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I.  ZAŁĄCZNIKI  

Oświadczenia, uprawnienia, zaświadczenia. 

 

                                  Lublin 29.06. 2018 r. 
                         ……………………………………………. 

                                (miejscowość , data) 

 

Konrad Jurycki 

…………………………………………….…………. 
(imię i nazwisko) 

20-539 Lublin ul. Stokrotki 1/27 

……………………………………………………. 
(adres) 

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr: LUB/0179/PWOS/09 

………………………………………………………………………………………………………..…………. 
(nr uprawnień) 

LOIIB LUB/IS/0107/10 

………………………………………..……………………………… 
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Projektanta 

 

o ś w i a d c z a m,   że projekt budowlany i wykonawczy: 

 

Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, wewnętrzna instalacja wodociągowa 

i hydrantowa oraz kanalizacji sanitarnej dla  budynku usługowego 
.................................................................................................................................................................................. 

(adres zamierzenia budowlanego) 
 

ul. Lipowa 1/al. Racławickie 2, Lublin, dz. nr ewid. 12/1, ark. 3, obr. 41 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

(dane ewidencyjne działki) 

 

czerwiec 2018 
............................................................................................................................ 

(data sporządzenia projektu) 
 

Sanitarna 
....................................................................................................................................... 

                                                      (branża) 
 

                        dla :  Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

  ul. Różana 1/2A, 20-538 Lublin 

                                 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
                      (inwestor – imię i nazwisko*  nazwa*) 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
  

            .......................................................................... 
            (podpis projektanta) 
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Lublin 29.06. 2018 r. 
               ……………………………………………… 

                                  (miejscowość , data) 

 

Waldemar Walkowiak 
…………………………………………….…………. 

(imię i nazwisko) 

21-010 Łęczna, ul. 3Maja 32 

……………………………………………………. 
(adres) 

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr: LUB/0099/PWBS/16 

………………………………………………………………………………………………………..…………. 
(nr uprawnień) 

LOIIB LUB/IS/0188/16 

………………………………………..……………………………… 
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Sprawdzającego 

 

o ś w i a d c z a m,   że projekt budowlany i wykonawczy: 

 

Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, wewnętrzna instalacja wodociągowa 

i hydrantowa oraz kanalizacji sanitarnej dla  budynku usługowego 
.................................................................................................................................................................................. 

(adres zamierzenia budowlanego) 
 

ul. Lipowa 1/al. Racławickie 2, Lublin, dz. nr ewid. 12/1, ark. 3, obr. 41 
........................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... 

(dane ewidencyjne działki) 

 

czerwiec 2018 
............................................................................................................................ 

(data sporządzenia projektu) 
 

Sanitarna 
....................................................................................................................................... 

                                                      (branża) 
 

                        dla :  Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

  ul. Różana 1/2A, 20-538 Lublin 

                                 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
                      (inwestor – imię i nazwisko*  nazwa*) 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
  
             .......................................................................... 
        (podpis sprawdzającego) 
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Wyniki z programu Instalsoft 
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I.  PARAMETRY PRACY INSTALACJI  

 

Nazwa: Budynek usługowy przy ul. Lipowej 1/al. Racławickie 2  w Lublinie, dz. nr 

ewid. 12/1, ark. 3, obr. 41 

 
 

 Wielkości charakterystyczne budynku i instalacji 

 

1.Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła  

 Budynku        141.297       W 

2.Kubatura (wg PN-69/B-02360) 

 Budynku        10226,5 m3 

3.Kubatura ogrzewana 

 Budynku        7866  m3 

4.Powierzchnia ogólna      2118      m2 

5.Ilość mieszkań       - 

6.Ilość mieszkańców       -   os  

 max godz. zapotrzebowanie ciepła c.w.  

(qc=7-30l/mieszk/d; Δt=45; czas pracy inst. 18h)  10840  W 

7.Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła 

 na m3 budynku       18    W/m3 

 na m2 powierzchni ogrz. pomieszczeń    66,7  W/m2 

 

 Założenia do obliczeń 

 

1.Rodzaj budynku       masywny, lekki 

2.Rodzaj ogrzewania       grzejnikowe 

3.Obliczeniowe temperatury wody instalacyjnej  80/60C 

4.Strefa klimatyczna / temp. zewnętrzna    III /-20C 

 

 Dane wyjściowe do obliczeń hydraulicznych 

 

1.Ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach    Hd = 134,2 kPa 

2.Średnice gałązek grzejnikowych      DN15 

3.Przyjęty typ grzejnika      stalowy płytowy  

            

4.Regulacja pionów   kryzy, zwory równoważące 

  

5.Pojemność instalacji       Vi = 1465,8dm3 
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II.  OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie inwestora, 

• Inwentaryzacja budynku oraz istniejącej instalacji c.o. i wod.-kan. 

• Obowiązujące przepisy, 

• Karty katalogowe urządzeń. 

• Normy i normatywy. 

 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawczy modernizacji instalacji 

centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników oraz opomiarowaniem lokali 

najemców oraz instalacji wodociągowej: wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej 

wraz z opomiarowaniem, a także kanalizacji sanitarnej w istniejącym budynku użytkowym 

przy ul. Lipowej 1/Racławickie 2 w Lublinie, dz. nr ew. 12/1, ark. 3, obr. 41. 

 

3. Opis przyjętych rozwiązań 

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania 

 

Istniejąca instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych czarnych łączonych przez 

spawanie. Elementami grzejnymi są grzejniki żeliwne żeberkowe oraz żeliwne ożebrowane 

typu „Favier”. Źródłem ciepła jest węzeł cieplny  zlokalizowany w pomieszczeniu węzła 

cieplnego na poziomie piwnic.  

Ze względu na zły stan techniczny grzejników projektuje się wymianę grzejników z 

dopasowaniem nowoprojektowanych układów do pracy z istniejącym źródłem ciepła oraz 

do nowej aranżacji budynku.  

