
OŚWIADCZENIE

           Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami/Dz. U. Nr 93/2004,

poz. 888/).

Oświadczam, że dokumentacja dotycząca:

BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI I

KLIMATYZACJI W MAUZOLEUM WALKI  I MĘCZEŃSTWA

 

Lokalizacja:

MAUZOLEUM WALKI  I MĘCZEŃSTWA

AL. SZUCHA 25 

00-240 WARSZAWA

Inwestor:

MAUZOLEUM WALKI  I MĘCZEŃSTWA

AL. SZUCHA 25 

00-240 WARSZAWA

została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć, a także posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia.

Dokumentacja jest kompletna pod względem celu któremu ma służyć.
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 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 1.1  PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

  Przedmiotem  inwestycji  jest   projekt  budowy  oraz  przebudowy  instalacji  wentylacji  i
klimatyzacji  w  Mauzoleum  Walki   i  Męczeństwa  przy  al.  Szucha  25   oddziału  Muzeum
Niepodległości w Warszawie – etap I dokumentacja.

 1.2  PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

- umowa pomiędzy Inwestorem i Projektantem zlecająca wykonanie projektu;
- mapa zasadnicza;
- inwentaryzacja,
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych  (wg  ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
- obowiązujące normy i wiedza techniczna.

 1.3  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa działka usytuowana jest w Warszawie przy Al. Szucha 25, 00-240 Warszawa,

dz.  nr  ew.  17,  obręb.  5-05-11.  Na  działce  zlokalizowany  jest  budynek  muzeum  objęty
opracowaniem. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. 
Do  działki  są  doprowadzone  przyłącza  wodociągowe,  telekomunikacyjne,  energetyczne,  kan.
sanitarnej i deszczowej.

 1.4  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zakres opracowania obejmuje wewnętrzną instalację wentylacji. Zagospodarowanie terenu
nie ulegnie zmianie. Prace będą prowadzone wewnątrz i na elewacji budynku.

 1.5  ZESTAWIENIE ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.  

 1.6  POZOSTAŁE DANE 

Teren na którym zaplanowano budowę jest wpisany do rejestru zabytków.
Teren nie znajduje się w obszarze objętym wpływem eksploatacji górniczej.
Teren nie znajduje się w obszarze objętym programem NATURA 2000.
Zakres  inwestycji  nie  zagraża  środowisku  i  nie  stanowi  zagrożenia  dla  higieny  i  zdrowia
użytkowników.

 1.7  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁWYANIA OBIEKTU

Wskazanie  przepisów  prawa,  w  oparciu  o  które  dokonano  określenia  obszaru  oddziaływania
obiektu;
Określenia obszaru oddziaływania inwestycji   dokonano na podstawie następujących przepisów
prawa:
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- ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
-  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Brak przepisów odrębnych nakazujących objęcie obszaru oddziaływania  działek innych niż objęta
opracowaniem.
Zasięg  obszaru  oddziaływania  obiektu  przedstawiony  w  formie  opisowej  lub  graficznej  albo
informację,  że obszar  oddziaływania obiektu mieści  się  w całości  na działce lub działkach,  na
których został zaprojektowany.
Obszar oddziaływania będzie obejmował jedynie teren działki  nr 17.
Projektowany obiekt nie wpłynie ujemnie na obiekty i  działki sąsiednie i  nie spowoduje zmiany
ukształtowania terenu.
Przedsięwzięcie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 
Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziaływania. 
Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Interesy osób trzecich nie będą naruszone. 
Projektowana inwestycja nie będzie  stanowiła  zagrożeń  dla  środowiska oraz higieny i  zdrowia
użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia. 
Projektowana inwestycja nie jest inwestycją uciążliwą dla terenów sąsiednich.
Emisja zanieczyszczeń będzie występować tylko w fazie budowy. Będzie ona jednak występować
w niewielkim stopniu i nie będzie miała istotnego wpływu na stan czystości atmosfery. 
Wpływ obiektu na glebę ograniczał się będzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.
Nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych.

Projektant:

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK 
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,

GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, 
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 
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3.7  Rysunek PZT
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 2 OPIS TECHNICZNY

 2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

• Umowa z inwestorem.

• Wizja lokalna.

• Założenia funkcjonalno-użytkowe.

• Aktualne normy i rozporządzenia 

 2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:
• instalację wentylacji,

• instalacje freonową,

• instalacje pompy ciepła,

UWAGA

Opracowanie nie obejmuje doprowadzenia energii elektrycznej do urządzeń.
Opracowanie nie obejmuje projektu automatyki.

 2.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ

Dane,  wymagania  i  ilości  wyszczególnione  choćby w jednym dokumencie  stanowiącym
część  dokumentacji  projektowej  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  były  w  całej
dokumentacji.  Wszystkie  roboty  i  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,
ustaleniami z Inwestorem a także z innymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uwzględnienia  przy  opracowywaniu  oferty  wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego,
jak  również  zobowiązany  jest  do  zawarcia  w  ofercie  wszystkich,  nieprzewidzianych  w
dokumentacji,  a  mających  zdaniem  Wykonawcy  wpływ  na  cenę  elementów,  koniecznych  do
poprawnego,  zgodnego  z  wiedzą  techniczną,  funkcjonowania  obiektu  i  pełnego  zrealizowania
zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym
w celu ich wyjaśnienia.

Wszystkie roboty i materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z
Zamawiającym, a także z innymi obowiązującymi przepisami.

Należy  uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów  oraz  przepisy  związane  i
obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestów,  certyfikatów,  instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia  nie
wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji,  a obowiązkowych do stosowania Wykonawca ma
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

 2.4 STANDARD

Użyte  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach  technicznych  nazwy  firm,  wyrobów
budowlanych czy technologii  należy traktować  w myśl  art.  29 ust.  3  ustawy "Prawo zamówień
publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób
konieczny  do  użycia.  Możliwe  jest  zastosowanie  innych  równoważnych  wyrobów budowlanych
i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art. 5 ust.
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Prawo  Budowlane,  ustawa  o  wyrobach  budowlanych)  oraz  pozwoli  na  zachowanie  standardu
i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach.
Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie
zostanie  obniżony  określony  w  projekcie  standard.  Wprowadzone  rozwiązania  techniczne
i  materiałowe  nie  mogą  pociągać  za  sobą  zwiększenia  kosztów  inwestycji  ani  zmieniać
zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora.

Jeżeli  zastosowane  rozwiązania  wiążą  się  z  koniecznością  wprowadzenia  zmian
w  dokumentacji,  strona  wnioskująca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  formalną  i  finansową  za
dokonanie  tych  zmian  w  projekcie,  w  tym  za  koordynację  międzybranżową  oraz  uzyskanie
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej
i prywatnej.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

 2.5 PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  zapozna  się  z  dokumentacją,  oceni  jej
czytelność,  spójność  (dokumentacja  rozumiana  jako  łączna  całość:  opis,  rysunki  opracowania
branżowe powiązane  z  robotami),  jej  wzajemne  skoordynowanie,  a  o  wszelkich  zauważonych
uwagach powiadomi Nadzór autorski.

Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji.

Wykonawca  nie  może  realizować  zauważonych  błędów  w  Dokumentacji  Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Pracownię Projektową.

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania
stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty będą prowadzone
zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów.

 2.6 INSTALACJE WEWNĘTRZNE

  4.6.1 INSTALACJA WENTYLACJI

Ze względu na istniejącą wilgoć w budynku oraz w celu dalszego umożliwienia zwiedzania
obiektu zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz z urządzenie
do osuszaczem powietrza.

W instalacji zaprojektowano tłumik akustyczny zabezpieczające pomieszczenia w budynku
przed hałasem z centrali wentylacyjnej.

Urządzenia  w  instalacji  zostały  zabezpieczone  przed  hałasem  poprzez  zastosowanie
przegubów elastycznych lub przekładek przeciwdrganiowych.

Łączenia przewodów wentylacyjnych wykonać przy użyciu podkładek elastycznych.
Ze względu na zabytkowy charakter budynku oraz ograniczenia techniczne wynikające z

funkcji obiektu, nie było możliwe zastosowanie odzysku ciepła. Ze względów na przepisy ppoż.
pomieszczenie z centralą  wentylacyjną  zostało wydzielone pożarowo (istniejące ściany REI120,
wymiana istniejących drzwi na drzwi ppoż  EI60), 
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Założenia projektowe

Obiekt położony jest w II strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w III strefie klimatycznej dla
okresu zimowego – wg normy PN-76/B-03240. 

Do obliczeń przyjęto parametry powietrza zewnętrznego:
Okres letni Temperatura suchego termometru °+30,0 C

Temperatura mokrego termometru °+21,0 C
Wilgotność względna powietrza 45%
Entalpia powietrza 60,7 kJ/kg (14,5 kcal/kg)
Zawartość wilgoci  11,9 g/kg

Okres zimowy Temperatura suchego termometru °-20,0 C
Temperatura mokrego termometru °-20,0 C
Wilgotność względna powietrza 100%
Entalpia powietrza -20,0 kJ/kg (-4,8 kcal/kg)
Zawartość wilgoci  0,8 g/kg

Bilans powietrza

Do doboru wymaganego strumienia objętości powietrza wentylacyjnego, w zależności od
charakteru  pomieszczeń,  wykorzystano  następujące  kryteria:  wymaganą  krotność  wymian
powietrza  w  pomieszczeniu,  minimum  higieniczne  powietrza  świeżego  przypadające  na  jedną
osobę, elementy wyposażenia sanitarnego. 

Ilość powietrza wentylacyjnego przy uwzględnieniu wymaganej krotności wymian:
V=n·Vp  [m3/h]

gdzie: Vp - kubatura pomieszczenia, [m3]
n - wymagana krotność wymian w pomieszczeniu, [h-1]

Ilość powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagań higienicznych dla człowieka:
V=n·Vi  [m3/h]

gdzie: Vi - ilość powietrza świeżego przypadająca na jedną osobę, [m3/h (osoba)]
n - ilość osób

Przyjęto wydatki powietrza: 

-  na osobę dorosłą 30 m3/h,
-  na dziecko 15m3/h,
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Praca podstawowa centrali wentylacyjnej z wydajnością V1=900 m3/h odpowiadającą 1 wym/h. Po
przekroczeniu  60%  wilgotności  względnej  powietrza  w  pomieszczeniach,  układ  wentylacyjny
wchodzi na drugi bieg  pracy tj.  wydajnością maksymalną centrali V2=1400 m3/h.

Elementy nawiewne 

Jako  element  nawiewny  zaprojektowano  2  kratki  nawiewne  umieszczone  w  hollu
wejściowym 10  cm nad  podłoga  (lokalizacja  kratkek  nie  koliduje  z  wyświetlanym obrazem na
ekranie).  Kolor  kratki  dobrać  w  kolorze  tła  ekranu.  Rozprowadzenie  powietrza  do  pozostałych
pomieszczeń poprzez nieszczelności oraz otwory wentylacyjne nad drzwiami do cel.

Jednostka nawiewna

Dobrano centralę wentylacyjną nawiewną, podwieszaną wyposażoną w:

− przepustnice

− zestaw filtrów klasy M5,

− nagrzewnice/chłodncie freonową,

− wentylator nawiewny,

− tłumik szumu

Wentylatory kanałowe

W celu poprawienia cyrkulacji powietrza w celach, zaprojektowano wentylatory kanałowe o
wydajności  100  m3/h  umieszczone  ok.  30  cm  od  drzwi  wejściowych  do  cel.  Przed  i  za
wentylatorem zamontować kanał o długości 20 cm i średnicy 100 mm. Zarówno wentylator jak i
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Nr pom. Nazwa strefy

PARTER
1 Biuro 16,05 40,9

1,1 900

2 Holl wejściowy 17,30 51,9
3 Korytarz 1 80,16 240,5
4 Korytarz 2 25,27 75,8
6 Sala pojedyncza 1 7,92 23,8
7 Sala pojedyncza 2 6,94 20,8
8 Sala pojedyncza 3/serwerownia 7,83 23,5
9 Sala pojedyncza 4 7,95 23,9
10 Sala pojedyncza 5 8,03 24,1
11 Sala pojedyncza 6 7,79 23,4
12 Sala pojedyncza 7 7,56 22,7
13 Sala pojedyncza 8 7,72 23,2
14 Sala pojedyncza 9 8,90 26,7
15 Sala pojedyncza 10 9,51 28,5
16 Pokój gestapowca 20,14 60,4
17 Sala zbiorowa 1 12,29 36,9
18 Sala zbiorowa 2 12,43 37,3
19 Sala zbiorowa 3 13,16 39,5
20 Sala zbiorowa 4 13,41 40,2

863,9

Powierzchnia 
[m2]

Kubatura 
[m3]

Ilość 
wymian 

[1/h]

Nawiew   
[m3/h]
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kanał  nawiewny  należy  wykonać  w  kolorze  białym  (kolor  sufitu  w  pomieszczeniu  gdzie  będą
montowane).

Jednostka wywiewna

Wyciąg  powietrza  z  pomieszczeń  objętych  opracowaniem  przewidziano  poprzez  klapę
nadmiarowo - upustową o ciśnieniu otwarcia 20 Pa. Urządzenie umieszczone we wnęce okiennej
za jednym z telewizorów. Lokalizacja zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Wyrzut  powietrza  z  pomieszczenia  poprzez  perforację  w  oknie.  Okno  do  wymiany  z
zachowaniem podziału stolarki okiennej  wykonane z tworzywa, szyba mleczna, prawe skrzydło
pełne, lewe perforowane 50%.

Czerpnie i wyrzutnie

Zaprojektowano  czerpnie  ścienną  zlokalizowaną  za  drzwiami  w  bramie  wejściowej  na
dziedziniec. Kratkę czerpni należy wykonać w kolorze elewacji.

Ze względu na zabytkowy charakter  obiektu nie jest  możliwe zamontowanie czerpni  na
wysokości 2m ponad terenem, czerpnię zamontować min. 0,3 m ponad terenem. 

Wyrzutnię powietrza zaprojektowano w oknie z wyrzutem powietrza na dziedziniec. 
Konstrukcja  czerpni  i  wyrzutni  powinna  zabezpieczać  instalacje  wentylacyjne  przed

wpływem czynników atmosferycznych (np. stosowanie żaluzji, daszków).
Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni zabezpieczyć przed przedostaniem się drobnych gryzoni,

ptaków, liści, itp.

Sterowanie urządzeniami wentylacyjnymi

Sterowanie  i  automatyka  wentylacji  mają  zapewniać,  na  podstawie  informacji  o  temperaturze
powietrza zewnętrznego, nawiewanego i temperatury w pomieszczeniu:
- regulację wydajności powietrza.
Tryby pracy urządzeń wentylacyjnych zamieszczono w tabeli poniżej. 
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Urządzenie Tryb pracy

1 Centrala CN1 
2 Wentylator kanałowy W1 praca co 20 min – system A
3 Wentylator kanałowy W2 praca co 20 min – system A
4 Wentylator kanałowy W3 praca co 20 min – system A
5 Wentylator kanałowy W4 praca co 20 min – system A
6 Wentylator kanałowy W5 praca co 20 min – system A
7 Wentylator kanałowy W6 praca co 20 min – system B
8 Wentylator kanałowy W7 praca co 20 min – system B
9 Wentylator kanałowy W8 praca co 20 min – system B
10 Wentylator kanałowy W9 praca co 20 min – system B
11 Wentylator kanałowy W10 praca co 20 min – system B
12 Wentylator kanałowy W11 praca co 20 min – system C
13 Wentylator kanałowy W12 praca co 20 min – system C
14 Wentylator kanałowy W13 praca co 20 min – system C
15 Wentylator kanałowy W14 praca co 20 min – system C
16 Wentylator kanałowy W15 praca co 20 min – system C

L.p.
Wydajność 900m3/h. Rozpoczęcia pracy wentylatora 1h 

przed godzinami otwarcia obiektu, zakończenie 2h po 
zakończeniu pracy obiektu
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Praca podstawowa centrali  wentylacyjnej  z wydajnością  900 m3/h odpowiadającą  1  wym/h.  Po
przekroczeniu  wilgotnosci  względnej  w  pomieszczeniach  60%  praca  na  drugim  biegu  z
wydajnością maksymalną centrali. Czujnik wilgotności umieszczony zgodnie z częścią graficzn
Wentylatory  kanałowe  również  rozpoczynają  prace  1h  przed  godzinami  otwarcia  obiektu,
zakończenie 2h po zakończeniu pracy obiektu.

Klasa szczelności

Urządzenia i przewody wentylacyjne projektuje się w klasie szczelności B.

Kanały i kształtki ze stali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje się kanały wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanały
wykonać  i  zmontować  w  klasie  szczelności  zgodnie  z  normą  PN-EN  12237:2005  i  PN-EN
1507:2007. Grubości blach na kanały przyjmować  tak, aby przewody poddane działaniu różnicy
założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych
ugięć przewodów między podporami.
Minimalne grubości ścian kanałów wynoszą:
Kanały okrągłe:
- O100÷ O125 – 0,50 mm,
- O160÷ O250 – 0,60 mm,
- O280÷ O710 – 0,75 mm,
- Powyżej O710 – 1,00 mm.
Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku):
- do 750 mm – 0,75 mm,
- powyżej 750 do 1400 mm – 0,9 mm,
- powyżej 1400 mm – 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia  będą  zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i  profile
wzmacniające  zespawane  ze  sobą  po  zewnętrznym obwodzie  kanałów.  Elementy  przejściowe
mają  mieć  kąt  maksymalnie  30°  w celu  uniknięcia  turbulencji.  Zmiany kierunku i  odgałęzienia
wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 100 [mm].
Przewody  i  kształtki  muszą  mieć  powierzchnię  gładką,  bez  wgnieceń  i  uszkodzeń  powłoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.

Kanały  okrągłe  elastyczne  projektuje  się  jako  wykonane  ze  spiralnie  zwijanej  taśmy
aluminiowej łączonej na potrójny zamek zakładkowy.

Kanały  powietrzne  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-B-76001:  1996  w  klasie
szczelności. Połączenia elementów instalacji wentylacyjnej należy wykonać przez:
- zastosowanie kołnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zacisków do obrzeży tzw. „C” –
dla kanałów o przekroju prostokątnym; 
- zastosowanie kształtek kołnierzowych z uszczelką wargową – dla kanałów o przekroju okrągłym.
Jako  elementy  nawiewne  oraz  wywiewne  zastosowano  kratki  wentylacyjne,  wyposażone
w regulowane kierownice i przepustnice.

UWAGA

Wszystkie  centrale  i  rekuperatory  należy  połączyć  z  instalacją  w  sposób  elastyczny
uniemożliwiający przenoszenie drgań od urządzeń na instalacje.
Kanały okrągłe należy wyposażyć w silikonowe uszczelki.
Kanały prostokątne należy łączyć z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.
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Otwory rewizyjne

Wszystkie  kanały  wentylacyjne  zostaną  wyposażone  w  otwory  rewizyjne  umożliwiające
czyszczenie  oraz  okresową  dezynfekcję  kanałów.  Odległość  maksymalna  otworów rewizyjnych
wynika z zasięgu urządzeń czyszczących (wałek giętki ze szczotką obrotową lub samobieżny robot
czyszczący) i wynosi max 30 m.
Otwory rewizyjne mają umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także
urządzeń  i  elementów instalacji,  jeśli  konstrukcja tych urządzeń  i  elementów nie umożliwia ich
czyszczenia  w  inny  sposób.  Wielkość  i  lokalizacje  otworów  należy  dopasować  do  przyjętej
technologii, które będą dostępne także po zakończeniu inwestycji.

