2 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA WEWNĘTRZNA 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz na bazie projektu architektonicznego instalacja 

wodociągowa obsługiwać będzie przybory sanitarne jak dotychczas  oraz zasilać urządzenia 

kotłowni z gruntową pompą ciepła oraz zasilać podgrzewacz c.w.u. EAS 200dm3 do produkcji 

ciepłej wody dla potrzeb nowych pomieszczeń sanitarnych. 

W chwili obecnej woda jest zliczana wodomierzem jednostrumieniowym GSD8 „B-METRS” dn 20 

q=4,0m3/h bez ochrony antyskażeniowej, co w wypadku doprojektowania hydrantu wewnętrznego 

H25 jest za dużym oporem przepływu i błędem zliczania. Wodomierz należy wymienić. 

Do celów instalacji wodociągowej zabudowany będzie wspólny wodomierz wielostrumieniowy 

GMDX dn 25 q=6,0m3/h prod. „B-METRS” Poznań umieszczony w pomieszczeniu kotłowni  na 

wysokości ok. 1,8m. nad poziomem posadzki. Wodomierz zabezpieczyć przed zamarzaniem oraz 

uziemić opaską z płaskownika 12x3mm. Zastosować zawór antyskażeniowy np. BA 295 DN32 

oraz ( opcjonalnie) filtr wody firmy Oventropp. Zaleca się umieszczenie zespołu wodomierzowego 

w zamykanej szafce ściennej zlicowanej ze ścianą.    Z przyłącza zasilana jest instalacja 

wewnętrzna zimnej i instalacja ciepłej wody użytkowej. Ze względu na dużą rozpiętość instalacji 

oraz potrzebę natychmiastowego otrzymania ciepłej wody w bateriach zastosowano obieg wody 

cyrkulacyjnej z własną pompką typ UPS15 z zaworem zwrotnym oraz zaworem bezpieczeństwa o 

ciśnieniu otwarcia 0,25bar.Instalację obliczono dla przewodów wykonanych z rur WAVIN-BOR, 

lecz dopuszcza się wykonanie tej instalacji w innych systemach z tworzyw sztucznych czyli dla 

systemów WIRSBO, KISAN lub AQAFRESCH. W przypadku zmiany systemu należy powierzyć 
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przewymiarowanie średnic przewodów projektantowi instalacji. Samodzielne zmiany dymensji są 

niedopuszczalne. Z powodu tego, iż większa część przewodów będzie ułożona w strefie ścian 

przewody układać z zastosowaniem wymagań systemu tj. albo w wężu Peschel lub w izolacji. 

Jedynie przewody AQUAFRESCH mogą być nie osłonięte. 

Woda ciepła produkowana będzie za pomocą 2-sprężarkowej pompy ciepła   SI26TU – moc 

26,0kW, pojemność zasobnika – podgrzewacza stojącego typ EAS - 200dm3. Pompa ciepła 

przeznaczona jest do pracy z sondami gruntowymi. 

Rurociągi wody ciepłej i cyrkulacyjnej jak również widoczne przewody instalacji c.o. izolować 

pianką poliuretanową. 

UWAGA: NA PRZEWODZIE CIEPŁEJ WODY ZAMONTOWAĆ NACZYNIE PRZEPONOWE DO 

CIEPŁEJ WODY O POJ. 8 dm3 ORAZ ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA do 3,0bar. 

4.2.1. OBLICZENIA 

Załącza się arkusz kalkulacyjny przepływu wody. Według wyliczeń ciśnienie dyspozycyjne na 

poziomie źródła powinno wynosić 447,5 kPa. Przepływ w źródle w warunkach normalnych 

wyniesie 1,0dm3/s. Całkowita długość rurociągów – 145,6m. 

