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                                OPIS  TECHNICZNY 
Instalacje wewnętrzne  wody zimnej ,ciepłej ,kanalizacji  sanitarnej , wody 
przeciwpoŜarowej , centralnego ogrzewania , wentylacji , klimatyzacji w budynku 
Przychodni Zdrowia a Zębowicach . 
  
1.   PODSTAWA   OPRACOWANIA 
-  Zlecenie     inwestora . 
-  Projekt  arch. – budowlany budynku . 
-  Obowiązujące   normy  i  przepisy 
-  Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 (mapa przeznaczona do celów  projektowych), 
-  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 12   kwietnia  2002r  (Dz. U.  
   Nr 75 poz. 690 z póŜ. zmianami z dnia 15 czerwca  2002 r)  
   w sprawie warunków technicznych  jakim  powinny odpowiadać budynki  i    
   ich  usytuowanie .    
 
2.  ZAKRES   OPRACOWANIA 
Projekt   w  swym  zakresie  obejmuje  opracowanie : 
-    instalacji  wody zimnej i ciepłej 
-       instalacji  kanalizacji sanitarnej podposadzkowej 
-       wody przeciwpoŜarowej 
-       centralnego ogrzewania 
-       wentylacji mechanicznej 
-       klimatyzacji 
 
3.  ROZWIĄZANIE   PROJEKTOWE 
 
3.1. INSTALACJA  WODY  ZIMNEJ , CIEPŁEJ i CYRKULACJI . 
          
             Projektuje się instalacje wodociągową wody zimnej z rur fusiotherm PN20  i 
ciepłej z rur fusiotherm –STABI  PN20  łączonych  przez  zgrzewanie.          
Wszystkie  poziomy prowadzić w  podłogach oraz w  kanale  .Podejścia  pod przybory 
sanitarne prowadzić w ścianach a  końcach zamontować zawory odcinające   
kątowe dn 15.  
Po  ułoŜeniu  rur   wykonać    próbę  szczelności  na  ciś.  1.5pr  . Rodzaje  przyborów 
sanitarnych  pokazane są  na  rysunkach   . Połączenie przyborów sanit. z  zaworami  
kulowymi  kątowymi  wykonać  za  pomocą  złączek  elastycznych . Przewody  
izolować  otuliną  termiczną  gr. 30 mm . Przejścia  rur  przez  przegrody  prowadzić w  
tulejach  stalowych  o  średnicę  większych od  rur  instalacji . Rury wodociągowe 
ułoŜyć w wykonanych wcześniej bruzdach w podłodze .Przyłączenia do urządzeń 
prowadzić  w bruzdach w  ścianach . 
Przyłącze wody  zimnej w budynku wykonać z rur stalowych łączonych przez  
skręcanie.  Do pomiaru ilości zuŜycia wody zastosować wodomierz sprzęŜony MW /Js 
– 50/2.5 dn 50 kołnierzowy firmy  PoWOGaz . Po obu stronach wodomierz 
zamontować zawory odcinające kołnierzowe dn 50 mm , a od strony instalacji za 
zaworem odcinającym  zawór   antyskaŜeniowy  g wintowany wewnętrzny typ 
EA291NF, 1 1/2", DN40. 
  Na  rurociągu wody zimnej uŜytkowej za miejscem włączenia rurociągu 
przeciwpoŜarowego  zamontować wg DTR zawór membranowy normalnie zamknięty 



ESM86 2” firmy LECHAR . Zapotrzebowanie  budynku   na  ciepłą wodę uŜytkową 
wynosi  45kW  . Woda ciepła  c.w.u. przygotowana będzie w pojemnościowym 
podgrzewaczu EAS 300 o poj. 300 litrów firmy BROTJE zlokalizowanym w kotłowni.  
  