Wykonanie otworów rewizyjnych nie może obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów,
jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.

Elementy  usztywniające  i  inne  elementy  wyposażenia  przewodów  powinny  być  tak
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.

Elementy  usztywniające  wewnątrz  przewodów o  przekroju  prostokątnym  powinny  mieć
opływowe  kształty,  najlepiej  o  przekroju  kołowym.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  taśm
perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.

Nie stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach
rewizyjnych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie
większym niż 45º, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna
być większa niż 10 m.
UWAGA

W dokumentacji powykonawczej należy wskazać lokalizacje rewizji.
Rewizje umieścić w miejscu łatwo dostępnym.

Wykonanie i montaż

Podwieszenie  instalacji  wentylacyjnej  do  elementów  konstrukcyjnych  budynku  należy
wykonać  za  pomocą  wsporników  stalowych  i  taśmy  perforowanej  stalowej.  Obciążenie
konstrukcyjne przekazać do branży budowlanej.
Obejmy przytwierdzane są  do elementów konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych
galwanicznie prętów gwintowanych i tulei wkrętów  kotwiących.

Połączenia kanałów wentylacyjnych wykonać  zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.
Zastosowane  połączenia  elastyczne  powinny  zapewniać  szczelność  połączenia  odpowiadającą
przyjętej klasie szczelności instalacji.
W celu uszczelnienia połączeń kanałów okrągłych, zaleca się stosowanie taśmy aluminiowej na
kleju  akrylowym o grubości  0,03  mm i  szerokości  10  cm.  W miejscach  przyłączania  kanałów
elastycznych zaleca się wykorzystanie taśm zaciskowych z zaciskami.Podczas montażu instalacji
należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  warunki  gwarancyjne  poszczególnych  urządzeń
zabezpieczając je przed ewentualnymi uszkodzeniami.
Sposób zabudowy urządzeń oraz instalacji musi gwarantować możliwość wykonania koniecznych
czynności serwisowych w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia i instalacji.

Instalacje  wewnątrz  budynku  mocować  do  ścian  i  stropów  przy  pomocy  systemu
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kształtowników stalowych, prętów gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu
w systemie Walraven. Rodzaj kotew dobrać odpowiednio do materiału podłoża.

Próba ciśnienia

Próba ciśnienia polega na sprawdzeniu szczelności kanałów wentylacyjnych.  Badanie to
polega  na  zaślepieniu  końców  badanego  odcinka  instalacji  wentylacyjnej  i  utrzymaniu  w  tym
odcinku  określonego  nadciśnienia  lub  podciśnienia,  za  pomocą  urządzenia  zawierającego
wentylator o regulowanej wydajności, oraz kryzę pomiarową.
Wartości ciśnień stosowanych podczas prób określają normy:
PN-EN 12237:2005P [15] – w przypadku przewodów i kształtek okrągłych i PN-EN 1507:2007P
[24]  –  dla  przewodów prostokątnych oraz PN-EN 13779:2008P [21]  – bez podziału  na kształt
przekroju przewodu. 
Podczas  próby  mierzone  są  przecieki  powietrza,  który  nastęnie  porównuje  się  z  wartościami
granicznymi wskaźnika nieszcelności.

Klasy szczelności
porzewodów

Wartości graniczne ciśnienia
statycznego ps [Pa]

Wartości graniczne wskaźnika
nieszczelności [m3/(s•m2)]

nadciśninie podciśninie

A 500 500 0,027•ptest•10-3

B 1000 750 0,009•ptest•10-3

C 2000 750 0,003•ptest•10-3

D 2000 750 0,001•ptest•10-3

Jeżeli  przeciek  powietrza  przekroczy  wartość  dopuszczalną,  zaleca  się  rozszerzenie
badania  na  dodatkową,  równą  procentowo  poprzednio  badanej  część  całkowitego  pola  sieci
przewodów.  Jeżeli  przeciek  powietrza  wciąż  przekracza  wartość  dopuszczalną,  zaleca  się
przeprowadzenie badania całej sieci.

  4.6.2 POWIETRZNA POMPA CIEPŁA

Urządzaniem służącym do  odzysku  ciepła  będzie  powietrzna   pompa  ciepła  typu  Split
zlokalizowana na elewacji budynku. Urządzenie będzie odpowiedzialne za dogrzanie/odchłodzenie
świeżego powietrza.

Instalacja freonowa – zastosowane materiały i sposób prowadzenia

Instalację  należy  wykonać  z  rur  miedzianych  przeznaczonych  do  instalacji  freonowych
zgodnych z EN 12 735-1 łączonych na lut twardy w osłonie gazów obojętnych (np. osłonie azotu).
Należy  stosować  rury  o   bardzo wysokim stopniu  czystości  wnętrza  i  stanie  zupełnego  braku
wilgoci.  Takie  wymogi  powodują  konieczność  każdorazowego  korkowania  końców  rur,  aby
zapobiec dostępowi zanieczyszczeń czy też wilgoci.

Rury będą mocowane przy pomocy systemowych zawiesin pojedynczych lub podwójnych.
Instalację  zamontować  tak,  aby  były  one  oddalone  od  siebie  na  odległość   umożliwiającą
ewentualny  demontaż   i  założenie  nowej  izolacji  cieplnej  w  razie  jej  uszkodzenia.  Do  izolacji
termicznej rur zastosować otuliny na bazie kauczuku syntetycznego o grubości 13 mm. Miejsca, w
których była lutowana instalacja miedziana,  pozostawić  niezaizolowane do momentu wykonania
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prób szczelności.
W wypadku konieczności prowadzenia odcinka dłuższego niż 6m w linii prostej musi być

zastosowana kompensacja dla umożliwienia swobodnego przyrostu długości rury bez powstania
naprężeń  niebezpiecznych  dla  materiału.  Należy  wykorzystać  naturalne  załamania  instalacji  w
budynku, zmianę kierunku ścian itp. W wypadku braku możliwości kompensacji naturalnej należy
instalację  zabezpieczyć  przez  gotowe  kompensatory  lub  wykonania   kompensacji  z  czterech
kolanek i odpowiedniej długości odcinków rur. Po  montażu,  w  czasie  uruchamiania  całej
instalacji, dobrze jest ją wypłukać usuwając wszelkie pozostałości stałe typu piasek czy wypalony
przy  lutowaniu  tlenek  oraz  inne  cząstki  stałe.  W  czasie  tego  procesu  usuwane  są  także
pozostałości pasty lutowniczej, której ewentualny nadmiar wpłynął na ścianki rury.
Nie układać rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu
odcinków uszkodzonych. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm poniżej
tynku na stropie.  Przestrzeń  między rurą  przewodu a tuleją  ochronną  powinna być  wypełniona
materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym
powstanie  w  niej  naprężeń  ścinających.  W tulei  ochronnej  nie  powinno  znajdować  się  żadne
połączenie rury przewodu. 

Instalacje prowadzić w kanale technicznym oraz podtynkowo.

 2.7 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

 Wszystkie  rurociągi  stalowe  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie.  Po  zabezpieczeniu
rurociągów antykorozyjnie,  przewody należy zaizolować  termicznie.  Izolacja cieplna przewodów
zasilających  i  powrotnych  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinna  spełniać  wymagania
określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).  

l.p Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna  grubość  izolacji

cieplnej  

(materiał 0,035 W/m*K)1)

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm

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

4 Średnica wewnętrzna  ponad 100mm 100mm

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

½ wymagań z poz. 1.4

6
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1,4, ułożone w
komponentach  budowlanych  między  ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników, 

½ wymagań z poz. 1.4

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm

8
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części
ogrzewanej budynku) 

40 mm 
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9
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części
nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10
Przewody  instalacji  wody  lodowej  prowadzone
wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z lp. 1-4 

11
Przewody  instalacji  wody  lodowej  prowadzone  na
zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z lp. 1-4 

Instalacje grzewcze, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji

Rury stalowe

(średnica we-

wnętrzna)

Rury wielowarstwowe

(średnica

wewnętrzna/zewnętrzna)

Grubość izolacji 

dla pomieszczeń
ogrzewanych

Grubość izolacji

dla pomieszczeń nieogrze-

wanych
DN DN/DZ , mm mm mm
15 16/12 13 20
20 20/16 13 20
25 26/20 20 30
32 32/26 20 38
40 40/33 20 44
50 50/42 25 50
65 63/54 38 69
80 75/58 50 75

100 110/86 60 110
Dla instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej zastosować izolację o grubości 9mm.

Instalacja wentylacji

Rodzaj instalacji

Grubość izolacji 

dla pomieszczeń ogrzewanych

[mm]

Grubość izolacji 

dla pomieszczeń nieogrzewanych

[mm]
Kanał czerpny 80 80

Kanał wyrzutowy 80 80
Kanał nawiewny 40 80
Kanał wywiewny 40 80

Całość  instalacji  należy wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania    i  Odbioru
Robót Budowlanych - cz. II”.
Wszystkie izolacje termiczne należy wykonać w klasie odporności na ogień nie niższej niż BI-s2,d0.

 2.8 MOCOWANIA

Przewody instalacji  wodociągowej  oraz  c.o.  należy  mocować  do  elementów konstrukcji
budynku za pomocą  uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna
zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów w przewodach i  przegrodach budowlanych.   Pomiędzy
przewodem  a  obejmą  uchwytu  należy  stosować  podkładki  elastyczne.  Konstrukcja  uchwytów
powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Odstępy pomiędzy mocowaniami nie powinny
przekraczać 3,0m. Zaleca się wykonanie mocowania przewodów instalacji wodociągowych i c.o.
zgodnie  z  instrukcją  Producenta  rur  oraz  Wymaganiami  Technicznymi  COBRTI  INSTAL.  Do
mocowania rur stosuje się obejmy stalowe z gumową podkładką. Obejmy metalowe bez wkładki
nie mogą być stosowane. Średnice obejm w technologii odpowiadają średnicom zewnętrznym rur.
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Instalację należy zamocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych
PS oraz przesuwnych PP. Punkty stałe (PS) – zapobiegają niekontrolowanym ruchom przewodów,
wykonuje się je zaciskając na rurze (po wyjęciu podkładki dystansowej) obejmę metalową, która
jest  na  trwałe  zamocowana  do  przegrody  budowlanej.  Obejma  powinna  znajdować  się  ściśle
pomiędzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, trójnikami, złączkami z gwintem metalowym lub
zaworami).  Konstrukcje  mocujące  obejmy  do  przegród  budowlanych  muszą  być  odpowiednio
sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) – umożliwiają ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w
kierunku osiowym. Wkładki gumowe obejm mocujących (np. Fusiotherm) mają gładkie i zdolne do
poślizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierścieni dystansowych zapewni prawidłowe
działanie  ich  jako  punktów  przesuwnych  (PP).  Maksymalne  odległości  pomiędzy  podporami
przewodów ściśle wg instrukcji montażu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji oraz centralnego odkurzacza należy mocować do elementów
konstrukcji  budynku za pomocą  uchwytów stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych.  Obejmy
uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach poziomych maksymalny rozstaw
uchwytów lub obejm powinien wynosić 1,25 m. Na pionach kanalizacyjnych należy stosować na
każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwne.

Rurociągi  instalacji  chłodniczej  należy  mocować  do  konstrukcji  nośnych  np.  w  formie
podwieszenia  lub  podparcia.  Mocowanie  przewodów  rurowych  musi  być  zgodne  z  uznanymi
zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:
-  mogły się wydłużać,
-  nie wpadały w drgania,
-  przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań).
Do mocowania przewodów  przewidziano dwa rodzaje podpór:
-  ruchome (przesuwne) – umożliwiające przesuwanie się przewodu,
-  stałe – unieruchamiające określony punkt przewodu.

Mocowanie rurociągów wykonanych z rur  miedzianych z uwagi  na cienką  ściankę  musi
zapewniać  mocne  uchwycenie  rury  bez  możliwości  zgniecenia  czy  zniekształcenia  okrągłego
przekroju. Rury muszą być mocowane na uchwytach metalowych w formie obejm z przekładką z
PCV odizolowującą miedzianą rurę od ocynkowanej powłoki uchwytu. Ta miękka przekładka daje
dodatkowo możliwość ruchu podłużnego w wypadku zmian temperatury. 

Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów powinna
wynosić  3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm.  Przewody prowadzić  w sposób umożliwiający
wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej
od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić co najmniej 3 cm. 

Przy  przejściu  przewodu  przez  przegrodę  budowlaną  (np.  przewodu  poziomego  przez
ścianę,  przewodu pionowego przez strop),  należy stosować  przepust  w tulei  ochronnej.  Tuleja
powinna być  w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.  Tuleja powinna być  rurą  o
średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu o:
-  co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,
-  co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. 
Podpory należy umieszczać wg wytycznych producenta rur.
Nie lokować podpór w odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników.

 2.9 KOMPENSACJA WYDŁUŻEŃ TERMICZNYCH

• Przewody prowadzić wg części rysunkowej niniejszego opracowania.

• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać
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na  podporach  stałych  (w  uchwytach)  i  ruchomych  (w  uchwytach,  na  wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla
materiału, z którego wykonane są rury.

• Wydłużenia  cieplne  przewodów prowadzonych  podtynkowo  kompensowane  są  poprzez
izolację termiczną.

• Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający  właściwą  kompensację  wydłużeń
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).

• Nie  dopuszcza  się  prowadzenia  przewodów  bez  stosowania  kompensacji  wydłużeń
cieplnych.

• Odcinki poziome prowadzić wzdłuż przegród budowlanych.

• Odcinki pionowe prowadzić w bruzdach ściennych.

• Rury muszą  być  tak mocowane, aby nie wpadały w drgania, przebiegały równolegle do
płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań).

• Nie lokować podpór w odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników.

• Podpory należy umieszczać wg wytycznych producenta rur.

• W  miejscach  przejść  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  należy  wykonać  stalowe
przepusty instalacyjne.

• W  najwyższych  punktach  instalacji  c.o.  zamontować  odpowietrzniki  automatyczne  z
zaworami stopowymi dn15.

• Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), należy mocować za pomocą obejm
stalowych  z  gumową  podkładką.  Rury  ulegają  ugięciu  pod  wpływem  ciężaru  wody  i
temperatury,  dlatego  należy  stosować  zasady  kompensacji  naturalnej  wydłużenia
termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

• Kompensację  wydłużeń  można  uzyskać,  stosując  specjalne  złącza  (używać  zgodnie  z
instrukcją producenta) lub przy użyciu wydłużek o kształcie „U” lub „L”, które kompensują
rozszerzanie i kurczenie się rur.

• Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna być rozwiązana przez pozostawienie
w kielichach w czasie montażu rur i kształtek, luzu kompensacyjnego. 

• Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokości jednej kondygnacji
budynku może wynosić ± 10 mm.

 2.10 TULEJE OCHRONNE

Przy przejściu rurociągu przez przegrodę  budowlaną  (strop lub ścianę)  należy stosować
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie
budowlanej.  Powinna ona być  dłuższa niż  grubość  przegrody pionowej  o około 2 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm
poniżej tynku na stropie.

Dla  rurociągów  z  tworzywa  sztucznego  zaleca  się  zastosowanie  tulei  ochronnych
z tworzywa  sztucznego o  twardości  zbliżonej  do  polietylenu z gładkimi  krawędziami  np.  PVC,
a następnie należy uszczelnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę,
o odpowiedniej odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej przegrody przez którą
przewody  przechodzą  umożliwiającym  jej  wzdłużne  przemieszczanie  się  i  utrudniającym
powstawanie  w  niej  naprężeń  ścinających.  Przejście  rury  przewodu  przez  przegrodę  w  tulei
ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić  w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkościennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzeń między
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rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny przesuw
przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rury.

Przejście przewodem wodociągowym przez ściany zewnętrzne budynku należy wykonać
w rurze ochronnej z łańcuchem uszczelniającym.

 2.11 WPŁYW INSTALACJI NA ŚRODOWISKO

  OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI

Mocowanie  i  posadowienie  urządzeń  wywołujących  drgania  (np.  centrala  wentylacyjna,
wentylatory, agregat sprężarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykonać w sposób zabezpieczający
przed  powstawaniem  i  rozchodzeniem  się  drgań  i  hałasu  w  obiekcie.  Przy  mocowaniu  lub
posadowieniu stosować przekładki gumowe lub wibroizolacyjne. Połączenia central wentylacyjnych
oraz wentylatorów z instalacjami wykonać poprzez złącza wibroizolacyjne. 

Zabezpieczenia  akustyczne  wykonać  wg.  PN-87/B-02151/02.  Połączenia  urządzeń
wentylacyjnych  z  kanałami  poprzez  króćce  elastyczne.  Tłumienie  hałasu  przenoszonego
przewodami wentylacyjnymi jest  realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich prędkości na
kanałach wentylacyjnych.
Poziom dźwięku hałasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy urządzeń
wentylacyjnych bez innych źródeł hałasu nie powinien przekraczać: 

− biura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A),

− sale konferencyjne 35 dB (A),

− komunikacja 45 dB (A),

− hall wejściowy, recepcja 45 dB (A),

− pomieszczenia socjalne 40 dB (A),

− WC 45 dB (A),

− pomieszczenia techniczne 55 dB (A),

− magazyny 55 dB (A).
Maksymalny  dopuszczalny  równoważny  poziom dźwięku  przenikającego  do  pomieszczenia  od
wyposażenia  technicznego  budynku  nie  powinien  przekraczać  wartości  wyspecyfikowanych
powyżej oraz wartości podanych w PN-87/B-02151/02.
Przy wyłączonych urządzeniach poziom dźwięku hałasu (poziom tła) powinien być niższy od wyżej
wymienionych.

  OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze względu na charakter instalacji  nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zużytego.
Należy pamiętać o zachowaniu następujących odległościami pomiędzy wyrzutnią a czerpnią, oraz
pomiędzy wyrzutnią a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z późniejszymi zmianami).

 2.12 TULEJE  OCHRONNE  (PRZY  PRZEJŚCIACH  PRZEWODÓW  PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE)

Przy przejściu rurociągu przez przegrodę  budowlaną  (strop lub ścianę)  należy stosować
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie
budowlanej.  Powinna ona być  dłuższa niż  grubość  przegrody pionowej  o około 2 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm
poniżej tynku na stropie.
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Dla  rurociągów  z  tworzywa  sztucznego  zaleca  się  zastosowanie  tulei  ochronnych  z
tworzywa  sztucznego o twardości  zbliżonej  do  polietylenu z gładkimi  krawędziami  np.  PVC,  a
następnie należy uszczelnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, o
odpowiedniej  odporności  ogniowej  odpowiadającej  odporności  ogniowej  przegrody  przez  którą
przewody  przechodzą  umożliwiającym  jej  wzdłużne  przemieszczanie  się  i  utrudniającym
powstawanie  w  niej  naprężeń  ścinających.  Przejście  rury  przewodu  przez  przegrodę  w  tulei
ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić  w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkościennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzeń między
rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny przesuw
przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rury.