Modernizacja instalacji c.o. obejmuje: 

- wymianę grzejników 

- montaż zaworów termostatycznych i odcinających dla nowoprojektowanych grzejników, 

- montaż odpowietrzników. 
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3.1.1 Opis stanu istniejącego 

Obiekt ogrzewany jest za pomocą węzła cieplnego, zlokalizowanego na poziomie 

piwnicy budynku. Projekt modernizacji węzła cieplnego poza zakresem opracowania. 

Ogrzewanie w budynku realizowane jest za pomocą istniejącej instalacji c.o.. Całość 

instalacji wykonana jest z rur stalowych instalacyjnych ze szwem. Budynek ogrzewany jest 

zarówno grzejnikami żeliwnymi, w złym stanie technicznym. Brak jest armatury 

regulacyjnej instalację c.o. (zawory termostatyczne, zawory równoważące itp.). 

 

3.1.2 Demontaż instalacji c.o.  
 

Przed modernizacją instalacji należy wykonać demontaż: 

- instalacji c.o.; 

- urządzeń podlegających wymianie; 

- grzejników, 

 W zakresie robót rozbiórkowych należy zdemontować wskazane w projekcie 

wykonawczym rurociągi instalacji c.o., grzejniki oraz urządzenia. Zdemontowane 

materiały i gruz należy wynieść z pomieszczeń oraz miejsc rozbiórkowych, a następnie 

wywieźć, z zachowaniem przepisów BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz 

wywieźć na składowisko śmieci. 

UWAGA 

W trakcie wykonywania robót należy dokonać oceny stanu rurociągów istniejących oraz 

ich izolacji i zdecydować, czy nie należy ich wymienić, mimo iż nie są oznaczone w 

projekcie wykonawczym jako do demontażu.  

3.1.3 Bilans cieplny 

 

Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń obliczono programem komputerowym 

Instalsoft zgodnie z normą PN EN 12831 i PN-EN ISO 6946 oraz EN ISO 13370. 

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie doprowadzenie do 

poszczególnych pomieszczeń, ciepła pokrywającego straty ciepła przez przegrody 

budowlane. 

Temperaturę obliczeniową zewnętrzną przyjęto dla III strefy klimatycznej tj. -20C. 

Temperatury obliczeniowe wewnętrzne przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz wg wytycznych Inwestora. 

Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ogrzewania wynosi 141,297 kW. 
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3.1.4 Opis projektowanej instalacji 

Źródłem ciepła dla modernizowanej instalacji będzie istniejący nowy węzeł cieplny 

– wg odrębnego opracowania. 

Zakres instalacji przeznaczonej do demontażu zgodnie z częścią rysunkową 

opracowania. 

 Projektuje się ogrzewanie wodne dwururowe, pompowe, z rozdziałem dolnym, bez 

podmieszania, podłączone do rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu 

wymiennikowni. Zaprojektowano wymianę rozdzielaczy na nowe, zaś zasilenie 

rozdzielaczy z istniejącej instalacji.  

 Instalację centralnego ogrzewania podzielono na 2 obiegi niezależnie regulowane. 

Zasilenie z węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku, zasilanego z sieci 

ciepłowniczej.  

W projekcie przyjęto instalację w systemie od trójnikowym. Rozprowadzenie 

czynnika grzewczego do pionów c.o za pomocą projektowanych przewodów 

rozprowadzających na kondygnacji podziemnej - pod stropem. Lokalizacja 

projektowanych przewodów zgodnie z częścią rysunkową.  

Rozprowadzenie instalacji c.o. od pionów do grzejników pod stropem każdej 

kondygnacji.  

3.1.5 Grzejniki 

Jako elementy grzejne dobrano: 

-  grzejniki stalowe profilowane płytowe z wkładką zaworową o wysokości 200 mm, 

zasilane od dołu. 

- łazienkowe grzejniki drabinkowe,  

grzejniki stalowe profilowane płytowe z wkładką zaworową, zasilane bocznie, montowane 

na konsolach.  

 Nastawy grzejnikowych zaworów termostatycznych według części rysunkowej 

projektu.  

 

Uwaga:  

Wykonanie nastaw zaworów przeprowadzić dopiero po pozytywnie przeprowadzonych 

próbach szczelności instalacji c.o. oraz płukaniu instalacji. 
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 Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych” Zeszyt 2 i 6 COBRTI INSTAL, przestrzegając zaleceń 

producentów poszczególnych elementów instalacji.   

 Grzejniki płytowe należy montować na wysokości 15 cm nad posadzką. Grzejniki 

mocować do ścian budynku za pomocą „uniwersalnego zestawu montażowego”.  

Podczas montażu zapewnić odległość od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony 

zaworu 25 cm. 

 Montaż wszystkich grzejników wykonać zgodnie wymaganiami producenta oraz 

rysunków szczegółowych.  

 

3.1.6 Rurociągi 

 

 Projektuje się wymianę całości instalacji c.o., z powodu zmiany prowadzenia 

instalacji. Zaprojektowano rozdzielenie poszczególnych kondygnacji, które posiadać będą 

własne opomiarowanie.  

Projektowane przewody należy wykonać z rur stalowych, czarnych ze szwem wg 

PN-80/H-74219. Kompensacja przewodów poziomych układem samokompensacyjnym. 

Przejścia rur stalowych przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wg BN-

82/8976-50. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem min 0,3% w kierunku 

węzła cieplnego oraz odwodnień.  

Podejścia do grzejników zaprojektowano z rur stalowych, czarnych ze szwem wg 

PN-80/H-74219 oraz w kilku przypadkach z rur wielowarstwowych łączonych poprzez 

zaciskanie - zgodnie z częścią rysunkową. 

