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OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: GMINNY O RODEK POMOCY SPO ECZNEJ

63-330 DOBRZYCA, UL. RYNEK 14

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA
RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA NA GAZ P YNNY
WRAZ Z P YT FUNDAMENTOW

ADRES BUDOWY: 63-330 DOBRZYCA, FABIANÓW
UL. PRZEMYS OWA, DZ. NR 31/1

I
OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
1. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku na rodowiskowy Dom

Samopomocy oraz budowa zbiornika na gaz p ynny wraz z p yt fundamentow w
Fabianowie przy ul. Przemys owej na dzia kach 31/1.

2.  Zagospodarowanie istniej ce:
- przebudowywany budynek, doj cia i dojazdy, przy cza.
3. Proste warunki gruntowe.
4.  Poziom zwierciad a wód gruntowych poni ej posadowienia fundamentów.
5.  Zaopatrzenie przeciwpo arowe w wod z zewn trznej sieci hydrantowej.
6. Odprowadzenie cieków do istniej cego zbiornika bezodp ywowego, wody opadowe na
teren w asnej dzia ki.
7. Zaopatrzenie w wod istniej cym przy czem z istniej cej sieci wodoci gowej.
8. Zaopatrzenie w energi elektryczn z istniej cej sieci elektroenergetycznej istniej cym
przy czem.
9.   Zaopatrzenie w gaz z projektowanego zbiornika na gaz p ynny.
10. Dzia ka i istniej ce obiekty nie podlegaj  ochronie konserwatorskiej.
11. Po zako czeniu budowy teren dzia ki nale y uporz dkowa , dojazdy i doj cia
utwardzi , zagospodarowa tereny zielone.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- powierzchnia dzia ki   1533,52 m

2
= 100,00 % 

- powierzchnia zabudowy     317,36 m
2

=   20,69 % 
- utwardzone doj cia i dojazdy     507,59 m

2
=   33,10 % 

- ziele  – pow. biologicznie czynna     708,57 m
2

=   46,20 % 
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Gabaryty zewn trzne ( szeroko , d ugo i  wysoko ) budynku pozostaj  bez zmian.

 II 
WARUNKI GEOTECHNICZNE

1...Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji
z dnia 24 wrze nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839) ustalono

a/ proste warunki gruntowe
 - jednorodne grunty w warstwach równoleg ych do powierzchni,
- zwierciad o wody poni ej poziomu posadowienia fundamentów
- brak innych niekorzystnych warunków geologicznych
- ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajów

w próbnych wykopach oraz wywiadu na temat zachowania
si  s siednich obiektów i zwierciad a wód gruntowych,

2...Na podstawie powy szych ustale projektowane obiekty zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

III
PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA I ZESTAWIENIE PO-WIERZCHNI

1...Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy budynku na
rodowiskowy Dom Samopomocy oraz budowa zbiornika na gaz p ynny wraz z p yt

fundamentow na dzia ce nr 31/1 w Fabianowie przy ul. Przemys owej.
Projektowana przebudowa jest jednokondygnacyjna. Bry a prostok tna.

2...Zestawienie powierzchni projektowanej przebudowy:
- powierzchnia zabudowy         317,36 m

2
 - bez zmian

- powierzchnia ca kowita         317,36 m
2 – bez zmian

- powierzchnia u ytkowa          232,05 m
2

- kubatura        1332,91 m
3 – bez zmian

3...Zestawienie wymiarów gabarytowych projektowanej przebudowy:
- d ugo bez zmian
- szeroko bez zmian
- wysoko  max           bez zmian
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4...Zestawienie powierzchni u ytkowej:

PRZYZIEMIE - PRZEBUDOWA:
1 Sala rehabilitacji   27,59 m

2

2 Pomieszczenie dzienne   56,35 m
2

3 Pracownia kuchenna   23,51 m
2

4 Zaplecze     6,27 m
2

5 Pomieszczenie jadalni   27,59 m
2

6 Gabinet terapeutyczny   14,46 m
2

7 Wiatro ap     8,21 m
2

8 Szatnia pensjonariuszy     9,71 m
2

9 Szatnia dla obs ugi      7,06 m
2

10 Pokój dyrektora      6,67 m
2

11 Komunikacja    30,36 m
2

12 WC obs ugi      6,01 m
2

13 WC m skie      6,01 m
2

14 WC damskie                2,25 m
2

RAZEM          232,05 m
2

IV
ROZWI ZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

1...Projektowana przebudowa jest parterowa z dachem p askim.