Przejście przewodem wodociągowym przez ściany zewnętrzne budynku należy wykonać w
rurze ochronnej z łańcuchem uszczelniającym.  

Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych zgodnie
z częścią rysunkową.

 2.13 PRZEJŚCIA  SZCZELNE  PRZEWODAMI  PRZEZ  ŚCIANY  ZEWNĘTRZNE
BUDYNKU

Przejścia szczelne przewodami przez ściany zewnętrzne budynku łańcuchy uszczelniające (otwory
wykonane otwornicą):
-DN50 => otwór DN82mm (typ ŁU2 6 ogniw),
-DN110 => otwór DN152mm (typ ŁU3 10 ogniw),
-DN160 => otwór DN225mm (typ ŁU5 11 ogniw),
-DN200 => otwór DN300mm (typ ŁU7 10 ogniw).

 2.14 WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

Podział obiektu na strefy ppoż. wg projektu architektonicznego. 

  WENTYLACJA

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje
cieplne akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą  być  stosowane
tylko  na  zewnętrznej  ich  powierzchni  w  sposób  zapewniający  nierozprzestrzenianie  ognia,
odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna
wynosić co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki  rewizyjne  stosowane  w  kanałach  i  przewodach  wentylacyjnych  powinny  być
wykonane  z  materiałów  niepalnych,  elastyczne  elementy  łączące,  służące  do  połączenia
sztywnych  przewodów  wentylacyjnych  z  elementami  instalacji  lub  urządzeniami,  z  wyjątkiem
wentylatorów,  powinny  być  wykonane  z  materiałów  co  najmniej  trudno  zapalnych,  posiadać
długość nie  większą  niż  4  m,  przy  czym  nie  powinny  być  prowadzone przez  elementy
oddzielenia przeciwpożarowego.

Elastyczne  elementy  łączące  wentylatory  z  przewodami  wentylacyjnymi  powinny  być
wykonane  z  materiałów  co  najmniej  trudno  zapalnych,  przy  czym  ich  długość  nie  powinna
przekraczać 0,25 m. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób,
aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także
aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń przewodu.

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów
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niepalnych,  zapewniających  przejęcie  siły  powstającej  w  przypadku  pożaru   w   czasie   nie
krótszym  niż   wymagany  dla  klasy  odporności  ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, w
przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji.

Ze względu na rodzaj i podział stref budynku są wymagane klapy p. poż.. Pomieszczenia
techniczne należy wyposażyć w gaśnice proszkowe o ładunku 2 kg (ABC). 

W celu poprawnego zabezpieczenia przejść ppoż. w projekcie oparto się na następującym
asortymencie:
-na kanały okrągłe do średnicy 200 mm zastosowano klapy niskooporowe z obniżonym poziomem
emitowanego hałasu, z siłownikiem 24V,
-w  pozostałych  przypadkach  zastosowano  klapy  niskooporowe  z  obniżonym  poziomem
emitowanego hałasu,   z siłownikiem 24V,

 2.15 UWAGI

- Instalacje wykonać zgodnie z projektem i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
-  Wszystkie  niejasności  dotyczące  niniejszego  opracowania  oraz  ewentualne  zmiany
zastosowanych  rozwiązań  należy  bezpośrednio,  na  bieżąco,  w  ramach  nadzoru  projektowego
konsultować z jednostką projektową i upoważnionymi projektantami.
-  Wszystkie  roboty  muszą  być  zgodne  z  projektem i  instrukcjami  montażu  producentów rur  i
urządzeń.
-  Wszystkie urządzenia muszą  posiadać  aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w

budownictwie oznaczone przez producenta znakiem   z Deklaracją Zgodności wystawioną na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodności.
- Wszystkie roboty muszą być zgodne z warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Instalowanie urządzeń powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich
producentów.
-  Wykonawca  robót  winien  przed  montażem  urządzeń  i  elementów  poszczególnych  instalacji
zgromadzić, a następnie przekazać użytkownikowi: aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczeństwa „B” lub dobrowolne deklaracje zgodności z
PN lub normami europejskimi..
- Do montażu zastosować urządzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
-  Wszystkie  prace  budowlano-montażowe  związane  z  wykonaniem instalacji  prowadzić  należy
solidnie,  zgodnie z  normami,  sztuką  i  wiedzą  budowlaną,  pod właściwym kierownictwem osób
uprawnionych – oraz z zachowaniem przepisów bhp.
- Występujące różnice pomiędzy projektem budowlanym i wykonawczym są zmianami nieistotnymi.
W razie wątpliwości proszę niezwłocznie kontaktować się z projektantem.
- Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń  należy traktować  jako
przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie
gorszych  parametrach  technicznych  i  użytkowych,  posiadające  wymagane  dopuszczenia  i
certyfikaty.  Wszelkie zmian i zamiany należy konsultować z projektantem.
- Przed montażem urządzeń  i  elementów budowlanych obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzić
wymiar bezpośrednio na miejscu budowy.
- W sprawach określonych dokumentacją obowiązują:

• Prawo budowlane,

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
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• Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,

• Instrukcje,  wytyczne  i  warunki  tec-  hniczne  producentów  i  dostawców  materiałów
budowlano – instalacyjnych,

• Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Uzupełnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest część graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg
obowiązujących norm i  przepisów oraz oddanie  ich do użytkowania  lub eksploatacji  zgodnie z
obowiązującą procedurą.
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach
a  nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być  traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku
rozbieżności  w  jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić  to  projektantowi,  który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom,
posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
-  Roboty  budowlano  -  instalacyjne  muszą  być  prowadzone  z  równoległą  bieżącą  koordynacją
międzybranżową.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

   INSTALACJA FREONOWA

- W przypadku zastosowania innych urządzeń instalacje freonową należy ponownie dobrać.
- Zasilanie  urządzeń  chłodzących  serwerownie,  należy  wykonać  ze  źródła  napięcia
gwarantowanego.

  INSTALACJA WENTYLACJI

- Wszystkie  centrale  i  rekuperatory  należy  połączyć  z  instalacją  w  sposób  elastyczny
uniemożliwiający przenoszenie drgań od urządzeń na instalacje.
- Kanały okrągłe należy wyposażyć w silikonowe uszczelki.
- Kanały prostokątne należy łączyć z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.
- Kanały i kształtki wentylacyjne, rurociągi i armatura powinny być dostarczone przez dostawce w
stanie oczyszczonym z zanieczyszczeń  powstałych w procesie produkcji i  zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem w czasie transportu.
- W dokumentacji podwykonawczej należy wskazać lokalizacje rewizji.
- Rewizje umieścić w miejscu łatwo dostępnym.
- Na  instalacja  gdzie  istnieje  możliwość  kondensacji  pary  wodnej  należy  stosować  izolacje
paroszczelną np. z kauczuku. Rozwiązanie to należy uwzględnić na:

• na  kanałach  wentylacyjnych  systemu  zaczerpu  świeżego  powietrza  (grubość  80mm)
prowadzonych przez pomieszczenie ogrzewane,

• na kanałach wentylacyjnych systemu wyrzutu powietrza (grubość  80mm) prowadzonych
przez pomieszczenie ogrzewane,

• na  kanałach  wentylacyjnych  systemu  nawiewu  i  wywiewu  powietrza  (grubość  150mm)
prowadzonych przez pomieszczenie nieogrzewane oraz poza budynkiem,

• izolacje termiczne prowadzone poza budynkiem np. na dachu należy dodatkowo 

zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi oraz ptakami i gryzoniami.
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 3  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI 
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W 
MAUZOLEUM WALKI  I MĘCZEŃSTWA PRZY AL.
SZUCHA 25  ODDZIAŁU MUZEUM 
NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE – ETAP I 
DOKUMENTACJA 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

MAUZOLEUM WALKI  I MĘCZEŃSTWA
AL. SZUCHA 25

00-240 WARSZAWA

NAZWA INWESTORA 
I ADRES

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

AL. SOLIDARNOŚCI 62 

00-240 WARSZAWA

IMIĘ, NAZWISKO I ADRES 
PROJEKTANTA

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK
UL. BRUŻYCA 38
95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Aleksandrów Łódzki, paxdziernik 2020r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Informacja o zakresie wykonywanych robót
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuję  że w

trakcie wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane będą następujące roboty:

Roboty montażowe:

• montaż instalacji i urządzeń,

• próby szczelności instalacji, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Przed rozpoczęciem robót objętych niniejszym opracowaniem do działki jest doprowadzona woda,
energia elektryczna, kanalizacja sanitarna.

Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Brak

Wskazanie  dotyczące  przewidywanych zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

Wykonanie powyższy robót wiąże się między innymi z:
1. zaprószeniem oczu, (podczas rozkuwania ścian),

2. poparzeniem ciała (podczas spawania / lutowania),

3. zaprószeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

4. możliwość upadku z wysokości (podczas montażu instalacji).

Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Przed  przystąpieniem  do  poszczególnych  grup  robót  należy  przeprowadzić  przeszkolenie
pracowników w zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp
dotyczące  poszczególnych robót.  Przeszkolenie  takie  powinna  przeprowadzić  osoba  (osoby)  z
odpowiednimi  uprawnieniami.  Poza  tym  należy  zapoznać  pracowników  z  wymaganiami
wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych. materiałów, wymaganiami wynikającymi z
Polskich Norm,  Warunków Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót  Budowlano-Montażowych
oraz z zasadami obsługi i  korzystania ze sprzętu i urządzeń  oraz ze sposobem korzystania ze
sprzętu i środków ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia.

Pracownicy  powinni  być  zaopatrzeni  w  środki  i  sprzęt  ochrony  osobistej  (atestowany).
Należy przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników.

Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień  wydanych przez właściwe komisje
kwalifikacyjne powinny być wykonywane przez pracowników posiadających takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych
prac oraz posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska. 

Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia, sprzętu i
urządzeń.

Należy  określić  zasady  postępowania  w  przypadku  konieczności  ewakuacji  (zapewnić
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze
stref szczególnego zagrożenia
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,

umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  ogólnymi  przepisami  bhp,  przepisami  bhp  przy
wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych,  wymaganiami  wynikającymi  z
instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm,
Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych,  ogólnymi
wytycznymi branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych

Roboty  i  prace  budowlane  i  organizacyjne  prowadzić  pod  kierunkiem  i  nadzorem
kierowników  budowy  posiadających  stosowne  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie.
Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej.

UWAGA!  W  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia  należy  stosować  przepisy  zawarte  w

Rozporządzeniu  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dnia  28

marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz.

460, ze zmianą:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)

                       

 Opracował:
mgr inż. Rafał Marciniak 
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 4  ZAŁĄCZNIKI
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 5  RYSUNKI
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 1 OPIS TECHNICZNY

 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

• Umowa z inwestorem.

• Wizja lokalna.

• Założenia funkcjonalno-użytkowe.

• Aktualne normy i rozporządzenia 

 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:
• instalację wentylacji,

• instalacje freonową,

• instalacje pompy ciepła,

UWAGA

Opracowanie nie obejmuje doprowadzenia energii elektrycznej do urządzeń.
Opracowanie nie obejmuje projektu automatyki.

 1.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ

Dane,  wymagania  i  ilości  wyszczególnione  choćby w jednym dokumencie  stanowiącym
część  dokumentacji  projektowej  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  były  w  całej
dokumentacji.  Wszystkie  roboty  i  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,
ustaleniami z Inwestorem a także z innymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uwzględnienia  przy  opracowywaniu  oferty  wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego,
jak  również  zobowiązany  jest  do  zawarcia  w  ofercie  wszystkich,  nieprzewidzianych  w
dokumentacji,  a  mających  zdaniem  Wykonawcy  wpływ  na  cenę  elementów,  koniecznych  do
poprawnego,  zgodnego  z  wiedzą  techniczną,  funkcjonowania  obiektu  i  pełnego  zrealizowania
zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym
w celu ich wyjaśnienia.

Wszystkie roboty i materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z
Zamawiającym, a także z innymi obowiązującymi przepisami.

Należy  uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów  oraz  przepisy  związane  i
obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestów,  certyfikatów,  instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia  nie
wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji,  a obowiązkowych do stosowania Wykonawca ma
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

 1.4 STANDARD

Użyte  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach  technicznych  nazwy  firm,  wyrobów
budowlanych czy technologii  należy traktować  w myśl  art.  29 ust.  3  ustawy "Prawo zamówień
publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób
konieczny  do  użycia.  Możliwe  jest  zastosowanie  innych  równoważnych  wyrobów budowlanych
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i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art. 5 ust.
Prawo  Budowlane,  ustawa  o  wyrobach  budowlanych)  oraz  pozwoli  na  zachowanie  standardu
i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach.
Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie
zostanie  obniżony  określony  w  projekcie  standard.  Wprowadzone  rozwiązania  techniczne
i  materiałowe  nie  mogą  pociągać  za  sobą  zwiększenia  kosztów  inwestycji  ani  zmieniać
zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora.

Jeżeli  zastosowane  rozwiązania  wiążą  się  z  koniecznością  wprowadzenia  zmian
w  dokumentacji,  strona  wnioskująca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  formalną  i  finansową  za
dokonanie  tych  zmian  w  projekcie,  w  tym  za  koordynację  międzybranżową  oraz  uzyskanie
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej
i prywatnej.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

 1.5 PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  zapozna  się  z  dokumentacją,  oceni  jej
czytelność,  spójność  (dokumentacja  rozumiana  jako  łączna  całość:  opis,  rysunki  opracowania
branżowe powiązane  z  robotami),  jej  wzajemne  skoordynowanie,  a  o  wszelkich  zauważonych
uwagach powiadomi Nadzór autorski.

Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji.

Wykonawca  nie  może  realizować  zauważonych  błędów  w  Dokumentacji  Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Pracownię Projektową.

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania
stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty będą prowadzone
zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów.

 1.6 INSTALACJE WEWNĘTRZNE

  4.6.1 INSTALACJA WENTYLACJI

Ze względu na istniejącą wilgoć w budynku oraz w celu dalszego umożliwienia zwiedzania
obiektu zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz z urządzenie
do osuszaczem powietrza.

W instalacji zaprojektowano tłumik akustyczny zabezpieczające pomieszczenia w budynku
przed hałasem z centrali wentylacyjnej.

Urządzenia  w  instalacji  zostały  zabezpieczone  przed  hałasem  poprzez  zastosowanie
przegubów elastycznych lub przekładek przeciwdrganiowych.

Łączenia przewodów wentylacyjnych wykonać przy użyciu podkładek elastycznych.
Ze względu na zabytkowy charakter budynku oraz ograniczenia techniczne wynikające z

funkcji obiektu, nie było możliwe zastosowanie odzysku ciepła. Ze względów na przepisy ppoż.
pomieszczenie z centralą  wentylacyjną  zostało wydzielone pożarowo (istniejące ściany REI120,
wymiana istniejących drzwi na drzwi ppoż  EI60), 
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Założenia projektowe

Obiekt położony jest w II strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w III strefie klimatycznej dla
okresu zimowego – wg normy PN-76/B-03240. 

Do obliczeń przyjęto parametry powietrza zewnętrznego:
Okres letni Temperatura suchego termometru °+30,0 C

Temperatura mokrego termometru °+21,0 C
Wilgotność względna powietrza 45%
Entalpia powietrza 60,7 kJ/kg (14,5 kcal/kg)
Zawartość wilgoci  11,9 g/kg

Okres zimowy Temperatura suchego termometru °-20,0 C
Temperatura mokrego termometru °-20,0 C
Wilgotność względna powietrza 100%
Entalpia powietrza -20,0 kJ/kg (-4,8 kcal/kg)
Zawartość wilgoci  0,8 g/kg

Bilans powietrza

Do doboru wymaganego strumienia objętości powietrza wentylacyjnego, w zależności od
charakteru  pomieszczeń,  wykorzystano  następujące  kryteria:  wymaganą  krotność  wymian
powietrza  w  pomieszczeniu,  minimum  higieniczne  powietrza  świeżego  przypadające  na  jedną
osobę, elementy wyposażenia sanitarnego. 

Ilość powietrza wentylacyjnego przy uwzględnieniu wymaganej krotności wymian:
V=n·Vp  [m3/h]

gdzie: Vp - kubatura pomieszczenia, [m3]
n - wymagana krotność wymian w pomieszczeniu, [h-1]

Ilość powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagań higienicznych dla człowieka:
V=n·Vi  [m3/h]

gdzie: Vi - ilość powietrza świeżego przypadająca na jedną osobę, [m3/h (osoba)]
n - ilość osób

Przyjęto wydatki powietrza: 

-  na osobę dorosłą 30 m3/h,
-  na dziecko 15m3/h,
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Praca podstawowa centrali wentylacyjnej z wydajnością V1=900 m3/h odpowiadającą 1 wym/h. Po
przekroczeniu  60%  wilgotności  względnej  powietrza  w  pomieszczeniach,  układ  wentylacyjny
wchodzi na drugi bieg  pracy tj.  wydajnością maksymalną centrali V2=1400 m3/h.

Elementy nawiewne 

Jako  element  nawiewny  zaprojektowano  2  kratki  nawiewne  umieszczone  w  hollu
wejściowym 10  cm nad  podłoga  (lokalizacja  kratkek  nie  koliduje  z  wyświetlanym obrazem na
ekranie).  Kolor  kratki  dobrać  w  kolorze  tła  ekranu.  Rozprowadzenie  powietrza  do  pozostałych
pomieszczeń poprzez nieszczelności oraz otwory wentylacyjne nad drzwiami do cel.

Jednostka nawiewna

Dobrano centralę wentylacyjną nawiewną, podwieszaną wyposażoną w:

− przepustnice

− zestaw filtrów klasy M5,

− nagrzewnice/chłodncie freonową,

− wentylator nawiewny,

− tłumik szumu

Wentylatory kanałowe

W celu poprawienia cyrkulacji powietrza w celach, zaprojektowano wentylatory kanałowe o
wydajności  100  m3/h  umieszczone  ok.  30  cm  od  drzwi  wejściowych  do  cel.  Przed  i  za
wentylatorem zamontować kanał o długości 20 cm i średnicy 100 mm. Zarówno wentylator jak i
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Nr pom. Nazwa strefy

PARTER
1 Biuro 16,05 40,9

1,1 900

2 Holl wejściowy 17,30 51,9
3 Korytarz 1 80,16 240,5
4 Korytarz 2 25,27 75,8
6 Sala pojedyncza 1 7,92 23,8
7 Sala pojedyncza 2 6,94 20,8
8 Sala pojedyncza 3/serwerownia 7,83 23,5
9 Sala pojedyncza 4 7,95 23,9
10 Sala pojedyncza 5 8,03 24,1
11 Sala pojedyncza 6 7,79 23,4
12 Sala pojedyncza 7 7,56 22,7
13 Sala pojedyncza 8 7,72 23,2
14 Sala pojedyncza 9 8,90 26,7
15 Sala pojedyncza 10 9,51 28,5
16 Pokój gestapowca 20,14 60,4
17 Sala zbiorowa 1 12,29 36,9
18 Sala zbiorowa 2 12,43 37,3
19 Sala zbiorowa 3 13,16 39,5
20 Sala zbiorowa 4 13,41 40,2

863,9

Powierzchnia 
[m2]

Kubatura 
[m3]

Ilość 
wymian 

[1/h]

Nawiew   
[m3/h]
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kanał  nawiewny  należy  wykonać  w  kolorze  białym  (kolor  sufitu  w  pomieszczeniu  gdzie  będą
montowane).