3.2. INSTALACJA  KANALIZACJI SANITARNEJ     
       PODPOSADZKOWEJ. 
 
                 Instalacje  projektuje się z rur PVC-U  SN8 kl. S 160 x 4.7mm , PVC-U  SN8 
kl. S 110 x 3.2mm , PCV HT :110 x 2.6 mm  , 50x2.5mm kielichowych łączonych na 
uszczelkę gumową . Zagłębienia rurociągów pokazano na rzucie rys. nr 1 . Piony 
kanalizacyjne mocować do ścian i stropu.  Wszystkie piony kanalizacyjne  K naleŜy 
wyprowadzić nad dach i zakończyć rurą wywiewną fi  100  mm. Na wszystkich pionach  
zamontować  czyszczaki ( rewizje )wg średnicy pionu .    
Rury układać naleŜy po trasie pokazanej w części rysunkowej opracowania z 
zachowaniem projektowanych  spadków oraz  średnic. Przejście  rurociągów przez  
ściany  lub pod fundamentami budynku wykonać w rurach ochronnych 
PVC-U   200x 7.3mm . Przestrzeń między rurami  wypełnić   pianką poliuretanową.    
 W skład przyborów  sanitarnych  zamontowanych  w budynku  wchodzą umywalki , 
zlewozmywaki ,   miski  ustępowe ,natryski , wpusty podłogowe umywalki i  
zlewozmywaki  do  podejść  kanalizacyjnych  naleŜy  podłączyć  za pomocą  syfonów .  
Muszle  ustępowe  z odpływem  tylnym typu  Kompakt .  W pomieszczeniu kotłowni 
zamontować separator  substancji ropopochodnych  Mini PEK A 0.6 firmy Wavin . 
             Rurociągi    naleŜy  ułoŜyć  na  podsypce  piaskowej o  gr.  min.  15 cm   
uprzednio  zagęszczonej  .  Po  ułoŜeniu      rurociąg  naleŜy  zasypać  warstwą  piachu o  
gr.  30 cm        a  następnie  zasypać  wykop  warstwami    zagęszczając  gruntem  
rodzimym – całość  robót  ziemnych  wykonać  zgodnie   z  BN-83/8836-01  i 02 .   
Przewody kanalizacji podposadzkowej  włączyć do projektowanej studzienki fi 400  na  
zewnątrz budynku .                  
 
3.3. INSTALACJA PRZECIWPOśAROWA  .    
   
              Projektuje się instalacje wody przeciwpoŜarowej wykonaną z rur stalowych  
ocynkowanych, średnich wg PN-74/H-74200, łączonych przez skręcenie . Dla   
wewnętrznej  instalacji  przeciwpoŜarowej  projektuje   się  dwa  hydranty  typu  25 – W 
25z węŜem 25m . Zawór  hydrantowy  dn  =  25 mm  zamontować  na  wysokości  1.35 
m od poziomu  podłogi . Wszystkie rurociągi izolować przy pomocy otulin z pianki PU 
gr.25 mm w celu nie dopuszczenia tzw.” pocenia się rur”  oraz  przeciw  zamarzaniu 
wody  w  rurociągach. Główne rurociągi  - piony i przewody w  prowadzić  w   
bruzdach ściennych . Włączenie instalacji wykonać w pomiszczeniu kotłowni . 
Połączyć z  instalacją wody zimnej . Na odejściu wody zimnej zamontować zawór  
samozamykający-(patrz pkt. 3.1.) .   
Hydrant  oznakować  wg  PN – 92/N – 0125/01  tablica  12 .    

 3.4. INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA 
       
              Projekt  instalacji  c.o.  został  opracowany  dla  III  strefy  klimatycznej   
 temperaturze  zewnętrznej  -20 C .  Temperaturę  otoczenia  przyjęto  wg  
 PN-82/B-02403  ,  temperaturę  pomieszczeń  wg  PN-82/-02402.    



