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Oświadczenie 

 

 

 

 

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 

207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt budowlany zewnętrznych instalacji 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej 

wody użytkowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, węzła cieplnego i instalacji kolektorów 

słonecznych w budynku handlowo - usługowym zlokalizowanym w miejscowości Jasło, 

działka nr 26/16, obręb 3 Dz. mag. - przemysłowa, jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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      O P I S    T E C H N I C Z N Y 
 
do projektu budowlanego zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, węzła cieplnego i instalacji kolektorów słonecznych w budynku 
handlowo - usługowym Firmy Zaopatrzenia „KORNER” zlokalizowanym w miejscowości 
Jasło, działka nr 26/19, obręb 4 Dz. mag. - przemysłowa. 
 
1. DANE OGÓLNE       
Powierzchnia ogrzewana budynku:      2647,5 m2, 
Kubatura ogrzewana budynku:      17571,6 m3, 
Projektowa strata ciepła przez przenikanie:     108,5 kW, 
Projektowa wentylacyjna strata ciepła:     71,5 kW, 
Projektowe obciążenie cieplne budynku:     179,8 kW, 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 
a) zlecenia Inwestora, 
b) podkładów architektonicznych, 
c) obowiązujących norm i przepisów. 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie PT zewnętrznych instalacji, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, węzła cieplnego i instalacji kolektorów słonecznych w 
budynku handlowo - usługowym. 
  
4. OPIS  BUDYNKU 
Budynek będący przedmiotem opracowania jest budynkiem o konstrukcji stalowej, w części 
biurowej piętrowym, nie podpiwniczonym.  
 
5. DANE SZCZEGÓŁOWE 
5.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w systemie 
pompowym dwururowym z rozdziałem dolnym. Parametry wody obiegowej instalacji 
grzejnikowej 80/65oC. Instalacja c.o. przyłączona będzie do węzła cieplnego zlokalizowanego 
w pomieszczeniu technicznym.  
 
5.2 RUROCIĄGI 
Instalację grzejnikową oraz instalację ciepła technologicznego do zasilania nagrzewnic 
wentylacyjnych wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem miękkim. 
Prowadzenie przewodów sieci rozdzielczej z rur miedzianych – po ścianach i w posadzce 
parteru. Przewody sieci rozdzielczej, ciepła technologicznego oraz przewody instalacji 
grzejnikowej prowadzone w posadzce ocieplić przy pomocy otulin z pianki PE. Rurociągi 



prowadzić z stałym spadkiem 0,3% w kierunku węzła cieplnego. W najniższych miejscach 
instalacji zamontować zawory spustowe.  
 
5.3. GRZEJNIKI  I  ARMATURA 
Zaprojektowano grzejniki płytowe typu V (zasilane od dołu) oraz grzejniki typu K (zasilane z 
boku). W pomieszczeniu umywalni zaprojektowano dwa grzejniki łazienkowe, drabinkowe. 
Grzejniki zamontować za pomocą zawieszeń systemowych. Do grzejników typu K oraz 
łazienkowych dobrano zawory grzejnikowe termostatyczne ze wstępną regulacją. Pozostałe 
grzejniki posiadają wbudowane termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawą wstępną. 
Zawory grzejnikowe należy zaopatrzyć w głowice termostatyczne. Na gałązkach powrotnych 
grzejników typu K oraz łazienkowych zainstalować zawory powrotne. Grzejniki typu V 
zaopatrzyć w zawory odcinające. Dobrano zawory odcinające kulowe i zwrotne gwintowane.  
Miejsce montażu zaworów, wielkości i typy grzejników, średnice rur oraz nastawy wstępne 
zaworów regulacyjnych podano na rozwinięciu instalacji c.o. 
 
5.4 OBLICZENIA 
Założenia do obliczeń: 
- temperatura obliczeniowa   - 20 st C, 
- ogrzewanie bez osłabienia nocnego. 
Obliczenia hydrauliczne wraz z doborem elementów regulacyjnych i grzejników wykonano wg 
programu AUDYTOR C.O. Obliczenia strat ciepła wykonano wg podsystemu OZC. 
 
5.5. INSTALACJA  CIEPŁEJ  WODY  UŻYTKOWEJ 
Ciepła woda do celów sanitarnych przygotowywana będzie w wymienniku płytowym oraz w 
podgrzewaczu pojemnościowym o pojemności 300 litrów  (w okresie pracy instalacji solarnej), 
zlokalizowanych w pomieszczeniu węzła cieplnego. Ciepła woda będzie przygotowywana za 
pomocą instalacji kolektorów słonecznych, a w okresie zimowym za pomocą wymiennika 
płytowego. W pomieszczeniu wc przy hali usługowej ciepła woda ogrzewana będzie przy 
pomocy pojemnościowego ogrzewacza elektrycznego o pojemności 5 litrów. Instalację c.w.u. 
wykonać z rur PEXc-AL-PE łączonych za pomocą złączek zaciskowych. Prowadzenie 
przewodów ciepłej wody użytkowej po wierzchu ścian, posadzce budynku oraz w bruzdach 
ściennych. Przewody c.w.u. ocieplić otulinami PE o grubości 9 mm. 
Na przewodzie doprowadzającym zimną wodę do podgrzewacza c.w.u. należy zamontować 
zawór bezpieczeństwa typu 2115 o średnicy podłączenia 20 mm oraz naczynie wzbiorcze  
DD 8, 10 bar.    
Wielkości średnic przewodów zimnej i ciepłej wody podano na rzucie instalacji. 
 