Jednostka wywiewna

Wyciąg  powietrza  z  pomieszczeń  objętych  opracowaniem  przewidziano  poprzez  klapę
nadmiarowo - upustową o ciśnieniu otwarcia 20 Pa. Urządzenie umieszczone we wnęce okiennej
za jednym z telewizorów. Lokalizacja zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Wyrzut  powietrza  z  pomieszczenia  poprzez  perforację  w  oknie.  Okno  do  wymiany  z
zachowaniem podziału stolarki okiennej  wykonane z tworzywa, szyba mleczna, prawe skrzydło
pełne, lewe perforowane 50%.

Czerpnie i wyrzutnie

Zaprojektowano  czerpnie  ścienną  zlokalizowaną  za  drzwiami  w  bramie  wejściowej  na
dziedziniec. Kratkę czerpni należy wykonać w kolorze elewacji.

Ze względu na zabytkowy charakter  obiektu nie jest  możliwe zamontowanie czerpni  na
wysokości 2m ponad terenem, czerpnię zamontować min. 0,3 m ponad terenem. 

Wyrzutnię powietrza zaprojektowano w oknie z wyrzutem powietrza na dziedziniec. 
Konstrukcja  czerpni  i  wyrzutni  powinna  zabezpieczać  instalacje  wentylacyjne  przed

wpływem czynników atmosferycznych (np. stosowanie żaluzji, daszków).
Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni zabezpieczyć przed przedostaniem się drobnych gryzoni,

ptaków, liści, itp.

Sterowanie urządzeniami wentylacyjnymi

Sterowanie  i  automatyka  wentylacji  mają  zapewniać,  na  podstawie  informacji  o  temperaturze
powietrza zewnętrznego, nawiewanego i temperatury w pomieszczeniu:
- regulację wydajności powietrza.
Tryby pracy urządzeń wentylacyjnych zamieszczono w tabeli poniżej. 

S7

Urządzenie Tryb pracy

1 Centrala CN1 
2 Wentylator kanałowy W1 praca co 20 min – system A
3 Wentylator kanałowy W2 praca co 20 min – system A
4 Wentylator kanałowy W3 praca co 20 min – system A
5 Wentylator kanałowy W4 praca co 20 min – system A
6 Wentylator kanałowy W5 praca co 20 min – system A
7 Wentylator kanałowy W6 praca co 20 min – system B
8 Wentylator kanałowy W7 praca co 20 min – system B
9 Wentylator kanałowy W8 praca co 20 min – system B
10 Wentylator kanałowy W9 praca co 20 min – system B
11 Wentylator kanałowy W10 praca co 20 min – system B
12 Wentylator kanałowy W11 praca co 20 min – system C
13 Wentylator kanałowy W12 praca co 20 min – system C
14 Wentylator kanałowy W13 praca co 20 min – system C
15 Wentylator kanałowy W14 praca co 20 min – system C
16 Wentylator kanałowy W15 praca co 20 min – system C

L.p.
Wydajność 900m3/h. Rozpoczęcia pracy wentylatora 1h 

przed godzinami otwarcia obiektu, zakończenie 2h po 
zakończeniu pracy obiektu
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Praca podstawowa centrali  wentylacyjnej  z wydajnością  900 m3/h odpowiadającą  1  wym/h.  Po
przekroczeniu  wilgotnosci  względnej  w  pomieszczeniach  60%  praca  na  drugim  biegu  z
wydajnością maksymalną centrali. Czujnik wilgotności umieszczony zgodnie z częścią graficzn
Wentylatory  kanałowe  również  rozpoczynają  prace  1h  przed  godzinami  otwarcia  obiektu,
zakończenie 2h po zakończeniu pracy obiektu.

Klasa szczelności

Urządzenia i przewody wentylacyjne projektuje się w klasie szczelności B.

Kanały i kształtki ze stali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje się kanały wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanały
wykonać  i  zmontować  w  klasie  szczelności  zgodnie  z  normą  PN-EN  12237:2005  i  PN-EN
1507:2007. Grubości blach na kanały przyjmować  tak, aby przewody poddane działaniu różnicy
założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych
ugięć przewodów między podporami.
Minimalne grubości ścian kanałów wynoszą:
Kanały okrągłe:
- O100÷ O125 – 0,50 mm,
- O160÷ O250 – 0,60 mm,
- O280÷ O710 – 0,75 mm,
- Powyżej O710 – 1,00 mm.
Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku):
- do 750 mm – 0,75 mm,
- powyżej 750 do 1400 mm – 0,9 mm,
- powyżej 1400 mm – 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia  będą  zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i  profile
wzmacniające  zespawane  ze  sobą  po  zewnętrznym obwodzie  kanałów.  Elementy  przejściowe
mają  mieć  kąt  maksymalnie  30°  w celu  uniknięcia  turbulencji.  Zmiany kierunku i  odgałęzienia
wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 100 [mm].
Przewody  i  kształtki  muszą  mieć  powierzchnię  gładką,  bez  wgnieceń  i  uszkodzeń  powłoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.

Kanały  okrągłe  elastyczne  projektuje  się  jako  wykonane  ze  spiralnie  zwijanej  taśmy
aluminiowej łączonej na potrójny zamek zakładkowy.

Kanały  powietrzne  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-B-76001:  1996  w  klasie
szczelności. Połączenia elementów instalacji wentylacyjnej należy wykonać przez:
- zastosowanie kołnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zacisków do obrzeży tzw. „C” –
dla kanałów o przekroju prostokątnym; 
- zastosowanie kształtek kołnierzowych z uszczelką wargową – dla kanałów o przekroju okrągłym.
Jako  elementy  nawiewne  oraz  wywiewne  zastosowano  kratki  wentylacyjne,  wyposażone
w regulowane kierownice i przepustnice.

UWAGA

Wszystkie  centrale  i  rekuperatory  należy  połączyć  z  instalacją  w  sposób  elastyczny
uniemożliwiający przenoszenie drgań od urządzeń na instalacje.
Kanały okrągłe należy wyposażyć w silikonowe uszczelki.
Kanały prostokątne należy łączyć z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.
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Otwory rewizyjne

Wszystkie  kanały  wentylacyjne  zostaną  wyposażone  w  otwory  rewizyjne  umożliwiające
czyszczenie  oraz  okresową  dezynfekcję  kanałów.  Odległość  maksymalna  otworów rewizyjnych
wynika z zasięgu urządzeń czyszczących (wałek giętki ze szczotką obrotową lub samobieżny robot
czyszczący) i wynosi max 30 m.
Otwory rewizyjne mają umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także
urządzeń  i  elementów instalacji,  jeśli  konstrukcja tych urządzeń  i  elementów nie umożliwia ich
czyszczenia  w  inny  sposób.  Wielkość  i  lokalizacje  otworów  należy  dopasować  do  przyjętej
technologii, które będą dostępne także po zakończeniu inwestycji.

Wykonanie otworów rewizyjnych nie może obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów,
jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.

Elementy  usztywniające  i  inne  elementy  wyposażenia  przewodów  powinny  być  tak
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.

Elementy  usztywniające  wewnątrz  przewodów o  przekroju  prostokątnym  powinny  mieć
opływowe  kształty,  najlepiej  o  przekroju  kołowym.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  taśm
perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.

Nie stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach
rewizyjnych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie
większym niż 45º, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna
być większa niż 10 m.
UWAGA

W dokumentacji powykonawczej należy wskazać lokalizacje rewizji.
Rewizje umieścić w miejscu łatwo dostępnym.

Wykonanie i montaż

Podwieszenie  instalacji  wentylacyjnej  do  elementów  konstrukcyjnych  budynku  należy
wykonać  za  pomocą  wsporników  stalowych  i  taśmy  perforowanej  stalowej.  Obciążenie
konstrukcyjne przekazać do branży budowlanej.
Obejmy przytwierdzane są  do elementów konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych
galwanicznie prętów gwintowanych i tulei wkrętów  kotwiących.

Połączenia kanałów wentylacyjnych wykonać  zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.
Zastosowane  połączenia  elastyczne  powinny  zapewniać  szczelność  połączenia  odpowiadającą
przyjętej klasie szczelności instalacji.
W celu uszczelnienia połączeń kanałów okrągłych, zaleca się stosowanie taśmy aluminiowej na
kleju  akrylowym o grubości  0,03  mm i  szerokości  10  cm.  W miejscach  przyłączania  kanałów
elastycznych zaleca się wykorzystanie taśm zaciskowych z zaciskami.Podczas montażu instalacji
należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  warunki  gwarancyjne  poszczególnych  urządzeń
zabezpieczając je przed ewentualnymi uszkodzeniami.
Sposób zabudowy urządzeń oraz instalacji musi gwarantować możliwość wykonania koniecznych
czynności serwisowych w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia i instalacji.

Instalacje  wewnątrz  budynku  mocować  do  ścian  i  stropów  przy  pomocy  systemu
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kształtowników stalowych, prętów gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu
w systemie Walraven. Rodzaj kotew dobrać odpowiednio do materiału podłoża.

Próba ciśnienia

Próba ciśnienia polega na sprawdzeniu szczelności kanałów wentylacyjnych.  Badanie to
polega  na  zaślepieniu  końców  badanego  odcinka  instalacji  wentylacyjnej  i  utrzymaniu  w  tym
odcinku  określonego  nadciśnienia  lub  podciśnienia,  za  pomocą  urządzenia  zawierającego
wentylator o regulowanej wydajności, oraz kryzę pomiarową.
Wartości ciśnień stosowanych podczas prób określają normy:
PN-EN 12237:2005P [15] – w przypadku przewodów i kształtek okrągłych i PN-EN 1507:2007P
[24]  –  dla  przewodów prostokątnych oraz PN-EN 13779:2008P [21]  – bez podziału  na kształt
przekroju przewodu. 
Podczas  próby  mierzone  są  przecieki  powietrza,  który  nastęnie  porównuje  się  z  wartościami
granicznymi wskaźnika nieszcelności.

Klasy szczelności
porzewodów

Wartości graniczne ciśnienia
statycznego ps [Pa]

Wartości graniczne wskaźnika
nieszczelności [m3/(s•m2)]

nadciśninie podciśninie

A 500 500 0,027•ptest•10-3

B 1000 750 0,009•ptest•10-3

C 2000 750 0,003•ptest•10-3

D 2000 750 0,001•ptest•10-3

Jeżeli  przeciek  powietrza  przekroczy  wartość  dopuszczalną,  zaleca  się  rozszerzenie
badania  na  dodatkową,  równą  procentowo  poprzednio  badanej  część  całkowitego  pola  sieci
przewodów.  Jeżeli  przeciek  powietrza  wciąż  przekracza  wartość  dopuszczalną,  zaleca  się
przeprowadzenie badania całej sieci.

  4.6.2 POWIETRZNA POMPA CIEPŁA

Urządzaniem służącym do  odzysku  ciepła  będzie  powietrzna   pompa  ciepła  typu  Split
zlokalizowana na elewacji budynku. Urządzenie będzie odpowiedzialne za dogrzanie/odchłodzenie
świeżego powietrza.
Paramrtry dobranej pompy ciepła:
Qchł= 33,5 kW,
m=178kg,
Zasilanie trójfazowe 400 V,
Odcinek między pompą ciepła a zaworem rozprężnym wykonać z rur miedzianych 9,52/29,58 mm,
natomiast  odcinek  między  zaworem  rozprężnym  a  centralą  wentylacyjną  wykonac  z  rur
miedzianych 12,7/28,58 mm.

Instalacja freonowa – zastosowane materiały i sposób prowadzenia

Instalację  należy  wykonać  z  rur  miedzianych  przeznaczonych  do  instalacji  freonowych
zgodnych z EN 12 735-1 łączonych na lut twardy w osłonie gazów obojętnych (np. osłonie azotu).
Należy  stosować  rury  o   bardzo wysokim stopniu  czystości  wnętrza  i  stanie  zupełnego  braku
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wilgoci.  Takie  wymogi  powodują  konieczność  każdorazowego  korkowania  końców  rur,  aby
zapobiec dostępowi zanieczyszczeń czy też wilgoci.

Rury będą mocowane przy pomocy systemowych zawiesin pojedynczych lub podwójnych.
Instalację  zamontować  tak,  aby  były  one  oddalone  od  siebie  na  odległość   umożliwiającą
ewentualny  demontaż   i  założenie  nowej  izolacji  cieplnej  w  razie  jej  uszkodzenia.  Do  izolacji
termicznej rur zastosować otuliny na bazie kauczuku syntetycznego o grubości 13 mm. Miejsca, w
których była lutowana instalacja miedziana,  pozostawić  niezaizolowane do momentu wykonania
prób szczelności.

W wypadku konieczności prowadzenia odcinka dłuższego niż 6m w linii prostej musi być
zastosowana kompensacja dla umożliwienia swobodnego przyrostu długości rury bez powstania
naprężeń  niebezpiecznych  dla  materiału.  Należy  wykorzystać  naturalne  załamania  instalacji  w
budynku, zmianę kierunku ścian itp. W wypadku braku możliwości kompensacji naturalnej należy
instalację  zabezpieczyć  przez  gotowe  kompensatory  lub  wykonania   kompensacji  z  czterech
kolanek i odpowiedniej długości odcinków rur. Po  montażu,  w  czasie  uruchamiania  całej
instalacji, dobrze jest ją wypłukać usuwając wszelkie pozostałości stałe typu piasek czy wypalony
przy  lutowaniu  tlenek  oraz  inne  cząstki  stałe.  W  czasie  tego  procesu  usuwane  są  także
pozostałości pasty lutowniczej, której ewentualny nadmiar wpłynął na ścianki rury.
Nie układać rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu
odcinków uszkodzonych. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm poniżej
tynku na stropie.  Przestrzeń  między rurą  przewodu a tuleją  ochronną  powinna być  wypełniona
materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym
powstanie  w  niej  naprężeń  ścinających.  W tulei  ochronnej  nie  powinno  znajdować  się  żadne
połączenie rury przewodu. 

Instalacje prowadzić w kanale technicznym oraz podtynkowo.

 1.7 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

 Wszystkie  rurociągi  stalowe  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie.  Po  zabezpieczeniu
rurociągów antykorozyjnie,  przewody należy zaizolować  termicznie.  Izolacja cieplna przewodów
zasilających  i  powrotnych  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinna  spełniać  wymagania
określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).  

l.p Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna  grubość  izolacji

cieplnej  

(materiał 0,035 W/m*K)1)

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm

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

4 Średnica wewnętrzna  ponad 100mm 100mm

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

½ wymagań z poz. 1.4
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6
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1,4, ułożone w
komponentach  budowlanych  między  ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników, 

½ wymagań z poz. 1.4

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm

8
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części
ogrzewanej budynku) 

40 mm 

9
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części
nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10
Przewody  instalacji  wody  lodowej  prowadzone
wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z lp. 1-4 

11
Przewody  instalacji  wody  lodowej  prowadzone  na
zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z lp. 1-4 

Instalacje grzewcze, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji

Rury stalowe

(średnica we-

wnętrzna)

Rury wielowarstwowe

(średnica

wewnętrzna/zewnętrzna)

Grubość izolacji 

dla pomieszczeń
ogrzewanych

Grubość izolacji

dla pomieszczeń nieogrze-

wanych
DN DN/DZ , mm mm mm
15 16/12 13 20
20 20/16 13 20
25 26/20 20 30
32 32/26 20 38
40 40/33 20 44
50 50/42 25 50
65 63/54 38 69
80 75/58 50 75

100 110/86 60 110
Dla instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej zastosować izolację o grubości 9mm.

Instalacja wentylacji

Rodzaj instalacji

Grubość izolacji 

dla pomieszczeń ogrzewanych

[mm]

Grubość izolacji 

dla pomieszczeń nieogrzewanych

[mm]
Kanał czerpny 80 80

Kanał wyrzutowy 80 80
Kanał nawiewny 40 80
Kanał wywiewny 40 80

Całość  instalacji  należy wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania    i  Odbioru
Robót Budowlanych - cz. II”.
Wszystkie izolacje termiczne należy wykonać w klasie odporności na ogień nie niższej niż BI-s2,d0.

 1.8 MOCOWANIA

Przewody instalacji  wodociągowej  oraz  c.o.  należy  mocować  do  elementów konstrukcji
budynku za pomocą  uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna
zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie
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rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów w przewodach i  przegrodach budowlanych.   Pomiędzy
przewodem  a  obejmą  uchwytu  należy  stosować  podkładki  elastyczne.  Konstrukcja  uchwytów
powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Odstępy pomiędzy mocowaniami nie powinny
przekraczać 3,0m. Zaleca się wykonanie mocowania przewodów instalacji wodociągowych i c.o.
zgodnie  z  instrukcją  Producenta  rur  oraz  Wymaganiami  Technicznymi  COBRTI  INSTAL.  Do
mocowania rur stosuje się obejmy stalowe z gumową podkładką. Obejmy metalowe bez wkładki
nie mogą być stosowane. Średnice obejm w technologii odpowiadają średnicom zewnętrznym rur.
Instalację należy zamocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych
PS oraz przesuwnych PP. Punkty stałe (PS) – zapobiegają niekontrolowanym ruchom przewodów,
wykonuje się je zaciskając na rurze (po wyjęciu podkładki dystansowej) obejmę metalową, która
jest  na  trwałe  zamocowana  do  przegrody  budowlanej.  Obejma  powinna  znajdować  się  ściśle
pomiędzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, trójnikami, złączkami z gwintem metalowym lub
zaworami).  Konstrukcje  mocujące  obejmy  do  przegród  budowlanych  muszą  być  odpowiednio
sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) – umożliwiają ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w
kierunku osiowym. Wkładki gumowe obejm mocujących (np. Fusiotherm) mają gładkie i zdolne do
poślizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierścieni dystansowych zapewni prawidłowe
działanie  ich  jako  punktów  przesuwnych  (PP).  Maksymalne  odległości  pomiędzy  podporami
przewodów ściśle wg instrukcji montażu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji oraz centralnego odkurzacza należy mocować do elementów
konstrukcji  budynku za pomocą  uchwytów stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych.  Obejmy
uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach poziomych maksymalny rozstaw
uchwytów lub obejm powinien wynosić 1,25 m. Na pionach kanalizacyjnych należy stosować na
każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwne.

Rurociągi  instalacji  chłodniczej  należy  mocować  do  konstrukcji  nośnych  np.  w  formie
podwieszenia  lub  podparcia.  Mocowanie  przewodów  rurowych  musi  być  zgodne  z  uznanymi
zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:
-  mogły się wydłużać,
-  nie wpadały w drgania,
-  przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań).
Do mocowania przewodów  przewidziano dwa rodzaje podpór:
-  ruchome (przesuwne) – umożliwiające przesuwanie się przewodu,
-  stałe – unieruchamiające określony punkt przewodu.