      Zapotrzebowanie  budynku   na  ciepło  wynosi  30kW . Projektowana   instalacja 
c.o. zasilana  będzie  w czynnik  grzewczy  z  istniejących rozdzielaczy poprzez  
istniejącą sieć ciepłowniczą  2xDN65 kanałową.     
            Parametry  wody grzewczej 70/50 oC. Do  wymuszenia obiegu czynnika  
grzewczego   słuŜą pompy istniejące  .Do wymuszenia obiegu w instalacji c.o. słuŜyć  
będzie pompa UPS 32-60 . 
Na  rurociągu  zasilającym projektuje  się  filtr siatkowy  dn = 50mm.    . 
Obliczenie  strat  ciepła  , oporów  hydraulicznych oraz  dobór  średnic  przewodów ,  
kryz  dławiących  podpionowych  , grzejników i   zaworów   grzejnikowych  wykonano  
programem   komputerowym „Instalsystem „ .   
Instalację centralnego ogrzewania naleŜy wykonać z rur z tworzywa sztucznego z 
wkładką aluminiową typu PEXa o średnicach pokazanych na rysunkach. Łączenie rur 
wykonać przy pomocy zaciskowych kształtek systemowych. Rury naleŜy prowadzić w 
izolacji termicznej w posadzce zgodnie z graficzną częścią opracowania.  
Odpowietrzenie instalacji będzie realizowane poprzez automatyczne zawory 
odpowietrzające z zaworem stopowym zamontowane przy rozdzielaczach oraz ręczne 
zawory odpowietrzające przy grzejnikach. 
Zaprojektowano grzejniki Purmo Ventil Hygiene z wbudowaną wkładką 
termostatyczną.  Są to grzejniki płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, 
przeznaczone do stosowania w obiektach słuŜby zdrowia i innych o podwyŜszonych 
wymaganiach higienicznych. Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny. 
Grzejniki naleŜy montować na ścianie jako grzejniki wiszące i podłączać od dołu 
poprzez typową armaturę podłączeniową dowolnego producenta. W łazienkach 
zaprojektowano grzejniki firmy Purmo typ SANTORINI. Grzejniki będą podłączane od 
dołu. 
Regulacja instalacji realizowana będzie poprzez wkładki termostatyczne oraz głowice 
termostatyczne np. firmy Danfoss. Na zasilaniu grzejników łazienkowych naleŜy 
zamontować zawór termostatyczny kątowy typ RTD-N dn 15 mm np. firmy Danfoss, na 
powrocie natomiast zawór powrotny kątowy typ RLV dn 15 np. firmy Danfoss. 
Nastawy wstępne zaworów termostatycznych naleŜy ustalić w trakcie uruchomienia 
instalacji. 
 Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, instalację naleŜy dokładnie przepłukać 
a następnie poddać próbie ciśnienia na zimno i na gorąco. Wartość ciśnienia próbnego 
winna być o 50% wyŜsza od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niŜ 0,4 MPa. W 
czasie próby na połączeniach oraz na przewodach i armaturze nie mogą wystąpić 
nieszczelności. Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej instalację naleŜy napełnić 
wodą i ogrzać do najwyŜszej temperatury. Wynik próby naleŜy uznać za dodatni, jeśli 
przy utrzymaniu ciśnienia stwierdzono szczelność całej instalacji. 
 
3. 5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ           

                Projektuje się wentylacją mechaniczną . Ogólnie wymiana powietrza w 
pomieszczeniach będzie się kształtowała na poziomie 1.5-5 w/h  jednak ze względu na 
róŜne wymagania higieniczne i uŜytkowe  pomieszczeń wyznaczono i zaprojektowano 
niezaleŜne strefy wentylacyjne  . 
         Nawiew powietrza rozwiązano przez zabudowę kanałów nawiewnych  ułoŜonych 
na stropie  poddasza i przytwierdzane do elementów trwałych budynku przy pomocy 
podpór i zawiesi systemowych typu B. Wykonany zostanie jako nawiew ogólny  w 
związku z czym dla zapewnienia wentylacji ogólnej pomieszczeń przewidziano 



