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5.  RYSYNKI: 
 

CO1 Rzut parteru. Instalacja c.o. 

 
 

  



OPIS TECHNICZNY 
 

do  projektu  budowlanego  instalacji grzewczej dla zadania pod nazwą: „Wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych, Sali wykładowej i 
węzła sanitarnego na parterze budynku nr 9 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni". 

 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

� Aktualne rzuty branży architektonicznej, 

� Uzgodnienia międzybranżowe,  

� Aktualne normy i przepisy prawne w zakresie projektowania instalacji,  

� Inwentaryzacja instalacji centralnego ogrzewania 

� Wytyczne Inwestora 

 

2 ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakres opracowania wchodzi wymiana grzejników oraz gałązek grzejnikowych w 
pomieszczeniach biurowych, sali wykładowej oraz węźle sanitarnym na parterze budynku nr 9 na 
terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 

 

3 INSTALACJA CO 

3.1 Opis stanu istniejącego 

Ciepło dla ogrzewania dostarczane  jest z istniejącej instalacji c.o. w budynku. Źródłem jest 
kocioł olejowo-gazowy, umiejscowiony w kotłowni zlokalizowanej w  sąsiednim  budynku. 
Instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych. Parametry wody grzewczej w instalacji c.o. 
wynoszą 55/500C.  Elementami grzejnymi we wszystkich pomieszczeniach są grzejniki żeliwne 
członowe. Istniejące grzejniki są już zużyte i wymagają wymiany. W związku z powyższym należy 
dokonać ich demontażu wraz z gałązkami grzejnikowymi. 

Piony instalacji co w pomieszczeniach objętych niniejszym opracowaniem pozostają bez 
zmian. 
 

UWAGA! Nowoprojektowane grzejniki oraz instalacja grzewcza nie zmieniają bilansu 
zapotrzebowania na ciepło. Ilość zapotrzebowania na ciepło pozostają bez zmian w stosunku do 
pierwotnych założeń. 
 
Przyjęte wielkości strat ciepła wynikają z układu warstw przegród budowlanych oraz konstrukcji 
obiektu. Zapotrzebowanie ciepła dla budynku wykonano w oparciu o normę PN EN 12831: 
Temperatura zewnętrzna: te=-160C 
Temperatura wewnętrzna w zakresie te=+18÷200C 
 



3.2 Opis instalacji projektowanej 

W zakres opracowania wchodzi dobór grzejników w pomieszczeniach objętych 
opracowaniem z wykorzystaniem istniejących pionów. Przewidziano całkowitą wymianę 
istniejących grzejników żeliwnych na stalowe płytowe oraz podłączeń grzejnikowych (gałązek). Do 
obliczeń przyjęto parametry wody grzewczej 55/500C. 

Dla umożliwienia prawidłowej regulacji instalacji należy zastosować zawory termostatyczne 
przy grzejnikach. Na gałązkach powrotnych grzejnikowych zaprojektowano zawory z możliwością 
spustu wody. 

Wszystkie projektowane zawory grzejnikowe należy wyposażyć w głowice termostatyczne. 
Głowice zaworów termostatycznych w trakcie eksploatacji muszą być odsłonięte. 

Podejścia do wszystkich grzejników od strony ściany, nie zezwala się na podejścia do 
grzejników od strony podłogi. Przewody pod oknami prowadzić w bruzdach ściennych. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.  
 

3.3 Zastosowane materiały 

Gałązki grzejnikowe- rury  instalacyjne, stalowe, przewodowe, czarnych, ze szwem, wg PN-
74/H-74244 łączone przez spawanie. 

 
Grzejniki- grzejniki stalowe płytowe zasilane z boku; w pomieszczeniu o podwyższonej 

wilgotności, tj. w pom. węzła sanitarnego należy przewidzieć montaż grzejnika w wersji 
ocynkowanej 

 
Armatura: 
- zawory grzejnikowe termostatyczne  
- zawory grzejnikowe odcinające powrotne  
-odpowietrzniki przy grzejnikach 
Wszystkie stosowane materiały muszą  posiadać wymagane certyfikaty zgodności, aprobaty 

techniczne oraz deklaracje zgodności. 
 

3.4 Regulacja hydrauliczna 

Regulację hydrauliczną zrealizowano za pomocą zaworów z nastawą wstępną w obiegach 
grzejnikowych. Nastawy wszystkich zaworów grzejnikowych należy ustalić eksploatacyjnie. 

 

3.5 Płukanie instalacji 

Podczas montażu rurociągów i grzejników, należy zwrócić szczególną uwagę, aby do 
wnętrza rur nie dostały się zanieczyszczenia mechaniczne.   

Przeznaczony do montażu odcinek rury lub element powinien być całkowicie czysty. W celu 
usunięcia ze zładu zanieczyszczeń, należy dwa razy przepłukać instalację wodą o prędkości 
przepływu około 2,0 m/s.  

Przed płukaniem należy wszystkie zawory termostatyczne oraz równoważące ustawić na 
pełne otwarcie. 