Mocowanie rurociągów wykonanych z rur  miedzianych z uwagi  na cienką  ściankę  musi
zapewniać  mocne  uchwycenie  rury  bez  możliwości  zgniecenia  czy  zniekształcenia  okrągłego
przekroju. Rury muszą być mocowane na uchwytach metalowych w formie obejm z przekładką z
PCV odizolowującą miedzianą rurę od ocynkowanej powłoki uchwytu. Ta miękka przekładka daje
dodatkowo możliwość ruchu podłużnego w wypadku zmian temperatury. 

Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów powinna
wynosić  3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm.  Przewody prowadzić  w sposób umożliwiający
wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej
od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić co najmniej 3 cm. 

Przy  przejściu  przewodu  przez  przegrodę  budowlaną  (np.  przewodu  poziomego  przez
ścianę,  przewodu pionowego przez strop),  należy stosować  przepust  w tulei  ochronnej.  Tuleja
powinna być  w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.  Tuleja powinna być  rurą  o
średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu o:
-  co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,
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-  co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. 
Podpory należy umieszczać wg wytycznych producenta rur.
Nie lokować podpór w odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników.

 1.9 KOMPENSACJA WYDŁUŻEŃ TERMICZNYCH

• Przewody prowadzić wg części rysunkowej niniejszego opracowania.

• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać
na  podporach  stałych  (w  uchwytach)  i  ruchomych  (w  uchwytach,  na  wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla
materiału, z którego wykonane są rury.

• Wydłużenia  cieplne  przewodów prowadzonych  podtynkowo  kompensowane  są  poprzez
izolację termiczną.

• Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający  właściwą  kompensację  wydłużeń
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).

• Nie  dopuszcza  się  prowadzenia  przewodów  bez  stosowania  kompensacji  wydłużeń
cieplnych.

• Odcinki poziome prowadzić wzdłuż przegród budowlanych.

• Odcinki pionowe prowadzić w bruzdach ściennych.

• Rury muszą  być  tak mocowane, aby nie wpadały w drgania, przebiegały równolegle do
płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań).

• Nie lokować podpór w odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników.

• Podpory należy umieszczać wg wytycznych producenta rur.

• W  miejscach  przejść  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  należy  wykonać  stalowe
przepusty instalacyjne.

• W  najwyższych  punktach  instalacji  c.o.  zamontować  odpowietrzniki  automatyczne  z
zaworami stopowymi dn15.

• Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), należy mocować za pomocą obejm
stalowych  z  gumową  podkładką.  Rury  ulegają  ugięciu  pod  wpływem  ciężaru  wody  i
temperatury,  dlatego  należy  stosować  zasady  kompensacji  naturalnej  wydłużenia
termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

• Kompensację  wydłużeń  można  uzyskać,  stosując  specjalne  złącza  (używać  zgodnie  z
instrukcją producenta) lub przy użyciu wydłużek o kształcie „U” lub „L”, które kompensują
rozszerzanie i kurczenie się rur.

• Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna być rozwiązana przez pozostawienie
w kielichach w czasie montażu rur i kształtek, luzu kompensacyjnego. 

• Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokości jednej kondygnacji
budynku może wynosić ± 10 mm.

 1.10 TULEJE OCHRONNE

Przy przejściu rurociągu przez przegrodę  budowlaną  (strop lub ścianę)  należy stosować
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie
budowlanej.  Powinna ona być  dłuższa niż  grubość  przegrody pionowej  o około 2 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm
poniżej tynku na stropie.

Dla  rurociągów  z  tworzywa  sztucznego  zaleca  się  zastosowanie  tulei  ochronnych
z tworzywa  sztucznego o  twardości  zbliżonej  do  polietylenu z gładkimi  krawędziami  np.  PVC,
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a następnie należy uszczelnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę,
o odpowiedniej odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej przegrody przez którą
przewody  przechodzą  umożliwiającym  jej  wzdłużne  przemieszczanie  się  i  utrudniającym
powstawanie  w  niej  naprężeń  ścinających.  Przejście  rury  przewodu  przez  przegrodę  w  tulei
ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić  w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkościennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzeń między
rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny przesuw
przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rury.

Przejście przewodem wodociągowym przez ściany zewnętrzne budynku należy wykonać
w rurze ochronnej z łańcuchem uszczelniającym.

 1.11 WPŁYW INSTALACJI NA ŚRODOWISKO

  OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI

Mocowanie  i  posadowienie  urządzeń  wywołujących  drgania  (np.  centrala  wentylacyjna,
wentylatory, agregat sprężarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykonać w sposób zabezpieczający
przed  powstawaniem  i  rozchodzeniem  się  drgań  i  hałasu  w  obiekcie.  Przy  mocowaniu  lub
posadowieniu stosować przekładki gumowe lub wibroizolacyjne. Połączenia central wentylacyjnych
oraz wentylatorów z instalacjami wykonać poprzez złącza wibroizolacyjne. 

Zabezpieczenia  akustyczne  wykonać  wg.  PN-87/B-02151/02.  Połączenia  urządzeń
wentylacyjnych  z  kanałami  poprzez  króćce  elastyczne.  Tłumienie  hałasu  przenoszonego
przewodami wentylacyjnymi jest  realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich prędkości na
kanałach wentylacyjnych.
Poziom dźwięku hałasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy urządzeń
wentylacyjnych bez innych źródeł hałasu nie powinien przekraczać: 

− biura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A),

− sale konferencyjne 35 dB (A),

− komunikacja 45 dB (A),

− hall wejściowy, recepcja 45 dB (A),

− pomieszczenia socjalne 40 dB (A),

− WC 45 dB (A),

− pomieszczenia techniczne 55 dB (A),

− magazyny 55 dB (A).
Maksymalny  dopuszczalny  równoważny  poziom dźwięku  przenikającego  do  pomieszczenia  od
wyposażenia  technicznego  budynku  nie  powinien  przekraczać  wartości  wyspecyfikowanych
powyżej oraz wartości podanych w PN-87/B-02151/02.
Przy wyłączonych urządzeniach poziom dźwięku hałasu (poziom tła) powinien być niższy od wyżej
wymienionych.

  OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze względu na charakter instalacji  nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zużytego.
Należy pamiętać o zachowaniu następujących odległościami pomiędzy wyrzutnią a czerpnią, oraz
pomiędzy wyrzutnią a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z późniejszymi zmianami).
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 1.12 TULEJE  OCHRONNE  (PRZY  PRZEJŚCIACH  PRZEWODÓW  PRZEZ

PRZEGRODY BUDOWLANE)

Przy przejściu rurociągu przez przegrodę  budowlaną  (strop lub ścianę)  należy stosować
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie
budowlanej.  Powinna ona być  dłuższa niż  grubość  przegrody pionowej  o około 2 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm
poniżej tynku na stropie.

Dla  rurociągów  z  tworzywa  sztucznego  zaleca  się  zastosowanie  tulei  ochronnych  z
tworzywa  sztucznego o twardości  zbliżonej  do  polietylenu z gładkimi  krawędziami  np.  PVC,  a
następnie należy uszczelnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, o
odpowiedniej  odporności  ogniowej  odpowiadającej  odporności  ogniowej  przegrody  przez  którą
przewody  przechodzą  umożliwiającym  jej  wzdłużne  przemieszczanie  się  i  utrudniającym
powstawanie  w  niej  naprężeń  ścinających.  Przejście  rury  przewodu  przez  przegrodę  w  tulei
ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić  w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkościennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzeń między
rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny przesuw
przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rury.

Przejście przewodem wodociągowym przez ściany zewnętrzne budynku należy wykonać w
rurze ochronnej z łańcuchem uszczelniającym.  

Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych zgodnie
z częścią rysunkową.

 1.13 PRZEJŚCIA  SZCZELNE  PRZEWODAMI  PRZEZ  ŚCIANY  ZEWNĘTRZNE

BUDYNKU

Przejścia szczelne przewodami przez ściany zewnętrzne budynku łańcuchy uszczelniające (otwory
wykonane otwornicą):
-DN50 => otwór DN82mm (typ ŁU2 6 ogniw),
-DN110 => otwór DN152mm (typ ŁU3 10 ogniw),
-DN160 => otwór DN225mm (typ ŁU5 11 ogniw),
-DN200 => otwór DN300mm (typ ŁU7 10 ogniw).

 1.14 WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

Podział obiektu na strefy ppoż. wg projektu architektonicznego. 

  WENTYLACJA

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje
cieplne akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą  być  stosowane
tylko  na  zewnętrznej  ich  powierzchni  w  sposób  zapewniający  nierozprzestrzenianie  ognia,
odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna
wynosić co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki  rewizyjne  stosowane  w  kanałach  i  przewodach  wentylacyjnych  powinny  być
wykonane  z  materiałów  niepalnych,  elastyczne  elementy  łączące,  służące  do  połączenia
sztywnych  przewodów  wentylacyjnych  z  elementami  instalacji  lub  urządzeniami,  z  wyjątkiem
wentylatorów,  powinny  być  wykonane  z  materiałów  co  najmniej  trudno  zapalnych,  posiadać
długość nie  większą  niż  4  m,  przy  czym  nie  powinny  być  prowadzone przez  elementy
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oddzielenia przeciwpożarowego.
Elastyczne  elementy  łączące  wentylatory  z  przewodami  wentylacyjnymi  powinny  być

wykonane  z  materiałów  co  najmniej  trudno  zapalnych,  przy  czym  ich  długość  nie  powinna
przekraczać 0,25 m. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób,
aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także
aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń przewodu.

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów
niepalnych,  zapewniających  przejęcie  siły  powstającej  w  przypadku  pożaru   w   czasie   nie
krótszym  niż   wymagany  dla  klasy  odporności  ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, w
przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji.

Ze względu na rodzaj i podział stref budynku są wymagane klapy p. poż.. Pomieszczenia
techniczne należy wyposażyć w gaśnice proszkowe o ładunku 2 kg (ABC). 

W celu poprawnego zabezpieczenia przejść ppoż. w projekcie oparto się na następującym
asortymencie:
-na kanały okrągłe do średnicy 200 mm zastosowano klapy niskooporowe z obniżonym poziomem
emitowanego hałasu, z siłownikiem 24V,
-w  pozostałych  przypadkach  zastosowano  klapy  niskooporowe  z  obniżonym  poziomem
emitowanego hałasu,   z siłownikiem 24V,

 1.15 UWAGI

- Instalacje wykonać zgodnie z projektem i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
-  Wszystkie  niejasności  dotyczące  niniejszego  opracowania  oraz  ewentualne  zmiany
zastosowanych  rozwiązań  należy  bezpośrednio,  na  bieżąco,  w  ramach  nadzoru  projektowego
konsultować z jednostką projektową i upoważnionymi projektantami.
-  Wszystkie  roboty  muszą  być  zgodne  z  projektem i  instrukcjami  montażu  producentów rur  i
urządzeń.
-  Wszystkie urządzenia muszą  posiadać  aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w

budownictwie oznaczone przez producenta znakiem   z Deklaracją Zgodności wystawioną na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodności.
- Wszystkie roboty muszą być zgodne z warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Instalowanie urządzeń powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich
producentów.
-  Wykonawca  robót  winien  przed  montażem  urządzeń  i  elementów  poszczególnych  instalacji
zgromadzić, a następnie przekazać użytkownikowi: aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczeństwa „B” lub dobrowolne deklaracje zgodności z
PN lub normami europejskimi..
- Do montażu zastosować urządzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
-  Wszystkie  prace  budowlano-montażowe  związane  z  wykonaniem instalacji  prowadzić  należy
solidnie,  zgodnie z  normami,  sztuką  i  wiedzą  budowlaną,  pod właściwym kierownictwem osób
uprawnionych – oraz z zachowaniem przepisów bhp.
- Występujące różnice pomiędzy projektem budowlanym i wykonawczym są zmianami nieistotnymi.
W razie wątpliwości proszę niezwłocznie kontaktować się z projektantem.
- Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń  należy traktować  jako
przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie
gorszych  parametrach  technicznych  i  użytkowych,  posiadające  wymagane  dopuszczenia  i
certyfikaty.  Wszelkie zmian i zamiany należy konsultować z projektantem.
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- Przed montażem urządzeń  i  elementów budowlanych obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzić
wymiar bezpośrednio na miejscu budowy.
- W sprawach określonych dokumentacją obowiązują:

• Prawo budowlane,

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

• Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,

• Instrukcje,  wytyczne  i  warunki  tec-  hniczne  producentów  i  dostawców  materiałów
budowlano – instalacyjnych,

• Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Uzupełnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest część graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg
obowiązujących norm i  przepisów oraz oddanie  ich do użytkowania  lub eksploatacji  zgodnie z
obowiązującą procedurą.
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach
a  nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być  traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku
rozbieżności  w  jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić  to  projektantowi,  który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom,
posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
-  Roboty  budowlano  -  instalacyjne  muszą  być  prowadzone  z  równoległą  bieżącą  koordynacją
międzybranżową.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

   INSTALACJA FREONOWA

- W przypadku zastosowania innych urządzeń instalacje freonową należy ponownie dobrać.
- Zasilanie  urządzeń  chłodzących  serwerownie,  należy  wykonać  ze  źródła  napięcia
gwarantowanego.

  INSTALACJA WENTYLACJI

- Wszystkie  centrale  i  rekuperatory  należy  połączyć  z  instalacją  w  sposób  elastyczny
uniemożliwiający przenoszenie drgań od urządzeń na instalacje.
- Kanały okrągłe należy wyposażyć w silikonowe uszczelki.
- Kanały prostokątne należy łączyć z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.
- Kanały i kształtki wentylacyjne, rurociągi i armatura powinny być dostarczone przez dostawce w
stanie oczyszczonym z zanieczyszczeń  powstałych w procesie produkcji i  zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem w czasie transportu.
- W dokumentacji podwykonawczej należy wskazać lokalizacje rewizji.
- Rewizje umieścić w miejscu łatwo dostępnym.
- Na  instalacja  gdzie  istnieje  możliwość  kondensacji  pary  wodnej  należy  stosować  izolacje
paroszczelną np. z kauczuku. Rozwiązanie to należy uwzględnić na:

• na  kanałach  wentylacyjnych  systemu  zaczerpu  świeżego  powietrza  (grubość  80mm)
prowadzonych przez pomieszczenie ogrzewane,
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• na kanałach wentylacyjnych systemu wyrzutu powietrza (grubość  80mm) prowadzonych
przez pomieszczenie ogrzewane,

• na  kanałach  wentylacyjnych  systemu  nawiewu  i  wywiewu  powietrza  (grubość  150mm)
prowadzonych przez pomieszczenie nieogrzewane oraz poza budynkiem,

• izolacje termiczne prowadzone poza budynkiem np. na dachu należy dodatkowo 

zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi oraz ptakami i gryzoniami.

Projektant: Sprawdzający:

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK 
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,

INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, 

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 

MGR INŻ. MONIKA ANUSZCZYK 
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,

INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, 

UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19 
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 2  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI 
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W 
MAUZOLEUM WALKI  I MĘCZEŃSTWA PRZY AL.
SZUCHA 25  ODDZIAŁU MUZEUM 
NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE – ETAP I 
DOKUMENTACJA 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

MAUZOLEUM WALKI  I MĘCZEŃSTWA
AL. SZUCHA 25

00-240 WARSZAWA

NAZWA INWESTORA 
I ADRES

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

AL. SOLIDARNOŚCI 62 

00-240 WARSZAWA

IMIĘ, NAZWISKO I ADRES 
PROJEKTANTA

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK
UL. BRUŻYCA 38
95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Aleksandrów Łódzki, październik 2020r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Informacja o zakresie wykonywanych robót
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuję  że w

trakcie wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane będą następujące roboty:

Roboty montażowe:

• montaż instalacji i urządzeń,

• próby szczelności instalacji, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Przed rozpoczęciem robót objętych niniejszym opracowaniem do działki jest doprowadzona woda,
energia elektryczna, kanalizacja sanitarna.

Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Brak

Wskazanie  dotyczące  przewidywanych zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

Wykonanie powyższy robót wiąże się między innymi z:
1. zaprószeniem oczu, (podczas rozkuwania ścian),

2. poparzeniem ciała (podczas spawania / lutowania),

3. zaprószeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

4. możliwość upadku z wysokości (podczas montażu instalacji).

Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Przed  przystąpieniem  do  poszczególnych  grup  robót  należy  przeprowadzić  przeszkolenie
pracowników w zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp
dotyczące  poszczególnych robót.  Przeszkolenie  takie  powinna  przeprowadzić  osoba  (osoby)  z
odpowiednimi  uprawnieniami.  Poza  tym  należy  zapoznać  pracowników  z  wymaganiami
wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych. materiałów, wymaganiami wynikającymi z
Polskich Norm,  Warunków Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót  Budowlano-Montażowych
oraz z zasadami obsługi i  korzystania ze sprzętu i urządzeń  oraz ze sposobem korzystania ze
sprzętu i środków ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia.

Pracownicy  powinni  być  zaopatrzeni  w  środki  i  sprzęt  ochrony  osobistej  (atestowany).
Należy przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników.

Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień  wydanych przez właściwe komisje
kwalifikacyjne powinny być wykonywane przez pracowników posiadających takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych
prac oraz posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska. 

Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia, sprzętu i
urządzeń.

Należy  określić  zasady  postępowania  w  przypadku  konieczności  ewakuacji  (zapewnić
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze
stref szczególnego zagrożenia
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,

umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  ogólnymi  przepisami  bhp,  przepisami  bhp  przy
wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych,  wymaganiami  wynikającymi  z
instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm,
Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych,  ogólnymi
wytycznymi branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych

Roboty  i  prace  budowlane  i  organizacyjne  prowadzić  pod  kierunkiem  i  nadzorem
kierowników  budowy  posiadających  stosowne  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie.
Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej.

UWAGA!  W  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia  należy  stosować  przepisy  zawarte  w

Rozporządzeniu  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dnia  28

marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz.

460, ze zmianą:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)

                       

 Opracował:
mgr inż. Rafał Marciniak 
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 3  ZAŁĄCZNIKI
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 4  RYSUNKI
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PROJETK BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KOMBUD Rafał Marciniak 

ul. Brużyca 38

95-070 Aleksandrów Łódzki

www.kombud.info

PROJEKT: BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI 
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W MAUZOLEUM 
WALKI  I MĘCZEŃSTWA PRZY AL. SZUCHA 25  
ODDZIAŁU MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W 
WARSZAWIE – ETAP I DOKUMENTACJA 

LOKALIZACJA:

MAUZOLEUM WALKI  I MĘCZEŃSTWA
AL. SZUCHA 25

00-240 WARSZAWA

INWESTOR:

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

AL. SOLIDARNOŚCI 62 

00-240 WARSZAWA

   
PROJEKTANT 

B.  SANITARNA 

mgr inż. Rafał Marciniak

upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15

SPRAWDZAJACY

B. SANITARNA

mgr inż. Monika Anuszczyk

upr. bud. nr LOD/3779/PWBS/19

Aleksandrów Łódzki,  sierpień 2020r
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 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄEGO

Aleksandrów Łódzki, sierpień 2020r.