zastosowanie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej VTS  typu  VS- 21-R-H o 
wydajności V=1700 m3/h i spręŜu dyspozycyjnym N=350Pa .Centrala zamontowana 
będzie na poddaszu budynku nad pomieszczeniem nr 18 i wyposaŜona w następujące 
sekcje: 
- filtry kasetowe klasy G4 
- nagrzewnicę wodną o mocy max 23kW 
- tłumik powietrza instalowany po stronie nawiewu 
- wentylator  
Rozdział powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach zapewnią kanały wentylacyjne 
z blachy stalowej ocynkowanej . W celu wytłumienia drgań podpory naleŜy wyposaŜyć 
w pierścienie gumowe. Wydatki powietrza, lokalizację elementów instalacji i trasę 
przewodów przedstawiono w części graficznej. 
Wywiew został podzielony ze względu na róŜne  przeznaczenia pomieszczeń na dwie 
części W1 iW2 . Do wyciągu powietrza  zastosowane zostały wentylatory  kanałowe  
Venture   Industries typ VENT 250 i 350.Na przewodach W1 iW2 przed wentylatorem 
od strony wewnętrznej zamontować tłumiki proste dn 250 i dn350 . 
W pomieszczeniach sanitariatów zamontować wentylatory  Venture   Industries typ 
DEKOR  100 , 200 , 300 . 
 Dla wyrównania ciśnienia między pomieszczeniami  w  ścianach     zabudowano 
typowe kratki transferowe. Kratki montować na poziomie 0,50m nad posadzką. W 
drzwiach węzłów sanitarnych  zabudować kratki przepływowe o powierzchni min. 
0,032m. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych, Kanały izolować 
termicznie i dźwiękochłonnie. 
 
KRYTERIA PROJEKTOWE 

Jakość powietrza 
Centrala nawiewna jest fabrycznie wyposaŜona w tłumik  i filtr powietrza. 
W pomieszczeniach  powinien obowiązywać zakaz palenia.  
 
Ruch powietrza 
Prędkość przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych: 
 
Czerpnia powietrza 2,60 m/s /w świetle otworu/ 
Kanały główne 2,1-3,1 m/s 
Połączenia z urządzeniami wentylacyjnymi  3,0-5.5 m/s 
Kratki wentylacyjne  1,8-3,0 m/s 

 

- Bilans powietrza dla pomieszcze ń 
 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Powierzch 
[m2] 

Kubatura 
[m3] 

Nawiew 
[m3/h] 

Wywiew 
[m3/h] 

Krotno ść 
wymian 

[1/h] 
        

02 Komunikacja 27.56 76.10 170 120 1.6 
03 Rejestracja 14.50 21.75 70 70 3.3 

04 Węzeł sanitarny 6.72 10.10 
Infiltr.z  p 

02 
50 4.9 

05 Pokój przygotowawczy 12.62 34.45 60 60 1.7 
06 Gabinet lekarski 15.10 41.70 70 70 1.7 
07 Gabinet zabiegowy 20.30 55.82 90 90 1.6 
08 Pomieszczenie socjalne 17,74 48.96 80 80 1.6 
09 Węzeł sanitarny 6.12 16,95 120 120 7.0 



11 Pomieszczeni na odpady 2.54 7.05 50 50 7.1 
12 Poczekalnia - dorośli 56.77 156.70 120 120 1.6 
13 Śluza 2.30 6.40 50 50 7.8 
14 Gabinet lekarski 23.80 65.70 110 110 1.7 
15 Gabinet lekarski 18.70 51.60 100 100 1.9 
16 Łazienka  3.12 8.60 50 50 5.8 
18 WC 8.33 23.00 100 100 4.3 
19 Pomieszczenie gospodarcze 2.72 7,50 50 50 6,6 
20 Magazyn   3.60 9.95 50 50 5.1 
21 Gabinet zabiegowy 16.30 44.99 80 80 1.8 
22 Gabinet lekarski 12.66 34.95 70 70 2.0 
23 Gabinet lekarski 16.40 45.30 80 80 1.8 
       

- Dobór urz ądzeń i zestawienie mocy elektrycznej. 
 

Ozn Rodzaj i typ urządzenia 
 Lokalizacja  

/nr pomieszczenia/ 
Wydajność 
max [m3/h] 

Moc 
elektryczna 

[kW] 
Załączenie 

 
PORADNIA 

DOROSŁYCH 
    

W1 
Wentylator osiowy 

VENT - 350 21 2600 0,28 układ wentylacji  

W2 
Wentylator osiowy 

VENT - 250   06 1100 0,18 układ wentylacji  

W3 
Wentylator osiowy 

DEKOR-200   18 185 0,020 układ wentylacji   

W4 
Wentylator osiowy 

DEKOR-200   20 185 0,020 układ wentylacji 

W5 
Wentylator osiowy 

DEKOR-100   13 95 0,013 układ wentylacji 

W6 
Wentylator osiowy 

DEKOR-100   11 95 0,013 od oświetlenia   

W7  
Wentylator osiowy 

DEKOR-200   16 185 0,020 układ wentylacji 

W8  
Wentylator osiowy 

DEKOR-200   03 185 0,020 układ wentylacji 

 PORADNIA 
DZIECI ĘCA 

    