V
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
I ELEMENTÓW ISTNIEJ CEGO BUDYNKU

Na podstawie dokonanych odkrywek i ogl dzin ustalono, e istniej cy budynek jest w
dobrym stanie technicznym;

- awy fundamentowe elbetowe s w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono
powa nych sp ka czy korozji betonu,

- elbetowe ciany s w dobrym stanie technicznym nie zauwa ono powa nych sp ka i
odchyle  od pionu,

- podci gi s  w dobrym stanie technicznym,
- p yty elbetowe dachu nie budz zastrze e  – stan techniczny dobry,
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Projektowana przebudowa nie wp ynie ujemnie na istniej c konstrukcj budynku, nie
pogorszy warunków u ytkowania oraz nie b dzie zagra a a bezpiecze stwu
u ytkowników.

VI
UK AD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. CIANY
ciany zewn trzne ociepli  od zewn trz p ytami styropianowymi gr. 12cm.

Projektowane ciany dzia owe gr. 12 cm z bloczków betonu komórkowego na
zaprawie klejowej.

2. DACH
 Istniej c konstrukcje stropodachu nale y dociepli od zewn trz p yt styropianow
jednostronnie laminowan  gr. 15cm. Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

3. NADPRO A
 Nad drzwiami i oknami zaprojektowano nadpro a z belek prefabrykowanych typu L-19.

4.  POSADZKI
 Projektowane posadzki wykona zgodnie z opisami na rzutach i przekroju.

5.  TYNKI I WYKO CZENIE CIAN I SUFITÓW

      - tynki cian murowanych i sufitów    - kat. III 
   - pomieszczenia sanitarne             - p ytki glazurowane cienne do wys. 2 m. 

      - podbicie dachu– p yta gipsowo –  kartonowa NIDA  GIPS
         wodo i ognioodporne o grubo ci 1,25 cm

 6. MALOWANIE  I POW OKI ZABEZPIECZAJ CE

            - ciany i sufity wewn trzne       - parpprzepuszczalna np. 100% 

 7. IZOLACJE TERMICZNE

- dach        - p yta styropianowa gr. 15 cm 
- ciany zewn trzne                 - styropian       gr. 12 cm
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   8. IZOLACJE PRZECIWWODNE
      - dach       - membrana dachowa o paro

         przepuszczalno ci > 1200 g/m2/h
      - izolacja cian azienek       -  bezspoinowe masy wodoszczelne

         typu Atlas Woder lub
inne równowa ne

9.  WENTYLACJA
 Zaprojektowano wentylacj grawitacyjn wszystkich pomieszcze rurami stalowymi φ
150 wyprowadzonymi ponad dach.
W sanitariatach wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

10. STOLARKA
Okna i drzwi zewn trzne aluminiowe, szyba bezpieczna P2.

11. ZA O ENIA PRZYJ TE DO OBLICZE KONSTRUKCYJNYCH
- „Obci enia sta e. Obci enia budowli”
wg PN-82/B-02001
- „Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe”
wg PN-82/B-02003
- „Obci enie niegiem. Obci enia w obliczeniach statycznych”.- II strefa 
wg PN-80/B-02010
- „Obci enie wiatrem. Obci enia w obliczeniach statycznych”.- I strefa 
wg PN-77/B-02011
- „Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne
i projektowanie” wg PN-84/B-03264
- „Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie”
wg PN-87/B-03002
- „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie” wg PN-90/B-03200
- „Posadowienie bezpo rednie budowli” – II strefa przemarzania gruntu
wg PN-81/B-03020

Do oblicze  przyj to najbardziej niekorzystne uk ady obci e . Wymiarowanie
poszczególnych elementów konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowi zuj cymi
normami, zarz dzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uk adzie S.I. 

