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PROJEKT  BUDOWLANY 

 

INSTALACJE SANITARNE 
 

PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO 
NA BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ 

 Ul. BROWARNA 4 
WARSZAWA 

 
PODSTAWA OPRACOWANIA  
- Umowa z Inwestorem 
- Wytyczne Inwestora  
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
- Obowiązujące przepisy polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskie Normy 
- Materiały archiwalne Inwestora, Inwentaryzacja 
- obowiązujące przepisy SAN.-EPID., BHP i P.Poż. 
 -   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z 2002 oraz ze zmianami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 12.03. 2009 roku /Dz.U. Nr 09.56.461 z 2009 roku  
-    Obwieszczenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 
 przepisy i normy dotyczące poziomu hałasu w środowisku i  pomieszczeniach 
Dane ogólne. 
Przedmiotem opracowania jest projekt branży sanitarnej przebudowy istniejącego lokalu użytkowego 
znajdującego się na parterze  budynku mieszkalnego z usługami przy ul. Browarnej 4 na potrzeby nowej 
funkcji lokalu to jest  na bibliotekę publiczną 
. Przebudowa lokalu ma na celu zapewnienie  pełnego wykorzystania nowego układu funkcjonalnego 
pomieszczeń dla nowej funkcji lokalu.  
Adaptacja lokalu dla nowego najemcy wymaga sporządzenia dokumentacji remontowej z rozwiązaniami 
uzgodnionymi z rzeczoznawcami ds. SAN-EPID. BHP i P.POŻ. 
 Roboty adaptacyjne można rozpocząć po uzyskaniu zgody  i spełnieniu wymagań  Właściciela budynku.   
Po  wykonaniu robót adaptacyjnych  obiekt zgłosić do odbioru przez SAN-EPID, Inspekcje Pracy w zakresie 
BHP oraz przez Komendę Miejską PSP.  
STAN ISTNIEJĄCY 
Budynek  przy ul. Browarnej 4 stanowi część  zespołu obiektów będących w zarządzie  Spółdzielni 
Mieszkaniowej Radna zlokalizowanych na terenie dzielnicy Powiśle w Warszawie  - Działka 2/3 5-04-06 
, Teren jest działką płaską, w pełni uzbrojoną wygrodzoną,  ograniczoną od północy ul. Lipową, od 
południa ul. Leszczyńską , od zachodu ul. Browarna i od wschodu ul. Dobrą.  
Budynek przy ul. Browarnej 4 jako obiekt wielorodzinny średniowysoki  (siedmiokondygnacyjny z 
poddaszem użytkowym), podpiwniczony został wybudowany w roku 1961 w technologii tradycyjnej 
murowanej .  
Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany piwnic betonowe oraz murowane. Ściany zewnętrzne 
warstwowe z pustka powietrzna , licowane cegłą silikatową. Ściany kominowe wykonane z cegły 
ceramicznej pełnej. 
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 ZAKRES OPRACOWANIA: 
Do zakresu niniejszego opracowania wchodzą następujące roboty branży sanitarnej 
 -  Demontaż istniejących przyborów instalacji  wod- kan wraz z podejściami  

 -  Montaż nowych przyborów sanitarnych zgodnie z ich nową lokalizacją, wykonanie nowych podejść 
do urządzeń  

 -  Demontaż istniejących grzejników  instalacji  c.o.  wraz z gałązkami    

-  Montaż nowych grzejników uwzględniający zmianę  obciążenia cieplnego związaną z nowym      
przeznaczeniem  i wymiarami  poszczególnych   pomieszczeń lokalu 