W9  
Wentylator osiowy 

DEKOR-300   09 280 0,035 układ wentylacji 

W10  
Wentylator osiowy 

DEKOR-200   04 185 0,020 układ wentylacji 

 NAWIEW  OGÓLNY      

N 
Centrala nawiewna   

VS-21-R-H 
(opis-załącznik) 

18 1700 

Nawiew: 
0.94kW 
1.25A 
  

wyłącznik 
ścienny z 

regulatorem 
obrotów 

zainstalowany w 
pom. socjal. 
pom. nr 2.07 

 

ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE I TERMICZNE 

                W celu zapewnienia właściwej ochrony akustycznej pomieszczeń układy 
wyposaŜono w: 
tłumiki przepływowe absorpcyjne,  
połączenia elastyczne na króćcach urządzeń wentylacyjnych, 
izolację przewodów 
Kanały będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej. 



Ze względów termicznych szczególnie starannie naleŜy zaizolować kanały prowadzące 
powietrze świeŜe. UłoŜenie izolacji powinno zapewniać paroszczelność. Miejsca 
połączeń izolacji zabezpieczyć taśmami klejącymi z folii aluminiowej.  
 
Zastosowane grubość izolacji : 
 

kanały nawiewne - 50mm 
kanały wywiewne - 30mm 

 

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOśAROWE 

                        Przewody wentylacyjne oraz izolacja powinna być wykonane z 
materiałów niepalnych. Izolację stosować na zewnętrznej powierzchni kanałów. 
Dodatkowo kanały obudować elementami osłonowymi o klasie odporności ogniowej  
równej klasie odporności ogniowej elementów do których będą mocowane.  Przejścia 
kanałów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych, a przestrzeń między 
tuleją a kanałem właściwym wypełnić niepalną masą plastyczną o odporności ogniowej 
przegrody. 
 

WYTYCZNE BRANśOWE 

BranŜa budowlana: 
Zapewnienie i zabezpieczenie przestrzeni obsługowej dla urządzeń i elementów 
instalacji mechanicznych; 
Przygotowanie konstrukcji wsporczej dla centrali wentylacyjnej dachowej; 
Wykonanie robót związanych z przygotowaniem otworów w ścianach, stropie i dachu 
pod montaŜ kanałów i urządzeń, czyli: wycinanie, wypełnianie, mocowanie rur 
osłonowych, oraz obróbki blacharskie i wszelkie roboty wykończeniowe z tym 
związane; 
Zapewnienie kratek transferowych w drzwiach i miejscach wskazanych na rysunkach. 

 

BranŜa elektryczna – reŜim pracy 
Wentylatory w układach  
W1-W10  załączane  podczas rozruchu całego układu wentylacji. 
W-5  z wyłącznika ściennego instalowanego przy wyłączniku światła . 
Podłączyć centralę wentylacyjną znajdującą się na poddaszu budynku nad 
pomieszczeniem  nr 18. Załączenie centrali z wyłącznika ściennego z regulatorem 
obrotów instalowanym w pomieszczeniu nr 08. 
 
3.6. INSTALACJA KLIMATYZACJI 

                         Dla potrzeb chłodzenia w gabinetach lekarskich wykonano instalacje 
klimatyzacji oparta na urządzeniach firmy DAIKIN. Wentylokonwektory zastosowane 
w pomieszczeniach mają moŜliwość grzania i chłodzenia. Dobrano agregat chłodnicy z 
pompą ciepła. Sterowanie jednostkami wewnętrznymi sterownikami naściennymi 
BRCIC517. umieszczonymi w kaŜdym pomieszczeniu. Z uwagi na dobór pompy ciepła   
istnieje alternatywna moŜliwość grzania w/w agregatami. Dobrano jednostki naścienne i 
podsufitowe. Rodzaje określono na rysunkach. Instalacje wykonać z rur miedzianych 
izolowanymi otulinami typu AC lub AF jak dla instalacji chłodniczych. Agregat 



zamontować na poddaszu. Przewody prowadzić nad stropem czyli poddaszu. Z kaŜdej 
jednostki naleŜy odprowadzić skropliny przewodami z PCV do najbliŜszego pionu 
kanalizacyjnego (pamiętać o zasyfonowaniu). 
 