OŚWIADCZENIE

Na  podstawie  art.  20  ust.  4  ustawy  „prawo  budowlane”  z  dnia  07.07.1994  z  późniejszymi  zmianami,

oświadczam, że niniejszy projekt budowy oraz przebudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki  i

Męczeństwa przy al. Szucha 25  oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie – etap i dokumentacja zawierający

projekt:

– instalacji wentylacji,

– instalacji skroplin,

– instalacji freonową,

– instalacji odzysku ciepła,

opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Projektant: Sprawdzający:

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK 
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,

INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH,

WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I

KANALIZACYJNYCH, 

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 

 MGR INŻ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,

INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,

GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, 

UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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 3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 3.1  PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

  Przedmiotem  inwestycji  jest   projekt  budowy  oraz  przebudowy  instalacji  wentylacji  i
klimatyzacji  w  Mauzoleum  Walki   i  Męczeństwa  przy  al.  Szucha  25   oddziału  Muzeum
Niepodległości w Warszawie – etap i dokumentacja.

 3.2  PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

- umowa pomiędzy Inwestorem i Projektantem zlecająca wykonanie projektu;
- mapa zasadnicza;
- inwentaryzacja,
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych  (wg  ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
- obowiązujące normy i wiedza techniczna.

 3.3  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa działka usytuowana jest w Warszawie przy Al. Szucha 25, 00-240 Warszawa.

Na działce zlokalizowany jest budynek mmuzeum objęty opracowaniem. Działka posiada dostęp do
drogi publicznej. 
Do  działki  są  doprowadzone  przyłącza  wodociągowe,  telekomunikacyjne,  energetyczne,  kan.
sanitarnej i deszczowej.

 3.4  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zakres opracowania obejmuje wewnętrzną instalację wentylacji. Zagospodarowanie terenu
nie ulegnie zmianie. Prace będą prowadzone wewnątrz i na elewacji budynku.

 3.5  ZESTAWIENIE ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.  

 3.6  POZOSTAŁE DANE 

Teren na którym zaplanowano budowę jest wpisany do rejestru zabytków.
Teren nie znajduje się w obszarze objętym wpływem eksploatacji górniczej.
Teren nie znajduje się w obszarze objętym programem NATURA 2000.
Zakres  inwestycji  nie  zagraża  środowisku  i  nie  stanowi  zagrożenia  dla  higieny  i  zdrowia
użytkowników.

 3.7  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁWYANIA OBIEKTU

Wskazanie  przepisów  prawa,  w  oparciu  o  które  dokonano  określenia  obszaru  oddziaływania
obiektu;
Określenia obszaru oddziaływania inwestycji  dokonano na podstawie następujących przepisów
prawa:
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- ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
-  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Brak przepisów odrębnych nakazujących objęcie obszaru oddziaływania  działek innych niż objęta
opracowaniem.
Zasięg  obszaru  oddziaływania  obiektu  przedstawiony  w  formie  opisowej  lub  graficznej  albo
informację,  że obszar  oddziaływania  obiektu mieści  się  w całości  na działce lub działkach,  na
których został zaprojektowany.
Obszar oddziaływania będzie obejmował jedynie teren działki  13/1.
Projektowany obiekt  nie wpłynie ujemnie na obiekty i  działki  sąsiednie i  nie spowoduje zmiany
ukształtowania terenu.
Przedsięwzięcie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 
Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziaływania. 
Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Interesy osób trzecich nie będą naruszone. 
Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła  zagrożeń  dla  środowiska oraz higieny i  zdrowia
użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia. 
Projektowana inwestycja nie jest inwestycją uciążliwą dla terenów sąsiednich.
Emisja zanieczyszczeń będzie występować tylko w fazie budowy. Będzie ona jednak występować
w niewielkim stopniu i nie będzie miała istotnego wpływu na stan czystości atmosfery. 
Wpływ obiektu na glebę ograniczał się będzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.
Nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych.

Projektant:

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK 
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,

GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, 
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 
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3.7  Rysunek PZT

S9



Instalacje sanitarne

 4 OPIS TECHNICZNY

 4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

• Umowa z inwestorem.

• Wizja lokalna.

• Założenia funkcjonalno-użytkowe.

• Aktualne normy i rozporządzenia 

 4.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:
• instalację wentylacji,

• instalacje skroplin,

• instalacje freonową,

• instalacje odzysku ciepła,

UWAGA

Opracowanie nie obejmuje doprowadzenia energii elektrycznej do urządzeń.
Opracowanie nie obejmuje projektu automatyki.

 4.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ

Dane,  wymagania  i  ilości  wyszczególnione choćby w jednym dokumencie  stanowiącym
część  dokumentacji  projektowej  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  były  w  całej
dokumentacji.  Wszystkie  roboty  i  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,
ustaleniami z Inwestorem a także z innymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uwzględnienia  przy  opracowywaniu  oferty  wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego,
jak  również  zobowiązany  jest  do  zawarcia  w  ofercie  wszystkich,  nieprzewidzianych  w
dokumentacji,  a  mających  zdaniem  Wykonawcy  wpływ  na  cenę  elementów,  koniecznych  do
poprawnego,  zgodnego  z  wiedzą  techniczną,  funkcjonowania  obiektu  i  pełnego  zrealizowania
zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym
w celu ich wyjaśnienia.

Wszystkie roboty i materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z
Zamawiającym, a także z innymi obowiązującymi przepisami.

Należy  uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów  oraz  przepisy  związane  i
obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestów,  certyfikatów,  instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia  nie
wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiązkowych do stosowania Wykonawca ma
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

 4.4 STANDARD

Użyte  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach  technicznych  nazwy  firm,  wyrobów
budowlanych czy technologii  należy traktować  w myśl  art.  29 ust.  3  ustawy "Prawo zamówień
publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób
konieczny  do  użycia.  Możliwe  jest  zastosowanie  innych  równoważnych  wyrobów budowlanych
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i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art. 5 ust.
Prawo  Budowlane,  ustawa  o  wyrobach  budowlanych)  oraz  pozwoli  na  zachowanie  standardu
i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach.
Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie
zostanie  obniżony  określony  w  projekcie  standard.  Wprowadzone  rozwiązania  techniczne
i  materiałowe  nie  mogą  pociągać  za  sobą  zwiększenia  kosztów  inwestycji  ani  zmieniać
zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora.

Jeżeli  zastosowane  rozwiązania  wiążą  się  z  koniecznością  wprowadzenia  zmian
w  dokumentacji,  strona  wnioskująca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  formalną  i  finansową  za
dokonanie  tych  zmian  w  projekcie,  w  tym  za  koordynację  międzybranżową  oraz  uzyskanie
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej
i prywatnej.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

 4.5 PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  zapozna  się  z  dokumentacją,  oceni  jej
czytelność,  spójność  (dokumentacja  rozumiana  jako  łączna  całość:  opis,  rysunki  opracowania
branżowe  powiązane  z  robotami),  jej  wzajemne  skoordynowanie,  a  o  wszelkich  zauważonych
uwagach powiadomi Nadzór autorski.

Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji.

Wykonawca  nie  może  realizować  zauważonych  błędów  w  Dokumentacji  Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Pracownię Projektową.

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania
stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty będą prowadzone
zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów.

 4.6 INSTALACJE WEWNĘTRZNE

  4.6.1 INSTALACJA WENTYLACJI

Ze względu na istniejącą wilgoć w budynku oraz w celu dalszego umożliwienia zwiedzania
obiektu zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz z urządzenie
do osuszaczem powietrza.

W instalacji zaprojektowano tłumik akustyczny zabezpieczające pomieszczenia w budynku
przed hałasem z centrali wentylacyjnej.

Urządzenia  w  instalacji  zostały  zabezpieczone  przed  hałasem  poprzez  zastosowanie
przegubów elastycznych lub przekładek przeciwdrganiowych.

Łączenia przewodów wentylacyjnych wykonać przy użyciu podkładek elastycznych.

Założenia projektowe

Obiekt położony jest w II strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w III strefie klimatycznej dla
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okresu zimowego – wg normy PN-76/B-03240. 

Do obliczeń przyjęto parametry powietrza zewnętrznego:
Okres letni Temperatura suchego termometru °+30,0 C

Temperatura mokrego termometru °+21,0 C
Wilgotność względna powietrza 45%
Entalpia powietrza 60,7 kJ/kg (14,5 kcal/kg)
Zawartość wilgoci  11,9 g/kg

Okres zimowy Temperatura suchego termometru °-20,0 C
Temperatura mokrego termometru °-20,0 C
Wilgotność względna powietrza 100%
Entalpia powietrza -20,0 kJ/kg (-4,8 kcal/kg)
Zawartość wilgoci  0,8 g/kg

Bilans powietrza

Do doboru wymaganego strumienia objętości powietrza wentylacyjnego, w zależności od
charakteru  pomieszczeń,  wykorzystano  następujące  kryteria:  wymaganą  krotność  wymian
powietrza  w  pomieszczeniu,  minimum  higieniczne  powietrza  świeżego  przypadające  na  jedną
osobę, elementy wyposażenia sanitarnego. 

Ilość powietrza wentylacyjnego przy uwzględnieniu wymaganej krotności wymian:
V=n·Vp  [m3/h]

gdzie: Vp - kubatura pomieszczenia, [m3]
n - wymagana krotność wymian w pomieszczeniu, [h-1]

Ilość powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagań higienicznych dla człowieka:
V=n·Vi  [m3/h]

gdzie: Vi - ilość powietrza świeżego przypadająca na jedną osobę, [m3/h (osoba)]
n - ilość osób

Przyjęto wydatki powietrza: 

-  na osobę dorosłą 30 m3/h,
-  na dziecko 15m3/h,
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Praca podstawowa centrali wentylacyjnej z wydajnością V1=800 m3/h odpowiadającą 1 wym/h. Po
przekroczeniu  60%  wilgotności  względnej  powietrza  w  pomieszczeniach,  układ  wentylacyjny
wchodzi na drugi bieg  pracy tj.  wydajnością maksymalną centrali V2=1400 m3/h.

Elementy nawiewne 

Jako element nawiewny zaprojektowano kratkę nawiewną umieszczoną w hollu wejściowym
10 cm nad podłoga (lokalizacja kratki nie koliduje z wyświetlanym obrazem na ekranie). Kolor kratki
dobrać  w kolorze  tła  ekranu.  Rozprowadzenie  powietrza  do pozostałych  pomieszczeń  poprzez
nieszczelności oraz otwory wentylacyjne nad drzwiami do cel.

Jednostka nawiewna

Dobrano centralę wentylacyjną nawiewną, podwieszaną wyposażoną w:

− przepustnice

− zestaw filtrów klasy M5,

− chłodnice wodną, zasilaną glikolem etylenowym o stężeniu 35%,

− nagrzewnice/chłodncie freonową,

− wentylator nawiewny,

− tłumik szumu

Wentylatory kanałowe

W celu poprawienia cyrkulacji powietrza w celach, zaprojektowano wentylatory kanałowe o
wydajności  100  m3/h  umieszczone  ok.  30  cm  od  drzwi  wejściowych  do  cel.  Przed  i  za
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Nr pom. Nazwa strefy

PARTER
1 Biuro 16,05 40,9

1,0 800

2 Holl wejściowy 17,30 51,9
3 Korytarz 1 80,16 240,5
4 Korytarz 2 25,27 75,8
6 Sala pojedyncza 1 7,92 23,8
7 Sala pojedyncza 2 6,94 20,8
8 Sala pojedyncza 3/serwerownia 7,83 23,5
9 Sala pojedyncza 4 7,95 23,9
10 Sala pojedyncza 5 8,03 24,1
11 Sala pojedyncza 6 7,79 23,4
12 Sala pojedyncza 7 7,56 22,7
13 Sala pojedyncza 8 7,72 23,2
14 Sala pojedyncza 9 8,90 26,7
15 Sala pojedyncza 10 9,51 28,5
16 Pokój gestapowca 20,14 60,4
17 Sala zbiorowa 1 12,29 36,9
18 Sala zbiorowa 2 12,43 37,3
19 Sala zbiorowa 3 13,16 39,5
20 Sala zbiorowa 4 13,41 40,2

Powierzchnia 
[m2]

Kubatura 
[m3]

Ilość 
wymian 

[1/h]

Nawiew   
[m3/h]
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wentylatorem zamontować kanał o długości 20 cm i średnicy 100 mm. Zarówno wentylator jak i
kanał  nawiewny  należy  wykonać  w  kolorze  białym  (kolor  sufitu  w  pomieszczeniu  gdzie  będą
montowane).

Jednostka wywiewna

Wyciąg powietrza z pomieszczeń objętych opracowaniem przewidziano poprzez urządzenie
o  konstrukcji  klimakonwektora  kanałowego  dostosowanego  do  pracy  pionowej.  Urządzenie
umieszczone we wnęce okiennej za jednym z telewizorów. Lokalizacja zgodnie z częścią graficzną
opracowania.

Wyrzut  powietrza  z  pomieszczenia  poprzez  perforację  w  oknie.  Okno  do  wymiany  z
zachowaniem podziału stolarki okiennej  wykonane z tworzywa, szyba mleczna, prawe skrzydło
pełne, lewe perforowane.

Odprowadzenie  skroplin  z  klimakonwektora  do  istniejącej  instalacji  kanalizacji
zlokalizowanej w kanale technicznym.

Czerpnie i wyrzutnie

Zaprojektowano  czerpnie  ścienną  zlokalizowaną  za  drzwiami  w  bramie  wejściowej  na
dziedziniec. Kratkę czerpni należy wykonać w kolorze elewacji.

Czerpnie ścienne należy montować min. 2 m ponad poziomem terenu. 
Wyrzutnię powietrza zaprojektowano w oknie z wyrzutem powietrza na dziedziniec. 
Konstrukacja  czerpni  i  wyrzutni  powinna  zabezpieczać  instalacje  wentylacyjne  przed

wpływem czynników atmosferycznych (np. stosowanie żaluzji, daszków).
Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni zabezpieczyć przed przedostaniem się drobnych gryzoni,

ptaków, liści, itp.

Sterowanie urządzeniami wentylacyjnymi

Sterowanie  i  automatyka  wentylacji  mają  zapewniać,  na  podstawie  informacji  o  temperaturze
powietrza zewnętrznego, nawiewanego i temperatury w pomieszczeniu:
- regulację wydajności powietrza.

Tryby pracyurządzeń wentylacyjnych zamieszczono w tabeli poniżej. 

l.p. Urządznie Tryb pracy

1 Centrala nawiewna, klimakonwektor W  godzinach  pracy  obiektu  praca  z
wydajnością  100  %,  poza  godzinami  pracy
obiektu – praca z wydajnością 50%

2 Wentylatory kanałowe Praca ciągła

Praca podstawowa centrali  wentylacyjnej  z wydajnością  800 m3/h  odpowiadającą  1  wym/h.  Po
przekroczeniu  wilgotnosci  względnej  w  pomieszczeniach  60%  praca  na  drugim  biegu  z
wydajnością maksymalną centrali.Klasa szczelności
Urządzenia i przewody wentylacyjne projketuje się w klasie szczelności B.

Kanały i kształtki ze stali ocynkowanej
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W obiekcie przewiduje się kanały wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanały
wykonać  i  zmontować  w  klasie  szczelności  zgodnie  z  normą  PN-EN  12237:2005  i  PN-EN
1507:2007. Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy
założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych
ugięć przewodów między podporami.
Minimalne grubości ścian kanałów wynoszą:
Kanały okrągłe:
- O100÷ O125 – 0,50 mm,
- O160÷ O250 – 0,60 mm,
- O280÷ O710 – 0,75 mm,
- Powyżej O710 – 1,00 mm.
Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku):
- do 750 mm – 0,75 mm,
- powyżej 750 do 1400 mm – 0,9 mm,
- powyżej 1400 mm – 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia będą  zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i  profile
wzmacniające  zespawane  ze  sobą  po  zewnętrznym obwodzie  kanałów.  Elementy  przejściowe
mają  mieć  kąt  maksymalnie  30°  w celu  uniknięcia  turbulencji.  Zmiany  kierunku i  odgałęzienia
wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 100 [mm].
Przewody  i  kształtki  muszą  mieć  powierzchnię  gładką,  bez  wgnieceń  i  uszkodzeń  powłoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.

Kanały  okrągłe  elastyczne  projektuje  się  jako  wykonane  ze  spiralnie  zwijanej  taśmy
aluminiowej łączonej na potrójny zamek zakładkowy.

Kanały  powietrzne  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-B-76001:  1996  w  klasie
szczelności. Połączenia elementów instalacji wentylacyjnej należy wykonać przez:
- zastosowanie kołnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zacisków do obrzeży tzw. „C” –
dla kanałów o przekroju prostokątnym; 
- zastosowanie kształtek kołnierzowych z uszczelką wargową – dla kanałów o przekroju okrągłym.
Jako  elementy  nawiewne  oraz  wywiewne  zastosowano  kratki  wentylacyjne,  wyposażone
w regulowane kierownice i przepustnice.

UWAGA

Wszystkie  centrale  i  rekuperatory  należy  połączyć  z  instalacją  w  sposób  elastyczny
uniemożliwiający przenoszenie drgań od urządzeń na instalacje.
Kanały okrągłe należy wyposażyć w silikonowe uszczelki.
Kanały prostokątne należy łączyć z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

Otwory rewizyjne

Wszystkie  kanały  wentylacyjne  zostaną  wyposażone  w  otwory  rewizyjne  umożliwiające
czyszczenie  oraz  okresową  dezynfekcję  kanałów.  Odległość  maksymalna  otworów rewizyjnych
wynika z zasięgu urządzeń czyszczących (wałek giętki ze szczotką obrotową lub samobieżny robot
czyszczący) i wynosi max 30 m.
Otwory rewizyjne mają umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także
urządzeń  i  elementów instalacji,  jeśli  konstrukcja tych urządzeń  i  elementów nie umożliwia ich
czyszczenia  w  inny  sposób.  Wielkość  i  lokalizacje  otworów  należy  dopasować  do  przyjętej
technologii, które będą dostępne także po zakończeniu inwestycji.
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Wykonanie otworów rewizyjnych nie może obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów,
jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.

Elementy  usztywniające  i  inne  elementy  wyposażenia  przewodów  powinny  być  tak
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.

Elementy  usztywniające  wewnątrz  przewodów  o  przekroju  prostokątnym  powinny  mieć
opływowe  kształty,  najlepiej  o  przekroju  kołowym.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  taśm
perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.

Nie stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach
rewizyjnych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie
większym niż 45º, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna
być większa niż 10 m.
UWAGA

W dokumentacji powykonawczej należy wskazać lokalizacje rewizji.
Rewizje umieścić w miejscu łatwo dostępnym.

Wykonanie i montaż

Podwieszenie  instalacji  wentylacyjnej  do  elementów  konstrukcyjnych  budynku  należy
wykonać  za  pomocą  wsporników  stalowych  i  taśmy  perforowanej  stalowej.  Obciążenie
konstrukcyjne przekazać do branży budowlanej.
Obejmy przytwierdzane są  do elementów konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych
galwanicznie prętów gwintowanych i tulei wkrętów  kotwiących.