Przy wykonywaniu instalacji wodociągowej z rur miedzianych należy zachować wymagania 

techniczne firmy  PTH  Sp.  z o.o. ul. Górnośląska 9/11 00-443 WARSZAWA zawarte w 

opracowaniu: „INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I MONTAŻU INSTALACJI SANITARNYCH  Z 

RUR MIEDZIANYCH” 

4.2.1.1.Uwagi wykonawcze 
Instalacje wodociągowe można wykonać z rur miedzianych lub rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Do rurociągów wody zimnej należy używać rurociągu z polipropylenu zwykłego, odpornego na 

dyfuzję tlenową, natomiast instalację wody ciepłej wykonać z rurociągu typu „Stabi”. Zamienniki 

średnic nominalnych: dn 10 - 16x21 mm 

dn 15 - 20x3,4 mm 

dn 20 - 25x4,2 mm 

dn 25 - 32x5,4 mm 

dn 32 - 40x6,7 mm 

Zgrzewanie rurociągów z tworzyw sztucznych - polidyfuzyjnie. Instalację należy układać w 

bruzdach ściennych odpowiednio je mocując, nałożyć siatkę murarską na bruździe i wykonać 

tynkowanie, przejścia przez stropy i  ściany wykonać w tulejach ochronnych. 

4.3. INSTALACJA KANALIZACYJNA ZEWN ĘTRZNA 

Na obiekcie istnieje system kanalizacji sanitarnej, lecz jest on nie zinwentaryzowany. Dla potrzeb 

projektowanej rozbudowy sanitariatów w części wejściowej do Sali występowej wykorzystuje się 
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istniejący przyłącz od strony ulicy Daszyńskiego. Ponieważ pod tą częścią obiektu nie ma piwnic, 

instalację należy prowadzić w strefie podposadzkowej. 

4.4. INSTALACJA KANALIZACYJNA DESZCZOWA ZEWN ĘTRZNA 

W celu odwodnienia powierzchni przed wejściem do budynku OKiS projektuje się przedłużenie 

wpustu liniowego aż do osiągnięcia długości 30m, tak aby swoim zasięgiem wpust zapewnił 

odwodnienie na całej długości ściany frontowej budynku. Wpust ACO K150. 

Odwodnienie budynku Sali wykonać poprzez studnie chłonne zgodnie z załączonymi profilami i 

załączonymi obliczeniami i przekrojem studni. Na rurach spustowych zamontować czyszczaki. 

4.5. INSTALACJA KANALIZACYJNA WEWN ĘTRZNA 

Instalacja kanalizacyjna pod posadzką wykonać z rur systemu WAVIN łączonych na uszczelkę 

gumową. typ PVC-U, klasa S (SDR34;SN8) litej UD. Piony z rur HT popielate. Instalację 

wewnętrzną zaprojektowano tak, by zastosować cztery piony wentylacyjne zakończone na dachu 

budynku rurą wywiewną typową z blachy ocynk. Ze względu na to ,iż instalacja jest 

nowobudowana szczególną uwagę należy zwracać na spadki podane na rysunkach tak przy 

ciągach kanalizacyjnych jak i podejściach kanalizacyjnych do przyborów. Półpiony we wskazanym 

punkcie zaopatrzyć w odpowietrznik automatyczny typu "WAVIN"∅50mm. 

Instalacje w obrysie ścian zewnętrznych budynku w całości będą wykonane z rur i kształtek PVC. 

Uszczelnienie złączy przy pomocy pierścieni gumowych o przekroju okrągłym. Osprzęt sanitarny 

wieszać na następującej wysokości w/g posadzki pomieszczenia: 

 - umywalki                         -                      0,7 - 0,8 m 

 - zlewy                               -                      0,8 - 0,9 m    

Poziome rurociągi kanalizacyjne przebiegające w obrysie budynku należy układać na warstwie 

ubitego piasku gr. min 0,1 m. Wyprowadzenie na zewnątrz budynku rurą PCV. 

Projektowaną zmywarkę do naczyń włączyć do instalacji od strony podwórza do istniejącego 

odpływu przy umywalce.                                                                                                                                                         

4.5.1.Obliczenia poda ży ścieków 
Ścieki dopływające do instalacji: 

 Qs = dopływ ścieków bytowych 

 Qf = dopływ wody obcej         

 W projektowaniu uwzględnia się jedynie pierwszy z elementów. 

AWskxQs ∑=  

gdzie: 

 k – wskaźnik odpływu  - k=0,5 dm3/s 

 Aws – wartość przyłączeniowa 

h/m5,7s/dm1,210,20sx/dm5,0Q 333

s ===  
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Do tak wyliczonej wielkości zakłada się przewód kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,16 m na całej 

długości przykanalika. 

5.0. INSTALACJA C.O. 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora instalację c.o. zaprojektowano jako ogrzewanie 

niskotemperaturowe z rozdziałem dolnym z tą uwagą, że nie podlegają wymianie leżaki 

ogrzewania na poziomie przyziemia w całym budynku administracyjnym. Wymienia się na nowe 

wszystkie piony w wykonaniu stalowym zmieniając jednocześnie ich dymensje na nowoobliczone. 