 

3.6 Próby szczelności 

Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próby ciśnieniowe.  
Ciśnienie próbne utrzymywać przez minimum 30 min, dokonując przy tym oględzin instalacji 

– szczególnie połączeń kołnierzowych i spawanych. Instalację  niskoparametrową wypróbować  na 
zimno przy ciśnieniu roboczym zwiększonym o 0,2 MPa od ciśnienia roboczego lecz nie 
mniejszym niż  0,4  MPa. Próby  wykonać  zgodnie  z  „ Warunkami  technicznymi  wykonania   i  
odbioru   robót  budowlano  -montażowych „ - tom : II ,- instalacje  sanitarne  i  przemysłowe.  
 

3.7 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają wszystkie elementy stalowe 
 i żeliwne, które należy oczyścić do II-stopnia czystości, zgodnie z PN-72/H-97051 i 52, a 

następnie pomalować 2-krotnie farbą samoutwardzalną KORSIL 92 Na-W zgodnie z Wytycznymi 
zabezpieczenia powierzchni i rurociągów – OBRS-SPWC Nr 1-012-1. Wyroby malarskie powinny 
być atestowane i użyte w okresie gwarancyjnym. 

Dopuszcza się malowanie rurociągów: 
- emalią kreadurową czerwoną tlenkową o symbolu 7962-000-250 pod warunkiem nakładania 

powłoki zgodnie z instrukcją KOR-3A, 
- inne farby i lakiery pod warunkiem posiadania atestu dopuszczającego do stosowania dla 

zabezpieczeń antykorozyjnych rurociągów ciepłowniczych. 
Całość zabezpieczenia antykorozyjnego wykonać zgodnie z WTWiORBM – część II Roboty 

instalacji sanitarnych i przemysłowych, rozdział 16. 
 

3.8 Izolacje termiczne 

 

Instalację grzewczą projektuje się izolować pianką poliuretanową zgodnie z poniższą tabelą. 
 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna gr. izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m*K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wew. rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

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

1/2 wymagań z poz. 1-4 

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

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli 

należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
 



 
 

3.9 Odpowietrzenie 

Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki przy grzejnikach. 
 

3.10 Warunki wykonania instalacji 

 

Całość  instalacji  wykonać  zgodnie  z „Warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru   
robót  budowlano - montażowych„ - tom  II  - instalacje  sanitarne  i   przemysłowe. Przy 
wykonywaniu robót oraz w czasie eksploatacji należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż. 

 
 

4 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 



Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Rura stal. k=0.15 DN 15 Rura stalowa 
DN15

42 m

Mufa calowa równoprzelotowa ½"w - ½"w 25 szt.

Zestawienie rur i kształtek

Rury stalowe średnie wg PN-H-74200:1998

Rury - Rury stalowe średnie wg PN-H-74200:1998

Złączki i kształtki mosi ężne, żeliwne i stalowe

Kształtki - Zł ączki i kształtki mosi ężne, żeliwne i stalowe



Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Zawór odcinający  prosty (bez nast.) 15 003L0144 14 szt.

Zawór termostatyczny prosty 15 013G3904 14 szt.

Zestawienie zaworów i armatury

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory  zawory termostatyczne i podpionowe



Produkt H
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

Kod 
katalogowy

Ilość Jednostka

C22-600 600 1000 102 3 szt.

C33-600 600 800 152 2 szt.

C22-600 600 800 102 1 szt.

C22-600 600 1000 102 4 szt.

C22-600 600 1100 102 1 szt.

C33-600 600 900 152 2 szt.

C33-600 600 1100 152 1 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane

Grzejniki prawe niezintegrowane

Zestawienie grzejników

Grzejniki lewe niezintegrowane 

Grzejniki prawe niezintegrowane 

Grzejniki prawe niezintegrowane



Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 22 
mm

20 mm 42 m

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych



Typ Kod katalogowy Izolowane
[m]

Nieizolowane
[m]

Dobrane
[m]

Projektowane
[m]

Rura stal. k=0.15DN 15 Rura stalowa DN15 41,7 0 41,7 41,7
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10.  RYSUNKI: 
 

WM1 Rzut parteru. Instalacja wentylacji. 
 
 

  



OPIS TECHNICZNY 
 

do  projektu  budowlanego instalacji wentylacji dla zadania pod nazwą: „Wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych, Sali wykładowej i 
węzła sanitarnego na parterze budynku nr 9 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni". 

 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

� Aktualne rzuty branży architektonicznej, 
� Uzgodnienia międzybranżowe,  
� Aktualne normy i przepisy prawne w zakresie projektowania instalacji,  
� Katalogi techniczne producentów urządzeń 
� Wytyczne Inwestora 

 

2 ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji w pomieszczeniach biurowych, sali 
wykładowej oraz węźle sanitarnym na parterze budynku nr 9 na terenie Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. 