-  Modernizację istniejącej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

STAN PROJEKTOWANY 
 
WENTYLACJA  MECHANICZNA  
Zakres opracowania. 
Projekt niniejszy obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki 
publicznej, pomieszczeniach  socjalnych i  sanitarnych . 
Wentylacja zapewnia wymagane parametry powietrza wewnątrz pomieszczeń dla użytkowników lokalu. 
Podstawowe rozwiązania projektowe  
W pomieszczeniach  pracy ludzi  przewiduje się wentylację o wydajności 20 m3/h /osobę lub n=1,5w/h. 
Założenia: temperatura w zimie +20 st.C,  dla wszystkich pomieszczeń lokalu. 
Temperatura w lecie nienormowana lecz niższa o 4 do 7 stC od temperatury zewnętrznej. 
Wilgotność  nienormowana. 
Przyjęto dla pomieszczeń biblioteki  możliwość przebywania max do 10 osób w każdym pomieszczeniu. 
Dla lokalu nr 1    V=10x20=200m3/h   oraz dla lokalu nr 2   V=10x20=200m3/h.  
Do nawiewu przewidziano  zespól nawiewny nr 1 kanałowy z   zastosowaniem  klimatyzatora 
kanałowego typu inverter – pompa ciepła zamontowanego pod stropem pomieszczenia socjalnego..  
Urządzenie należy instalować z atestem do pracy w temperaturach zewnętrznych -15 do -20 stC.   
Jednostka zewnętrzna klimatyzacyjna wspólna z klimatyzacją serwerowni zamontowana będzie na 
zewnątrz na ścianie na wysokości ca 3m  o mocy 14kW,  400V. Moc  pobierana  /ca 30%/  przez 
jednostkę zewnętrzną  Ns=4,0kW. 
Rozprowadzenie powietrza kanałami wentylacyjnymi wykonanymi z blachy  ocynkowanej  /A-1  i SPIRO 
/ wszystkie izolowane akustycznie  i termicznie  z izolacją grubości 2cm  i obudowanymi płytami G-K.  
Jako elementy nawiewne  i wywiewne  zastosowano kratki wentylacyjne  regulowane z powierzchnią 
czołową w postaci kratownicy z przepustnicą powietrza i kierownicami / A-IV / 
Przewidziano niezależny kanał dla recyrkulacji powietrza z pomieszczeń do jednostki  kanałowej 
wewnętrznej nawiewnej. 
Czerpanie   świeżego powietrza  zewnętrznego przy pomocy czerpni ściennej umieszczonej ca 3,6m 
nad terenem  nad drzwiami ( przewidzianymi do zamurowania).  Prędkość powietrza na czerpni nie 
przekroczy 2,0 m/s co zapewni   niski poziom szumu i hałasu. 
 Do wywiewu powietrza zastosowano zespól wyciągowy nr 2 kanałowy z wentylatorem kanałowym dn 
200  V=440m3/h i h=90Pa z  dwoma tłumikami szumów  . Wyrzutnia powietrza ścienna nad drzwiami 
przewidzianymi do zamurowania wg części rysunkowej.  Sterowanie wentylatora  - ręczne. 
Nad drzwiami zewnętrznymi do lokalu z uwagi na brak przedsionka zastosowano kurtynę powietrza 
elektryczną o mocy 2 kW, 400V wg opisu na rysunku. Kurtyna z fabryczną skrzynką zasilająco  - 
sterującą będzie działać z chwilą otwarcia drzwi i nastawiony czas po ich zamknięciu. 
Pomieszczenie biurowe 
Wywiew powietrza V=40m3/h ( przewidziano max 2 osoby) przewidziano zespołem wywiewnym nr 2 
poprzez zawór wywiewny dn 125 i kanał aluflex dn 125.  Nawiew powietrza V=60m3/h  z zespołu 
nawiewnego klimatyzacji nr 1, przewodem elastycznym aluflex dn 125 z zaworem nawiewnym dn 125. 
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Pomieszczenie socjalne  
  Nawiew w ilości V=80m3/h z zespołu klimatyzacji nr 1. przewodem elastycznym aluflex dn 125 z 
zaworem nawiewnym dn 125. 
 Wywiew powietrza wentylatorem dn 160 naściennym np. typu EDM ( VJ)  włączonym do kanału  
murowanego wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonej nad dach. Kanał zgodnie z ekspertyzą 
kominiarską jest drożny i obsługuje wyłącznie projektowany lokal. 
Pomieszczenie serwera  
Dla utrzymania parametrów wymaganych powietrza dla prawidłowej pracy serwera przewidziano 
klimatyzację pomieszczenia z jednostką wewnętrzną zamontowaną na ścianie na wys ca 2,5m. 
Jednostka o mocy ca 3 kW zasilona będzie z jednostki zewnętrznej wspólnej z zespołem nawiewnym nr 
1. Nawiew powietrza  kompensacyjny z korytarza  przez   nawiewniki systemowe w  dolnej części  drzwi. 
Wywiew kratką 200x150 umieszczoną  w ścianie wewnętrznej na wysokości ca 2,2m. 
Pomieszczenie  sanitarne  
Wywiew powietrza V=50m3/h  wentylatorem dn 160 naściennym np. typu EDM ( VJ)  włączonym do 
kanału  murowanego wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonej nad dach. Kanał zgodnie z ekspertyzą 
kominiarską jest drożny i obsługuje wyłącznie projektowany lokal. 
Nawiew powietrza  kompensacyjny z korytarza  przez   nawiewniki systemowe w  dolnej części  drzwi. 
Rozwiązania instalacji wentylacji pomieszczeń  pokazano w części rysunkowej wraz z podaniem 
wydajności powietrza wentylacyjnego. 
Instalacje elektryczne 
 Przy realizacji instalacji  należy wykonać n/wym. roboty z branży elektrycznej: 
- zasilenie jednostki zewnętrznej  klimatyzacji, kurtyny powietrza nad drzwiami wejściowymi  i 