5.6. INSTALACJA ZIMNEJ WODY 
Zaprojektowano przewody zimnej wody z rur PEXc-AL-PE łączonych za pomocą złączek 
zaciskowych. Miejsce połączenia projektowanej instalacji  zimnej wody z projektowanym 
przyłączem wodociągowym – w pomieszczeniu technicznym. Prowadzenie przewodów wody 
wodociągowej po wierzchu ścian, posadzce budynku oraz w bruzdach ściennych. Przewody 
zimnej wody ocieplić otulinami PE o grubości 6 mm. Instalacja wodociągowa będzie włączona 
do projektowanego przyłącza wodociągowego. Projekt przyłącza wodociągowego jest 
przedmiotem odrębnego opracowania. 
 



5.7. INSTALACJA P.POŻ. 
Instalacja p.poż. składa się z czterech hydrantów p.poż. HP52 z wężami półsztywnymi o 
długości 25 m (o wydajności 2,5 dm3/s). Hydranty będą zamontowane w szafkach ściennych 
oraz podłączone do wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku wykonanej z stalowych 
podwójnie ocynkowanych łączonych za pomocą łączników gwintowanych żeliwnych. Miejsce 
połączenia instalacji p.poż. zgodnie z rzutem kondygnacji. Na przewodzie zimnej wody za 
miejscem włączenia instalacji hydrantowej należy zamontować zawór pierwszeństwa np. firmy 
Honeywell typu VV300/VV100 o średnicy 40 mm z nastawą 3 bar. 
Zawory hydrantowe należy zamontować na wysokości 1,35 m od posadzki. Szafki hydrantowe 
wyposażyć w węże półsztywne φ25 i prądownice. Minimalne wymagane ciśnienie na 
hydrancie HP52 - 0,2 MPa, a wydatek 2,5 l/s.  
UWAGA: 
Przed wykonaniem instalacji p.poż. należy wykonać próbę wydajności istniejącego 
przyłącza wodociągowego. Minimalna wydajność wymagana do zasilania dwóch 
hydrantów HP52 wynosi 5 l/s. w przypadku negatywnego wyniku próby wydajności 
należy zamontować zestaw hydroforowy. 
 
5.8   INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ 
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki z przyborów sanitarnych do 
istniejącej kanalizacji zewnętrznej. Kanały wykonać z rur kanalizacyjnych PCV SDR34 klasy 
SN8. Piony prowadzić po ścianach stosując odpowiednie uchwyty mocujące. W celu 
odpowietrzenia piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku i wyposażyć w rury 
wywiewne 100/150. Średnice oraz sposób prowadzenia przewodów kanalizacyjnych pokazano 
w części rysunkowej. W dolnej części pionów zamontować rewizje.  
Przewody odpływowe pod posadzką parteru prowadzić ze spadkiem zgodnym z rzutem 
przyziemia – rys. nr 12. Przy przejściu przewodów kanalizacyjnych przez posadzkę parteru 
należy zastosować kołnierze uszczelniające. 
Uwaga: 
Podejścia kanalizacyjne do przyborów, których miejsce lokalizacji powoduje znaczne 
oddalenie od pionów należy wyposażyć w zawory napowietrzające.  
 
Zbiorczy przewód odpływowy połączyć z projektowanymi przewodami instalacji 
kanalizacyjnej sanitarnej, zewnętrznej. 
Wykopy wąskoprzestrzenne, zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi warunkami BHP. 
Nie należy stosować rur z wykorzystaniem tworzywa spienionego . 
Rury powinny odpowiadać normom ISO 4435:1991/E/, DIN 8061, DIN 8062, PN-80/C-  
89205. 
Przy budowie stosować się do Tymczasowej Instrukcji Projektowania i Budowy przewodów 
kanalizacji zewnętrznej z rur PCV oraz do Wytycznych  montażu kanalizacji zewnętrznej z 
PVC wydanych przez Instytut Tworzyw i Farb w Gliwicach. 
Zaprojektowano kanał instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej odprowadzający wody 
opadowe z terenu Inwestora. Zaprojektowano kanał z rur PVC –U kl.N (SN4) SDR 41 LITE o 
średnicy 315x7,7, 250x7,3 oraz 200x5,9 mm.  
Przewiduje się wykonać sześć studni okrągłych z kręgów betonowych o średnicy φ 1,00 m z 
włazami żeliwnymi typu ciężkiego wg PN-87/H-7405/2, siedem studzienek z PCV o średnicy 
425 mm oraz pięć wpustów żeliwnych ulicznych. Poza tym przewidziano zainstalowanie 