Podejścia go grzejników w wykonać, w miarę możliwości, jako kryte. W 

przeciwnym wypadku, prowadzić po wierzchu ścian. 

 

3.1.7 Osprzęt, armatura i regulacja 

Zaprojektowano regulację hydrauliczną instalacji wewnętrznej c. o. poprzez 

nastawy wstępne przygrzejnikowych zaworów termostatycznych. Regulacja stała 

ilościowa przy grzejnikach poprzez zawory termostatyczne. 

Zaprojektowano grzejniki płytowe kompaktowe profilowane. Na zaworach 

termostatycznych z nastawą wstępną należy zamontować głowice termostatyczne cieczowe 

podwójnej regulacji. 
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Nastawy wszystkich zaworów należy wykonać dopiero po wykonaniu prób szczelności 

instalacji centralnego ogrzewania. 

 Odpowietrzenie instalacji według normy PN-91/B-02420. Stosować zawory 

odpowietrzające montowane standardowo na grzejnikach, automatyczne zawory 

odpowietrzające z kulowymi zaworami odcinającymi w najwyższych punktach instalacji. 

 Odwodnienie przez kurki spustowe lub korki spustowe na grzejnikach lub armaturę 

spustową. 

 W celu zrównoważenia ciśnienia dla projektowanej instalacji zaprojektowano 

przelotowe zawory regulacyjne o figurze skośnej z zaworami pomiarowymi, montowane 

na powrocie – wg części rysunkowej.  

Instalacja zabezpieczona jest przed wzrostem ciśnienia za pomocą istniejącego 

naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczeństwa - lokalizacja w węźle cieplnym, poza 

zakresem opracowania. 

Na odejściach na poszczególne kondygnacje zaprojektowano ciepłomierze 

zlokalizowane w szachcie instalacyjnym, wg części rysunkowej.  

Ponadto, w celu dokładnego rozliczenia kosztów ciepła poszczególnych najemców, 

należy zastosować elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania montowane na 

grzejnikach. 

3.1.8 Izolacja termiczna 

 

Izolacja cieplna przewodów i armatury wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

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

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. 

z późniejszymi zmianami). 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 

(materiał 0,035 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 

 

 Przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
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skrzyżowania przewodów 

5 

 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 

ułożone w komponentach budowlanych 

między ogrzewanymi pomieszczeniami 

różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

 

6  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

 

3.1.9 Przejścia p. poż instalacji c. o.  

 

  

 Wszelkie przepusty instalacji c.o. w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 

(ściany, stropy) powinny mieć klasę odporności ogniowej EI elementu przez który 

przechodzą, natomiast w przypadku elementów wydzielających pomieszczenia zamknięte, 

jak wyżej, jeżeli średnica przepustu przekracza 0,04 m. Dla rur stalowych stosować masy 

uszczelniające, dla rur tworzywowych stosować kołnierze ognioochronne. Szczegółowe 

wytyczne montażu (wykonania) przepustów wg wskazań producenta. Szczegółową 

lokalizację przepustów pokazano w części graficznej projektu. 

 Wszelkie zastosowane przejścia p poż. winny posiadać aktualne Aprobaty 

Techniczne oraz Certyfikaty i Deklaracje zgodności. 

 

3.1.10 Płukanie instalacji i próby 

 

 Po zmontowaniu instalacji c.o., przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem 

izolacji cieplnej należy wykonać badania szczelności. Powinny być one wykonane wodą 

zimną. Próba szczelności musi być przeprowadzona zgodnie  

z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Po wykonaniu 

próby szczelności, należy instalację przepłukać dwukrotnie wodą.  

 Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej poniżej 0°C. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed wykonaniem 

wylewki w posadzce, przed pomalowaniem elementów instalacji. Jeżeli harmonogram 

robót budowlanych wymaga zakrycia posadzki przed całkowitym zakończeniem montażu, 

wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji. Przed 

przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie 
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skutecznie przepłukać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. Płukanie prowadzić do 

momentu, aż stężenie zanieczyszczeń będzie mniejsze niż 5,0 mg/dm3. Niezwłocznie po 

zakończeniu płukania należy instalację napełnić odpowiednio uzdatnioną wodą. Na 24 

godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania 

szczelności, instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W 

tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz 

skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławić zaworów i innych przy ciśnieniu 

statycznym słupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania 

szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej 

podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, 

zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy 

(średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie  

o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 

bar dla ciśnienia próbnego 6 bar. Ciśnienie próbne powinno być wyższe od ciśnienia 

roboczego o 2 bary. Próbę szczelności na zimno przeprowadzić pod ciśnieniem 6,0 bar. 

 Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych 

usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji i po 

przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej. Próbę szczelności zładu na 

gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy 

najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie 

gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 3 doby. Podczas próby 

szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, 

armatury itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną ewentualnych kompensatorów; 

wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się 

za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 

ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń. W celu zapewnienia 

maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy po próbie szczelności na gorąco 

zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację 

taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3 

dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% jego 

pojemności. 
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 Po zakończeniu prób instalację należy zaizolować termicznie, a w miejscach 

przewidzianych projektem zakryć. 

3.2 Instalacja wodociągowa 

 

Istniejąca instalacja wodociągowa wykonana jest z rur stalowych czarnych łączonych 

przez spawanie. Odbiornikami są zlewozmywaki, umywalki, miski ustępowe oraz natryski. 

Źródłem ciepłej wody jest istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu węzła 

cieplnego na poziomie piwnic – do wymiany poza zakresem opracowania. 

Ze względu na zły stan instalacji projektuje się wymianę rurociągów z 

dopasowaniem nowoprojektowanych układów do pracy z nowym źródłem ciepła oraz do 

nowej aranżacji budynku.  

Modernizacja instalacji wodociągowej obejmuje: 

- wymianę rurociągów rozprowadzających, pionów oraz przewodów rozprowadzających  

- montaż cyrkulacyjnych zaworów termostatycznych i odcinających.  