wentylatorów wywiewnych oraz siłowników przepustnic. 
- przed wentylatorami i innymi urządzeniami elektrycznymi montować wyłączniki remontowe 
- zabezpieczenie przed porażeniem prądem urządzeń i instalacji 
Zapotrzebowanie czynników energetycznych 
Energia elektryczna:  
moc zainstalowana   jednostka zewnętrzna klimatyzacji 14kW, 400V, kurtyna powietrza 
2kW,400V,wentylatory scienna 2x35W, wentylator osiowy kanałowy 70W.  
Materiały 
-Do wentylacji stosować kanały A-1 ( 250x160), kanały SPIRO (dn 160 i dn 200) i alufleksy dn 125 . 
Kanały z izolacją termiczną i akustyczną z mat izolacyjnych na folii aluminiowej / grubość izolacji 20 mm  
-Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne oraz anemostaty w kolorze białym. Wszystkie  kratki i 
anemostaty  z  regulacją  ilości powietrza. 
-Podłączenie czerpni z kształtek wentylacyjnych izolowanych izolacją termiczną i akustyczną z mat 
izolacyjnych na folii aluminiowej / grubość izolacji 40 mm / 
-Wentylatory – zakup w  hurtowniach instalacyjnych ,  
-Zespół klimatyzacyjny  kanałowy wg opisu– zakup u producentów  urządzeń. montowane z 
amortyzatorami z dwóch stron 
Wymagania w zakresie montażu, rozruchu i odbioru instalacji. 

 Instalacje winny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz Warunkami 
Technicznymi COBRTI  INSTAL – instalacje wentylacji mechanicznej – zeszyt nr 5  

 Montaż urządzeń wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową danego urządzenia 
lub zlecić serwisowi danej firmy. 

 Kanały wentylacyjne  montować w taki sposób, aby zachować przyjętą lokalizację wszystkich 
elementów zgodnie z wymiarami. W tym  należy stosować  kanały z luźnym kołnierzem oraz 
kanały elastyczne. 

 Przebicia  w ścianach i stropach należy wykonać na budowie podczas montażu. 
 Zwraca się uwagę, aby przed zamówieniem kształtek wentylacyjnych dokonać analizy aktualnej 

sytuacji w obszarze, w którym mają być te kształtki zamontowane. Należy potwierdzić zgodność 
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zaprojektowanych tras kanałów wentylacyjnych z aktualną sytuacją budowlaną i innymi 
instalacjami. 

 Przepustnice muszą mieć zapewniony łatwy dostęp do elementów regulacyjnych. 
 Wszystkie przejścia kanałów przez ściany i stropy należy uszczelnić  
 W połączeniach kołnierzowych kanałów należy stosować uszczelki zapewniające szczelność 

sieci określoną normą BN-84/8865-40. 
 Zastosowane w niniejszym obiekcie kanały wentylacyjne nawiewne oraz kanały wywiewne 

należy montować w klasie szczelności A. Szczelność kanałów należy sprawdzić przy różnicy 
ciśnień 500 Pa. 

 Podwieszenia i podpory można wykonać w systemie METU. Podwieszenia i podpory należy 
rozmieszczać co 2 – 3 m w zależności od masy kanałów, kształtek, tłumików itp. Należy przy 
tym uwzględnić masę izolacji termicznej. 

 Króćce do pomiaru prędkości lub ciśnienia zamontować na wszystkich  kanałach. Króćce 
należy umieścić w miejscach łatwo dostępnych w miarę  możności na początku i  końcu 
długiego odcinka prostego kanału (patrząc w kierunku przepływu powietrza). 