 

3 OPIS ROZWIĄZAŃ 

3.1 Dane wyjściowe 

• Parametry powietrza zewnętrznego: 
Dla miasta Gdynia I strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420 
- dla okresu zimowego tp= -16oC, wilgotność=100% 
-dla okresu letniego tp= 30oC, wilgotność=45% 

• Parametry powietrza wewnętrznego: 
Wg PN-78/B-03421. 
Latem temp wynikowa zależna od temp pow. zewnętrznego  

Zimą 18-20°C 
 

3.2 Bilans powietrza 

Bilans powietrza wentylacyjnego został sporządzony dla wentylacji ogólnej w oparciu o 
krotności wymian wymagane przepisami oraz minimalne ilości powietrza zalecane dla komfortu 
osób przebywających w pomieszczeniach.  
 

Pom. WC     – 50  m3/h (miska ustępowa) 
       – 25  m3/h (pisuar) 
Pom. biurowe i sala wykładowe  – 20 m3/h /osobę 
Pozostałe pomieszczenia   – 0,5 – 2,0 w/h  
 
 



Nr. pom/ Nazwa
pomieszczenia

Pow.
Wysok. 
Pom.

Kub.

m2 m m3 naw. wyw naw. wyw typ nawiewu typ wywiewu

0.03 sala wykładowa 74,07 3,34 247 480 480 1,9 1,9 wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

0.04 pom. biurowe
9,99 3,34 33 50 50 1,5 1,5

z ogólnej kubatury + 
nawiewnik okienny

wentylator kanałowy

0.05 pom. biurowe
14,51 3,34 48 50 50 1,0 1,0

z ogólnej kubatury + 
nawiewnik okienny

wentylator kanałowy

0.06 pom. biurowe
15,6 3,34 52 50 50 1,0 1,0

z ogólnej kubatury + 
nawiewnik okienny

wentylator kanałowy

0.08 pom. biurowe
10,48 3,34 35 50 50 1,4 1,4

z ogólnej kubatury + 
nawiewnik okienny

wentylator kanałowy

0.09 pom. biurowe
10,39 3,34 35 50 50 1,4 1,4

z ogólnej kubatury + 
nawiewnik okienny

wentylator kanałowy

0.10  WC + 
przedsionek

5,22 3,34 17 50 50 2,9 2,9 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

0.11  WC + 
przedsionek

6,21 3,34 21 75 75 3,6 3,6 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

Ilość powietrza 

wentylacyjnego 

świeżego (m3/h)

Krotność Rodzaj przyjętej wentylacji

 
 
 

3.3 Wentylacja sali wykładowej 

Zaprojektowana instalacja ma za zadanie usunięcie zużytego powietrza z pomieszczeń, w 
celu spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych środowiska powietrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do czasowego przebywania ludzi. W pomieszczeniach przeznaczonych do 
przebywania ludzi przyjęto ilość powietrza wentylacyjnego 20 m3/h x os. , lecz nie mniej niż 50 
m3/h na pomieszczenie. 

Instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia sali wykładowej 
zaprojektowano w oparciu o układ nawiewny, kanałowy oraz wentylator wywiewny. Liczba osób w 
sali wykładowej zgodnie z wytyczną branży architektonicznej oraz Inwestora -24 osoby. 

 Nawiew powietrza w ilości 480 m3/h  realizowany przez wentylator kanałowy. Czerpanie 
powietrza za pomocą czerpni ściennej umieszczonej w ścianie zewnętrznej budynku i 
wyprowadzonej +3,9 m od poziomu terenu. Do filtracji nawiewanego powietrza zastosowano 
kanałowy filtr powietrza z matą filtracyjną klasy EU3. Podgrzew powietrza do temperatury +20C 
za pomocą kanałowej nagrzewnicy powietrza z grzałką elektryczną. Nagrzewnicą należy 
wyposażyć w pulser do sterowania temperaturą nawiewu.  

Układ wyposażyć w czujnik temperatury na kanale i regulator do nastawy wymaganej temp. 
nawiewu powietrza. 

Powietrze wentylacyjne dostarczane będzie do pomieszczeń za pomocą  układu kanałów 
wentylacyjnych z blachy stalowej oraz częściowo za pomocą kanałów tłumiących z wełny szklanej. 
Okrągłe w technologii rur i kształtek SPIRO. Kanały tłumiące wykonane z wełny szklanej pełnią 
rolę tłumików szumu i nie wymagają dodatkowej izolacji.  Nawiew powietrza do pomieszczenia 
będzie zrealizowany za pomocą zaworów wentylacyjnych. 

Wywiew z pomieszczenia sali wykładowej za pomocą wentylatora kanałowego. Wywiew 
powietrza z pomieszczenia będzie zrealizowany za pomocą zaworów wentylacyjnych. Wyrzut 
powietrza za pomocą wyrzutni ściennej umieszczonej w ścianie zewnętrznej budynku i 
wyprowadzonej +3,9 m od poziomu terenu. 



Do sterowania pracą układu należy zastosować sterownik programowalny. Układ uruchamiany 
będzie zegarem czasowym w trybie przewietrzania oraz w czasie godzin korzystania z pomieszczeń 
przełączony zostanie w tryb pracy ciągłej. Przełączanie za pomocą indywidualnego włącznika. 
Wentylator wywiewny uruchamiany wraz z wentylatorem nawiewu. Dodatkowo wentylator 
wyposaża się w falownik. 
 