3.7.KOTŁOWNIA 
                
                     Opracowanie obejmuje wykonanie P.T. instalacji technologicznej kotłowni 
olejowej o parametrach 70/50st C w systemie zamkniętym zabezpieczoną naczyniem 
wzbiorczym przeponowym Zapotrzebowanie na ciepło na ciepło dla budynku wynosi Q 
co i wen cwu = 90kW. 
          Źródło ciepła projektuje sie kocioł olejowy LOGOBLOCK L 90 Brotje o mocy  
do 100 kW z palnikiem BROTJE. Zgodnie z wymogami kocioł będzie pracował na olej 
opałowy lekki ECOTERM o temperaturze zapłonu powyŜej 55 stopni C. Magazyn 
paliwa zlokalizowano w pomieszczeniu kotłowni. Przewidziano jeden zbiornik oleju 
dwupłaszczowy EUROLETZ o pojemności 1000 l. Odprowadzenie spalin projektuje sie 
za pomocą czopucha ze stali nierdzewnej w systemie MKS dwuścienny o średnicy 180  
mm do komina z wkładu ze stali nierdzewnej  w systemie równieŜ MKS o tej samej 
średnicy. Całkowita wysokość komina H=8m. Kocioł będzie wyposaŜony w sterownik 
kotłowy firmy BROTJE typu ISR z modułem rozszerzającym do obiegu wentylacji 
EWM. Jako zabezpieczenie kotła i instalacji w układzie zamkniętym przed przyrostem 
wody w instalacji przyjęto zawór  bezpieczeństwa SYR 1915 25/32 mm ciśnienie 
otwarcia 0,25 MPa. Naczynie systemu zamkniętego REFLEX typu 80 N. Średnica rury 
wzbiorczej dn 25 mm. Rurociągi technologiczne wykonać z rur stalowych ze szwem 
łączonych poprzez spawanie gazowe. Armatura zaporowa odcinająca typu kulowego o 
połączeniach gwintowanych. Manometry tarczowe M160 o zakresie 0,6 MPa z rurkami 
i kurkami manometrycznymi. Do pomiaru temperatury termometry zakres 0-120 st C. 
Na rurociągach i rozdzielaczach wykonać izolacje otulinami PE np. STEINONORM o 
grubości 30 mm. Po wykonaniu oznakować kierunki przepływu czynnika.Nawiew 
powietrza przewidziano kanałem w kształcie litery Z o przekroju 250x250 mm min 0,5 
m nad terenem i 0,5 m nad posadzka kotłowni. Wywiew przez kratkę A/1  200x250 mm 
do kanału wentylacyjnego. 
                Zaprojektowano dwuprzewodowy system zasilania i powrotu z rur 
miedzianych 10,0x1,0 lączonych poprzez lutowanie. Po wykonaniu podać próbie 
ciśnieniowej powietrzem ciśnienie 0,4 MPa. bez przyłączeniowych odbiorników. Przed 
palnikiem zamontować filtr paliwa z zaworami zwrotny i odcinający. Napełnianie 
wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych poprzez spawanie. Wlew paliwa 
naleŜy umieścić w szafce o wymiarach 35x35 głeb. 20 cm.            
               Po zmontowaniu w jedna całość wykonać próbie ciśnieniowa na zimno wodą 
na ciśnienie 0,6 MPa bez udziału kotła naczynia. Po pozytywnym wyniku próby całość 
instalacji naleŜy przepłukać wodą i sprzęŜonym powietrzem. Rozruch próbny na gorąco 
naleŜy wykonać przy udziale upowaŜnionego serwisanta. Wszystkie podstawowe 
urządzenia kocioł powinien posiadać atesty UDT o dopuszczeniu do ruchu. 
 