 Rewizje do czyszczenia kanałów zamontować w kanałach  co ca 5m, lecz każdy zespół 
wentylacyjny powinien mieć minimum dwie rewizje. Rewizje należy umieścić w miejscach łatwo 
dostępnych w miarę i możności na początku i  końcu długiego odcinka prostego kanału (patrząc 
w kierunku przepływu powietrza   
Regulację ilości powietrza w instalacji oraz badania wynikające z „Wytycznych COBRTI 
INSTAL” – instalacje wentylacji mechanicznej  zeszyt 5., należy wykonać po zmontowaniu 
instalacji. 

 Malowanie. 
Na życzenie projektantów architektury należy, w celu ujednolicenia kolorystyki uzgodnić kolor 
anemostatów, kratek nawiewnych i kratek wywiewnych. Szczegółowy zakres i kolor należy 
uzgodnić w trakcie montażu z projektantem  aranżacji i architektury. 

 Znakowanie instalacji. 
Zaleca się oznakowanie systemów  wentylacyjnych naklejkami z numerem danej instalacji i 
nazwą pomieszczeń objętych tą instalacją. Na kanałach wentylacyjnych oznaczyć numer 
instalacji i kierunek przepływu powietrza. Ponadto oznaczyć każdą przepustnicę i ewentualnie 
wszelkie inne elementy ukryte pod izolacją. 

      *   W trakcie wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP i  P.POŻ.  
       *    Po wykonaniu robót   dokonać pomiarów wydajności wentylacji. 
      *    Zaprojektowane instalacje będą utrzymywały w pomieszczeniach parametry środowiska   
powietrznego w granicach zgodnych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi. 
     *  Odbiór instalacji wentylacyjnych należy przeprowadzić zgodnie Warunkami                    
Technicznymi COBRTI  INSTAL – instalacje wentylacji mechanicznej  zeszyt 5.i z uwzględnieniem 
warunków z dokumentacji  techniczno -  ruchowej  urządzeń.. 
Odbiór urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z ich DTR. 
Wymagania eksploatacyjne 
Należy czyścić i przeprowadzać kontrolę czystości  i kanałów wentylacyjnych co dwa lata.  
Czyszczenie kanałów należy zlecić wyspecjalizowanej firmie posiadającej odpowiedni sprzęt do 
czyszczenia i dezynfekcji  kanałów. 
Automatyka i sterowanie  

Sterowanie pracą układu klimatyzacji odbywać się będzie ręcznie pilotem  sterującym wydatek i 
temperaturę nawiewu... 