3.2.1 Opis stanu istniejącego 

Obiekt zasilany jest z przyłącza wodociągowego. Wodomierz główny znajduje się 

w studni wodomierzowej poza budynkiem. Ciepła woda produkowana jest za pomocą 

węzła cieplnego, zlokalizowanego na poziomie piwnicy budynku. Projekt modernizacji 

węzła cieplnego poza zakresem opracowania. Dostawa ciepłej wody realizowana jest  za 

pomocą istniejącej instalacji wodociągowej. Całość instalacji wykonana jest z rur 

stalowych ocynkowanych bez szwu.  

 

3.2.2 Demontaż instalacji wodociągowej  

 

Przed modernizacją instalacji należy wykonać demontaż: 

- instalacji wodociągowej 

- instalacji hydrantowej wraz z hydrantami wewnętrznymi, 

- urządzeń podlegających wymianie; 

 

 W zakresie robót rozbiórkowych należy zdemontować wskazane w projekcie 

wykonawczym rurociągi instalacji wody zimnej i ciepłej oraz urządzenia. Zdemontowane 

materiały i gruz należy wynieść z pomieszczeń oraz miejsc rozbiórkowych, a następnie 
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wywieźć, z zachowaniem przepisów BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz 

wywieźć na składowisko śmieci. 

UWAGA 

W trakcie wykonywania robót należy dokonać oceny stanu rurociągów istniejących oraz 

ich izolacji i zdecydować, czy nie należy ich wymienić, mimo iż nie są oznaczone w 

projekcie wykonawczym jako do demontażu.  

 

W celu zapewniania ciągłości pracy instalacji hydrantowej, rurociągi instalacji 

hydrantowej oraz istniejące hydranty należy zdemontować po wykonaniu nowej 

instalacji hydrantowej. 

 

3.2.3 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji  

 

 Zaprojektowano instalację wody użytkowej, która doprowadza wodę do punktów 

czerpalnych oraz do hydrantów. Źródłem ciepłej wody będzie nowy węzeł cieplny- poza 

niniejszym opracowaniem. Zapotrzebowanie mocy na ciepłą wodę użytkową wynosi ok. 

10,86 kW. 

Za zestawem wodomierzowym, w budynku zaprojektowano rozdzielenie instalacji 

wodociągowej na cele użytkowe oraz na cele p.poż. W miejscu rozdziału instalacji 

wodociągowej na użytkową i hydrantową na wejściu instalacji użytkowej należy 

zamontować zawór pierwszeństwa wraz z armaturą odcinającą i filtrem. Na instalacji 

hydrantowej zamontować zawór antyskażeniowy typu EA. Zawór antyskażeniowy oraz 

zawór pierwszeństwa wraz z armaturą należy obudować i zapewnić dostęp poprzez 

drzwiczki rewizyjne z zamkiem. 

Opomiarowanie wody za pomocą istniejącego wodomierza głównego – w studni 

wodomierzowej poza budynkiem.  

 

UWAGA 

W trakcie wykonywania robót należy sprawdzić lokalizację wejścia wody zimnej do 

budynku i dostosować instalację do jego lokalizacji.  

 

Zaprojektowano piony wodociągowe oraz podejścia do punktów czerpalnych a także 

główne poziomy instalacji wodociągowej - zgodnie z częścią rysunkową.   
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Zaprojektowano opomiarowanie poszczególnych lokali poprzez zamontowanie 

wodomierzy wody zimnej i ciepłej na każdej kondygnacji, w miejscu wyznaczonym w 

części rysunkowej projektu. Opomiarowanie należy obudować szachtem z zapewnionym 

dostępem poprzez drzwiczki rewizyjne, zamykana za zamek. 

Zaprojektowano instalację ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. Cyrkulację 

prowadzić obok c.w.u. – zgodnie z częścią rysunkową. Na pionach oraz na odgałęzieniach 

instalacji cyrkulacji zaprojektowano cyrkulacyjne zawory termostatyczne – w celu 

zrównoważenia instalacji. W pomieszczeniu węzła zaprojektowano pompę cyrkulacyjną.  

Przewody instalacji zaprojektowano z rur polipropylenowych PN16 SDR7,4 

łączonych poprzez polifuzyjne zgrzewanie mufowe.  

Kompensacja przewodów poziomych układem samokompensacyjnym. Przejścia rur 

przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50. 

Montaż armatury wykonać wg części rysunkowej oraz zgodnie DTR armatury. 

 

3.2.4 Instalacja hydrantowa 

 

Budynek podzielono na strefy ppoż. w następujący sposób: 

- każda kondygnacja stanowi oddzielną strefę ppoż. 

- klatki schodowe stanowią oddzielne strefy ppoż. 

- w piwnicy oddzielne strefy ppoż. stanowią pomieszczenia techniczne, pomieszczenie 

węzła cieplnego, część użytkowa. 

 

Instalacja hydrantowa będzie doprowadzała wodę do nowoprojektowanych hydrantów 

DN25 oraz DN52. Lokalizacja hydrantów zgodnie z częścią rysunkową.  

Dla zabezpieczenia instalacji wodociągowej  przed wtórnym zanieczyszczeniem na 

przewodzie zasilającym hydrant zaprojektowano izolator przepływów zwrotnych (zawór 

antyskażeniowy) klasy EA. 

Nową instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych 

łączonych na łączniki ocynkowane, wg PN-82/H-74200 łączonych na gwint. 

Szafkę hydrantową montować tak, aby zawór hydrantowy znajdował się na wysokości 

1,35 m od wykończonej posadzki. 