separatora koalescencyjnego ESK 60  produkc ji Ecol – Unicon o średnicy wewnętrznej 2,0 m 
oraz podziemnego betonowego zbiornika retencyjnego o pojemności 10.000 litrów o 
wymiarach 3,0x2,4x1,9 m. Dodatkowo w studni rewizyjnej RP należy zainstalować regulator 
przepływu wód opadowych zgodnie z projektem przyłącza kanalizacji deszczowej. 
Kanał deszczowy należy włączyć do istniejącej studni kanalizacji deszczowej (studnia D1) za 
pomocą przyłącza kanalizacji deszczowej (projekt przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
są przedmiotem odrębnego opracowania).   
Projektowane odcinki kanału sanitarnego o łącznej długości L= 87,85 m wykonać z rur PCV φ 
200 x 5,9 mm, kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymi i położyć ze spadkiem 
zgodnym z profilem instalacji zewnętrznej podsypce piaskowej grubości minimum 10cm. 
Kanał posadowiony jest na głębokości 1,16-1,65 m p.p.t.  Wykopy wąskoprzestrzenne, 
zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi warunkami BHP. 
Nie należy stosować rur z wykorzystaniem tworzywa spienionego. 
Rury powinny odpowiadać normom ISO 4435:1991/E/, DIN 8061, DIN 8062, PN-80/C-  
89205. 
Przy budowie stosować się do Tymczasowej Instrukcji Projektowania i Budowy przewodów 
kanalizacji zewnętrznej z rur PCV oraz do Wytycznych  montażu kanalizacji zewnętrznej z 
PVC wydanych przez Instytut Tworzyw i Farb w Gliwicach. 
Na kanale deszczowym pomiędzy projektowaną studnią D2 a przyłączem kanalizacji 
deszczowej, zaprojektowano koalescencyjny separator substancji ropopochodnych ESK 60. 
 
5.9  WĘZEŁ CIEPLNY 
Projektowany węzeł cieplny zlokalizowany będzie w wydzielonym dotychczasowym 
pomieszczeniu gospodarczym na parterze budynku. Przed montażem projektowanego węzła 
cieplnego należy dokonać remontu pomieszczenia wymiennikowi. Zaprojektowano 
kompaktowy wymiennik dwufunkcyjny firmy Danfoss LMP zgodny ze specyfikacją części 
przedstawioną na schemacie. Projektowany węzeł cieplny przygotowywał będzie czynnik 
grzewczy dla potrzeb c.o. oraz centralną ciepłą wodę. Węzeł zasilany będzie w ciepło z 
miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów po zaprojektowaniu i wybudowaniu 
przyłącza ciepłowniczego. Do obliczeń wielkości urządzeń węzła przyjęto zgodnie z 
warunkami technicznymi uzyskanymi od dostawcy ciepła parametry wody sieciowej - 
maksymalnie135oC (latem 70oC) oraz parametry instalacji c. o. 80/65 oC  i  c.w.u. 60/10 oC. 
Moc cieplna projektowanego węzła ciepłowniczego: dla potrzeb c.o. – 180 kW i dla potrzeb 
c.w.u. – 40 kW. 
Projektowany węzeł cieplny wyposażony będzie w wymienniki płytowe (do c.o. – lutowany 
oraz do c.w.u. – skręcany) i pracował będzie w układzie zamkniętym tj. z naczyniem 
przeponowym.  
Zabezpieczenie układu technologicznego węzła zgodnie z obowiązującą normą PN-B-02414. 
Obieg czynnika grzejnego niskich parametrów w instalacji wewnętrznej będzie wymuszony 
przy pomocy pompy obiegowej z elektroniczną regulacją obrotów firmy Grundfos. 
Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej w  budynku będzie wymuszona przy pomocy pompy 
cyrkulacyjnej firmy Grundfos. 
W projektowanym węźle zlokalizowany będzie układ pomiarowy z ultradźwiękowym 
przetwornikiem przepływu zamontowany na powrocie mierzący całkowitą ilość ciepła 
doprowadzaną do węzła wraz z modułem M-Bus i gniazdem odczytu zewnętrznego. 
Uzupełnienie zładu grzewczego projektuje się z powrotu wody sieciowej poprzez wodomierz 
do wody gorącej z impulsowaniem podłączonym do przelicznika ciepłomierza głównego i z 