 
 
 
 
 
 



OBLICZENIA 
 
Dobór naczynia przeponowego 
- poj. zładu  
instalacja wewnętrzna                         300 dm3 
instalacja kotłowni                               50 dm3 
pojemność kotła                                216 dm3                                            
Razem     566 dm3 x 1,05 = 594,30 dm3 = 0,594 m3 
 
Pojemność uŜytkowa naczynia  
Vu = 1,1 x 0,594 x0,0287 x 999= 18,75 dm3 
Pojemność całkowita naczynia  
Vc = 18,75 x 0,3 + 0,1\ 0,3 - 0,05 = 30 dm3 
 
Przyjęto naczynie REFLEX o poj 80 dm3. 
Rura wzbiorcza d = 0,7 x 18,75 = 3,03 mm 
Dobrano rurę wzbiorczą o średnicy dn 25 mm 
Dobór zaworu bezpieczeństwa  
Przepustowość zaworu 
 
                   m > 3600 x 61,318      
                   -----------------------  = 103,49 kg\ h 
                          2133 
Powierzchnia przekroju dolotowego                            
                               103,49  
           A =  ---------------------------------------------------- = 80,22 mm 
                   10 X 0,53 X 0,70 X ( 0,25 + 0,10 ) 
Średnica kanału dolotowego 
do= V x 1,274x 80,22 = 10,22 mm 
Przyjęto zawór SYR dn 25 mm 1915. 
 
Wentylacja kotłowni 
- powietrze do spalania  plus 2 wymiany powietrza ogólnego 
- kubatura pomieszczenia kotłowni 
V k = 26,45 m3 
L v =  11 m3/k 
B h = 12,20 kg 
Ln = ( 11 x 1,2 x 12,2 ) + 2 x 26,45 = 225 m3 \h  
Przekrój kanału nawiewnego  
                                225 
                Fn = --------------------------------------- = 0,0628 m2 
                              3600 x 1 
Dobrano kanał z blachy stalowej ocynkowanej 250 mm x 250 mm. Wlot kanału uzbroić 
w czerpnie ścienna. Wewnątrz kanał uzbroić w kratkę z Ŝaluzji 
 
      
 
 
 
 



4. UWAGI  KOŃCOWE . 
 
                Wykonywane instalacje winny być realizowane zgodnie z wymaganiami w 
odpowiednich normach, takich jak: 
 
PN-B-02421  -  Izolacje   cieplne  przewodów ,armatury i urządzeń .                             
PN-81/b-10700-instalacje wewnętrzne  wodociągowe i kanalizacyjne.         

Wymagania i badania  przy odbiorze                                      
PN-59/B-10701 – Wodociągi i kanalizacja. Przybory sanitarne. Wymagania i   
                                          badania   techniczne przy odbiorze 
PN-91/M-54910 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w  
                                           instalacji  wodociągowej; 
PN-70/N-01270 – Wytyczne znakowania rurociągów 
PN – B  - 02865 – „ Instalacja  wodociągowa  przeciwpoŜarowa „ 
PN – 92/N – 01256/01  „  Oznakowanie  hydrantów  wewnętrznych „   
PN-91/B-02420 – Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji wodnych.       
                              Wymagania. 
PN-70/N-01270 – Wytyczne znakowania rurociągów 
PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie  
                              powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy     
                               odbiorze. 
PN-91/B-02414 – Zabezpieczenia  instalacji  grzewczych  systemu  zamkniętego z            
                              naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi. 
  
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania   
                                 zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania /Zmiana Az3/; 
PN- 73/B-03431 - Wentylacja  mechaniczna w budownictwie; 
PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza  
                              zewnętrznego; 
PN-78//B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  
                              wewnętrznego w pomieszczenia do stałego przebywania ludzi. 
PE-EN 1886:2001 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.  
                                  Właściwości mechaniczne; 
PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z  
                                 blachy o przekroju kołowym. Wymiary; 
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z  
                                 blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary; 
PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. 
                                  Wymagania i badania; 
PN-B-76002:1996 – Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek  
                                  wentylacyjnych blaszanych; 
PN-EN 12236:2003 – Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów  
                                   wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. 
PN-EN 1736:2002 – Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów,  
                                  tłumiki drgań i złącza kompensacyjne. Wymagania projektowe i  
                                  instalowanie; 
 
 
 



Literatura przedmiotowa; 
Katalogi techniczne i dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych’ cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe; 
 