Zaprojektowano hydranty DN25 o wydajności 1 l/s oraz hydranty DN52 o wydajności 

2,5l. Zasięg hydrantów wewnętrznych pokrywa całość kondygnacji. 
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Podczas poboru normatywnej ilości wody ciśnienie na zaworze hydrantowym, 

położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, nie mogą być 

mniejsze niż 0,2 MPa (PN-B-02865).  

Przyjęto jednoczesność działania dwóch zaworów hydrantowych.  

W celu zapewnienia przepływu wody w instalacji hydrantowej zaleca się montaż 

zaworów czerpalnych przy hydrantach, wyposażonych w zamknięcie na klucz patentowy, 

z których wodę należy wykorzystać do mycia posadzki. 

 

3.2.5 Montaż instalacji wodociągowej 

 

Przewody zainstalować w taki sposób aby umożliwić ich grawitacyjne opróżnianie. 

Poziome odcinki instalacji wodociągowej układać ze spadkiem min. 0,3% w kierunku 

miejsc odwodnień.  

W trakcie montażu rurociągów należy pozostawić dostateczny odstęp dla izolacji. 

Wszystkie główne przewody rozdzielcze i przewody odgałęźne muszą być oznakowane 

strzałkami informacyjnymi. 

W miejscach przejść przez przegrody powinny być osadzone tuleje przelotowe 

(z uwzględnieniem wymogów zabezpieczeń ochronnych p. poż.), przy czym w miejscach 

tych nie może być połączeń stałych. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być 

wypełniona materiałem trwale plastycznym. 

W przypadku przechodzenia przez przegrody p. poż. wykonać przejścia i 

uszczelnienia materiałem o właściwościach zgodnym z materiałem, z którego wykonana 

jest ściana (atest p. poż.): 

a) rury zostaną zamocowane przy użyciu obejm z przekładkami z materiałów 

elastycznych, 

b) rury przeznaczone do zabudowania będą chronione przed zgnieceniem przy 

wylewaniu betonu, 

c) zapewnić właściwe podpory rurociągów, jak również ich prowadzenie 

i zamocowywanie, 

d) podpory muszą ograniczać do minimum rozprzestrzenianie hałasu (stosować 

elastyczne pierścienie dla obejm, osłony, itp.). 
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Rurociągi układać: 

• poziomy: pod stropem, 

• piony w szachtach instalacyjnych, 

• podejścia na ścianach działowych wykonać jako kryte (w bruzdach lub w 

zabudowie), 

• na podejściach do pionów zawory odcinające kulowe. 

 

Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowej: 

 Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji 

cieplnej od, ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 

• dla przewodów średnicy 25mm – 3 cm, 

• dla przewodów średnicy 32-50 mm – 5 cm, 

• dla przewodów średnicy 65-80 mm – 7 cm, 

• dla przewodów średnicy 100 mm – 10 cm. 

 

Przewody pionowe instalacji wodociągowej należy prowadzić tak, aby maksymalne 

odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.  

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów wodociągowych powyżej instalacji 

elektrycznej. Min. odległość przewodów wodociągowych od instalacji elektrycznych 

powinna wynosić 0,1 m. 

 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to 

z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.  

 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 

swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.  

 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji 

wodociągowej wody ciepłej i zimnej 

Wymagany rozstaw podparć wynosi: 

Średnica (mm) Poziomo (m) Pionowo (m) 

DN 15, DN20 1,5 2,0 
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DN 25 2,2 2,9 

DN 32 2,6 3,4 

DN 40 3,0 3,9 

DN 50 3,5 4,6 

DN 65 3,8 4,9 

DN 80 4,0 5,2 

DN 100 4,5 5,9 

 

3.2.6 Izolacje 

 

Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja 

cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na 

powierzchniach zanieczyszczonych. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.  

 

Izolacja termiczna woda zimnej: 

- poziomy w części piwnicznej - otuliny z twardej pianki poliuretanowej z płaszczem PVC 

o grubości 50 mm,  

- piony – izolacja z twardej pianki PE o grubości min 20mm 

- podejścia do przyborów – izolacja z miękkiej pianki PE o grubości min 9mm 

 

Izolacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej: 

Izolacja cieplna przewodów i armatury ciepłej wody wg ROZPORZĄDZENIA 

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 

czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami). 
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Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 

(materiał 0,035 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 

 

 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania 

przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

 

5 

 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 

ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

 

 

3.2.7  Zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów 

instalacji wodociągowej 

 

 Wszelkie przepusty instalacji wodociągowej w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego (ściany, stropy) powinny mieć klasę odporności ogniowej EI elementu 

przez który przechodzą, natomiast w przypadku elementów wydzielających pomieszczenia 

zamknięte, jak wyżej, jeżeli średnica przepustu przekracza 0,04 m. Dla rur stalowych 

stosować masy uszczelniające, natomiast dla rur polipropylenowych stosować kołnierze 

ognioochronne. Szczegółowe wytyczne montażu (wykonania) przepustów wg wskazań 

producenta. Szczegółową lokalizację przepustów pokazano w części graficznej projektu. 

 Wszelkie zastosowane przejścia p poż. winny posiadać aktualne Aprobaty 

Techniczne oraz Certyfikaty i Deklaracje zgodności. 

 

3.2.8 Badania szczelności i odbiór techniczny 

 

Próby szczelności instalacji z rur stalowych 
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Przed przystąpieniem do prób ciśnieniowych instalacji z rur stalowych zaleca się 

wykonanie dwukrotne płukanie instalacji. Czynność tę należy wykonać przy dodatniej 

temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być 

przemarznięty. 

Po napełnieniu instalacji wodą zimna i odpowietrzeniu należy dokonać starannego 

przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenia i 

czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. Co najmniej trzy 

godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama. Badanie 

szczelności należy wykonać zgodnie z WTWiO instalacji wodociągowych. 

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa lub 1,5-

krotnej wielkości ciśnienia roboczego. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie 

próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego 

tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 

minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. 

Nie mogą wystąpić żądne nieszczelności. 

Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby 

głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, 

nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. 

 

Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając 

instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55oC. Obserwuje się przy tym 

zmiany wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów zachowanie uchwytów na instalacji. 

Instalacji w czasie próby nie może wykazywać roszenia. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia co 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym 

punkcie instalacji. 

 

Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez 

Inwestora i Wykonawcę. 

Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury 

strumienia wypływającej wody. Dla instalacji ciepłej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, 

pomiar temperatury należy powtórzyć po 4 h. 
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Próby szczelności instalacji z rur polipropylenowych 

 

Po zakończeniu montażu instalację wodociągową w systemie rur 

polipropylenowych należy poddać próbie ciśnieniowej. Należy ją wykonać przed zalaniem 

przewodów szlichtą, zakryciem bruzd i kanałów. Próbę szczelności przeprowadzać wodą. 

Jeśli brak sprzyjających warunków na przeprowadzenie próby wodnej (np. niskie 

temperatury), próbę można dokonać sprężonym powietrzem. 

Przed wykonaniem ciśnieniowej próby wodnej należy: 

• odłączyć armaturę i urządzenia, które mogłyby zakłócić przebieg badania (np. 

naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa) lub mogłyby ulec uszkodzeniu, 

• dokładnie przepłukać instalację, 

• napełnić czystą wodą i dokładnie odpowietrzyć, 

• ustabilizować temperaturę wody w stosunku do temperatury otoczenia. 

Do badania należy używać manometru tarczowego o zakresie większym o 50 % od 

ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. Manometr powinien być zamontowany 

w najniższym punkcie instalacji. Temperatura otoczenia badanej instalacji nie powinna 

ulegać zmianie. 

 

Wartość ciśnienia próbnego p.pr. [bar]: 

• instalacje wodociągowe: prób ×1,5 lecz nie mniej niż 10 bar, 

 

Próba wstępna: 

• czas trwania próby [min] 60 (w tym w pierwszej połowie 3-krotnie co 10 min 

podnosić ciśnienie próbne do pierwotnej wartości), 

• dopuszczalny spadek ciśnienia [bar]: 0,6, 

• warunki uznania próby: brak roszenia i przecieków. 

 

Próba główna: 

 

• czas trwania próby [min]:120, 

• dopuszczalny spadek ciśnienia [bar]: 0,2, 

• warunki uznania próby: brak roszenia i przecieków. 
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Po zakończeniu badania szczelności należy sporządzić protokół, który zawiera 

wielkość ciśnienia próbnego, przebieg próby zgodnie z procedurą wraz z wartościami 

spadków ciśnienia oraz stwierdzenie o pozytywnym (lub negatywnym) wyniku próby.  

 

Płukanie instalacji 

 

Płukanie instalacji wodociągowych ma na celu usunięcie zanieczyszczeń 

montażowych, w szczególności pozostałości po materiałach uszczelniających w miejscach 

połączeń, jak również skrawków materiału po dokonywanym gwintowaniu rur . 

Jednocześnie płukanie w dużej mierze przyczynia się do zapewnienia odpowiednich 

warunków higienicznych wody pitnej. Płukanie należy prowadzić silnym strumieniem 

wody filtrowanej, przy najwyższym ciśnieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy 

całkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach. Najbardziej skuteczne jest płukanie 

odcinkowe instalacji, po którym należy przeprowadzić płukanie całej instalacji. 

Po przeprowadzeniu płukania należy pozostawić instalację wypełnioną wodą na 

całym przekroju rur. Częściowe wypełnienie przewodów wodą w okresie od odbioru do 

rzeczywistego jej uruchomienia musi być wykluczone, ponieważ na styku trzech faz tj. 

materiał rury, woda i powietrze występuje zagrożenie korozyjne. W przypadku 

konieczności opróżnienia instalacji zaleca się przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. 

Osuszona instalacja powinna być zamknięta. 

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Zaprojektowano wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającą ścieki 

do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie 

grawitacyjnie. Rzędne istniejącej kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić na budowie i 

dostosować rzędne włączenia projektowanej instalacji K.S.  

Piony instalacji sanitarnej wykonać co najmniej jako Ø110 z rur PVC SN4. Piony 

kanalizacji sanitarnej prowadzić w szachtach instalacyjnych lub w zabudowie. Podejścia 

do przyborów prowadzić w ściankach działowych i warstwach posadzkowych.  

 

Instalację kanalizacji sanitarnej wyposażyć w: 

• odpowietrzenie pionów rurami wywiewnymi Ø160 wyprowadzonymi ponad dach, 

• czyszczaki. 

Maksymalny rozstaw czyszczaków: 
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- co 15m dla rur od DN 100 do DN 150 

 

Piony na całej wysokości powinien mieć jednakową średnicę, nie mniejszą od 

największej średnicy podejścia do tego pionu. Podejścia i przewody odpływowe powinny 

być prowadzone ze spadkami.  

Przewody prowadzone po ścianach należy mocować za pomocą uchwytów 

(podpory stałe) lub wsporników albo wieszaków (podpory przesuwne) z elastycznymi 

podkładkami. Rozstaw podpór dla przewodów poziomych powinien wynosić dla rur z 

PVC do 1,25m.  

Przejścia przewodów przez ściany lub stropy wymagają zastosowania tulei 

ochronnych wypełnionych materiałem  uszczelniającym plastycznym o tej samej 

odporności ogniowej co przegroda. Średnica wewnętrzna tulei ochronnej powinna być 

większa o około 5 cm od DN przewodu. Przejścia przez stropy przewodów z PVC 

wymagają zastosowania tulei ochronnej wystającej około 3 cm powyżej podłogi. W tulei 

ochronnej nie powinno znajdować się złącze przewodu.  

Uwaga 

Sprawdzić lokalizację wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynku i w razie 

konieczności dostosować rzędne projektowanej instalacji do wyjścia k.s. z budynku.  