funkcją blokady uzupełniania w przypadku rozszczelnienia się instalacji wewnętrznej c.o. Po 
stronie wysokich parametrów oprócz manometrów zainstalowane będą przetworniki ciśnienia.  
Instalację węzła po stronie wysokich parametrów zaprojektowano z  rur stalowych czarnych 
bez szwu wg PN-80/H-74219 łącznych przez spawanie, natomiast po stronie niskich 
parametrów z rur ze stali węglowej, ocynkowanych zewnętrznie łączonych przez złączki 
zaprasowywane. Rurociągi zimnej i ciepłej wody projektuje się z rur PE-X/Al/PE łączonych za 
pomocą metalowych złączek zaprasowywanych. Armatura i uzbrojenie wg specyfikacji na 
rysunkach. 
Po zmontowaniu instalacji technologicznej węzła całość należy poddać próbie szczelności i 
ciśnieniowej. Wszystkie rurociągi c.o. po stronie wysokich i niskich parametrów, rozdzielacze, 
przewody c. w. u i cyrkulacyjne należy zaizolować termicznie typowymi prefabrykatami z 
pianki poliuretanowej w płaszczu z folii niepalnej. Całą instalację węzła po zamontowaniu 
należy poddać próbie ciśnieniowej, a następnie należy przepłukać. Ciśnienie próbne po stronie 
wysokich parametrów p = l,6 MPa, a po stronie niskich parametrów c. o , c.w.u. i wody p = 0,6 
MPa bez próby naczyń przeponowych. 
Licznik ciepła oraz regulator różnicy ciśnień z regulatorem przepływu dostarczy dostawca 
ciepła. 
Do pomiaru zużycia ilości wody do napełniania zładu w budynku zastosowano wodomierz do 
wody ciepłej typ JS-90-NK Q3=2,5m3/h, 10 l/imp., Dn = 15 mm produkcji firmy POWOGAZ.  
 
5.10  INSTALACJA WOD – KAN W POMIESZCZENIU WĘZŁA  
W pomieszczeniu węzła zamontować wpust podłogowy z kratka stalową połączoną  z  
projektowaną studnią schładzającą wykonaną z kręgów betonowych o średnicy i głębokości 1 
m. W studni zamontować pompę pływakową połączoną z projektowanym zlewem stalowym. 
Odpływ ze zlewu połączyć z pionem kanalizacyjnym. W pomieszczeniu węzła należy również 
zamontować zlew, oraz zawór czerpalny wody zimnej ze złączką do węża.  
 
5.11  WENTYLACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA  
Wymagana krotność wymian w węźle: n = 2 w/h 
Kubatura : V = 78 m3,  
Vn = 2 x 78 = 156 m3/h, 
Vw = 2 x 78 = 156 m3/h. 
W celu nawiewu powietrza do pomieszczenia węzła należy wykonać kanał nawiewny blaszany 
o wymiarach 25 x 20 cm. 
Wywiew powietrza z węzła projektowanym kanałem blaszanym kołowym o średnicy 125 mm 
wyprowadzonym ponad dach budynku za pomocą wentylatora kanałowego WKO 12,5.  
 
5.12   WYTYCZNE  DO  WYKONANIA  IZOLACJI  CIEPŁOCHRONNEJ 
Izolacja termiczna projektowana jest z otulin PE. 
 
5.13  INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 
Projektowany układ kolektorów słonecznych będzie służył do wstępnego podgrzania ciepłej 
wody użytkowej tzn. c.w.u. dla budynku będzie przygotowywana na dwóch poziomach: 
pierwszy – układ kolektorów słonecznych, drugi – kotłownia wbudowana.  
Układ solarny będzie składał się z dwóch obiegów: 

• glikolowy składający się z trzech kolektorów słonecznych COSMOCUN BASIC 2.51, 
naczynia wzbiorczego SOLAR L 18 litrów, grupy pompowej GPS 60A, 



• wodny składający się części kotła na paliwo stałe, zbiornika buforowego 1000 litrów, 
podgrzewacza pojemnościowego SGW (L) z dwiema wężownicami, przeponowego 
naczynia wzbiorczego typu Refix DD 12/10 bar firmy Reflex.   

 
Kolektory słoneczne COSMOCUN BASIC 2.51 o łącznej powierzchni absorberów 6,57 m2 
należy zamontować na dachu budynku zgodnie z rysunkiem.  
Dobrany układ i ilość kolektorów słonecznych będzie przygotowywał ciepłą wodę dla potrzeb 
sanitarnych.  
 
Wytyczne montażowe 

1. Układ glikolowy 
Układ przewodów układu glikolowego zgodnie z rys. IS 15. Przewody prowadzić ze 

spadkiem min. 1% w kierunku kotłowni. Przewody układu glikolowego wykonać jako 
miedziane łączone przy pomocy lutowania lutem twardym.  

Po płukaniu i próbie ciśnieniowej przewody obiegu glikolowego prowadzone na dachu i 
po ścianach budynku izolować termicznie przy pomocy otuliny Gullfiber, następnie obudować 
blachą stalową ocynkowaną.   