12. SCHEMATY STATYCZNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
- ciany no ne murowane

 -    Nadpro a prefabrykowane  – belki swobodnie podparte, 

VII
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ROZWI ZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE

1...Instalacja elektryczna – z istniej cego przy cza.
2...Instalacja C.O. – zbiornik na gaz p ynny.
3...Instalacja wodno-kanalizacyjna – z istniej cych przy czy.
4...Instalacja grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana mechanicznie kominami
murowanymi i rurami stalowymi φ 150 prowadzonymi w cianach
i wyprowadzonymi ponad dach.

VIII
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

1...PROGRAM U YTKOWY
W projektowanej przebudowie zlokalizowano pomieszczenia terapeutyczne, szatnie,
sanitariaty oraz pracowni kuchenn . Pomieszczenie numer 6 czyli gabinet
terapeutyczny nie jest przeznaczony na sta y pobyt ludzi – do 2 godzin dziennie.
W pomieszczeniu numer 1 i 2 nale y zamontowa  okna ze szk a bezpiecznego.

2... ZATRUDNIENIE 
W budynku b dzie pracowa o 20 osób cznie.

3...O WIETLENIE DZIENNE 
W pomieszczeniach na pobyt ludzi zapewniono wymagany stosunek powierzchni
okien 1:8; 

IX
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1...Odprowadzenie cieków istniej cym przy czem do zbiornika bezodp ywowego. Wody
opadowe na teren w asnej dzia ki.

2...Emisja zanieczyszcze  – brak.
3...Wytwarzanie odpadów sta ych – odpady bytowe gromadzone

w pojemnikach i wywo one na wysypisko.
4...Emisja ha asu, wibracji i promieniowania – brak. 
5...Wp yw obiektu na istniej cy drzewostan – w rejonie inwestycji nie rosn  drzewa.

     Reasumuj c, stwierdza si , e przyj te w projekcie rozwi zania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powoduj  pogorszenia stanu rodowiska naturalnego ponad
dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji.
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X
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ

1...Powierzchnia, wysoko i liczba kondygnacji:
Przebudowywany budynek jest parterowy, ma w najwy szym punkcie
wys. 5,14 m a powierzchni  u ytkow  232,05 m2.

2...Odleg o ci od obiektów s siednich:
Przebudowywany budynek przylega cz ciowo do budynku na s siedniej dzia ce.

3...Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych:
Wyposa enie tj. meble, firany i zas ony.

4...Przewidywana wielko  obci enia ogniowego w przebudowywanym budynku
    - nie dotyczy.

5...Kategoria zagro enia ludzi, przewidywana liczba osób w obiekcie.
W przebudowywanym budynku mo e przebywa jednocze nie max. 20 osób.

6...Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze oraz przestrzeni zewn trznych:
W budynku nie ma pomieszczenia zagro onego wybuchem, na przestrzeni
zewn trznej nie wyst puje zagro enie wybuchem.

7...Podzia  obiektu na strefy po arowe:
Przebudowywany budynek stanowi jedn stref po arow ZL II o powierzchni
232,05 m2.

8...Klasa odporno ci po arowej budynku oraz odporno ogniowa elementów
budowlanych:
Z wysoko ci budynku, ilo ci kondygnacji, i jego przeznaczenia
(strefa ZL II) wynika, e wymagana jest klasa “D” odporno ci po arowej. Poszczególne
elementy konstrukcyjne posiadaj klas odporno ci ogniowej wymagan dla klasy „D”
odporno ci po arowej.

9...Warunki ewakuacyjne:
D ugo przej cia ewakuacyjnego w strefie ZL II max.20 m, przy dopuszczalnej do 40
m. D ugo doj cia ewakuacyjnego w strefie ZL II max. 15 m, przy dopuszczalnej 40
m.
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Drzwi ewakuacyjne posiadaj wymagan szeroko w wietle, tj. co najmniej 0.90 m
skrzyd o. Doj cia ewakuacyjne oraz wyj cia ewakuacyjne na zewn trz budynku
oznakowane zostan  tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

10… Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych:
W budynku wykonana b dzie instalacja elektryczna standardowa, zabezpieczona
tablicami rozdzielczymi pr du. Budynek b dzie mia zapewniony przeciwpo arowy
wy cznik pr du. Obiekt wyposa ony b dzie w instalacj  odgromow .