  

3.3.1 Przejścia p. poż. instalacji kanalizacyjnej 

 

 Wszelkie przepusty instalacji kanalizacyjnej w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego (ściany, stropy) powinny mieć klasę odporności ogniowej EI elementu 

przez który przechodzą, natomiast w przypadku elementów wydzielających pomieszczenia 

zamknięte, jak wyżej, jeżeli średnica przepustu przekracza 0,04 m.  

 Dla rur tworzywowych stosować kołnierze ognioochronne. Szczegółowe wytyczne 

montażu (wykonania) przepustów wg wskazań producenta. Szczegółową lokalizację 

przepustów pokazano w części graficznej projektu. 

 Wszelkie zastosowane przejścia p poż. winny posiadać aktualne Aprobaty 

Techniczne oraz Certyfikaty i Deklaracje zgodności. 
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4 Odbiory techniczne 

 

Odbiór techniczny – częściowy: 

powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji wod-kan, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót.  

W ramach odbioru częściowego należy: 

• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 

z projektem wykonawczym,  

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określanymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 

uzasadnienie konieczności odstępstwa.  

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym 

i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorowych.  

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 

z projektem powykonawczym 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określanymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 

uzasadnienie konieczności odstępstwa, 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,, sprawdzić protokoły odbiorów 

technicznych- częściowych,  

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

 

 Odbiór techniczny końcowy, kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 

wodociągowej do użytkowania lub stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

 

5 Wytyczne branżowe 

 

Przed przystąpieniem do montażu rurociągów instalacji wod.-kan. i c.o. należy: 

• uzgodnić kolejność prac z wykonawcami pozostałych instalacji, 
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• należy wykonać otwory w elementach konstrukcyjnych dla przeprowadzenia 

instalacji, 

• nie dopuszcza się wykonywania bruzd poziomych w ścianach żelbetowych oraz 

akustycznych na podejściach do armatury. 

• należy dostosować projektowane przewody do istniejących instalacji 

wodociągowej, kanalizacyjnej oraz c.o. 

 

 

6 Uwagi końcowe 

 

Całość wykonywanych robót winna być zgodna z: 

• Projektem, 

• Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano – 

Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, 

• Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych 

COBRTI INSTAL, 

• Obowiązującymi normami i przepisami, 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. „w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

(Dz. U. nr 75/2002, poz. 690) z późniejszymi zmianami, 

• Wytycznymi producentów materiałów i urządzeń. 

 Instalacje centralnego ogrzewania, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

dostosować do istniejących instalacji oraz aranżacji pomieszczeń. 
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III. OBLICZENIA 

 

Bilans mocy cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej 

 

Zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej 

  

      Ilość ciepłej wody dla celów bytowych obliczona została na podstawie normy PN-B-01706 

      

  

qdśr = U1*qc1+ U2*qc2 

   gdzie: 

     

qc1 =        7 dm3/d.j.n.  

– jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. - 

biura 

U1 = 25 os. – liczba pracowników  

qc2 = 30 dm3/d.j.n.  

– jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u., - 

usługi, gastronomia 

 
U1 = 40 os. – liczba pracowników 

    qdśr=1375 dm3/d   

      Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową 

 

      

  

qhśr = qdśr/τ  

   gdzie: 

     τ  18 h – czas użytkowania instalacji c.w.u. 

      
qhśr = 59,72 dm3/h   

 

  

   

 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową 

  

qhmax = qhśr *Nh 

   gdzie: 

     Nh – współczynnik godz. nierównomierności rozbioru wody 

      

  

Nh =3,50 

  

      

  

qhmax = 209,365 dm3/h     

      Zapotrzebowanie ciepła dla celów przygotowania c.w.u. 

 

      

  

Qc.w.u. = qhmax * Cw * ρ * (tc – tz) 

 

      gdzie: 

     Cw =  4,2 kJ/kg ºC – ciepło właściwe wody   

ρ = 0,986 kg/dm3 – gęstość wody  

 tc = 55 ºC – temperatura wody ciepłej  

tz =  10 ºC – temperatura wody zimnej 

  

Qc.w.u. = 10,86 kW 
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IV.  INFORMACJA BIOZ 

 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Nazwa i adres obiektu: 

 

Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, wewnętrzna instalacja wodociągowa i 

hydrantowa oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku usługowego przy Lipowej 1/al. 

Racławickie 2  w Lublinie, dz. nr ewid. 12/1, ark. 3, obr. 41. 

 

 

Inwestor:         

Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Różana 1/2A 

20-538 Lublin 

 

Informację opracował: 

mgr inż. Konrad Jurycki 

ul. Stokrotki 1/27 

Lublin 
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Cel opracowania 

 

 Celem niniejszego opracowania jest określenie przewidywanych zagrożeń 

związanych z realizacją projektu instalacji wewnętrznych: budynku usługowego przy 

Lipowej 1/al. Racławickie 2  w Lublinie, dz. nr ewid. 12/1, ark. 3, obr. 41. 

 

Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego 

 

- organizacja placu budowy, 

- roboty – montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych, 

- uporządkowanie placu budowy. 

 

W ramach robót instalacyjnych należy wykonać: 

- demontaż i montaż grzejników, 

- demontaż i wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 

- demontaż i wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 

 

Elementy robót stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 

 

Podczas prowadzenia robót, mogą wystąpić poniżej przedstawione zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowia: 

- zagrożenia wynikające z używania narzędzi ręcznych i elektrycznych (pił, 

wiertarek, szlifierek, śrubokrętów, kluczy, zaciskarek) - możliwość urazów 

mechanicznych, otarć, skaleczeń; 

- zagrożenia wynikające z prac budowlanych (przekucia, wykucia) – możliwość 

urazów mechanicznych, otarć, skaleczeń; 

- zagrożenia wynikające z transportu ciężkich elementów wyposażenia - możliwość 

przygniecenia kończyn; 

- zagrożenia wynikające z prowadzenia prac na wysokości (montaż rur - możliwość 

upadku z rusztowania lub drabiny; 

- zagrożenia wynikające z prac przy podłączaniu elektrycznych urządzeń (narzędzi) - 

możliwość porażenia prądem elektrycznym. 

