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I.OPIS  TECHNICZNY 

 
1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 
  Tematem opracowania jest rozwiązanie na etapie projektu wykonawczego  
- wewnętrznej instalacji wod-kan, ccw 
- wewnętrznej instalacji gazu 
- wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła 
dla zakładu produkcyjno - magazynowego z centrum badawczo -rozwojowym oraz 
zapleczem socjalno - biurowym na działce nr ewid. 550/26 obr. 0009, jedn. ewid. Kłaj,               
w miejscowości Targowisko. 
Inwestor: Monika Uss prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą : 
                FOOD PROCESSING SYSTEM MONIKA USS 

     32 - 720 Nowy Wiśnicz, Kopaliny nr 20 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

2.1. Zlecenie Inwestora  
2.2. Projekt architektoniczno-budowlany 
2.3. Opracowania branŜowe. 
2.4.     Warunki PGK Sp. zo.o Kłaj z 21.12.2016 znak GPK/W/155/2016 
2.4. Warunki Z.Gazowniczego znak PSG6II /502GAZ/62/0/460456/16/2/17  
          Nr.dokumentu 502GAZ/WP1/2/17 z 23.01.2017 
2.6.    Istniejące sieci gazowa i kanalizacji sanitarnej 

  2.7.  Istniejąca studnia wody 
2.8.  Obowiązujące przepisy i normy  
 

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA  
3.1.  INSTALACJE WOD-KAN,CW 
1.WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNA 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 
W budynku projektuje się instalację wody zimnej zasilającą: 
-     przybory sanitarne  
-   przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej 
Na podstawie analizy fizykochemicznej wody ( opracowanej przez MPWiK Kraków) 
przewidziano stacje uzdatniania wody o wydajności 1.5 m3/h w oparciu o urządzenia BVT 
oraz zbiornik hydroforowy o poj. 800 l. Sterowanie pracą pompy głębinowej poprzez 
wyłącznik ciśnieniowy stanowiący wyposaŜenie zbiornika. 
Na rys.S7  podano schemat technologiczny stacji uzdatniania wody. 
 Rurociągi wykonane będą  z rur  PP np. Bor zgrzewanych lub PE np. typ Gebert Mepla 
łączonych na złączki zaciskowe z izolacją z rozprowadzeniem rur po wierzchu na ścianach, 
w ścianach w  bruzdach krytych  i pod posadzką - przykrycie wylewką min.4 cm (lub innych 
o tych samych parametrach technicznych i posiadającej dopuszczenia do stosowania). 
Projektuje się izolację termiczną rurociągów o współczynniku przewodzenia  λ = 0.035 
W/mK z wtopionym zamkiem, prefabrykowaną, o grubościach zgodnych z wytycznymi 
zawartymi w R.M.I. z dn. 12. kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 np. izolację typ Tubolit DG f-my 
Armacell o grubościach izolacji  
rurociąg  φ15 – 20  grubość 9 mm  
rurociąg  φ25 – 32  grubość 13 mm  
rurociąg  φ40   grubość 20 mm  
rurociąg  φ50   grubość 25 mm  
Instalacja wodociągowa rozprowadzająca - poziom wykonana będzie od stacji uzdatniania 
wody do pionu „KS1” pod posadzką, a na pozostałych odcinkach w przestrzeni stropu 
podwieszonego i doprowadzona do poszczególnych pionów skąd zasilane będą  przybory.  
Jako armaturę odcinającą przewidziano zawory kulowe mufowe 
 
 
 



Zapotrzebowanie wody zimnej  
Qśrd  = 6 os. x 60 dm3/prac + 5 prac x 45 dm3/s /prac = 585 dm3/d 
przy sprzątaniu 1 x w tygodniu dodatkowo  
Q = 315 m2 x 2.0 l/ m2 + 278 m2 x 1.0  = 910 dm3/d 
Qmaxd = 1495 dm3/d 
Miarodajne zapotrzebowanie wody zimnej dla wymiarowania instalacji 
Umywalka   10 x 0.07 = 0.70 dm3/s 
Zlew     6 x 0.07 = 0.42  
Natrysk    2 x 0.15 = 0.30  
digestorium    1 x 0.15 = 0.15  
WC     5 x 0.13 = 0.65  
Zawór ze złączka    2 x 0.15 = 0.30 
qn = 2.52 dm3/s,    q = 0,698 (qn)