3.4 Wentylacja pomieszczeń biurowych i pomocniczych 

Pomieszczenia biurowe i pomocnicze będą wentylowane za pomocą wentylatorów 
wyciągowych wyposażonych w opóźnienie czasowe regulowane i uruchamiane zegarem 
czasowym, indywidualnym włącznikiem albo czujkami ruchu, zgodnie z opisem w części 
graficznej. Układy czasowe powinny być tak programowane, aby wszystkie wentylatory nie 
uruchamiały się jednocześnie.  

Nawiew powietrza będzie realizowany poprzez nawiewniki okienne w kolorze zbliżonym 
do koloru ram okiennych. 

Nawiew do pomieszczeń bez okien będzie realizowany przez kratki transferowe w 
drzwiach, lub podcięcie drzwi.  

Pomieszczenia pomocnicze przy sali wykładowej będą wentylowane za pomocą kanałów 
wentylacji naturalnej grawitacyjnej. Kratki wywiewne należy instalować na kanale w odległości 5 
cm od sufitu. Istniejące kanały grawitacyjne w pom. 0.01 i 0.02 należy udrożnić. 
 

3.5 Wentylacja pomieszczeń WC 

Dolot powietrza świeżego do pomieszczeń WC projektuje się z ogólnej kubatury budynku. 
Drzwi wejściowe do pomieszczeń sanitarnych należy wyposażyć w kratki o powierzchni czynnej 20 
cm2 lub podciąć na wysokości 2 cm. 

Wyrzut powietrza z pomieszczeń WC projektuje za pomocą wentylatora kanałowego. 
Wentylator będzie uruchamiane czujkami ruchu (po jednej w każdym z przedsionków WC). 
Ponadto należy zastosować układ czasowy, który pozwoli na cykliczne przewietrzanie 
pomieszczeń. 
 

4 IZOLACJA PRZEWODÓW 

Kanały wentylacyjne należy izolować wełną mineralną grubości 40 mm w płaszczu z folii 
aluminiowej. Izolację łączyć za pomocą taśmy aluminiowej samoprzylepnej. Kanały elastyczne 
jako fabrycznie izolowane. Kanały tłumiące z wełny szklanej bez dodatkowej izolacji. 
 

5 WYKONANIE I ODBIÓR INSTALACJI 

Instalację należy wykonać zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  
Robót Budowlano-Montażowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. Montaż i rozruch 
urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta wg DTR urządzeń. Ponadto wszystkie 
prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności i przepisów BHP 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Przy podłączaniu elektrycznym i uruchamianiu urządzeń należy 
ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych Producentów urządzeń zawartych w DTR. 



Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnej należy przeprowadzić regulację  
układów w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczególnych anemostatach jak najbardziej 
zbliżonych do wartości projektowanych. Po wykonaniu regulacji należy wykonać pomiar i protokół 
z badania skuteczności wentylacji. 

Instalację wentylacyjną należy prowadzić pod stropem. Kanały wentylacyjne prostokątne 
wykonać z blachy stalowej ocynkowanej oraz częściowo za pomocą kanałów tłumiących z wełny 
szklanej.  Kształtki i kanały prostokątne łączone za pomocą kołnierzy. Kanały okrągłe z rur 
stalowych spiralnie zwijanych. Kształtki wentylacyjne okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej z 
uszczelkami gumowymi, przewody elastyczne zaciskane za pomocą opasek zaciskowych do 
kanałów okrągłych. 

Mocowanie kanałów okrągłych do stropu i ścian za pomocą stalowych obejm montażowych z 
wkładką gumową. Mocowanie kanałów prostokątnych do stropu za pomocą zawiesi stalowych, do 
ścian za pomocą stalowych profili nośnych.  

W pierwszej kolejności montować urządzenia podstawowe, a w dalszej kolejności instalację 
podstawową. Kształtki przejściowe zamawiać po założeniu urządzeń i ustaleniu  wysokości 
prowadzenia kanałów wentylacyjnych. 

Kształtki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę wykonywania instalacji. Należy się 
liczyć z koniecznością dopasowania niektórych kształtek i kanałów na budowie w trakcie montażu. 
Wszystkie kształtki przyłączeniowe do urządzeń należy specyfikować i wykonywać po ich 
zamontowaniu. Należy również uwzględnić niezbędną ilość kanałów do dopasowywania na 
budowie (np. luźne kołnierze, domiary). 

Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone 
podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych 
właściwościach na grubość ściany lub stropu. 
 

6 STOSOWANE MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać niezbędne atesty, 
dopuszczające je stosowanie na terenie Polski. Urządzenia i armaturę podłączyć zgodnie z DTR 
tych urządzeń dostarczonymi przez producentów, sposób układania i mocowania przewodów 
wentylacyjnych i elementów rozdziału powietrza wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta. 
 