Połączenia kanałów wentylacyjnych wykonać  zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.
Zastosowane  połączenia  elastyczne  powinny  zapewniać  szczelność  połączenia  odpowiadającą
przyjętej klasie szczelności instalacji.
W celu uszczelnienia połączeń kanałów okrągłych, zaleca się stosowanie taśmy aluminiowej na
kleju  akrylowym o grubości  0,03  mm i  szerokości  10  cm.  W miejscach  przyłączania  kanałów
elastycznych zaleca się wykorzystanie taśm zaciskowych z zaciskami.Podczas montażu instalacji
należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  warunki  gwarancyjne  poszczególnych  urządzeń
zabezpieczając je przed ewentualnymi uszkodzeniami.
Sposób zabudowy urządzeń oraz instalacji musi gwarantować możliwość wykonania koniecznych
czynności serwisowych w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia i instalacji.

Instalacje  wewnątrz  budynku  mocować  do  ścian  i  stropów  przy  pomocy  systemu
kształtowników stalowych, prętów gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu
w systemie Walraven. Rodzaj kotew dobrać odpowiednio do materiału podłoża.

Próba ciśnienia

Próba ciśnienia polega na sprawdzeniu szczelności kanałów wentylacyjnych.  Badanie to
polega  na  zaślepieniu  końców  badanego  odcinka  instalacji  wentylacyjnej  i  utrzymaniu  w  tym
odcinku  określonego  nadciśnienia  lub  podciśnienia,  za  pomocą  urządzenia  zawierającego
wentylator o regulowanej wydajności, oraz kryzę pomiarową.
Wartości ciśnień stosowanych podczas prób określają normy:

S16



Instalacje sanitarne

PN-EN 12237:2005P [15] – w przypadku przewodów i kształtek okrągłych i PN-EN 1507:2007P
[24]  – dla  przewodów prostokątnych oraz PN-EN 13779:2008P [21]  – bez podziału na  kształt
przekroju przewodu. 
Podczas  próby  mierzone  są  przecieki  powietrza,  który  nastęnie  porównuje  się  z  wartościami
granicznymi wskaźnika nieszcelności.

Klasy szczelności
porzewodów

Wartości graniczne ciśnienia
statycznego ps [Pa]

Wartości graniczne wskaźnika
nieszczelności [m3/(s•m2)]

nadciśninie podciśninie

A 500 500 0,027•ptest•10-3

B 1000 750 0,009•ptest•10-3

C 2000 750 0,003•ptest•10-3

D 2000 750 0,001•ptest•10-3

Jeżeli  przeciek  powietrza  przekroczy  wartość  dopuszczalną,  zaleca  się  rozszerzenie
badania  na  dodatkową,  równą  procentowo  poprzednio  badanej  część  całkowitego  pola  sieci
przewodów.  Jeżeli  przeciek  powietrza  wciąż  przekracza  wartość  dopuszczalną,  zaleca  się
przeprowadzenie badania całej sieci.

  4.6.2 POWIETRZNA POMPA CIEPŁA

Urządzaniem służącym do  odzysku  ciepła  będzie  powietrzna   pompa ciepła  typu  Split
zlokalizowana na elewacji budynku. Urządzenie będzie odpowiedzialne za dogrzanie/odchłodzenie
świeżego powietrza.

Instalacja freonowa – zastosowane materiały i sposób prowadzenia

Instalację  należy  wykonać  z  rur  miedzianych  przeznaczonych  do  instalacji  freonowych
zgodnych z EN 12 735-1 łączonych na lut twardy w osłonie gazów obojętnych (np. osłonie azotu).
Należy  stosować  rury  o   bardzo wysokim stopniu  czystości  wnętrza  i  stanie  zupełnego braku
wilgoci.  Takie  wymogi  powodują  konieczność  każdorazowego  korkowania  końców  rur,  aby
zapobiec dostępowi zanieczyszczeń czy też wilgoci.

Rury będą mocowane przy pomocy systemowych zawiesin pojedynczych lub podwójnych.
Instalację  zamontować  tak,  aby  były  one  oddalone  od  siebie  na  odległość   umożliwiającą
ewentualny  demontaż   i  założenie  nowej  izolacji  cieplnej  w  razie  jej  uszkodzenia.  Do  izolacji
termicznej rur zastosować otuliny na bazie kauczuku syntetycznego o grubości 13 mm. Miejsca, w
których była lutowana instalacja miedziana, pozostawić  niezaizolowane do momentu wykonania
prób szczelności.

W  wypadku  konieczności  prowadzenia  odcinka  dłuższego  niż  6m  w  linii  prostej  musi
byćzastosowana  kompensacja  dla  umożliwienia  swobodnego  przyrostu  długości  rury  bez
powstania  naprężeń  niebezpiecznych  dla  materiału.  Należy  wykorzystać  naturalne  załamania
instalacji  w  budynku,  zmianę  kierunku  ścian  itp.  W  wypadku  braku  możliwości  kompensacji
naturalnej należy instalację zabezpieczyć przez gotowe kompensatory lub wykonania  kompensacji
z czterech kolanek i odpowiedniej długości odcinków rur. Po  montażu,  w  czasie  uruchamiania
całej  instalacji,  dobrze  jest  ją  wypłukać  usuwając  wszelkie  pozostałości  stałe  typu  piasek  czy
wypalony przy lutowaniu tlenek oraz inne cząstki stałe. W czasie tego procesu usuwane są także
pozostałości pasty lutowniczej, której ewentualny nadmiar wpłynął na ścianki rury.
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Nie układać rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu
odcinków uszkodzonych. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm poniżej
tynku na stropie.  Przestrzeń  między rurą  przewodu a tuleją  ochronną  powinna być  wypełniona
materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym
powstanie  w  niej  naprężeń  ścinających.  W  tulei  ochronnej  nie  powinno  znajdować  się  żadne
połączenie rury przewodu. 

Instalacje prowadzić w kanale technicznym oraz podtynkowo.

Instalacja glikolowa

Całą instalacje należy wykonać z rur stalowych. Instalacje należy prowadzić zgodnie z opisem
umieszczonym na załączonych rysunkach. Instalacje z.n. należy w miarę możliwości prowadzić w
bruzdach  ściennych  i  pod  stropem  w  przestrzeni  sufitu  podwieszanego.  Rury  łączyć  poprzez
spawanie.

• Przewody wodne prowadzić wg części rysunkowej niniejszego opracowania.

• Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku rozdzielacza.

• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać
na  podporach  stałych  (w  uchwytach)  i  ruchomych  (w  uchwytach,  na  wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla
materiału, z którego wykonane są rury.

• W miejscach krzyżowania się instalacji w warstwach posadzki, należy wykonać bruzdy w
podłożu  betonowym  dla  zachowania  minimalnego  przykrycia  rur.  Tam,  gdzie  wysokość
wylewki jest mniejsza, zaprawę należy wzmocnić siatką rabitza.

• Wydłużenia  cieplne  przewodów  prowadzonych  podtynkowo  oraz  w  posadzce
kompensowane są poprzez izolację termiczną.

• Odcinki poziome prowadzić w wzdłuż przegród budowlanych.

• Odcinki pionowe prowadzić w bruzdach ściennych.

• Rury muszą  być  tak mocowane, aby nie wpadały w drgania,  przebiegały równolegle do
płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań).

• Nie lokować podpór w odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników.

• Podpory należy umieszczać wg wytycznych producenta rur.

• W  miejscach  przejść  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  należy  wykonać  stalowe
przepusty instalacyjne.

• W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworami
stopowymi dn15.

 4.7 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

 Wszystkie  rurociągi  stalowe  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie.  Po  zabezpieczeniu
rurociągów antykorozyjnie,  przewody należy zaizolować  termicznie.  Izolacja cieplna przewodów
zasilających  i  powrotnych  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinna  spełniać  wymagania
określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).  
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l.p Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna  grubość  izolacji

cieplnej  

(materiał 0,035 W/m*K)1)

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm

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

4 Średnica wewnętrzna  ponad 100mm 100mm

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

½ wymagań z poz. 1.4

6
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1,4, ułożone w
komponentach  budowlanych  między  ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników, 

½ wymagań z poz. 1.4

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm

8
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części
ogrzewanej budynku) 

40 mm 

9
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części
nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10
Przewody  instalacji  wody  lodowej  prowadzone
wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z lp. 1-4 

11
Przewody  instalacji  wody  lodowej  prowadzone  na
zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z lp. 1-4 

Instalacje grzewcze, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji

Rury stalowe

(średnica we-

wnętrzna)

Rury wielowarstwowe

(średnica

wewnętrzna/zewnętrzna)

Grubość izolacji 

dla pomieszczeń
ogrzewanych

Grubość izolacji

dla pomieszczeń nieogrze-

wanych
DN DN/DZ , mm mm mm
15 16/12 13 20
20 20/16 13 20
25 26/20 20 30
32 32/26 20 38
40 40/33 20 44
50 50/42 25 50
65 63/54 38 69
80 75/58 50 75

100 110/86 60 110

Dla instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej zastosować izolację o grubości 9mm.

Instalacja wentylacji

Rodzaj instalacji Grubość izolacji 

dla pomieszczeń ogrzewanych

Grubość izolacji 

dla pomieszczeń nieogrzewa-
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[mm] nych [mm]
Kanał czerpny 80 80

Kanał wyrzutowy 80 80
Kanał nawiewny 40 80
Kanał wywiewny 40 80

Całość  instalacji  należy wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania    i  Odbioru
Robót Budowlanych - cz. II”.
Wszystkie izolacje termiczne należy wykonać w klasie odporności na ogień nie niższej niż BI-s2,d0.

 4.8 MOCOWANIA

Przewody  instalacji  wodociągowej  oraz  c.o.  należy  mocować  do  elementów konstrukcji
budynku za pomocą  uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna
zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów w przewodach i  przegrodach budowlanych.   Pomiędzy
przewodem  a  obejmą  uchwytu  należy  stosować  podkładki  elastyczne.  Konstrukcja  uchwytów
powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Odstępy pomiędzy mocowaniami nie powinny
przekraczać 3,0m. Zaleca się wykonanie mocowania przewodów instalacji wodociągowych i c.o.
zgodnie  z  instrukcją  Producenta  rur  oraz  Wymaganiami  Technicznymi  COBRTI  INSTAL.  Do
mocowania rur stosuje się obejmy stalowe z gumową podkładką. Obejmy metalowe bez wkładki
nie mogą być stosowane. Średnice obejm w technologii odpowiadają średnicom zewnętrznym rur.
Instalację należy zamocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych
PS oraz przesuwnych PP. Punkty stałe (PS) – zapobiegają niekontrolowanym ruchom przewodów,
wykonuje się je zaciskając na rurze (po wyjęciu podkładki dystansowej) obejmę metalową, która
jest  na  trwałe  zamocowana  do  przegrody  budowlanej.  Obejma  powinna  znajdować  się  ściśle
pomiędzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, trójnikami, złączkami z gwintem metalowym lub
zaworami).  Konstrukcje  mocujące  obejmy  do  przegród  budowlanych  muszą  być  odpowiednio
sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) – umożliwiają ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w
kierunku osiowym. Wkładki gumowe obejm mocujących (np. Fusiotherm) mają gładkie i zdolne do
poślizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierścieni dystansowych zapewni prawidłowe
działanie  ich  jako  punktów  przesuwnych  (PP).  Maksymalne  odległości  pomiędzy  podporami
przewodów ściśle wg instrukcji montażu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji oraz centralnego odkurzacza należy mocować do elementów
konstrukcji  budynku za pomocą  uchwytów stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych.  Obejmy
uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach poziomych maksymalny rozstaw
uchwytów lub obejm powinien wynosić 1,25 m. Na pionach kanalizacyjnych należy stosować na
każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwne.

Rurociągi  instalacji  chłodniczej  należy  mocować  do  konstrukcji  nośnych  np.  w  formie
podwieszenia  lub  podparcia.  Mocowanie  przewodów  rurowych  musi  być  zgodne  z  uznanymi
zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:
-  mogły się wydłużać,
-  nie wpadały w drgania,
-  przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań).
Do mocowania przewodów  przewidziano dwa rodzaje podpór:
-  ruchome (przesuwne) – umożliwiające przesuwanie się przewodu,
-  stałe – unieruchamiające określony punkt przewodu.

Mocowanie rurociągów wykonanych z rur  miedzianych z uwagi na cienką  ściankę  musi
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zapewniać  mocne  uchwycenie  rury  bez  możliwości  zgniecenia  czy  zniekształcenia  okrągłego
przekroju. Rury muszą być mocowane na uchwytach metalowych w formie obejm z przekładką z
PCV odizolowującą miedzianą rurę od ocynkowanej powłoki uchwytu. Ta miękka przekładka daje
dodatkowo możliwość ruchu podłużnego w wypadku zmian temperatury. 

Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów powinna
wynosić  3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm.  Przewody prowadzić  w sposób umożliwiający
wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej
od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić co najmniej 3 cm. 

Przy  przejściu  przewodu  przez  przegrodę  budowlaną  (np.  przewodu  poziomego  przez
ścianę,  przewodu pionowego przez  strop),  należy stosować  przepust  w tulei  ochronnej.  Tuleja
powinna być  w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.  Tuleja powinna być  rurą  o
średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu o:
-  co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,
-  co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. 
Podpory należy umieszczać wg wytycznych producenta rur.
Nie lokować podpór w odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników.

 4.9 KOMPENSACJA WYDŁUŻEŃ TERMICZNYCH

• Przewody prowadzić wg części rysunkowej niniejszego opracowania.

• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać
na  podporach  stałych  (w  uchwytach)  i  ruchomych  (w  uchwytach,  na  wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla
materiału, z którego wykonane są rury.

• Wydłużenia  cieplne  przewodów prowadzonych  podtynkowo  kompensowane  są  poprzez
izolację termiczną.

• Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający  właściwą  kompensację  wydłużeń
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).

• Nie  dopuszcza  się  prowadzenia  przewodów  bez  stosowania  kompensacji  wydłużeń
cieplnych.

• Odcinki poziome prowadzić wzdłuż przegród budowlanych.

• Odcinki pionowe prowadzić w bruzdach ściennych.

• Rury muszą  być  tak mocowane, aby nie wpadały w drgania,  przebiegały równolegle do
płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań).

• Nie lokować podpór w odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników.

• Podpory należy umieszczać wg wytycznych producenta rur.

• W  miejscach  przejść  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  należy  wykonać  stalowe
przepusty instalacyjne.

• W  najwyższych  punktach  instalacji  c.o.  zamontować  odpowietrzniki  automatyczne  z
zaworami stopowymi dn15.

• Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), należy mocować za pomocą obejm
stalowych  z  gumową  podkładką.  Rury  ulegają  ugięciu  pod  wpływem  ciężaru  wody  i
temperatury,  dlatego  należy  stosować  zasady  kompensacji  naturalnej  wydłużenia
termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

• Kompensację  wydłużeń  można  uzyskać,  stosując  specjalne  złącza  (używać  zgodnie  z
instrukcją producenta) lub przy użyciu wydłużek o kształcie „U” lub „L”, które kompensują
rozszerzanie i kurczenie się rur.
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• Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna być rozwiązana przez pozostawienie
w kielichach w czasie montażu rur i kształtek, luzu kompensacyjnego. 

• Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokości jednej kondygnacji
budynku może wynosić ± 10 mm.

 4.10 TULEJE OCHRONNE

Przy przejściu rurociągu przez przegrodę  budowlaną  (strop lub ścianę)  należy stosować
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie
budowlanej.  Powinna ona być  dłuższa niż  grubość  przegrody pionowej  o około 2 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm
poniżej tynku na stropie.

Dla  rurociągów  z  tworzywa  sztucznego  zaleca  się  zastosowanie  tulei  ochronnych
z  tworzywa sztucznego o  twardości  zbliżonej  do  polietylenu z  gładkimi  krawędziami  np.  PVC,
a następnie należy uszczelnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę,
o odpowiedniej odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej przegrody przez którą
przewody  przechodzą  umożliwiającym  jej  wzdłużne  przemieszczanie  się  i  utrudniającym
powstawanie  w  niej  naprężeń  ścinających.  Przejście  rury  przewodu  przez  przegrodę  w  tulei
ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić  w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkościennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzeń między
rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny przesuw
przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rury.

Przejście przewodem wodociągowym przez ściany zewnętrzne budynku należy wykonać
w rurze ochronnej z łańcuchem uszczelniającym.

 4.11 WPŁYW INSTALACJI NA ŚRODOWISKO

  OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI

Mocowanie  i  posadowienie  urządzeń  wywołujących  drgania  (np.  centrala  wentylacyjna,
wentylatory, agregat sprężarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykonać w sposób zabezpieczający
przed  powstawaniem  i  rozchodzeniem  się  drgań  i  hałasu  w  obiekcie.  Przy  mocowaniu  lub
posadowieniu stosować przekładki gumowe lub wibroizolacyjne. Połączenia central wentylacyjnych
oraz wentylatorów z instalacjami wykonać poprzez złącza wibroizolacyjne. 

Zabezpieczenia  akustyczne  wykonać  wg.  PN-87/B-02151/02.  Połączenia  urządzeń
wentylacyjnych  z  kanałami  poprzez  króćce  elastyczne.  Tłumienie  hałasu  przenoszonego
przewodami wentylacyjnymi jest  realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich prędkości na
kanałach wentylacyjnych.
Poziom dźwięku hałasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy urządzeń
wentylacyjnych bez innych źródeł hałasu nie powinien przekraczać: 

− biura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A),

− sale konferencyjne 35 dB (A),

− komunikacja 45 dB (A),

− hall wejściowy, recepcja 45 dB (A),

− pomieszczenia socjalne 40 dB (A),

− WC 45 dB (A),

− pomieszczenia techniczne 55 dB (A),
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− magazyny 55 dB (A).
Maksymalny  dopuszczalny  równoważny  poziom  dźwięku  przenikającego  do  pomieszczenia  od
wyposażenia  technicznego  budynku  nie  powinien  przekraczać  wartości  wyspecyfikowanych
powyżej oraz wartości podanych w PN-87/B-02151/02.
Przy wyłączonych urządzeniach poziom dźwięku hałasu (poziom tła) powinien być niższy od wyżej
wymienionych.

  OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze względu na charakter instalacji  nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zużytego.
Należy pamiętać o zachowaniu następujących odległościami pomiędzy wyrzutnią a czerpnią, oraz
pomiędzy wyrzutnią a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z późniejszymi zmianami).

 4.12 TULEJE  OCHRONNE  (PRZY  PRZEJŚCIACH  PRZEWODÓW  PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE)

Przy przejściu rurociągu przez przegrodę  budowlaną  (strop lub ścianę)  należy stosować
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie
budowlanej.  Powinna ona być  dłuższa niż  grubość  przegrody pionowej  o około 2 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm
poniżej tynku na stropie.