0,5 – 0,12 = 0,99 dm3/s  
Dobór wodomierza   
Dla q = 0.99 dm3/s = 3,56 m3/h oraz przy płukaniu filtrów 3.2 m3/h  przewidziano wodomierz 
skrzydełkowy φ 20 o Q3 = 4.0 m3/h   
INSTALACJA WODY CIEPŁEJ 
Przygotowanie ciepłej wody rozwiązano centralnie w oparciu o zasobnik ZCW o V= 160 l  
współpracujący z kotłem gazowym KCO 
Instalacja zaprojektowana została w układzie cyrkulacji pompowej. Parametry wody do 
ustalenia w ramach potrzeb eksploatacji z okresowy przegrzew wody  powyŜej 70oC dla 
wyeliminowania bakterii legionella – pod nadzorem obsługi. 
Rurociągi wykonane będą  z rur  PP np. Bor zgrzewanych lub PE np. typ Gebert Mepla 
łączonych na złączki zaciskowe z izolacją z rozprowadzeniem rur po wierzchu na ścianach, 
w ścianach w  bruzdach krytych  i pod posadzką - przykrycie wylewką min.4 cm (lub innych 
o tych samych parametrach technicznych i posiadającej dopuszczenia do stosowania). 
Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji rozprowadzająca - poziom wykonana będzie od 
podgrzewacza c.wody do poszczególnych pionów w przestrzeni stropu podwieszonego  
skąd zasilane będą  przybory.  
Projektuje się izolację termiczną rurociągów o współczynniku przewodzenia  λ = 0.035 
W/mK z wtopionym zamkiem, prefabrykowaną, o grubościach zgodnych z wytycznymi 
zawartymi w R.M.I. z dn. 12. kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 np. izolację typ Tubolit DG f-my 
Armacell o grubościach izolacji  
rurociąg  φ15 – 20  grubość 9 mm  
rurociąg  φ25 – 32  grubość 13 mm  
rurociąg  φ40   grubość 20 mm  
Jako armaturę odcinającą na ciepłej wodzie przewidziano zawory kulowe mufowe, a na 
cyrkulacji zawory termostatyczne cyrkulacyjne φ 15 typ TM-200 (f-my Honeywell) przy 
pionach KS1, KS9. 
Zapotrzebowanie wody ciepłej. 
Qśrd  = 585 kd/d x 0.6  = 350 kG/d 
Miarodajne zapotrzebowanie wody ciepłej  
Umywalka    9 x 0.07 = 0.63 dm3/s 
Zlew     6 x 0.07 = 0.42   
Natrysk    2 x 0.15 = 0.30  
qn = 1.35 dm3/s,    q = 0,698 (qn)

0,5 – 0,12 = 0.69 dm3/s  
W węźle sanitarnym pom.31 przewidziano podumywalkę termę elektryczną „TE” o V = 10l 
2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W budynku kanalizacja pozioma poprowadzona będzie pod posadzką parteru.  
Kanalizacja pozioma wykonana będzie z rur PVC „zewnętrznego” lub alternatywnie z rur 
zgrzewanych typ HDPE 
Piony KS1 – 10 w części dolnej zaopatrzone będą w rewizje, a w górnej piony KS1,4-6, 
8,10 w górnej w rurę wywiewną wyprowadzone będą ponad dach, a pozostałe zaopatrzone 
będą w zawory napowietrzające. 
Piony przewiduje się wykonać  z rur PVC kanalizacyjnych „wewnętrznych” 
 
 