W instalacji zastosowano rury odporne na dyfuzję tlenu – dotyczy ogrzewania podłogowego lub 

rury miedziane. Przy układaniu rur w posadzce należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego 

promienia gięcia. W ogrzewaniu konwekcyjnym jako elementy grzewcze zastosowano grzejniki 

płytowe „RADSON” w kolorze białym. Istnieje możliwość zastosowania grzejników innego typu 

spełniających wymogi techniczne dotyczące mocy i oporów przepływu. Regulację hydrauliczną 

ogrzewania konwekcyjnego wykonano przy pomocy zaworów z płynnym nastawieniem dławienia 

przepływu nr. kat. 2100 oraz grzejnikowych regulatorów przepływu – Regulux firmy Heimeier lub 

firmy Danffos. Do regulacji temperatury w  pomieszczeniach należy zastosować głowice 

termostatyczne. Rozdzielacz główny ogrzewania podłogowego zabudować w miejscu wskazanym 

na rysunkach. 

5.1.UWAGI DOTYCZĄCE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ PIWNICY 
Z powodu tego, że kotłownia stanowi wydzieloną strefę pożarową wszelkie przejścia instalacyjne 

zarówno centralnego ogrzewania jak i wodociągowo-kanalizacyjne przez ściany kotłowni należy 

bezwzględnie wykonać stosując przepusty i zabezpieczenia nie pozwalające na rozprzestrzenianie 

się ognia. Należy zastosować rozwiązanie systemowe z atestem pożarowym. 

5.2.IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODÓW 
W obrębie kotłowni instalacja wykonana będzie z rur stalowych klasy „S” w izolacji termicznej. 

Na podejściach do pionów co zaprojektowano podpionowe zawory regulacyjne, np. typu Kombi 3 

firmy Honeywell. Zawory montować ponad poziomem posadzki i zabezpieczyć przed możliwością 

samowolnej zmiany nastaw.  

Przewody c.o .zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex  .Na przewodach c.o. 

prowadzonych pod stropem parteru należy wykonać izolację Thermaflex FRM. Grubość izolacji 

zgodnie z wartościami podanymi w tabeli. 

Podstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie] 

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubo ść izolacji 
cieplnej  

(materiał o współczynniku 
przewodzenia ciepła 0,035 
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W/(m·K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

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

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

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

skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody 
wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody 

użytkowej wg poz. 1 -4, ułożone w 
komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

50% wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 
w części ogrzewanej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 
w części nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku2) 

50 % wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
na zewnątrz budynku2) 

100 % wymagań z poz. 1-4 

Uwaga:  
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania 

ciepła niż podano w tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.  

 

czyli:  dz 15 – dz 22 mm –  20 mm 
  dz 22 – dz 35 mm –  30 mm 
  dz 35 – dz 100 mm – równa średnicy wewnętrznej rury 
 
Izolację instalacji c.o. prowadzonej w szachtach, kanałach lub obudowach należy wykonać z otulin 

typ Thermacompact S o grubości 50% wymagań (zasilanie i powrót). 

Zład projektuje się odpowietrzyć za pomocą automatycznych odpowietrzników montowanych na 

pionach oraz ręcznych na grzejnikach.  

5.3. INSTALACJA GRZEJNIKOWA 
W związku z bieżącą samoistną wymianą starych grzejników na nowe w opracowaniu należało 

uwzględnić zarówno grzejniki już wymienione, jak i te które wymienić należy. Na rysunkach 

odpowiednim kolorem pokazano, które grzejniki pozostają, a które będą nowe. 

Wyliczenia te ujęto w osobnym arkuszu obliczeniowym załączonym do projektu. Projektuje się 

wymianę lub zamontowanie 20szt nowych grzejników. 

5.4. INSTALACJA PODŁOGOWA 
Instalacja podłogowa ogrzewa całą powierzchnię Sali występowej w sposób równomierny. 
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Zasilanie pętli grzewczych nastąpi z rozdzielacza ogrzewania podłogowego zasilanego albo z 

instalacji kotłowej po podmieszaniu na zaworze trójdrogowym albo bezpośrednio z pompy ciepła. 