11…Dobór urz dze instalacji p.po .:
W strefie ZL II przewidziano hydrant wewn trzny 25 z w em pó sztywnym.

12…Wyposa enie w podr czny sprz t ga niczy:
W strefie ZL II nale y umie ci ga nice proszkowe na proszek ABCE
przy wej ciach do budynku,
Odleg o z ka dego miejsca, w którym mo e przebywa cz owiek do najbli szej
ga nicy, nie powinna by  wi ksza ni 30 m. Zastosowane ga nice powinny zawiera
co najmniej 4 kg rodka ga niczego. Jednostka masy rodka ga niczego 2 kg
zawartego w ga nicach powinna przypada na ka de 100 m2 powierzchni strefy
po arowej. Miejsce usytuowania ga nicy oznakowa tablicami ochrony p.po . wg
PN-92/N-01256/01.

13.Zapotrzebowanie wodne do zewn trznego gaszenia po aru:
10 litrów/sek. - zapas wody mo e by  pobrany z zewn trznej sieci hydrantowej.

14.Drogi po arowe:
Do przebudowywanego budynku mo na dojecha z jednej strony z wyj ciem.

XI
PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPE NOSPRAWNYCH

W projekcie starano si uwzgl dni potrzeby osób niepe nosprawnych korzystaj cych z
Domu Samopomocy .
Do budynku zaprojektowano podjazd dla niepe nosprawnych pozwalaj cy osobom na
wózkach samodzielnie wjecha  do budynku.
W budynku zaprojektowano sanitariat dla osób niepe nosprawnych.
Skrzyd a drzwiowe posiadaj  szeroko pozwalaj c na przejazd wózkiem dla
niepe nosprawnych (min. 90 cm).
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XII
UWAGI KO COWE
Wszystkie prace zwi zane z realizacj  obiektu prowadzi  pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymaga  BHP w budownictwie; przy u yciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

      OPRACOWA :
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie

Projekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA
NA GAZ P YNNY WRAZ Z P YT  FUNDAMENTOW

W a ciciel budynku: GMINNY O RODEK POMOCY SPO ECZNEJ W DOBRZYCY

Autor opracowania: mgr in . Krzysztof Kowalski

Data opracowania: 18.06.09 r.
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C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A

dla budynku w Fabianowie przy ul. Przemys owej

Wa ne do: 2019-06-18

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku rodowiskowy Dom Samopomocy

Adres budynku 63-330 Dobrzyca ul. Przemys owa

Ca o /Cz budynku ca o

Rok zako czenia budowy/rok
oddania do u ytkowania -

Rok budowy instalacji -

Liczba lokali u ytkowych 0

Powierzchnia u ytkowa (Af, m2) 232,1

Budynek istniej cy
Cel wykonania wiadectwa

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialn energi pierwotn 1)

Stwierdzenie dotrzymania wymaga  wg WT20082)

Zapotrzebowanie na energi pierwotn (EP) Zapotrzebowanie na energi ko cow (EK)3

Budynek oceniany 191,5 kWh/(m2rok) Budynek oceniany 117,1 kWh/(m2rok)

Budynek wg WT2008 284,4 kWh/(m2rok)
1).Charakterystyka energetyczna budynku okre lana jest na podstawie porównania jednostkowej ilo ci nieodnawialnej energii pierwotnej EP
niezb dnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, ch odzenia, wentylacji i ciep ej wody u ytkowej (efektywno
ca kowita) z odpowiedni warto ci referencyjn .
2).Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pó n. zm.), spe nienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.
Spe nienie warunków wg WT2008 nie jest wymagane do budynków, wobec których przed dniem 1 stycznia 2009 r. zosta a wydana decyzja o
pozwoleniu na budow lub odr bna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub zosta  z o ony wniosek o wydanie takich decyzji.
3) Bez ch odzenia i o wietlenia. 4) W przypadku budynków u yteczno ci publicznej – tablica w widocznym miejscu.
Uwaga: charakterystyka energetyczna okre lana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja Kalisz oraz dla normalnych warunków
eksploatacji budynku podanych na str 2.
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Charakterystyka energetyczna budynku w Fabianowie przy ul. Przemys owej