Wentylacja wyciągowa 
Sterowanie ręczne  Włączanie wentylatorów powinno nastąpić na 1 godz. przed otwarciem lokalu, 
wyłączenie zaś 1,0 godz. po zamknięciu. W dniach kiedy zakład nie pracuje powinny być włączone 
wszystkie wentylatory wyciągowe w pomieszczeniach WC i w części socjalnej dla personelu.  
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 Silniki wentylatorów 
 Zasilanie i zabezpieczenie przeciążeniowe 
 Wyłączniki remontowe przy wentylatorach  
Urządzenia powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE   
Zakres opracowania.  
Projekt niniejszy obejmuje instalacje 
-  demontaż istniejących przyborów i demontaż podejść wod-kan  
*  nową  instalację wody zimnej i ciepłej  
*  nowe podejścia -  odprowadzenie ścieków sanitarnych  
- nowe przybory oraz armaturę na podejściach wodnych 
ZAOPATRZENIE W WODĘ 
Zaopatrzenie w wodę projektowanego lokalu nastąpi z miejskiej sieci  wodociągowej  i istniejącej 
instalacji wodociągowej w budynku. 
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru : zapotrzebowanie wody do zewnętrznego 
gaszenia pożaru dla budynku dostępne z  hydrantów  o średnicy nominalnej DN 80 w ulicach miejskich 
Browarnej, Lipowej, Dobrej i Leszczyńskiej.  
Instalacja wewnętrzna przeciwpożarowa.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, 
poz. 719) hydranty ppoż w pomieszczeniach biblioteki nie są wymagane., gdyż hydranty dn 25 są 
wymagane w strefie pożarowej - o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, 
przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią 
znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej 
przekracza 1 000 m2 
Podręczny sprzęt gaśniczy :  Budynek będzie wyposażony w gaśnice typu ABC wg zasady 2kg ( lub 3 
dm3) środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni. 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ  
W ramach prac remontowych  przewiduje się demontaż istniejących przyborów instalacji  wod- kan wraz 
z podejściami  oraz  montaż nowych przyborów sanitarnych zgodnie z ich nową lokalizacją  wraz z 
wykonaniem  nowych podejść do urządzeń  
Wejście wody do lokalu  projektuje się z  istniejących pionów wz, cw ,cyrkulacji, usytuowanych w  
pomieszczeniach sanitariatów i zaplecza. 
Na podejściach w pomieszczeniach z przyborami  umieszczone będą wodomierze z  zaworami 
odcinającymi. Zainstalować należy wodomierze skrzydełkowe typu JS 15 02 110 50C PN 10, do wody 
zimnej  lub ciepłej wody montowane w szafce metalowej wkutej w miarę możliwości w grubość ściany. 
Instalacje wody zimnej w wykonaniu z rur polipropylenowych np. PPR-3 typoszereg PN 20, łączonych 
przez zgrzewanie; Instalacja ciepłej wody użytkowej w wykonaniu z rur polipropylenowych PPR-3 
typoszereg PN 20 z aluminiową wkładką stabilizującą, łączonych przez zgrzewanie; 
Woda pobierana z kranów instalacji wewnętrznej będzie posiadała badania bakteriologiczne oraz 
będzie odpowiadać wymaganiom stawianym wodzie do spożycia przez ludzi  ( Dz.U. nr 61 poz.  
417 z 2007 roku ) 
Wszystkie przybory na podejściach wodnych posiadać będą odcięcia zaworami kulowymi  
Ciepła woda będzie przygotowana centralnie  w węźle cieplnym.. 
Przewody wody cieplej i cyrkulacji prowadzić z przewodami wody zimnej. 
Przewody wody  zimnej, ciepłej i cyrkulacji będą układane w peszlu  w ściankach G-K lub  w bruzdach 
ściennych.. Podejścia do przyborów kryte w ścianach. 

http://www.sitp.home.pl/cegla_2010.pdf#_blank
http://www.sitp.home.pl/cegla_2010.pdf#_blank
http://www.sitp.home.pl/cegla_2010.pdf#_blank
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. Przewody  mocować   uchwytami,. Odległość między uchwytami powinna wynosić od 1,5 do 2,0m   
Wyposażenie instalacji wody zimnej i ciepłej stanowią . baterie umywalkowe , jedna bateria 
zlewozmywakowa,  , płuczka ustępowa  typu compakt, zawory czerpalne ze złączką do węża. Trasę 
przewodów i ich średnice pokazano w części graficznej projektu. Po zakończonym montażu wykonać 
próbę szczelności przewodów na ciśnienie 1,5 ciśnienia roboczego oraz skutecznie przepłukać 
instalację. 
WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ     
Nowe podejścia kanalizacyjne w budynku wykonane będą z rur i kształtek z PVC. Podejścia do przyborów 
kryte w ścianach.  Jako przybory sanitarne stanowiące wyposażenie  kanalizacji sanitarnej montować: 
miskę ustępową typu  compakt, umywalki standard,  zlewozmywak z ociekaczem. 
 Zapotrzebowanie wody  
  Pracownicy 2 osoby x 30=60 l/dobę  
 Klienci   18 x  10 l/os = 180l/dobę- 
Zapotrzebowanie wody na cele sanitarne  razem G=240l/dobę 
W tym wody zimnej  50%     Wz    = 120 l/dobę 
W tym  wody ciepłej  50%     Wcw = 120 l/dobę 