Rozdzielacz należy zaopatrzyć w zawory regulacyjne i rotametry przepływowe. Panele grzewcze 

należy od siebie dylatować. Zachować ciągłość przewodów w strefie posadzki. 

 

6.0. INSTALACJA GRUNTOWEJ POMPY CIEPŁA  

Jako źródło ciepła zastosowano pompę ciepła SI 26TU o mocy 26,0kW firmy Dimplex. Przyjęto 8 

sond pionowe o długości 95 m każda. Sondy należy rozmieścić w gruncie w odległości min. 2 m od 

fundamentu budynku. Sondy należy tak rozmieścić ,aby była zachowana odległość 5 m pomiędzy 

nimi. Rozdzielacz solanki umieścić w studzience rozdzielaczowej 8-sekcyjnej. Zaleca się 

zastosowanie studzienki Energeo GIGA lub równoważnej z rozdzielaczami zaopatrzonymi w 

rotametry celem dokładnego wyregulowania zładu. 

Zasada pracy wygląda następująco: w wewnętrznym obwodzie pompy ciepła znajduje się czynnik 

chłodniczy, którym jest specjalna ciecz wrząca w temperaturach poniżej -10°C. W wymienniku do 

którego dostarczana jest energia cieplna niskotemperaturowa woda o temperaturze +10°C, 

odbywa się parowanie czynnika chłodniczego. Jak zawsze parowanie jest pobieraniem ciepła z 

otoczenia. W tym przypadku ciecz parująca ma - 10°C i w związku z tym pobiera ciepło od wody i 

tak "ogrzana" para cieczy mając już temperaturę +3°C jest zasysana przez elektrycznie 

napędzaną sprężarkę. W sprężarce tej odbywa się wzrost ciśnienia. Po opuszczeniu sprężarki 

para ta ma ciśnienie około 20 bar co jest równoznaczne z podniesieniem jej temperatury do około 

+70°C. Para o tej temperaturze oddaje ciepło w drugim wymienniku do wody obiegu grzewczego. 

Oddanie ciepła oznacza jednocześnie zamianę pary w ciecz, czyli jej skroplenie. Po skropleniu 

ciecz przechodzi przez zawór rozprężny gdzie następuje gwałtowny spadek ciśnienia i rozpylenie 

czynnika, który znów zaczyna parować i cykl w ten sposób się zamyka. Pompa ciepła transportuje 

energię z otoczenia. 

Pompa ciepła SI 26TU spełniająca parametry / posiadająca wyposażenie: 

- Moc grzewcza dla parametrów S0W35 zgodnie z PN-EN14511 nie mniejsza niż 26,5kW 

- Urządzenie dwu-sprężarkowe z możliwością pracy na jednej sprężarce w razie awarii drugiej 

- Współczynnik COP dla parametrów S0W35 zgodnie z PN-EN14511 przy pracy jednej sprężarki   

nie mniej niż 5 oraz nie mniej niż 4,9 dla pracy dwóch sprężarek 

- Poziom mocy akustycznej urządzenia nie więcej niż 57 dB(A) 

- Znamionowy pobór mocy dla parametrów S0W35 zgodnie z PN-EN14511 nie większy niż 5,5kW 

- Maksymalna temperatura zasilania instalacji grzewczej nie mniejsza niż 62stC 

- Zakres pracy dolnego źródła od -5stC do +25stC 

- Maksymalna temperatura zasilania  -  62oC 

- Wyposażona w bezdrganiowe króćce przyłączeniowe 
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- Elektroniczny zawór rozprężny 

- Zintegrowany automatyczny pomiar wytworzonej i pobranej energii 

- Min 5 lat gwarancji na urządzenie z automatyką i osprzętem 

- Układ łagodnego startu, prąd rozruchowy max 23A 

- Możliwość podłączenie do Internetu przez złącze Ethernet, oraz do BMS przez protokół 

MODBUS 

- Znak jakości EHEPA 

6.1.Armatura i urz ądzenia zabezpieczaj ące 
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX, typ N 8 o parametrach: 

Vn = 8dm3 

- wymiary: H = 286 mm, D = 206 mm. 

- króciec przyłączeniowy do rury wzbiorczej: A = R 3/4” 

- waga: 2,3 kg 

- ciśnienie maksymalne: p = 6bar max 

- ciśnienie wstępne: 1,5 bar 

Dobrano zawór bezpieczeństwa firmy „SYR typu 1915 R ½’’, dwew = 12 mm, α 0,342   

ciśnienie początku otwarcia 1,5 bar. 