Kolektory mocować na stelażach dostarczonych przez producenta kolektorów 
słonecznych. Kolektory łączyć w baterie za pomocą złączek dostarczonych przez producenta. 
Każdą z baterii kolektorów zaopatrzyć w odpowietrznik zamontowany w najwyższym punkcie. 
Na przewodach zasilających poszczególne baterie zamontować zawory regulacyjne firmy 
Oventrop typu Hydrocontrol. Układ glikolowy będzie zabezpieczony przy pomocy naczynia 
przeponowego typu SOLAR L/10 bar oraz zaworu bezpieczeństwa zlokalizowanego w 
kotłowni. Na drodze między kolektorami, a zaworem bezpieczeństwa i naczyniem 
przeponowym nie montować żadnych zaworów odcinających. Rurę wyrzutową zaworu 
bezpieczeństwa wyprowadzić ponad pojemnik po mieszance glikolowej.     

Przewody wewnętrzne obiegu glikolowego prowadzić po ścianach budynku, ocieplić 
otuliną Gullfiber. Próbie ciśnieniowej o ciśnieniu 0,9 MPa poddać tylko przewody układu 
glikolowego (bez kolektorów słonecznych, naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa). 
Płukanie instalacji wykonać przy całkowicie otwartych zaworach Hydrocontrol. Woda użyta 
do płukania powinna być wolna od mechanicznych zanieczyszczeń (filtrowana przez filtr 
siatkowy o wymiarze oczek 50 – 100 µm). Po płukaniu i próbie ciśnieniowej dokonać regulacji 
instalacji glikolowej, a następnie przewody zaizolować. Przepusty instalacyjne w ścianach 
nośnych budynku powinny mieć odporność ogniową EI 120, a w stropach EI 60. Przepusty 
przez ściany kotłowni powinny mieć odporność ogniową EI 60.  

 
2. Układ wodny 

Układ wodny wykonać z rur miedzianych lutowanych lutem miękkim.  
Ciepła woda do celów sanitarnych przygotowywana będzie w podgrzewaczu pojemnościowym 
typu SGW (L) o pojemności 300 litrów.  
 
Prowadzenie przewodów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji - po ścianach budynku. 
Przewody należy mocować do ściany i stropów przy pomocy uchwytów typowych dla 
zastosowanego rodzaju rur (wytyczne producenta). 



Należy zachować minimalny spadek przewodów poziomych  w wysokości 0,5%. Izolację 
termiczną rurociągów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-0242 1. Zastosowano otuliny z 
pianki PE o grubości zgodnej z wymaganiami normy PN-B-0242 1. 
 
6  WYTYCZNE   BRANŻOWE 
6.1   BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Doprowadzenie energii elektrycznej do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wewnątrz 
i na dachu budynku.  
 
7 UWAGI KOŃCOWE                 
Całość robót wykonać zgodnie z: 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. II — 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydanymi przez 
COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7). 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez 
COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12). 
„ Instalację wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji poddać próbie ciśnienia zgodnie z 
Warunkami odbioru. 
Instalacje wentylacyjne wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi COBRTI INSTAL – 
zeszyt nr 5. 
Montaż rurociągów i urządzeń wykonać zgodnie z warunkami producenta, stosując jego 
wytyczne montażowe. W przypadkach wątpliwych należy porozumieć się z autorem projektu, 
względnie przedstawicielem Producenta. 
Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami stosując odpowiednie 
zabezpieczenia. 
Wszelkie prace montażowe powinny być prowadzone przez pracowników posiadających 
odpowiednie przeszkolenie. 
 
UWAGA :  
Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji projektowanych instalacji muszą być 
zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadać odpowiednie 
certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Wszelkie odstępstwa od wytycznych zawartych 
w projekcie należy pisemnie zgłosić Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. 
 
Projektant celem pełniejszego zobrazowania rozwiązania projektowanego powołał się 
na konkretne urządzenia. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe, 
a odwołanie do nich miało na celu informować wykonawcę o standardzie zastosowanych 
do realizacji urządzeń i w żadnym przypadku nie jest obowiązkowe. 
 
Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania 
równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad 
i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań 
i elementów projektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porównawczymi 
charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę 



wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku 
zagrożenia oraz zapewnia ochronę i bezpieczeństwo ludzi oraz urządzeń. 
 
Równoważność techniczną musi po weryfikacji potwierdzić w formie pisemnej – 
przedstawiciel Inwestora lub Projektant. 

      
 

 
OPRACOWAŁ 

                                                                        
     mgr inż. Konrad Toczyński     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 



INFORMACJE 
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 
 

 Budowa zewnętrznych instalacji, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, 
ciepłej wody użytkowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
węzła cieplnego i instalacji kolektorów słonecznych w budynku 

handlowo - usługowym Firmy Zaopatrzenia „KORNER” 
zlokalizowanym w miejscowości Jasło, działka nr 26/19, obręb 4 

Dz. mag. - przemysłowa. 
 
ADRES INWESTYCJI :  Jasło 

działka nr 26/19,  
obręb 3 Dz. mag. - przemysłowa 

 
INWESTOR :     Firma Zaopatrzenia „KORNER” Sp. z o.o. 