7 UŻYTKOWANIE INSTALCJI 

Bieżącą obsługę urządzeń powinni prowadzić przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploatacyjne) i 
kompetentni pracownicy wskazani przez Użytkownika instalacji. W trakcie eksploatacji urządzeń 
należy bezwzględnie przestrzegać wskazań Producenta urządzeń. Należy przestrzegać zaleceń 
Producentów odnośnie okresowych konserwacji urządzeń. 
 



8 WYTYCZNE BRANŻOWE 

8.1 Branża architektoniczna i konstrukcyjna 

• Przed przystąpieniem do wykonania dużych przebić przez przegrody budowlane 
należy uzyskać opinię konstruktora o możliwości wykonania danego przebicia 
(zwłaszcza dotyczy to ścian konstrukcyjnych). 

• w miejscach przejść instalacji wentylacyjnych przez elementy konstrukcyjne budynku 
wykonać otwory montażowe o wymiarach o +5 cm większych z każdej strony od 
wymiaru przewodu. W miejscach, które wymagają zastosowania nadproży należy je 
zastosować 

• Drzwi wskazane na rzutach instalacji wentylacji zaopatrzyć w kratki drzwiowe 
typowe dla WC-tów.   

• Nowoprojektowane wentylatory kanałowe należy wpiąć do istniejących kanałów 
grawitacyjnych zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. 

 

8.2 Branża elektryczna 

 Do wszystkich układów wentylacyjnych należy doprowadzić energię elektryczną do napędu 
silników wentylatorów, elementów sterowania i automatycznej regulacji. Zapotrzebowanie 
poszczególnych elementów instalacji wentylacji mechanicznej na energię elektryczną podano na 
rzutach instalacji. 

 

9 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 



Nazwa: Cz1
Typ: Czerpny

Opis: czerpny sala wykładowa

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

Producent

Cz1 1 WG*+RG
Prostokątna 

czerpnia/wyrzutnia ścienna
a= 200 b= 250 0,00 Ogólne

D= 250 C= 333 A= 206 Masa[kg]= 6
Obroty 

(n)[1/min]=
2300

Maksymalny 
pobór mocy 

[kW]=
0,13

Natężenie 
prądu [A]=

0,55

Napięcie [V] = 1x230 Schemat podł.= 13
Cz1 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 200 d2= 250 l1= 99 ocynk 0,18 0,18 Ogólne
Cz1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.06 m ocynk 0,05 0,05 Ogólne
Cz1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.06 m ocynk 0,04 0,04 Ogólne
Cz1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.05 m ocynk 0,03 0,03 Ogólne

Cz1 1 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 l= 250 ocynk 0,23 0,23 Ogólne

Cz1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 702 ocynk 0,63 0,63 Ogólne

Cz1 1
CF1*+panel

owy
Filtr okrągły d= 200 l= 380 ocynk 0,00 Ogólne

1

Wymiary

galwanizowana 
blacha stalowa

Cz1
Wentylator kanałowy do 

przewodów 
okrągłych+Regulator

0,00



Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis: nawiewny sala wykładowa

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Producent

N1 3 VV1* Zawór wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.74 m ocynk 0,68 0,68 Ogólne

A= 300 B= 100 d= 160 L= 700 E= 350 F= 175 s= 25

T [mb]= 2,75 Z [szt.]= 55 K [l]= 0,00985598 P.p.r. [m2]= 0,56

A= 200 B= 100 d= 160 L= 700 E= 350 F= 125 s= 25

T [mb]= 2,55 Z [szt.]= 51 K [l]= 0,00985598 P.p.r. [m2]= 0,42

N1 1 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a= 100 b= 200 d= 125 g= 80 l= 200 ocynk 0,12 0,12 Ogólne

A= 100 B= 300 C= 100 D= 200 L= 500 X= 100 E= 50
H= 0 s= 25 T [mb]= 2,30504 Z [szt.]= 46 P.p.r. [m2]= 0,417612

N1 1 RA
Asymetryczne przejście 

koło/prostokąt
a= 100 b= 300 d= 250 g= 60 l= 160 e= -25 f= 0 ocynk 0,13 0,13 Ogólne

N1 1 PR
Przewód prostokątny z 

wełny szklanej
A= 100 B= 300 L= 715 s= 25 T [mb]= 2,7875 Z [szt.]= 56 P.p.r. [m2]= 0,572 wełna szklana 0,75 0,75

N1 1 PR
Przewód prostokątny z 

wełny szklanej
A= 100 B= 300 L= 646 s= 25 T [mb]= 2,615 Z [szt.]= 52 P.p.r. [m2]= 0,5168 wełna szklana 0,68 0,68

N1 1 PR
Przewód prostokątny z 

wełny szklanej
A= 100 B= 300 L= 1500 s= 25 T [mb]= 4,75 Z [szt.]= 95 P.p.r. [m2]= 1,2 wełna szklana 1,58 1,58

N1 1 PR
Przewód prostokątny z 

wełny szklanej
A= 100 B= 200 L= 1164 s= 25 T [mb]= 3,71 Z [szt.]= 74 P.p.r. [m2]= 0,6984 wełna szklana 0,99 0,99

N1 2 MFA Złączka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,21 Ogólne
N1 3 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14 Ogólne