Dla odwodnienia pomieszczeń przewidziano: 
- wpusty podłogowe φ 50 z PE z kratkami ze stali – oznaczone „wp”. 
- kratki φ 100 ze stali nierdzewnej – oznaczone „KR” np.  typ EG150  Aco 
Miarodajna ilość ścieków - dla wymiarowania instalacji 
Umywalka           10 x 0.50 =   5.00  
Zlew              6 x 1.00 =   6.00  
Natrysk   2  x 1.00 =  2.00  
Digestorium  1  x 1.00 =  1.00  
WC   5 x 2.50 = 12.50 
Wpust φ 50             4 x 1.00 =  4.00 
Kratki φ 100  5 x 2.00 = 10.00 
ΣAWs = 40.5 
qs =   k x AWs0.5 = 0,7 x 40.50,5 = 4.45  dm3/s  

3. WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
Dla odwodnienia połaci dachowej budynku biurowego przewidziano podciśnieniowy system 
np.Geberit-Pluvia  
F = 290  m2 ,  Q oblicz.= 6.95 dm3/s Obliczenia systemu podciśnieniowego wykonane będą 
przez firmę Geberit  przy załoŜeniu natęŜenie deszczu  q = 300 l/s, ϕ = 0,8.  
Dla systemu podciśnieniowego odwodnienia przewidziano 2 podgrzewane wpusty 
dachowych φ 56  - oznaczone WD1-2  z wyjściem do studzienki D7   
Dla awaryjnego odprowadzenia wód deszczowych przewidziano 2 wpusty φ 56  - 
oznaczone WA1,2 z odrębnym wyprowadzeniem na zewnątrz budynku na tzw. „wolny 
wypływ”  
Instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej wykonana będzie z rur HDPE Geberit 
zgrzewanych poprowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego. 
Na rzucie budynku podano lokalizację wpustów,  przebieg rurociągów poziomych, 
podłączenie do kanalizacji zewnętrznej i na wolny wypływ.   
Instalacja podcisnieniowa wg. obliczeń Geberit nr.992848_001 i 992848_aw001 
 
3.2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU. 
Instalację wewnętrzną gazu od zaworu odcinającego ( na zewnątrz budynku ) wykonać z 
rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie o zakresie średnic 20 – 25 mm. 
Przy przejściu przez ścianę konstrukcyjną naleŜy zabudować tuleję ochronną. 
Gaz doprowadzony będzie do kotła gazowego kondensacyjnego  – KCO 
z zamkniętą   komora spalania. 
Przed kotłem gazowym naleŜy zamontować zawór gazowy np. kulowe oraz filtr gazowy 
posiadające atest. 
Pomieszczenia z kotłem posiadać będzie wentylację wywiewną, wentylacje nawiewną oraz 
przewód powietrzno-spalinowy. 
Instalacja gazu po wykonaniu, a przed uruchomieniem winna zostać poddana sprawdzeniu. 
Sprawdzenie polega na: 
- kontroli wykonania instalacji z dokumentacja projektową 
- kontrolo jakości i rodzaju uŜytych rur do wykonania instalacji 
- kontroli szczelności instalacji, którą przeprowadza się spręŜonym powietrzem  
 o ciśnieniu  5 kPa w okresie 30 minut przy uŜyciu manometru róŜnicowego. 

1. Zapotrzebowanie gazu. 
a. Dla potrzeb centralnego ogrzewanie  = 5065 m3/rok 
b. Dla przygotowania c.wody uŜytkowej  = 675     
Łącznie  QR = 5740 m3/rok 

2.  ObciąŜenie cieplne pomieszczeń 
     Zastosowano urządzenia grupy „C 

 
 
 