 

 

Szkolenie i instruktaż pracowników 

 

Każdy pracownik zatrudniony na budowie powinien mieć ważne świadectwo 

ukończenia okresowego szkolenia bhp oraz przejść na budowie szkolenie wstępne tzw. 

„instruktaż ogólny ”. Znajomość przepisów w zakresie bhp oraz świadomość 

potencjalnych zagrożeń ma bardzo istotny wpływ na zmniejszenie liczby wypadków na 

budowie. 

Instruktaż pracowników należy prowadzić przed przystąpieniem do robót 

budowlanych. W ramach instruktażu należy: 

 

- wskazać obiekty i miejsca szczególnie niebezpieczne; 

- omówić rodzaje zagrożeń; 

- omówić wymagane zabezpieczenia budowy ze szczegółowym wskazaniem miejsc 
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szczególnie niebezpiecznych; 

- wskazać bezpieczne sposoby wykonania robót oraz omówić obowiązujące w 

- tym zakresie przepisy bhp; 

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń; 

- wskazać środki ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, 

koniecznych do stosowania przez pracowników; 

- omówić organizację robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi, ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 

nadzoru. 

 

Środki organizacyjno - techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

W czasie prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub 

w ich sąsiedztwie należy zapewnić właściwą organizację robót i wyposażenie w środki 

techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom a także: 

- wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi; 

- przeprowadzić instruktaż pracowników; 

- wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej; 

- zapewnić łączność na terenie budowy; 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót)  oraz mistrz budowy, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

 Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 Wykonawca prac ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom niezbędny sprzęt 

ochrony osobistej jak: rękawice ochronne, okulary ochronne, ochronniki słuchu, odzież 

i obuwie robocze. 

 

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. 

 

Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

 

W związku z prowadzeniem prac w użytkowanym obiekcie, należy zachować 

szczególną ostrożność, gdyż w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych wszystkie media 

w obiekcie będą czynne. Przed wykonaniem prac należy zapoznać się z lokalizacją 

mediów, w tym celu należy zasięgnąć opinii Użytkownika obiektu. Przy wykonywaniu 
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robót materiałami lub metodami pracy powodującymi zagrożenie zdrowia dla 

wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów 

dotyczących ochrony zdrowia ludzi i mienia. 

 Teren budowy oznakować tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. 

Aby zapobiec niebezpieczeństwom nie tylko w strefach szczególnego zagrożenia, ale i na 

całej budowie, należy przede wszystkim stosować się do zasad bezpieczeństwa 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, a szczególnie 

zawartych w rozdziale 5, dotyczących miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz 

obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. (Ustawa z 

26.06.1974 r. Kodeks pracy). 

Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, sztuką budowlaną, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

 

 

Obowiązujące przepisy prawne uwzględnione w opracowaniu 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r 

Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w 

sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

( Dz. U. nr 62 poz.285 ). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w 

sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej ( 

Dz. U. Nr 62 poz. 287 ). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w 

sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby ( Dz. U. Nr 62 , poz. 288 ) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. NR 129 , poz. 

844 z późniejszymi zmianami ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 

Nr 47 poz. 401 ). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

techn. do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118 poz.). 
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V.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

S1 Sytuacja          skala 1:1000  

DC1-R1  Instalacja c.o. – demontaż - rzut piwnicy   skala 1:100 

DC2   Instalacja c.o. – demontaż - rzut parteru   skala 1:100 

DC3   Instalacja c.o. – demontaż - rzut 1 piętra   skala 1:100 

DC4   Instalacja c.o. – demontaż - rzut 2 piętra   skala 1:100 

DC5   Instalacja c.o. – demontaż - rzut 3 piętra   skala 1:100 

C1  Instalacja c.o. - rzut piwnicy     skala 1:100 

C2  Instalacja c.o. - rzut parteru     skala 1:100 

C3  Instalacja c.o. - rzut 1 piętra     skala 1:100 

C4  Instalacja c.o. - rzut 2 piętra     skala 1:100 

C5  Instalacja c.o. - rzut 3 piętra     skala 1:100 

C6  Instalacja c.o. - rozwinięcie     skala 1:100 

DWK1  Instalacja wod.-kan. – demontaż - rzut piwnicy  skala 1:100 

DWK2  Instalacja wod.-kan. – demontaż - rzut parteru  skala 1:100 

DWK3  Instalacja wod.-kan. – demontaż - rzut 1 piętra  skala 1:100 

DWK4  Instalacja wod.-kan. – demontaż - rzut 2 piętra  skala 1:100 

DWK5  Instalacja wod.-kan. – demontaż - rzut 3 piętra  skala 1:100 

WK1-R1 Instalacja wod.-kan. - rzut piwnicy    skala 1:100 

WK2-R1  Instalacja wod.-kan. - rzut parteru    skala 1:100 

WK3-R1  Instalacja wod.-kan. - rzut 1 piętra    skala 1:100 

WK4-R1  Instalacja wod.-kan. - rzut 2 piętra    skala 1:100 

WK5-R1 Instalacja wod.-kan. - rzut 3 piętra    skala 1:100 

WK6   Instalacja wodociągowa - rozwinięcie   skala 1:100 

WK7-R1 Instalacja hydrantowa - rozwinięcie    skala 1:100 

WK8  Instalacja kanalizacji sanitarnej - rozwinięcie  skala 1:100 

WK9-R1 Podział na strefy ppoż. – schemat      -  

 