Charakterystyka techniczno-u ytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: rodowiskowy Dom Samopomocy

Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia u ytkowa budynku: 232,05 m2

Powierzchnia u ytkowa o regulowanej temperaturze(Af): 232,05 m2

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz = 20°C, lato tl = 20°C

Podzia powierzchni u ytkowej: pomieszczenia terapeutyczne i sanitariaty

Kubatura budynku: 1332,91 m3

Wska nik zwarto ci budynku A/Ve: 0,81/m

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba u ytkowników: ok. 20 osób

Os ona budynku: Wszystkie przegrody od dobrym wspó czynniku przenikania

Instalacja ogrzewania: Ogrzewanie gazowe, grzejniki p ytowe, instalacja zaizolowana zgodnie z Warunkami Technicznymi

Instalacja wentylacji: Naturalna

Instalacja ch odzenia: Brak

Instalacja przygotowania ciep ej wody u ytkowej: Ciep a woda

Instalacja o wietlenia wbudowanego: Zamontowano o wietlenie wietlówkowe

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi ko cow [kWh/(m2rok)]

No nik energii Ogrzewanie Ciep a woda Wentylacja mech. i
nawil anie

O wietlenie
wbudowane Suma

Paliwo - gaz ziemny 55.658 28.451 - 0.000 84,109

Energia elektryczna - produkcja
mieszana 0.000 0.000 - 32.983 32,983

Podzia zapotrzebowania energii

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi  u ytkow [kWh/(m2rok)]

Ogrzewanie Ciep a woda Wentylacja mech. i
nawil anie

O wietlenie
wbudowane Suma

Warto [kWh/(m2rok)] 46.162 13.144 0.000 0.142 59,4

Udzia [%] 77.7% 22.1% 0.0% 0.2% 100,0%

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi ko cow [kWh/(m2rok)]

Ogrzewanie Ciep a woda Wentylacja mech. i
nawil anie

O wietlenie
wbudowane Suma

Warto [kWh/(m2rok)] 55.658 28.451 0.000 32.983 117,1

Udzia [%] 47.5% 24.3% 0.0% 28.2% 100,0%
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Charakterystyka energetyczna budynku w Fabianowie przy ul. Przemys owej

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi pierwotn [kWh/(m2rok)]

Ogrzewanie Ciep a woda Wentylacja mech. i
nawil anie

O wietlenie
wbudowane Suma

Warto [kWh/(m2rok)] 61.224 31.296 0.000 98.949 191,5

Udzia [%] 32.0% 16.3% 0.0% 51.7% 100,0%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialn energi :

i pierwotn 191,5 kWh/(m2rok)

Uwagi w zakresie mo liwo ci zmniejszenia zapotrzebowania na energi ko cow

1) Mo liwe zmiany w zakresie os ony zewn trznej budynku:

brak

2) Mo liwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i róde energii:

brak

3) Mo liwe zmiany w zakresie o wietlenia wbudowanego:

brak

4) Mo liwe zmiany ograniczaj ce zapotrzebowanie na energi ko cow w czasie eksploatacji budynku:

brak

5) Mo liwe zmiany ograniczaj ce zapotrzebowanie na energi ko cow zwi zane z korzystaniem z ciep ej wody
u ytkowej:

brak

6) Inne uwagi osoby sporz dzaj cej wiadectwo charakterystyki energetycznej:

brak
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Charakterystyka energetyczna budynku w Fabianowie przy ul. Przemys owej