3.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
1. ŹRÓDŁO CIEPŁA  
Dla łącznego zapotrzebowania ciepła Q = 39657 W oraz dla przygotowania c.wody 
uŜytkowej projektuje się kocioł gazowy wiszący kondensacyjny z zamkniętą komorą 
spalania np. typ WGB-50H f-my Brotje (poz.1) W komplecie w kotle zamontowana będzie 
pompa – obiegowa instalacji centralnego ogrzewania typ HEP 25-180 ,a poza kotłem 
pompa ładująca c.wody typ Stratos Pico 25/1-4.  
Kocioł sterowany będzie pełną automatyką regulacyjną pracującą w funkcji temperatury 
zewnętrznej. 
Woda grzewcza dla potrzeb co. skierowana będzie na rozdzielacz (poz.7) skąd nastąpi 
rozdzielenie na instalację dla cz. biurowej oraz dla cz. produkcyjnej  z zaworami 
regulacyjnymi typ USV (poz. 8,9) 
Zabezpieczenie kotła stanowi zawór bezpieczeństwa stanowiący wyposaŜenie kotła, a 
instalacji przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego np. NG50 Reflex z 
zaworem typ SU R  (poz.3) 
Dla przygotowania c. wody uŜytkowej przewidziano zamontowanie pod kotłem 
zasobnikowego podgrzewacza  c. wody o poj. 160 np. typ Cosmo E160 ( poz.2) 
Na podejściu wody zimnej przewidziano zespół bezpieczeństwa np. syrobloc 24 Dn20 – 
L28 mm (poz.6) oraz przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego np. DD18 
Reflex z zaworem typ Flowjet (poz.5).  
Na powrocie cyrkulacji zaprojektowano pompę cyrkulacyjną  typ UP15 Grundfos (poz.4). 
Orurowanie instalacji grzewczych naleŜy wykonać z rur stalowych w systemie zaciskowym 
np. Mapress lub z rur miedzianych, a instalacji wodnej z rur miedzianych w systemie 
zaciskowym lub lutowanych. 
Na rurociągach montować zawory kulowe odcinające typu NAVAL oraz zawory zwrotne 
typu YORK. 
Rurociągi projektuje się izolację termiczną rurociągów cieplnych o współczynniku 
przewodzenia min.  λ = 0.035 W/mK np. Steinonorm 300 o grubościach zgodnych z 
wytycznymi zawartymi w R.M.I. z dn. 12. kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75  
Dla odprowadzenie spalin przewidziano  kanał spalinowy przewód dupłaszczowy φ 110/160  
a dla doprowadzenia powietrza do spalania kanał φ 110/160  doprowadzony z boczne 
strony kotłowni na wys. ok.2.5m od posadzki. 
Dla wentylacji wywiewnej przewidziano kanał φ 110/160 dwupłaszczowy. 
Napełnianie zładu grzewczego proponujemy wodą zdemineralizowaną poprzez urządzenie 
np. BWT AQA therm HBA które naleŜy przewidzieć na wyposaŜeniu budynku.  
Dla napełniania zładu przewidziano zawory φ15 ze złączką do węŜa na powrocie co i 
zasilaniu wody zimnej. 
Wykonanie robót montaŜowych, próby i odbiory wykonać na podstawie „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa Gazowe i Olejowe”.  
Przy dostawie urządzeń Ŝądać świadectw dopuszczeniowych, w tym dla kotła świadectw 
wystawionych przez Instytut Gazownictwa oraz UDT.  