A= 100 B= 300 D= 300 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

T [mb]= 4,78349 Z [szt.]= 20 K [l]= 0,0414774 P.p.r. [m2]= 0,624956

N1 1
Nagrzewnica elektryczna 

do przewodów 
okrągłych+Pulser

A= 400 D= 250 Moc [kW]= 6 Napięcie [V]= 3x400 Schemat podł.:= 15
ocynkowana 
blach stalowa

0,00

N1 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 125 ocynk 0,03 0,03 Ogólne

N1 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 

stopni
d1= 125 d3= 160 l1= 210 ocynk 0,19 0,19 Ogólne

Trójnik prosty z okrągłym 
odejściem

RedukcjaRE 0,56

N1

1

N1

N1

Wymiary

TRO1

1

wełna szklana

wełna szklana

0,59wełna szklana
Trójnik prosty z okrągłym 

odejściem
TRO

0,730,73

0,56

0,59

wełna szklanaKolano uniwersalne 90K2N1 1,240,62



Nazwa: N2
Typ: Nawiewny

Opis: nawiewny pom.biurowe i pomocnicze

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

N2 12 Nawiewnik okienny 0,00 Kolor i rodzaj w kolorze zbliżonym do ramy okiennej. Kolor i rodzaj ostatecznie uzgodnić z architektem.



Nazwa: W1
Typ: Wywiewny

Opis: wywiewny sala wykładowa

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Producent

W1 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 100 b= 280 e= 50 f= 50 r= 50 fg= 0 ocynk 0,50 1,00 Ogólne
W1 3 VV1* Zawór wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Ogólne
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 100 b= 280 c= 100 d= 200 l= 140 ocynk 0,11 0,11 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 4.39 m ocynk 1,73 1,73 Ogólne

W1 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym 

odejściem
a= 280 b= 100 d= 160 l= 360 e= 180 f= 140 ocynk 0,31 0,31 Ogólne

W1 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym 

odejściem
a= 200 b= 100 d= 160 l= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,26 0,26 Ogólne

W1 1 RA
Asymetryczne przejście 

koło/prostokąt
a= 280 b= 100 d= 200 g= 40 l= 231 e= 95 f= -39 ocynk 0,19 0,19 Ogólne

W1 1 RA
Asymetryczne przejście 

koło/prostokąt
a= 200 b= 100 d= 125 g= 40 l= 100 e= 13 f= -38 ocynk 0,06 0,06 Ogólne

W1 3 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14 Ogólne
W1 1 K Przewód prostokątny a= 100 b= 280 l= 440 ocynk 0,33 0,33 Ogólne
W1 1 K Przewód prostokątny a= 100 b= 280 l= 369 ocynk 0,28 0,28 Ogólne
W1 1 K Przewód prostokątny a= 100 b= 280 l= 106 ocynk 0,08 0,08 Ogólne
W1 1 K Przewód prostokątny a= 100 b= 200 l= 725 ocynk 0,44 0,44 Ogólne
W1 1 K Przewód prostokątny a= 100 b= 200 l= 574 ocynk 0,34 0,34 Ogólne
W1 2 K Przewód prostokątny a= 100 b= 200 l= 1500 ocynk 0,90 1,80 Ogólne
W1 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 125 ocynk 0,03 0,03 Ogólne

W1 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 160 l1= 210 ocynk 0,19 0,19 Ogólne

W1 1
Tłumik kanałowy do 

przewodów okrągłych
D= 200 L[m]= 1,2 Masa[kg]= 1,5

Rura aluminiowa + wełna 
mineralna + folia aluminiowa

0,00

Wymiary



Nazwa: W2
Typ: Wywiewny

Opis: wywiewny pom. biurowe

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

W2 5 VV1* Zawór wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.36 m ocynk 0,53 0,53 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.52 m ocynk 0,20 0,20 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.46 m ocynk 0,18 0,18 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.75 m ocynk 0,86 0,86 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.39 m ocynk 0,44 0,44 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.33 m ocynk 0,42 0,42 Ogólne
W2 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.25 m ocynk 0,39 0,78 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.42 m ocynk 0,13 0,13 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.06 m ocynk 0,02 0,02 Ogólne
W2 1 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogólne
W2 5 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,15 Ogólne
W2 3 DFA Zaślepka żeńska d1= 100 ocynk 0,02 0,06 Ogólne
W2 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogólne
W2 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,19 Ogólne
W2 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 l1= 170 ocynk 0,12 0,24 Ogólne

W2 2 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 125 d2= 100 d3= 100 l1= 254 ocynk 0,18 0,36 Ogólne

W2 2 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 100 d2= 100 d3= 100 l1= 234 ocynk 0,14 0,28 Ogólne