Obja nienia

Zapotrzebowanie na energi

Zapotrzebowanie na energi w wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyra ane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialn energi  pierwotn i poprzez zapotrzebowanie na energi  ko cow , jako suma potrzeb dla ogrzewania, ciep ej
wody, wentylacji, ch odzenia i o wietlenia wbudowanego. Warto ci te s wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej
metodologii. Dane do oblicze  okre la si  na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniej cego przyjmuje
si standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardow
temperatur  wewn trzn i wewn trzne zyski ciep a itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane warto ci zu ycia
energii nie pozwalaj  wnioskowa o rzeczywistym zu yciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialn energi  pierwotn

Zapotrzebowanie na nieodnawialn energi  pierwotn okre la efektywno ca kowit  budynku. Uwzgl dnia ona obok energii
ko cowej, dodatkowe nak ady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku ka dego wykorzystanego
no nika energii (np. oleju opa owego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane ma e warto ci wskazuj  na 
nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysok efektywno i u ytkowanie energii chroni ce zasoby i rodowisko.
Jednocze nie ze zu yciem energii mo na podawa  odpowiadaj c emisj CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energi ko cow

Zapotrzebowanie na energi  ko cow  okre la roczn  ilo energii dla ogrzewania (ewentualnie ch odzenia), wentylacji i 
przygotowania ciep ej wody u ytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych
warunków u ytkowania i jest miar efektywno ci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energi
ko cow jest to ilo energii bilansowana na granicy budynku, która powinna by  dostarczona do budynku przy standardowych
warunkach z uwzgl dnieniem wszystkich strat, aby zapewni  utrzymanie obliczeniowej temperatury wewn trznej, niezb dnej
wentylacji, o wietlenie wbudowane i dostarczenie ciep ej wody u ytkowej. Ma e warto ci sygnalizuj niskie zapotrzebowanie i tym
samym wysok efektywno .

Budynek mieszkalny z lokalami us ugowymi

wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w którym znajduj si  cz ci budynku stanowi ce
samodzieln ca o  techniczno-u ytkow (lokale o ró nej funkcji i ró ni cym si zapotrzebowaniu na energi ) mo e by
wystawione dla ca ego budynku oraz oddzielnie dla ka dej cz ci budynku stanowi cej samodzieln  ca o techniczno-u ytkow
o odmiennej funkcji u ytkowej. Fakt ten nale y zaznaczy  na stronie tytu owej w rubryce (ca o /cz budynku).

Informacje dodatkowe

1) Niniejsze wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zosta o wydane na podstawie dokonanej oceny energetycznej
budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pó n.
zm.) oraz rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz ci budynku stanowi cej samodzieln  ca o techniczno-u ytkow oraz
sposobu sporz dzania i wzorów wiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240)

2) wiadectwo charakterystyki energetycznej traci wa no  po up ywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o którym
mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w wiadectwie charakterystyki energetycznej warto „EP” wyra ona w [kWh/m2rok] jest warto ci  obliczeniow
okre laj c  szacunkowe zu ycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyj tego sposobu u ytkowania i standardowych
warunków klimatycznych i jako taka nie mo e by podstaw do naliczania op at za rzeczywiste zu ycie energii w budynku.

4) Ustalona w wiadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny w a ciwo ci energetycznych budynku wyra a
porównanie jego oceny energetycznej z ocen energetyczn  budynku spe niaj cego wymagania warunków technicznych.

5) Wy sz efektywno energetyczn budynku mo na uzyska przez poprawienie jego cech technicznych wykonuj c
modernizacj  w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energi  lub zmieniaj c parametry
eksploatacyjne.
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INFORMACJA DOTYCZ CA  BEZPIECZE STWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA
RODOWISKOY DOM SAMOPOMOCY

ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA NA GAZ
P YNNY WRAZ Z P YT
FUNDAMENTOW
FABIANÓW, UL. PRZEMYS OWA
DZ. NR 31/1

INWESTOR: GMINNY O RODEK POMOCY
SPO ECZNEJ, 63-330 DOBRZYCA,
UL. RYNEK 14

PROJEKTANT: IZABELA WALCZAK - FIEC
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 25

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego obejmuje : 
a) przebudow budynku na rodowiskowy Dom Samopomocy oraz
budow zbiornika na gaz p ynny warz z p yt  fundamentow

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych.
– Istniej cy budynek, doj cia i dojazdy oraz przy cza

3.  Zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi stanowi nast puj ce elementy
zagospodarowania dzia ki
a) nie wyst puj .