Dla  rurociągów  z  tworzywa  sztucznego  zaleca  się  zastosowanie  tulei  ochronnych  z
tworzywa  sztucznego o  twardości  zbliżonej  do  polietylenu z gładkimi  krawędziami  np.  PVC,  a
następnie należy uszczelnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, o
odpowiedniej  odporności  ogniowej  odpowiadającej  odporności  ogniowej  przegrody  przez  którą
przewody  przechodzą  umożliwiającym  jej  wzdłużne  przemieszczanie  się  i  utrudniającym
powstawanie  w  niej  naprężeń  ścinających.  Przejście  rury  przewodu  przez  przegrodę  w  tulei
ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić  w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkościennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzeń między
rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny przesuw
przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rury.

Przejście przewodem wodociągowym przez ściany zewnętrzne budynku należy wykonać w
rurze ochronnej z łańcuchem uszczelniającym.  

Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych zgodnie
z częścią rysunkową.

 4.13 PRZEJŚCIA  SZCZELNE  PRZEWODAMI  PRZEZ  ŚCIANY  ZEWNĘTRZNE
BUDYNKU

Przejścia szczelne przewodami przez ściany zewnętrzne budynku łańcuchy uszczelniające (otwory
wykonane otwornicą):
-DN50 => otwór DN82mm (typ ŁU2 6 ogniw),
-DN110 => otwór DN152mm (typ ŁU3 10 ogniw),
-DN160 => otwór DN225mm (typ ŁU5 11 ogniw),
-DN200 => otwór DN300mm (typ ŁU7 10 ogniw).

 4.14 WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

Podział obiektu na strefy ppoż. wg projektu architektonicznego. 
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  WENTYLACJA

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje
cieplne akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą  być  stosowane
tylko  na  zewnętrznej  ich  powierzchni  w  sposób  zapewniający  nierozprzestrzenianie  ognia,
odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna
wynosić co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki  rewizyjne  stosowane  w  kanałach  i  przewodach  wentylacyjnych  powinny  być
wykonane  z  materiałów  niepalnych,  elastyczne  elementy  łączące,  służące  do  połączenia
sztywnych  przewodów  wentylacyjnych  z  elementami  instalacji  lub  urządzeniami,  z  wyjątkiem
wentylatorów,  powinny  być  wykonane  z  materiałów  co  najmniej  trudno  zapalnych,  posiadać
długość nie  większą  niż  4  m,  przy  czym  nie  powinny  być  prowadzone przez  elementy
oddzielenia przeciwpożarowego.

Elastyczne  elementy  łączące  wentylatory  z  przewodami  wentylacyjnymi  powinny  być
wykonane  z  materiałów  co  najmniej  trudno  zapalnych,  przy  czym  ich  długość  nie  powinna
przekraczać 0,25 m. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób,
aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także
aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń przewodu.

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów
niepalnych,  zapewniających  przejęcie  siły  powstającej  w  przypadku  pożaru   w   czasie   nie
krótszym  niż   wymagany  dla  klasy  odporności  ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, w
przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji.

Ze względu na rodzaj i podział stref budynku są wymagane klapy p. poż.. Pomieszczenia
techniczne należy wyposażyć w gaśnice proszkowe o ładunku 2 kg (ABC). 

W celu poprawnego zabezpieczenia przejść ppoż. w projekcie oparto się na następującym
asortymencie:
-na kanały okrągłe do średnicy 200 mm zastosowano klapy niskooporowe z obniżonym poziomem
emitowanego hałasu, z siłownikiem 24V,
-w  pozostałych  przypadkach  zastosowano  klapy  niskooporowe  z  obniżonym  poziomem
emitowanego hałasu,   z siłownikiem 24V,

 4.15 UWAGI

- Instalacje wykonać zgodnie z projektem i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
-  Wszystkie  niejasności  dotyczące  niniejszego  opracowania  oraz  ewentualne  zmiany
zastosowanych  rozwiązań  należy  bezpośrednio,  na  bieżąco,  w  ramach  nadzoru  projektowego
konsultować z jednostką projektową i upoważnionymi projektantami.
-  Wszystkie  roboty  muszą  być  zgodne  z  projektem i  instrukcjami  montażu  producentów rur  i
urządzeń.
-  Wszystkie urządzenia muszą  posiadać  aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w

budownictwie oznaczone przez producenta znakiem   z Deklaracją Zgodności wystawioną na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodności.
- Wszystkie roboty muszą być zgodne z warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Instalowanie urządzeń powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich
producentów.
-  Wykonawca  robót  winien  przed  montażem  urządzeń  i  elementów  poszczególnych  instalacji
zgromadzić, a następnie przekazać użytkownikowi: aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczeństwa „B” lub dobrowolne deklaracje zgodności z
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PN lub normami europejskimi..
- Do montażu zastosować urządzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
-  Wszystkie  prace  budowlano-montażowe związane  z  wykonaniem instalacji  prowadzić  należy
solidnie,  zgodnie  z  normami,  sztuką  i  wiedzą  budowlaną,  pod właściwym kierownictwem osób
uprawnionych – oraz z zachowaniem przepisów bhp.
- Występujące różnice pomiędzy projektem budowlanym i wykonawczym są zmianami nieistotnymi.
W razie wątpliwości proszę niezwłocznie kontaktować się z projektantem.
- Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź  producentów urządzeń  należy traktować  jako
przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie
gorszych  parametrach  technicznych  i  użytkowych,  posiadające  wymagane  dopuszczenia  i
certyfikaty.  Wszelkie zmian i zamiany należy konsultować z projektantem.
- Przed montażem urządzeń i  elementów budowlanych obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzić
wymiar bezpośrednio na miejscu budowy.
- W sprawach określonych dokumentacją obowiązują:

• Prawo budowlane,

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

• Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,

• Instrukcje,  wytyczne  i  warunki  tec-  hniczne  producentów  i  dostawców  materiałów
budowlano – instalacyjnych,

• Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Uzupełnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest część graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg
obowiązujących norm i  przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub  eksploatacji  zgodnie  z
obowiązującą procedurą.
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach
a  nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być  traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku
rozbieżności  w  jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić  to  projektantowi,  który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom,
posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
-  Roboty  budowlano  -  instalacyjne  muszą  być  prowadzone  z  równoległą  bieżącą  koordynacją
międzybranżową.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

   INSTALACJA FREONOWA

- W przypadku zastosowania innych urządzeń instalacje freonową należy ponownie dobrać.
- Zasilanie  urządzeń  chłodzących  serwerownie,  należy  wykonać  ze  źródła  napięcia
gwarantowanego.

  INSTALACJA WENTYLACJI

- Wszystkie  centrale  i  rekuperatory  należy  połączyć  z  instalacją  w  sposób  elastyczny
uniemożliwiający przenoszenie drgań od urządzeń na instalacje.
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- Kanały okrągłe należy wyposażyć w silikonowe uszczelki.
- Kanały prostokątne należy łączyć z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.
- Kanały i kształtki wentylacyjne, rurociągi i armatura powinny być dostarczone przez dostawce w
stanie oczyszczonym z zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcji i  zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem w czasie transportu.
- W dokumentacji podwykonawczej należy wskazać lokalizacje rewizji.
- Rewizje umieścić w miejscu łatwo dostępnym.
- Na  instalacja  gdzie  istnieje  możliwość  kondensacji  pary  wodnej  należy  stosować  izolacje
paroszczelną np. z kauczuku. Rozwiązanie to należy uwzględnić na:

• na  kanałach  wentylacyjnych  systemu  zaczerpu  świeżego  powietrza  (grubość  80mm)
prowadzonych przez pomieszczenie ogrzewane,

• na kanałach wentylacyjnych systemu wyrzutu powietrza (grubość  80mm) prowadzonych
przez pomieszczenie ogrzewane,

• na  kanałach  wentylacyjnych  systemu  nawiewu  i  wywiewu  powietrza  (grubość  150mm)
prowadzonych przez pomieszczenie nieogrzewane oraz poza budynkiem,

• izolacje termiczne prowadzone poza budynkiem np. na dachu należy dodatkowo 

zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi oraz ptakami i gryzoniami.

Projektant: Sprawdzający:

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK 
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,

INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, 

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 

MGR INŻ. MONIKA ANUSZCZYK 
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,

INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, 

UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19 
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 5  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI 
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W 
MAUZOLEUM WALKI  I MĘCZEŃSTWA PRZY AL.
SZUCHA 25  ODDZIAŁU MUZEUM 
NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE – ETAP I 
DOKUMENTACJ

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

MAUZOLEUM WALKI  I MĘCZEŃSTWA
AL. SZUCHA 25

00-240 WARSZAWA

NAZWA INWESTORA 
I ADRES

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

AL. SOLIDARNOŚCI 62 

00-240 WARSZAWA

IMIĘ, NAZWISKO I ADRES 
PROJEKTANTA

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK
UL. BRUŻYCA 38
95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Aleksandrów Łódzki, sierpień 2020r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Informacja o zakresie wykonywanych robót
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuję że w

trakcie wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane będą następujące roboty:

Roboty montażowe:

• montaż instalacji i urządzeń,

• próby szczelności instalacji, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Przed rozpoczęciem robót objętych niniejszym opracowaniem do działki jest doprowadzona woda,
energia elektryczna, kanalizacja sanitarna.

Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Brak

Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

Wykonanie powyższy robót wiąże się między innymi z:
1. zaprószeniem oczu, (podczas rozkuwania ścian),

2. poparzeniem ciała (podczas spawania / lutowania),

3. zaprószeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

4. możliwość upadku z wysokości (podczas montażu instalacji).

Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Przed  przystąpieniem  do  poszczególnych  grup  robót  należy  przeprowadzić  przeszkolenie
pracowników w zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp
dotyczące  poszczególnych  robót.  Przeszkolenie  takie  powinna  przeprowadzić  osoba  (osoby)  z
odpowiednimi  uprawnieniami.  Poza  tym  należy  zapoznać  pracowników  z  wymaganiami
wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych. materiałów, wymaganiami wynikającymi z
Polskich  Norm,  Warunków Technicznych Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych
oraz z zasadami obsługi i  korzystania ze sprzętu i urządzeń  oraz ze sposobem korzystania ze
sprzętu i środków ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia.

Pracownicy  powinni  być  zaopatrzeni  w  środki  i  sprzęt  ochrony  osobistej  (atestowany).
Należy przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników.

Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień  wydanych przez właściwe komisje
kwalifikacyjne powinny być wykonywane przez pracowników posiadających takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych
prac oraz posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska. 

Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia, sprzętu i
urządzeń.

Należy  określić  zasady  postępowania  w  przypadku  konieczności  ewakuacji  (zapewnić
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze
stref szczególnego zagrożenia

S28



Instalacje sanitarne

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,

umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  ogólnymi  przepisami  bhp,  przepisami  bhp  przy
wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych,  wymaganiami  wynikającymi  z
instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm,
Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych,  ogólnymi
wytycznymi branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych

Roboty  i  prace  budowlane  i  organizacyjne  prowadzić  pod  kierunkiem  i  nadzorem
kierowników budowy  posiadających  stosowne  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie.
Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej.

UWAGA!  W  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia  należy  stosować  przepisy  zawarte  w

Rozporządzeniu  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dnia  28

marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz.

460, ze zmianą:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)

                       

 Opracował:
mgr inż. Rafał Marciniak 
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 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 1.1  PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

  Przedmiotem  inwestycji  jest   projekt  budowy  oraz  przebudowy  instalacji  wentylacji  i

klimatyzacji  w  Mauzoleum  Walki   i  Męczeństwa  przy  al.  Szucha  25   oddziału  Muzeum

Niepodległości w Warszawie – etap I dokumentacja.

 1.2  PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

- umowa pomiędzy Inwestorem i Projektantem zlecająca wykonanie projektu;

- mapa zasadnicza;

- inwentaryzacja,

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych  (wg  ministerstwa

budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

- obowiązujące normy i wiedza techniczna.

 1.3  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa działka usytuowana jest w Warszawie przy Al. Szucha 25, 00-240 Warszawa,

dz.  nr  ew.  17,  obręb.  5-05-11.  Na  działce  zlokalizowany  jest  budynek  muzeum  objęty

opracowaniem. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. 

Do  działki  są  doprowadzone  przyłącza  wodociągowe,  telekomunikacyjne,  energetyczne,  kan.

sanitarnej i deszczowej.

 1.4  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zakres opracowania obejmuje wewnętrzną instalację wentylacji. Zagospodarowanie terenu

nie ulegnie zmianie. Prace będą prowadzone wewnątrz i na elewacji budynku.

 1.5  ZESTAWIENIE ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.  

 1.6  POZOSTAŁE DANE 

Teren na którym zaplanowano budowę jest wpisany do rejestru zabytków.

Teren nie znajduje się w obszarze objętym wpływem eksploatacji górniczej.

Teren nie znajduje się w obszarze objętym programem NATURA 2000.

Zakres  inwestycji  nie  zagraża  środowisku  i  nie  stanowi  zagrożenia  dla  higieny  i  zdrowia

użytkowników.

 1.7  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁWYANIA OBIEKTU

Wskazanie  przepisów  prawa,  w  oparciu  o  które  dokonano  określenia  obszaru  oddziaływania

obiektu;

Określenia obszaru oddziaływania inwestycji   dokonano na podstawie następujących przepisów

prawa:
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- ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

-  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Brak przepisów odrębnych nakazujących objęcie obszaru oddziaływania  działek innych niż objęta

opracowaniem.

Zasięg  obszaru  oddziaływania  obiektu  przedstawiony  w  formie  opisowej  lub  graficznej  albo

informację,  że obszar  oddziaływania obiektu mieści  się  w całości  na działce lub działkach,  na

których został zaprojektowany.

Obszar oddziaływania będzie obejmował jedynie teren działki  nr 17.

Projektowany obiekt nie wpłynie ujemnie na obiekty i  działki sąsiednie i  nie spowoduje zmiany

ukształtowania terenu.

Przedsięwzięcie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami,

zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziaływania. 

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy osób trzecich nie będą naruszone. 

Projektowana inwestycja nie będzie  stanowiła  zagrożeń  dla  środowiska oraz higieny i  zdrowia

użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia. 

Projektowana inwestycja nie jest inwestycją uciążliwą dla terenów sąsiednich.

Emisja zanieczyszczeń będzie występować tylko w fazie budowy. Będzie ona jednak występować
w niewielkim stopniu i nie będzie miała istotnego wpływu na stan czystości atmosfery. 

Wpływ obiektu na glebę ograniczał się będzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.

Nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych.

Projektant:

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK 
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,

GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, 

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - Zestawienie kształtek wentylacyjnych  

UWAGI

Odcinek pomiędzy elementem nawiewnym/wyciągowym, a instalacją wykonać kanałem elastycznym z funkcją tłumienia produkcji Lindab typ Akucom.

Instalacje wentylacji czerpni  prowadzone w budynku izolować izolacją termiczną np. wełną mineralną o λ<0,038W/mK, gęstości 37kg/m3 (np. wełna mineralna), gr. 8cm.

Instalacje wentylacji nawiewu  przechodząca przez pomieszczenia ogrzewane izolować izolacją termiczną np. wełną mineralną o λ<0,038W/mK, gęstości 37kg/m3 (np. wełna mineralna), gr. 2cm.

Wszystkie izolacje termiczne należy wykonać w klasie odporności na ogień nie niższej niż BI-s2,d0.

Nazwa: C

Typ: Czerpny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

C 1 1 RG1* Czerpnia ścienna L= 200 H= 500 k= --------- stal 0,00 Ogólne 80

C 2 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 620 b= 625 l= 220 0,00 Ogólne 80

C 3 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 200 l= 823 ocynk 1,15 1,15 Ogólne 80

C 4 1 UA Redukcja asymetryczna a= 620 b= 200 c= 500 d= 200 l= 100 e= 0 f= -60 ocynk 0,16 0,16 Ogólne 80

C 5 1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 620 b= 625 d= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,08 3,08 Ogólne 80

C 6 1 K Przewód prostokątny a= 620 b= 625 l= 260 ocynk 0,65 0,65 Ogólne 80

Nazwa: N

Typ: Nawiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

N 1 1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 620 b= 625 d= 625 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,08 3,08 Ogólne 20

N 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 620 b= 625 c= 200 d= 1000 l= 570 e= 188 f= -210 ocynk 1,49 1,49 Ogólne 20

N 3 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 1000 l= 1063 ocynk 2,55 2,55 Ogólne 20

N 4 1 K Przewód prostokątny a= 620 b= 625 l= 270 ocynk 0,67 0,67 Ogólne 20

N 5 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 620 b= 625 l= 200 0,00 Ogólne 20

N 6 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostokątna L= 1000 H= 200 k= --------- stal 0,00 Ogólne 20

Nazwa: T

Typ: Transfer

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

T 1 30 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.10 m ocynk 0,03 0,94 Ogólne 20

T 2 15 CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V Wentylator kanałowy okrągły in-line d= 100 l= 280 0,00 Ogólne 20



ZAŁĄCZNIK NR 1 - Zestawienie kształtek wentylacyjnych  

UWAGI

Odcinek pomiędzy elementem nawiewnym/wyciągowym, a instalacją wykonać kanałem elastycznym z funkcją tłumienia produkcji Lindab typ Akucom.

Instalacje wentylacji czerpni  prowadzone w budynku izolować izolacją termiczną np. wełną mineralną o λ<0,038W/mK, gęstości 37kg/m3 (np. wełna mineralna), gr. 8cm.

Instalacje wentylacji nawiewu  przechodząca przez pomieszczenia ogrzewane izolować izolacją termiczną np. wełną mineralną o λ<0,038W/mK, gęstości 37kg/m3 (np. wełna mineralna), gr. 2cm.

Wszystkie izolacje termiczne należy wykonać w klasie odporności na ogień nie niższej niż BI-s2,d0.

Nazwa: C

Typ: Czerpny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

C 1 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 620 b= 625 l= 220 0,00 80

C 2 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 200 l= 823 ocynk 1,15 1,15 80

C 3 1 UA Redukcja asymetryczna a= 620 b= 200 c= 500 d= 200 l= 100 e= 0 f= -60 ocynk 0,16 0,16 80

C 4 1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 620 b= 625 d= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,08 3,08 80

C 5 1 K Przewód prostokątny a= 620 b= 625 l= 260 ocynk 0,65 0,65 80

C 6 1 RG1* Czerpnia ścienna L= 200 H= 500 stal 0,00 80

Nazwa: N

Typ: Nawiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N 1 1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 620 b= 625 d= 625 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,08 3,08 20

N 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 620 b= 625 c= 200 d= 1000 l= 570 e= 188 f= -210 ocynk 1,49 1,49 20

N 3 1 Klapa ppoż EI120 a= 200 b= 1000 l= 1063 ocynk 2,55 2,55 20

N 4 1 K Przewód prostokątny a= 620 b= 625 l= 270 ocynk 0,67 0,67 20

N 5 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 620 b= 625 l= 200 0,00 20

N 6 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostokątna L= 600 H= 200 stal 0,00 20

Nazwa: T

Typ: Transfer

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

T 1 30 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.10 m ocynk 0,03 0,94 20

T 2 15 CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V Wentylator kanałowy okrągły in-line d= 100 l= 280 0,00 20

T 1 CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V Wentylator kanałowy okrągły in-line d= 100 l= 280 0,00 20
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