Dobrano pompę obiegową WILO STAR-RS 25/4 o parametrach pracy: 

Hrz
p=1,1m sł. H2O 

Grz
p=0,91m3/hh6.4. 

W kotłowni znajdującej się na poziomie piwnicy przewidzieć wentylację grawitacyjną o 

następujących wymiarach: 

przewód wentylacji nawiewnej    ∅15 cm. 

przewód wentylacji wywiewnej    14x14 

7.0. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ŻRÓDŁA DOLNEGO 

Obliczeń dokonano za pomocą programu doborowego firmy Dimplex. Wyniki doboru w załączeniu 

do projektu. 

Całkowita długość sond, aby nie przekroczyć dopuszczalnego, rocznego poboru ciepła z 1m 

długości sondy dla rocznej ilości godzin pracy 2000h/a - 760m 

- ilość sond podwójnych U     - 8szt. 

- rura PE 32x2,9 

- długość sondy podwójnej     - 95m 

- zasilanie       - PE 40x3,6 

7.1. ZBIORNIK BUFOROWY 

W celu umożliwienia współpracy instalacji ze źródła stałopalnego z pompą ciepła projektuje się 

zbiornik buforowy o pojemności 850 – 1000dm3 (im większej pojemności, tym lepiej). Należy 
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umożliwić bezpośrednie zasilenie rozdzielacza z kotła z ominięciem bufora i osobnym zasileniem 

instalacji podłogowej z pompy ciepła. 

 

8.0. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

8.1.ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
- temperatura powietrza w pomieszczeniu w okresie ciepłym : tpoc – zmienna w 

zależności od temperatury zewnętrznej 

- temperatura powietrza w pomieszczeniu w okresie zimnym : tpoz = 21°C 

- liczba osób w pomieszczeniach n = 100os. 

- moc oświetlenia: N = 10W/m2 

- statyczne straty ciepła budynku: qstr = 15W/m3 

Straty ciepła pokrywa c.o. do temperatury td=15°C System wentylacji ma za zadanie 

ogrzać pomieszczenie do wymaganej temperatury powietrza w pomieszczeniu równej 21°C. 

8.1.OPIS INSTALACJI 
Powietrze nawiewane jest do pomieszczeń za pomocą anemostatów nawiewnych np. firmy RDJ 

Klima typ ASN. W pomieszczeniu sali zlokalizowane są 4 anemostaty 

nawiewne o wymiarach A x B= 400x400mm. Strumień powietrza przepływający przez jeden 

anemostat wynosi: V m1 =500m3/h 

Powietrze wywiewane jest z pomieszczeń za pomocą anemostatów wywiewnych. W 

pomieszczeniu sali zlokalizowane są 2 anemostaty wywiewne o wymiarach 598 x 598mm np. firmy 

RDJ Klima typ ASW. Strumień powietrza przepływający przez jeden anemostat 

wynosi: V m1 =1000m3/h. 

Scena jest wentylowana z tego samego układu. 

8.2.DOBÓR CENTRALI WENTYLACYJNEJ 
Dobrano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną typ: VS-30-L-S/PH/S o wydatku 2500m3/h i 

sprężu dyspozycyjnym 300Pa produkcji VTS Clima. 

Arkusz doborowy w załączeniu do projektu. 

8.3.PARAMETRY GŁOŚNOŚCI I OCHRONA PRZED HAŁASEM I WIBRACJ Ą 
Z załączonej tabeli hałasu wynika, że ciśnienie akustyczne osiąga wartość 50,5dB(A). 

Zamontowane tłumiki szumu zapewniają obniżenie głośności (spadek ciśnienia) o wartość 11Pa, 

co przekłada się na spadek ciśnienia akustycznego o ok. 5,0dB(A). Centrala została 

zaprojektowana z tłumikami na nawiewie i wywiewie, co uczyni jej pracę niesłyszalną w 

pomieszczeniu Sali występowej. 