4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji
robót budowlanych:
a) murowanie cian,
b) obs uga urz dze mechanicznych i znajduj cych si pod napi ciem.
c) dowóz, roz adunek i sk adowanie materia ów budowlanych.

5. Przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
nale y przeprowadzi indywidualny, szczegó owy instrukta pracowników.

6. Aby zapobiec niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonania robót
w strefach szczególnego zagro enia nale y :

a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,
b) przestrzega instrukcji monta u rusztowa .
c) u ywa rodków ochrony osobistej.
d) u ywa wy cznie sprawnych maszyn i narz dzi.
e) pozostawi wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWA :
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Jarocin, 18.06.2009 r.

O WIADCZNIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity z 2003 r. Dz. u. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami)
o wiadczam, e dokumentacja techniczna, obejmuj ca projekt architektoniczno –
budowlany przebudowy budynku na rodowiskowy Dom Samopomocy oraz
budow zbiornika na gaz p ynny wraz z p yt fundamentow w Fabianowie., przy
ul. Przemys owej na dzia ce nr 31/1 zosta a opracowana zgodnie z obowi zuj cymi
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 instalacji wewn trznych: centralnego ogrzewania,

wody u ytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz zbiornikowej instalacji gazowej na 
gaz p ynny w przebudowywanym budynku na rodowiskowy Dom

Samopomocy w Fabianowie przy ul. Przemys owej.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogólne
Podstaw formaln realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomi dzy wiod cym
biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporz dzono w oparciu o nast puj ce akty prawne:

• Ustaw Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pó niejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie z pó niejszymi
zmianami,

• Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. W sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiada bazy i stacje paliw p ynnych, ruroci gi przesy owe dalekosi ne s u ce
do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz.
2063).

1.2 Materia y wyj ciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nast puj ce materia y:
- podk ady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiod ce biuro architektoniczne,
- uzgodnienia bran owe i wizje terenowe,
- katalogi urz dze ,
- mapa sytuacyjna terenu.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwi zanie: centralnego ogrzewania, instalacji wody u ytkowej, kanalizacji
sanitarnej oraz zbiornikowej instalacji gazowej na gaz p ynny w przebudowywanym budynku na

rodowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie, przy ul. Przemys owej.

2 Opis projektowanych rozwi za

2.1 Centralne ogrzewanie
Projektuje si ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 70/55OC, w
uk adzie zamkni tym, zasilanie instalacji kot a gazowego o mocy 24kW.

2.1.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejników w warstwie izolacji termicznej posadzki i w
bruzdach ciennych. Podej cia do grzejników typ V od do u. Grzejniki przyj to p ytowe, stalowe, typu
CosmoNova. Ka dy grzejnik posiada mo liwo odci cia go od instalacji poprzez zespo y przy czeniowe.
Regulacja hydrauliczna obiegów przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworów termostatycznych z
obliczon wst pn nastaw . Regulacja temperatury pomieszcze za pomoc  g owic termostatycznych np.
RA 2000 firmy HEIMEIER montowanych na grzejnikach.
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrzników automatycznych montowanych w najwy szych
punktach instalacji oraz odpowietrzników montowanych w grzejnikach.
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2.1.2 Materia , wykonanie instalacji

Ruroci gi instalacji centralnego ogrzewania wykona z rur wielowarstwowych firmy TeCe. W miejscach
zmiany kierunku tras przewodów, na odga zieniach i po czeniach z armatur stosowa wykonane
fabrycznie kolana, trójniki, zw ki i kszta tki przej ciowe. Wszystkie przej cia przewodów przez przegrody
budowlane wykona w tulejach ochronnych wi kszych o jedn dimensj od prowadzonego przewodu,
uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obr bie rury ochronnej nie wolno wykonywa adnych
po cze przewodów.
Grzejniki mocowa do cian za pomoc typowych zawiesi Wemefa, w sk ad których wchodz kurki
spustowe i odpowietrzniki r czne grzejników. Instalacj mocowa do cian lub stropów za pomoc typowych
zawiesi do rur np. Hilti.