Strzałków, ul. Kochanowskiego 2 C 
97 – 500 Radomsko 

 
Opracował :    mgr inż. Konrad Toczyński 

   Upr. bud. UAN IV 7342/30/91   
     spec. instalacyjno – inżynieryjna  

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

czerwiec 2018 
 



8. INFORMACJA  
 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu zewnętrznych instalacji kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody 
użytkowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, węzła cieplnego i instalacji kolektorów 
słonecznych w budynku handlowo - usługowym Firmy Zaopatrzenia „KORNER” 
zlokalizowanym w miejscowości Jasło, działka nr 26/19, obręb 4 Dz. mag. - przemysłowa. 
 
Adres inwestycji:    Jasło,  

działka nr 26/19,  
obręb 3 Dz. mag. - przemysłowa 

 
Inwestor:           Firma Zaopatrzenia „KORNER” 
                                             Strzałów, ul. Kochanowskiego 2C  

      97-500 Radomsko  
 

Projektant:           mgr inż. Konrad Toczyński 
           UAN.IV.7342/30/91 

 
Spis treści: 
1. Zakres robót i kolejność realizacji. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie. 
4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót. 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 
1. Zakres robót i kolejność realizacji: 
Zakres robót budowlanych został określony w projekcie budowlanym i obejmuje budowę  
zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznych instalacji 
centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, węzła 
cieplnego i instalacji kolektorów słonecznych. 
Przewiduje się wykonanie robót w następującej kolejności: 
- roboty montażowe, 
- próba szczelności i wytrzymałości, 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Prace wykonywane będą w budynku i na działce Inwestora. 
  
3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126 par.6) 
nie występują elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót 



Brak zagrożeń wynikających z prowadzenia prac. Wykonywane prace uważa się za typowe dla 
tego rodzaju prac. W związku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrożeń nie ma. 
 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, kierownik budowy winien przeszkolić 
pracowników w zakresie prowadzonych prac oraz bhp. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Kierownik budowy obowiązany jest zapewnić pracownikom wymagany sprzęt i narzędzia, 
wskazać drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadku awarii lub 
nieprzewidzianych zagrożeń oraz zapoznać z procedurami bhp. Pracownicy powinni zostać 
przeszkoleni o numerach telefonów alarmowych, środków ochrony ppoż. itp. 
Kierownik budowy winien dopilnować, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposażeni w środki 
ochrony osobistej. Projektowana instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.      
 
 

  Opracował 
 
 
mgr inż. Konrad Toczyński 

 































Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ NG
Ilość naczyń 1 szt.
Pojemność naczynia                                     100 l
Wysokość 670 mm
Średnica 480 mm
Średnica przyłącza 25 mm
Ciśnienie wstepne 1,40 bar
Producent REFLEX

Założenia:
Producent REFLEX

Pojemność instalacji V 1,25 m3

Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu pmax 3 bar

Ciśnienie statyczne w naczyniu pst 1,2 bar

Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji tz 80
oC

Przyrost objętości wody instalacyjnej ∆ν 0,0287 l/kg
Gęstość wody instalacyjnej przy temp. T1=10oC ρ 1 999,7 kg/m3

Ilość naczyń n 1

Pojemność użytkowa naczynia Vu:

Vu = V x ρ1 x ∆ν / n

Vu = 35,86 dm3

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej

p= 1,40 bar

Minimalna pojemność całkowita naczynia

Vn= 89,66 dm3

Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normą PN-B-02414:1999

Danfoss Poland Sp. z o.o.
Tuchom ul. Tęczowa 46

80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05
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Dobór płytowego wymiennika ciepła

Ref.:

Klient: Osoba kontaktowa:
Projekt: E-mail:

Przygotował:
J.m.: Nr kat.: 004H4527 Data:

J.m. Strona 2

kW

°C 65,00

°C 80,00

°C --

kg/h 13172,6

L/min 58,145 223,699

kPa 12,59

kPa 1,03

m^2

%

K

W/m^2-K

m/s 1,76

J.m. Strona 2

Woda

mPa-s 0,3925

kg/m^3 977,2

kJ/kg-K 4,190

W/m-K 0,661

J.m. Strona 2

---

---

---

---

---

---

---

---

---

L 5,53

kg

°C

bar

Nr kat. szt.