Wymiary



Nazwa: W3
Typ: Wywiewny

Opis: wywiewny sanitarniaty

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent
W3 3 VV1* Zawór wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.70 m ocynk 0,67 0,67 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.70 m ocynk 0,53 0,53 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.50 m ocynk 0,16 0,16 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.35 m ocynk 0,11 0,11 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.28 m ocynk 0,09 0,09 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.14 m ocynk 0,04 0,04 Ogólne
W3 2 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.64 m aluminium naturalny 0,20 0,40 Ogólne
W3 1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.59 m aluminium naturalny 0,19 0,19 Ogólne
W3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,13 Ogólne
W3 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 l1= 170 ocynk 0,12 0,12 Ogólne

W3 1 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 125 d2= 100 d3= 100 l1= 254 ocynk 0,18 0,18 Ogólne

Wymiary



Nazwa: Wy1
Typ: Wyrzutowy

Opis: wyrzutowy sala wykładowa

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Producent

Wy1 1 WG*+RG
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 160 b= 200 0,00 Ogólne

Wy1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.16 m ocynk 0,10 0,10 Ogólne

D= 200 A= 568 Masa [kg]= 8,7 Bieg= HS
Obroty (n) 

[1/min]=
2780 Moc[kW]= 0,095

Natężenie 
prądu (A)=

0,45

Napięcie [V]= 1x230 Schemat podł.= 1

Wy1 1 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a= 160 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogólne

Wy1 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 680 ocynk 0,49 0,49 Ogólne

Wy1 polipropylen
Wentylator kanałowy do 
przewodów okrągłych

0,00

Wymiary

1



Nazwa: Wy2
Typ: Wyrzutowy

Opis: wyrzutowy pom. biurowe

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Producent

Wy2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.47 m ocynk 0,18 0,18 Ogólne
Wy2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.35 m ocynk 0,14 0,14 Ogólne

D= 125 A= 462 Masa [kg]= 5 Bieg= HS
Obroty (n) 

[1/min]=
2250 Moc[kW]= 0,03

Natężenie 
prądu (A)=

0,13

Napięcie [V]= 1x230 Schemat podł.= 1
Wy2 1 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogólne
Wy2 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogólne

Wy2 polipropylen
Wentylator kanałowy do przewodów 

okrągłych
0,00

Wymiary

2



Nazwa: Wy3
Typ: Wyrzutowy

Opis: wyrzutowy sanitariaty

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Producent

Wy3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.84 m ocynk 0,33 0,33 Ogólne

D= 125 A= 258 Masa [kg]= 2 Bieg= HS
Obroty (n) 

[1/min]=
2250 Moc[kW]= 0,03

Natężenie 
prądu (A)=

0,13

Napięcie [V]= 1x230 Schemat podł.= 1
1

Wymiary

polipropylenWy3
Wentylator kanałowy do przewodów 

okrągłych
0,00
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WK1 Rzut parteru. Instalacja wod-kan. 
 
 

  



OPIS TECHNICZNY 
 

do  projektu  budowlanego  wewnętrznych instalacji wod-kan dla zadania pod nazwą: 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych, Sali 
wykładowej i węzła sanitarnego na parterze budynku nr 9 na terenie Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni". 

 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

� Aktualne rzuty branży architektonicznej, 
� Uzgodnienia międzybranżowe,  
� Aktualne normy i przepisy prawne w zakresie projektowania instalacji,  
� Katalogi techniczne producentów rur i armatury. 
� Wytyczne Inwestora 

 

2 ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt: 
- instalacji wodociągowej, 
- instalacji kanalizacji sanitarnej, 
w pomieszczeniach biurowych, sali wykładowej oraz węźle sanitarnym na parterze budynku 

nr 9 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
 

3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

3.1 Zasilanie budynku w wodę 

Cały budynek wraz z przedmiotowymi pomieszczeniami objętymi niniejszym opracowaniem 
zasilany jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.  

 

3.2 Obliczenie zapotrzebowania na wodę 

Zapotrzebowanie wody do celów sanitarnych i porządkowych dla pomieszczeń objętych 
niniejszym opracowaniem pozostaje bez zmian. W pomieszczeniach nie planuje się dodatkowych 
punktów poboru wody w stosunku do pierwotnych założeń i stanu istniejącego. 
 

3.3 Instalacja wodociągowa 

3.3.1 Stan istniejący 

Woda zimna do obecnie zainstalowanych przyborów sanitarnych, znajdujących się w 
przedmiotowych pomieszczeniach doprowadzona jest z istniejącej w budynku instalacji wody 
zimnej. Instalację wody zimnej należy poddać wymianie od miejsc podejść wody do 
nowoprojektowanych przyborów sanitarnych. 

Istniejącą instalację wody zimnej i ciepłej oraz przybory sanitarne należy zdemontować. 
 



3.3.2 Instalacja wody zimnej 

Instalację wewnętrzną wody zimnej projektuje się z rur stalowych ocynkowanych ze szwem 
łączonych za pomocą gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanych. Symbol rur 
PN-74/H-74200-S-OC, typ średni. Baterie czerpalne do przyborów sanitarnych przewiduje się jako 
stojące.  

Instalację wody zimnej  projektuje się prowadzić natynkowo i w przestrzeni ścianek 
instalacyjnych. Indywidualne podejścia do armatury czerpalnej wykonać w krytej bruździe ściennej. 