woda ciepła o temp. +55-60 
0

C w punktach odbioru 
 Ścieki: 
Ścieki stanowią 95% zużytej wody 
Ilość ścieków  G=240 x 0,95=ca 228 l/dobę 
Ścieki odprowadzone będą bezpośredni do instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Jakość ścieków  nie będzie się różniła od typowych ścieków  komunalnych.  
-W trakcie wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP i  P.POŻ.  
- Instalacje winny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz Warunkami                                         
Technicznymi COBRTI  INSTAL – instalacje wodno kanalizacyjne  zeszyt 7 i 12. 
 - Po wykonaniu robót   dokonać badań bakteriologicznych wody 
Obiekt należy oznakować, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków 
bezpieczeństwa: drogi ewakuacyjne,  miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, 
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, miejsca usytuowania 
przeciwpożarowych wyłączników prądu, materiałów niebezpiecznych pożarowo, pomieszczenia, w 
których występują materiały niebezpieczne pożarowo, 
 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Zakres opracowania.  
Projekt niniejszy obejmuje instalacje 
-  demontaż istniejących grzejników z rur stalowych  ożebrowanych  i grzejników żeliwnych członowych 
-   demontaż gałązek grzejnikowych z rur stalowych  
*  montaż nowych grzejników stalowych płytowych PURMO –RETING C-22 oraz C-33  z nowymi 
gałązkami grzejnikowymi  z rur stalowych oraz montaż  zaworów termostatycznych przy grzejnikach jak 
również montaż zaworów na gałązkach powrotnych    
Opis instalacji 
Przygotowanie czynnika grzejnego we własnym węźle cieplnym, usytuowanym na poziomie  piwnicy, 
zasilanym z miejskiej sieci cieplnej.  Do węzła cieplnego w budynku doprowadzone jest przyłącze 
cieplne z miejskiej sieci cieplnej. 
Instalacja wraz z węzłem cieplnym wykonana została z rur stalowych  instalacyjnych czarnych wg 
PN-80/H-74244 z usuniętym wypływem szwu z grzejnikami żeliwnymi członowymi typu S-1 w 
mieszkaniach, pionami grzejnymi w łazienkach i stalowymi grzejnikami żebrowymi w 
pomieszczeniach usługowo -handlowych na parterze. 



9 

 

Wykonane jest  ogrzewanie wodne pompowe, z rozdziałem dolnym,  
o parametrach tz/tp=85/70 C.   
Przejścia przez przegrody wykonane w gilzach stalowych. 
 Rozliczenia za pobór energii cieplnej w formie podzielników  ciepła rejestrujących ilość ciepła 
wyemitowanego przez grzejnik. Na gałązkach do grzejników przewidziano zawory termostatyczne, 
podwójnej regulacji z nastawami wstępnymi zaworów  
Łączenie armatury z przewodami śrubunkami.  
Regulacja temperatury pomieszczeń głowicami termostatycznymi, wyposażonymi w funkcję temp. min. 
16 C  
Niniejsza dokumentacja dotyczy  istniejącej  instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym  budynku 
usługowo mieszkalnym  w Warszawie przy ulicy Browarnej 4 i obejmuje w swoim zakresie   
 a) demontaż w pomieszczeniach adaptowanych na bibliotekę publiczną  istniejących grzejników 
z rur stalowych  ożebrowanych  i grzejników żeliwnych członowych 
  b)   montaż nowych grzejników stalowych płytowych PURMO –RETING C-22 oraz C-33  z nowymi 
gałązkami grzejnikowymi  z rur stalowych oraz montaż  zaworów termostatycznych przy grzejnikach jak 
również montaż zaworów na gałązkach powrotnych. 
Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do robót opróżnić z wody istniejącą instalację  w miarę możliwości technicznych 
w jak najmniejszym zakresie ( np. same piony , których dotyczą roboty ) . Zdemontować grzejniki. 
Zdemontować gałązki grzejnikowe. Zamontować nowe grzejniki. Dopasować do nowych grzejników 
gałązki i  spawać gałązki do pionów. W trakcie spawania  nie wolno zawęzić przekroju gałązki lub pionu. 
Łączenie armatury z przewodami śrubunkami. Nowe gałązki z uwagi na parametry czynnika grzejnego 
wykonać  z rur stalowych  instalacyjnych czarnych wg PN-80/H-74244 z usuniętym wypływem szwu. 
 Na gałązkach powrotnych zamontować zawory przelotowe skośne dn 15. 
Regulacja temperatury pomieszczeń głowicami termostatycznymi, wyposażonymi w funkcję temp. min. 
16 C.           Po zamontowaniu nowych zaworów termostatycznych przy grzejnikach  należy wykonać 
próbę szczelności na zimno przy ciśnieniu P = Pmax+0,2 = 0,5+0,2 = 0.7 MPa..płukanie instalacji aż do 
wypływu czystej wody, próbę na gorąco przy temp. roboczej w ciągu 24 h.   Po zamontowaniu głowic 
przeprowadzić próbę na gorąco przy parametrach roboczych. 