 WKAZ  URZĄDZEŃ   

Poz. Nazwa, wyszczególnienie Ilość Dystrybutor 

1 Kocioł gazowy wiszący kondensacyjny z zamkniętą 
komorą spalania np. typ WGB-50H z dwoma pompami 1 BIMS 

2 
Zasobnikowy podgrzewacz c.wody o pojemności          
160 dm3 typ E160 1 BIMS 

3 
Naczynie wzbiorcze przeponowe typu N-50                             
z zaworem przyłącznym Dn25 1 Reflex 

4  Pompa cyrkulacyjna typ  UP15  1 Grundfos 

5 Naczynia wzbiorcze przeponowe typ DD-18 z zaworem 
przyłącznym Dn20 2 Reflex 



6 Zespół bezpieczeństwa  syrobloc 24 Dn20 – L28 mm 1 SYR 

7 Rozdzielacz dla dwóch obiegów grzewczych 1 Meibes 

8 Zawór regulacyjny USV-I + USV-M Dn32  1 Danfoss 

9 Zawór regulacyjny USV-I + USV-M Dn40  1 Danfoss 

 
2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Zaprojektowano instalację o parametrach zmiennych 70/55 oC  w systemie pompowym 
zamkniętym z rozdziałem dolnym  
Z rozdzielacza wyprowadzonych będą dwie gałęzie: 
- gałąź 1  φ 32 dla  Φ =18423 dla zasilania instalacji grzejnikowej części biurowej  
- gałąź 2  φ 40 dla  Φ =21234 dla zasilania instalacji grzejnikowej części produkcyjnej  
Rozprowadzenie rurociągów poziomych przewidziano pod posadzką do poszczególnych 
grzejników. 
Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie przy pomocy odpowietrzników na 
końcówkach gałęzi i rurociągów poziomych oraz przy grzejnikach.  
Na wyjściu poszczególnych gałęzi przewidziano zawory regulacyjne MSV-I + MSV-M ujęte 
w części kotłowni 
Orurowanie projektuje się wykonać z rur stalowych łączonych na złączki zaciskowe typu PE 
np.Mepla Geberit na złączki zaciskowe lub z rur PP zgrzewanych do centralnego  
ogrzewania.  
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki np. Vogel$Noot: 
- grzejniki stalowe płytowe do podłączenia oddolnego typ 11, 22, 33 o H= 600, 400 mm wg. 
oznaczenia np.  
11-6040  ( typ 11, wysokość 600 mm, długość 400 mm ) 
22-60120  ( typ 22, wysokość 600 mm, długość 1200 mm ) 
33-60-100  ( typ 33, wysokość 600 mm, długość 1000 mm 
- grzejniki stalowe płytowe do podłączenia oddolnego tzw. higieniczne dla części 
produkcyjnej – pom. 22 30  o H= 600 mm wg. oznaczenia np.  
30-6092 ( typ 30, wysokość 600 mm, długość 920 mm ) 
30-60260 ( typ 30, wysokość 600 mm, długość 2600 mm ) 
Dla grzejników w hali produkcyjnej i zapleczu zamocowania: dla grzejników higienicznych 
typ konsola Expander typ 85-97 ( 40004194) – 10 szt mocowań (3+3+2+2 szt) , dla 9 
grzejników standartowych typ Unistand ( 40004393) – 18 szt mocowań dla pozostałych 18 
grzejników w częśći biurowej 36 mocowań standartowych  
- grzejnik typu „ręcznikowego”  Wave. 
Podejścia do grzejników  wykonane będą z wyjściami ze ścian z zastosowaniem elementów 
przyłącznych (kątowe) z zaworami odcinającymi  cosmoblock w części biurowej, a w części 
produkcyjnej bezpośrednio z posadzki z zaworami odcinającymi prostymi cosmoblock.  
Gałązki grzejnikowe grzejników stalowo-płytowych naleŜy wyposaŜyć w głowice  
termostatyczne np. typ Cosmo Head, a grzejnik typu łazienkowego w zawory grzejnikowe 
φ15 prosty + głowica termostatyczna Cosmo Head na zasilaniu oraz zawór powrotny 
Projektuje się izolację termiczną rurociągów cieplnych o współczynniku przewodzenia         
λ = 0.035 W/mK z wtopionym zamkiem, prefabrykowaną, o grubościach zgodnych z 
wytycznymi zawartymi w R.M.I. z dn. 12. kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 np. izolacja 
prefabrykowaną typu thermaflex. 
Na rysunkach S4-S6 podano rozwiązanie  instalacji co. 

 

 

 

 
 
 



 
4. UWAGI KOŃCOWE. 

1. W czasie realizacji naleŜy przestrzegać podanych w „Warunkach technicznych”,  
    Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.  

2. Wszelkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budo- 
    wie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszcze- 
    nia  ITB , PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagają zatwierdzenia przez  
    Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektów. 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wyłącznie legalnych materiałów  
    budowlanych i wykończeniowych. 
    W opracowaniu podano przykładowe rozwiązanie materiałowe 
    Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów o charakterystyce  
    odpowiadającej załoŜeniom projektowym pod warunkiem uzgodnienia ich  
    z Inwestorem oraz z biurem projektów .  

3. Urządzenia montować zgodnie z DTR producenta. 

4. Próby i odbiory wykonać w obecności przedstawiciela dostawcy mediów oraz   
    Inwestora. 

5. Po zrealizowaniu instalacji podposadzkowej  naleŜy wykonać dokumentację  
    powykonawczą. 

6. Zalecenia jednostek uzgadniających i opiniujących stanowią integralna część  
    niniejszego opracowania 
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