004H4527 1

 A (mm): 256
 C (mm): 170
 E (mm): 50
Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Wymiary zewnętrzne:

XB52M-1-70

Komentarz:

140,1
379
466  B (mm):

 D (mm):
 F (mm):

0,97

Liczba płyt:

4,217

0,680

0,07

Materiał płyty:

1*34M/1*35M

19,54

Kolor ramy:

OC

Strona 1

Grupowanie:

Specyfikacja:

Typ króćca:

Rozmiar króćca:

148,9

CU

EN1.4404(AISI316L)

Typ wymiennika:

Wsp. przewodzenia ciepła

LMTD

4102/1648

2018-08-10 13:15:45

Strona 1

130,00

70,00

OC20180810131543

0,45

Strona 1

Woda

G 2

Zapas powierzchni

XB52M-1-70

Max. liczba płyt w bieżącej ramie: --

70

Materiał Uszczelki/Lutowane:

PED Cat 1

5,372

Gwint

26,29

--

25

Przeciwprądowy

1 (Równoległy)

Obliczone parametry

Certyfikat / Zatwierdzenie typu:

3263,9

Całkowity spadek ciśnienia

7,14

--

0,2846

959,2

Masowe natężenie przepływu

Typ wymiennika: XB52M-1-70

HTC(Dostępny / Wymagany)

Spadek ciśn. na wlocie (w otworze płyty)

Moc

Typ przepływu

Całkowita pow.

Temperatura na wlocie

Components

Dynamic viscosity

Gęstość

Pojemność cieplna

Właściwości płynu

Prędkość na wlocie (w otworze płyty)

Czynnik

Danfoss Hexact(v5.1.15)

230,00

Masa:

Temp. projekt.(Max/Min):
Ciśnienie projektowe (Max):

Objętość:

Items:

Objętościowe natężenie przepływu

Temperatura na wylocie (Obliczeniowa)

Temperatura na wylocie (Rzeczywista)

130/65





 
Dobrano zawór bezpiecze ństwa:
Typ 1915
Średnica nominalna                                                                       DN 25 mm
Ilość zaworów 1 szt.
Min. średnica wewnętrzna d0 20 mm
Ciśnienie początku otwarcia p0 3 bar
Wsp. wypływu dla cieczy α crz 0,40
Producent HUSTY SYR

Producent HUSTY SYR

Wstępnie zakładana średnica zaworu bezpieczeństwa 25 mm
Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa p1 3 bar

Ciśnienie nominalne sieci ciepłowniczej p2 16 bar

Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 130 0C

Gęstość wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. ρ 934,824 kg/m3

α c = 0,9* α crz 0,36

Wymagana masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/s]  

b = 1 gdy    p2 - p1 ≤ 5 bar
b = 2 gdy    p2 - p1 > 5 bar

p2 - p1 = 13 bar b = 2

A = 0,0000100

M = 0,99 kg/s

Minimalna średnica wewnętrzna pojedynczego zaworu bezpieczeństwa:

12,28 mm <  d o   = 20 mm

Warunek: do > domin jest spełniony.

Dobór zaworu bezpiecze ństwa dla obiegu c.o.

Danfoss Poland Sp. z o.o.
Tuchom ul. Tęczowa 46
80-209 Chwaszczyno

tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

XB 52M

Dobrany zawór bezpiecze ństwa spełnia wymagania normy PN-B-02414

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dopuszczalny wsp. wypływu zaworu dla cieczy

wg. karty katalogowej

Założenia:



Dobrano zawór bezpiecze ństwa:
Typ 2115
Średnica nominalna                                                                      DN 25 mm
Ilość zaworów 3 szt.
Min. średnica wewnętrzna d0 20 mm
Ciśnienie początku otwarcia p0 6 bar
Wsp. wypływu dla gazu dla dobranych zaworów α 0,54
αc dla dobranego zaworu α c = 0,35* α 0,189
Wsp. wypływu wody grzejnej α c1 1
Producent HUSTY SYR

Producent HUSTY SYR

Wstępnie zakładana średnica zaworu bezpieczeństwa 25 mm
Ciśnienie dopuszczalne instalacji cwu p1 6 bar

Ciśnienie na wylocie zaworu bezpieczeństwa p2 0 bar

Ciśnienie czynnika grzejnego p3 16 bar

Najniższa temperatura wody grzejnej na zasilaniu T1 70 0C
Ciężar objętościowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze γ 1 977,81 kg/m3

b = 1 gdy p3 - p1 ≤ 5 kG/cm2

b = 2 gdy p3 - p1 > 5 kG/cm2

p3 - p1 = 10 bar b = 2

F = 50,2

G = 15 958 kg/h

Min. średnica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

16,67 mm < d o = 20 mm

Warunek: do  > domin  jest spełniony.

Danfoss Poland Sp. z o.o.
Tuchom ul. Tęczowa 46
80-209 Chwaszczyno

tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Dobrany zawór bezpiecze ństwa spełnia wymagania normy PN-76/B-02440

Dobór zaworu bezpiecze ństwa dla obiegu c.w.u

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440

wg. karty katalogowej JAD 3.18

Wymagana przepustowość zaworu bezp.

Założenia:
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SPECYFIKACJA  Wycena:  12971.0 -1  
Obiekt:  44710 DEN_PBL_Jasło_DSE FLEX2F - 
Korner sp. z o.o. 