Prace wykonać zgodnie z : 
1)Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe   
2)  wskazówkami DTR urządzeń 
3)  przepisami BHP 
4) normą PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze  
5) normą PN-EN 14336:2005E Instalacje ogrzewcze budynków -- Instalacja i przekazanie do 
eksploatacji wodnego systemu grzewczego  
6) normą PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wod 
 
UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie podane produkty typy i producenci maja charakter przykładowy i opatrzone 
wariantowością pod warunkiem równoważności pod względem parametrów technicznych i jakości. 
Elementy, których typ (producent) nie zostały określone muszą odpowiadać aktualnym wydaniom 
Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu podlega zatwierdzeniu przez 
Inwestora. 

Określone w dokumentacji standardy robót budowlanych nie ograniczają możliwości zastosowania 
przez wykonawcę rozwiązań, materiałów lub urządzeń zapewniających wyższy standard. zastosowanie 
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rozwiązań zamiennych wymaga każdorazowo (również w wypadku podwyższenia standardu) 
zatwierdzenia przez inwestora i projektanta, i nie może powodować wzrostu kosztów ponoszonych 
przez inwestora. 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych oraz wentylacji 
Wykonawca robót – kierownik jest odpowiedzialny za wykonanie prac budowlanych zgodnie z 
przepisami BHP, ochroną zdrowia pracowników oraz aktami prawnymi i normami obowiązującymi w 
budownictwie. 
Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca – kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków 
prowadzenia robót budowlanych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 Dz.Ust. z 
10.07 2003r. 
Wykonawca zapewni, że w czasie wykonywania robót jego pracownicy lub pracownicy podwykonawców 
nie będą znajdować się pod wpływem ani przyjmować alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających lub farmakologicznych mogących przyczynić się do obniżenia stanu bezpieczeństwa na 
budowie. 
Wstęp na teren budowy dozwolony jest jedynie pracownikom zatrudnionym do prac. Wymagane jest 
utrzymywanie porządku i czystości przez cały czas trwania robót na terenie budowy i terenach 
przyległych oraz w pomieszczeniach socjalnych i magazynowych. 
Drogi dojazdu i ewakuacyjne powinny być wolne od przeszkód, środki ochrony i sprzęt p-poż dostępny 
a resztki materiałów usuwane po wykonaniu prac.  
 
Zagospodarowanie placu budowy. 
należy wykonać ogrodzenie placu budowy  ( w miarę możliwości ograniczyć do adaptowanych 
pomieszczen) w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia urządzeń, sprzętu przed wstępem osób 
niepowołanych, w trakcie prowadzonych robót, ogrodzenie parawanowe o wysokości minimum 1,5 m, 
wyznaczyć stałe miejsca przejazdu dla sprzętu, z zabezpieczeniem zewnętrznych urządzeń i tras 
komunikacyjnych przed dewastacją, 
wyznaczyć miejsca dla składowania materiałów na terenie o wyrównanym poziomie zgodnie z instrukcją 
producenta, 
roboty związane z obsługą i naprawą urządzeń elektrycznych, winne być wykonywane jedynie przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 
skrzynki rozdzielcze prądu i kable zasilające urządzenia winny być zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich, 
potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczyć w oddzielnym obiekcie, 
przed przystąpieniem do robót, wykonawca powiadomi mieszkańców o terminie ich rozpoczęcia i 
wstępnym zakończeniem oraz o trudnościach w komunikacji, 
wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, 
wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
. 
Roboty montażowe wykonywać: 
narzędziami i sprzętem atestowanym, 
sprawnym technicznie, 
pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia z BHP obejmujące zakres wykonywanych robót, 



11 

 

pracownicy powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne, 
do wykonywanych robót używać materiałów atestowanych. 
 
Ochrona osobista pracowników. 
sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje konserwacji i 
użytkowania, 
pracownicy winni posiadać zabezpieczenia osobiste w zależności od potrzeb i wykonywanych robót, 
pracownicy winni stosować ubiory robocze i ochronne w zależności od potrzeb i wykonywanych robót, 
na placu budowy winna znajdować się apteczka przenośna, 
na budowie powinien znajdować się dostępny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem telefonów 
alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej. 
 
 
Projektant: 
inż. Olgierd Kolasiński upr. bud. nr St 1671/74 
 
 
 
 