 Przejścia przewodów instalacji wody zimnej przez przegrody budowlane wykonać w 
tulejach ochronnych o średnicy większej o co najmniej jedną dymensję od średnicy przewodu. 
Wolną przestrzeń wypełnić materiałami nieagresywnymi i elastycznymi. Tuleja ochronna powinna 
być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm z każdej strony. W tulei nie powinny 
znajdować się żadne połączenia przewodu. Tuleja ochronna ma być trwale osadzona w przegrodzie 
budowlanej, 

Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie 
oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przed oddaniem do 
użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności przewodów i armatury. Próbę 
hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne Ppróbne=1.0MPa, zgodnie z normą PN-84/B-
10725. Ciśnienie wylotowe i wypływ z punktów czerpalnych powinno odpowiadać wymaganiom 
PN-92/B-01706. Po pomyślnym wyniku próby należy instalację zdezynfekować i przeprowadzić 
badania bakteriologiczne i fizykochemiczne . 
 

3.3.3 Instalacja wody ciepłej 

Instalacja wody ciepłej zasilana będzie z projektowanych podumywalkowych podgrzewaczy 
elektrycznych o pojemności 10 dm3 każdy. Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić 
równolegle do przewodów wody zimnej. Wykonanie instalacji wody ciepłej analogicznie do 
instalacji wody zimnej. 
 

3.3.4 Izolacja przewodów wodociągowych 

Instalację wody zimnej projektuje się izolować otuliną z pianki poliuretanowej grubości 
9 mm. Instalację wody ciepłej projektuje się izolować pianką poliuretanową zgodnie z poniższą 
tabelą. 
 

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna gr. izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m*K)
1
) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wew. rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

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

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



6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami 

różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli 

należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

 

3.3.5 Armatura 

• Armatura czerpalna 

Podejścia do baterii czerpalnych projektuje się zakończyć zaworami kątowymi. 
Baterie projektuje się łączyć za pomocą przyłączy elastycznych w oplocie stalowym. 

 

3.3.6 Punkt pomiaru wody 

 Pomiar zużycia wody jest realizowany za pomocą istniejącego licznika wody 
zlokalizowanego w budynku kotłowni. 
 

 

4 INSTALACJA KANALIZACYJNA 

4.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

4.1.1 Stan istniejący 

Obecnie ścieki sanitarne z istniejących przyborów sanitarnych odprowadzane są 
do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i dalej do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 
Istniejące w pomieszczeniach objętych opracowaniem przewody kanalizacji sanitarnej oraz 
przybory należy zdemontować i poddać wymianie. Istniejące piony kanalizacji sanitarnej pozostają 
bez zmian. Piony należy podać czyszczeniu i udrożnić. 

 

4.1.2 Kanalizacja bytowa 

Ścieki sanitarne z przyborów sanitarnych projektuje się odprowadzić do zewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej i dalej do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej za pomocą istniejących 
pionów kanalizacji sanitarnej. Instalację projektuje się prowadzić w przestrzeni ścianek 
instalacyjnych oraz natynkowo za szafkami zlewozmywakowymi.  

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur  
i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych łączonych na wcisk z uszczelką. System 
montażu rur należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.  

Ścieki z poszczególnych przyborów sanitarnych poprzez indywidualne lub zbiorcze 
podejścia odprowadzić do istniejących pionów kanalizacyjnych. Wszystkie podejścia pod przybory 
sanitarne zasyfonować. Podejścia do pionów prowadzić po wierzchu ściany albo jako kryte w 
bruździe ściennej o ile konstrukcja ściany i średnica podejścia na to pozwala. Zmianę kierunku 
trasy kanalizacji sanitarnej wykonać przy użyciu kształtek 45 st.  



Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane (strop, ściany) wykonać  
w tulejach ochronnych o średnicy większej o co najmniej jedną dymensję od średnicy przewodu. 
Wolną przestrzeń wypełnić materiałami nie agresywnymi, elastycznymi lub pozostawić pustą. Rura 
ochronna powinna być dłuższa od grubości ścian lub stropu o minimum 2 cm z każdej strony. W 
tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu. W przypadku rur PVC przy 
wszystkich przejściach rurociągów instalacji przez przegrody między strefami pożarowymi 
stosować obejmy ognioochronne. 
 

4.1.3 Przewody kanalizacji sanitarnej 

Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur z tworzywa sztucznego PVC. Instalację 
podposadzkową wykonać z rur PVC kielichowych.  

 
 

5 UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU 

• Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznym wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 
instrukcję producentów rur i urządzeń. 

• Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
warunkami technicznymi wykonania robót i zasadami sztuki budowlanej, pod 
nadzorem osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe. 

• Wszystkie elementy użyte do wykonania instalacji winny posiadać stosowne 
dopuszczenia i być zgodnie z nimi wykorzystane. 

• W trakcie wykonywania robót bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP. 

• Podejścia oraz instalację należy prowadzić w bruzdach ściennych i doprowadzić do 
nowoprojektowanych przyborów sanitarnych zgodnie z przedmiotowym 
opracowaniem 
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