W celu wyeliminowania hałasu powstającego z przyczyn wibracji i przenoszenia drgań centrale 

należy bezwzględnie ustawić na wibroizolatorach np. firmy WIBROINSTAL. 
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8.4. UWAGI DO SPOSOBU MONTAŻU AGREGATU ZEWNĘTRZNEGO KLIMATYZACJI 
Ze względu na nieznaną nośność stropodachu nad częścią socjalną w miejscu planowanym na 

montaż agregatu ziębniczego klimatyzacji należy decyzje o tym czy może on tam być 

zamontowany czy powieszony na ścianie szczytowej podjąć w ramach nadzoru autorskiego. 

8.5. WENTYLACJA SANITARIATÓW 
Nowo projektowane sanitariaty zaopatrzone będą w mechaniczną wentylację wywiewną osobno 

dla każdego gniazda sanitarnego z wentylatorem wyciągowym na dachu montowanym na 

podstawie dachowej. Włączanie wywiewów połączyć z włączaniem oświetlenia. 

9.1. WYKONANIE ROBÓT 
Do wykonania robót instalacyjnych można przystąpić po wykonaniu robót budowlanych, w tym 

elementów nośnych dla podpór i wieszaków rurociągów. Rurociągi poziome instalacji należy 

prowadzić ze spadkiem w kierunku pionów na typowych uchwytach z wkładką gumową, 

mocowanych do elementów konstrukcyjnych. Zachować maksymalnie dopuszczalne odległości 

miedzy podporami ruchomymi przewodów zgodnie z Warunkami Technicznymi. Zawory 

odcinające oraz elementy regulacyjne montować zgodnie z projektem Przewody stalowe oczyścić 

do 2 - go stopnia czystości szczotkami drucianymi, odtłuścić, malować dwukrotnie farba 

podkładową i nawierzchniową chlorokauczukową. 

V. WYTYCZNE BRANŻOWE 

1. BRANŻA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA 
• w przegrodach budowlanych przewidzieć otwory na prowadzenie przewodów powietrznych, 

wielkość otworów powinna być o 100 mm większa od wymiarów przewodów 
• po zamontowaniu instalacji powietrznych uszczelnić przejścia kanałów przez przegrody 

budowlane  
• zapewnić dostęp do wszystkich elementów wymagających okresowego przeglądu i kontroli 
• zastosować otwory rewizyjne na długości kanałów wg. Obowiązującej normy 
• przewidzieć konstrukcje wsporcze pod dla centrali i kanałów wentylacyjnych 
• centralę wentylacyjną zamontować na wibroizolatorach 
2. BRANŻA INSTALACYJNA 
• instalacje powietrzne wykonać i zamontować zgodnie z projektem 
• elementy ruchome muszą być fabrycznie zabezpieczone przed przypadkowym dotknięciem 

podczas pracy 
• wszystkie wymiary i miejsca przebić otworów sprawdzić w budynku przed przystąpieniem do 

montażu 
• zapewnić ciągłość połączeń metalowych 
• podpory, podwieszenia, konstrukcję wsporczą przewodów wentylacyjnych wykona wykonawca 

wg zaleceń producenta tych przewodów, na podkładach amortyzacyjnych 
• przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy uszczelnić szczeliwem 

elastycznym, tak aby nie przenosiły drgań 
• instalacje i montaż elementów wykonać zgodnie z instrukcjami wykonawczymi i montażowymi 

producentów. Ponadto instalacje muszą odpowiadać warunkom zawartym w „Warunkach 
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technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych- zeszyt 5- Wymagania techniczne 
Cobrti Instal” 

•  kanały nawiewne należy zaizolować matami z wełny mineralnej grubości 50 mm i zabezpieczyć 
płaszczem z foli aluminiowej 

• kanały wywiewne należy zaizolować matami z wełny mineralnej grubości 30 mm i zabezpieczyć 
płaszczem z foli aluminiowej 

• po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji wykonać ich regulację 
2.INSTALACJE WOD - KAN 

• Instalacje sanitarne w większej części pozostają bez zmian 
• W czasie przebudowy należy wymienić wszystkie rury kanalizacji sanitarnej oraz rury 

wodociągowe zgodnie z projektem 
• Z zadaszeń nad wejściami odprowadzić wody deszczowe do sąsiednich rynien 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

instalacji wentylacyjnych, Zeszyt 5, COBRTI INSTAL.  

Dopuszcza się stosowanie zamiennych urządzeń zawartych w projekcie pod warunkiem 

zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie 

zamiennych elementów należy uzgodnić z projektantem.  

 
        Opracował: 

      ………………………………………………… 

 