 

Węzeł cieplny:  DSE_2FR 17/1  
 
 
Ilość Pozycja  Typ  Opis  

1 INSU Izolacja węzła . 
1 WYM.1 Wymiennik ciepła XB52M-1-70 

1 WYM.1 Podstawa montazowa . 
1 WYM.1 Izolacja . 
1 WYM.2 Wymiennik ciepła JAD 3.18 

Wysoki parametr  

2 P1 Zawór spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnętrzny 

1 PP Połączenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany 

2 S1 Zawór odcinający Danfoss, JIP-WW, DN40, Spawany 

2 S2 Zawór odcinający Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany 

2 S3 Zawór odcinający Danfoss, JIP-WW, DN40, Spawany 

2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C 

2 TE Czujnik temperatury licznika 
ciepła 

. 

1 DPV Regulator różnicy ciśnień Danfoss, AVP,  kvs 8, 0.2-1.0bar, 1 1/4 ", Gwint 
zewnętrzny, PN16 

5 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 

5 PI1 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 
1.0, G1/2" 

1 FOM1 Odpowietrznik 
filtroodmulnika 

DN15, Gwint wewnętrzny/welded, T handle 

1 FOM1 Zawór spustowy 
filtroodmulnika 

Danfoss, JIP IW T-handle, 1 ", Gwint wewnętrzny 

1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DO FO2M DN40 THERMO 

1 FOM1 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, kvs 32.2, PN16, DN40, Temp. max 150°C, 
DN40, Kołnierz 

1 FQQ1 Licznik ciepła Kamstrup, Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp3,5 
m3/h, 260mm, G1 1/4 ", PN16, Gwint zewnętrzny, Powrót 

1 FQQ1 Moduł licznika ciepła Moduł RS232 wejście/wyjście impulsowe 670010 

1 ZR1Sco Siłownik elektryczny dla 
zaworu regulacyjnego 

Danfoss, AMV 10, 230V 

1 ZR1Sco Zawór regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 6.3, 1 1/4 ", Gwint zewnętrzny 

1 ZR2Scw Zawór regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnętrzny 

1 ZR2Scw Siłownik elektryczny dla 
zaworu regulacyjnego 

Danfoss, AMV 33, 230V 

WYM.1 niskie parametry  

1 F1 Filtr Danfoss, FVF - [300], DN80, Kołnierz 

1 G4 Zawór rozprężny Reflex, SU, Gwint wewnętrzny, 1 " 
1 P2 Zawór spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnętrzny 

1 PO Pompa Grundfos, MAGNA3 50-120 F, 1*230V 

2 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C 

2 Z1 Zawór odcinający Danfoss, JIP-WW, DN80, Spawany 

1 NW1 Naczynie wzbiorcze Reflex, NG 100, 6 bar 
5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 

5 PI2 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 
1.0, G1/2" 

1 Tco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st 
1 ZBO Zawór bezpieczeństwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny + 

rura spustowa 
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WYM.2 niskie parametry  

1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint wewnętrzny 

1 F3 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnętrzny 

1 G1 Stabilizator CWU Instalmet, SCWA-2/300, wersja S, Ocynkowany, PN10 

1 G1 Izolacja Instalmet, Naturflex SCWA/ZCW 300 

5 G1 Zawór odcinający Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewnętrzny 

2 G2 Zawór odcinający Danfoss, BVR-DZR, 1 ", Gwint wewnętrzny 

1 P4 Zawór spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnętrzny 

1 PC Pompa Grundfos, Alpha 2L 25-60N, 1*230V, 0.32A, DN25, PN10 

1 T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C 

1 T4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C 

6 PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 
1.0, G1/2" 

6 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 

1 Tcw Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st 
1 V01.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 

1 V01.3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 
1.0, G1/2" 

1 V01.4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C 

1 V01.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnętrzny 

1 V01.6 Zawór spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1 ", Gwint wewnętrzny 

3 ZBW Zawór bezpieczeństwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny + 
rura spustowa 

1 ZZ1 Zawór zwrotny GENEBRE, DN32, kvs 11.4, PN16, Temp. max 90°C, 1 1/4 
", Gwint wewnętrzny 

1 ZZ2 Zawór zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", 
Gwint wewnętrzny 

1 Trcw Termostat TR/STW Danfoss, ST-1 

Układ regulacji elektronicznej  

1 0 Dodatkowa funkcja Podział węzła na dwa moduły 

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa plastik 

1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V 

1 R Klucz aplikacji ECL A266 

1 Tzew Czujnik temp. zewnętrznej Danfoss, ESMT 

Układ 1 stabilizuj ąco-uzupełniaj ący  

1 F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewnętrzny 

1 G3 Zawór odcinający Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnętrzny 

1 S4 Zawór odcinający Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint wewnętrzny/Spawany 

1 W2 Licznik przepływu POWOGAZ, JS90-NK Q3-2.5m3/h, 10 [l/impuls], PN16, 
DN15, 3/4", Gwint zew. 

1 ZU Zawór uzupełnienia zładu Syr, 2128, 1/2 ", Gwint wewnętrzny/Gwint zewnętrzny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