2.2 Instalacja wody zimnej i ciep ej
Budynek zasilany b dzie w wod z istniej cego przy cza wodociagowego.
Przep yw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza si uwzgl dniaj c liczb odbiorników wody.

Odbiorniki Liczba Normatywny wyp yw
wody zimnej qn

Normatywny wyp yw
wody ciep ej qn

Równowa nik
odp ywu AWs

Umywalka 4 0,07 0,07 0,5
Zlewozmywak 2 0,07 0,07 1,0
Miska ust powa 3 0,13 - 2,5
Pisuar 1 0,3 - 0,5

Suma normatywnego wyp ywu wody ciep ej Σqn cw = 0,42 dm3/s.
Suma normatywnego wyp ywu wody zimnej Σqn zw = 1,11 dm3/s.
Suma wyp ywu wody wodoci gowej Σqn = Σqn zw + Σqn cw = 1,53 dm3/s.
Przep yw obliczeniowy gospodarczy oblicza si na podstawie wzoru,
gdy Σqn < 20 dm3/s

qo = 0,682×(Σqn )0,45- 0,14 [dm3/s]
Przep yw obliczeniowy gospodarczy na przy czu wodoci gowym wynosi: qo = 0,69 [dm3/s]
Instalacj nale y prowadzi warstwie izolacji termicznej pod ogi. Ciep a woda przygotowywana b dzie w
dwufunkcyjnym kot e gazowym dla cz ci kuchennej oraz w elektrycznym podgrzewaczach dla pozosta ych
przyborów sanitarnych. Instalacj wody zimnej i ciep ej rozprowadzono w warstwie pod ogowej. Baterie do
umywalek, zlewozmywaków i zlewów np. typu Clivia firmy CosmoLine lub Nova KO O. Przy podej ciach do
baterii umywalkowych, zlewozmywakowych oraz prysznicowych montowa kszta tk tzw. nypel cznikowy
∅ 15 mm a przy p uczkach ust powych odpowiednie zawory k towe ∅ 15 mm. Przy pisuarach zamontowa
sp uczk pisuarow Schellomat z rur sp ukuj c firmy Schell. Ca o w dostawie np. firmy BIMS Plus.
Baterie przy umywalkach wyposa y w perlator.
Przy ko cówkach i na odga zieniach rur u o onych pod tynkiem nale y pozostawi 2 ÷ 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania napr e w przewodach.
Wszystkie przej cia przewodów przez przegrody budowlane wykona w tulejach ochronnych z PCW
wi kszych o dimensj , uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uk ad projektowanej instalacji pokazano w cz ci graficznej dokumentacji.

rednice projektowanych przewodów dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przep ywów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy równoczesnym uwzgl dnieniu
dopuszczalnych pr dko ci przep ywu w rurach PP. Przy monta u instalacji wodoci gowej zachowa
normatywne odleg o ci przewodów od innych instalacji oraz wysoko ci zamontowania przyborów
sanitarnych.

2.2.1 Izolacje

Przewody c.w. izoluje si termicznie przed utrat ciep a, a wody zimnej przed podgrzewaniem si wody. W
przypadku przewodów uk adanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja pe ni równie funkcj
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zapraw itp. oraz
umo liwia swobodne ruchy termiczne przewodów. Izolacj instalacji wykona w nast puj cy sposób:
- przewody zaizolowa piank poliuretanow Steinonorm o grubo ci minimum 20mm dla rednic

wewn trznej 22mm od 22mm do 35mm grubo izolacji zwi kszy do 30mm, a powy ej grubo
zwi kszy do wielko ci rednicy rury w stosunku 1:1
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2.2.2 Próby i odbiór instalacji

Instalacj po monta u, lecz przed zaizolowaniem, nale y podda kontroli w zakresie:
- u ycia w a ciwych materia ów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawid owo ci wykonania podpar i uchwytów monta owych.

Obowi zkowe próby szczelno ci instalacji poprzedzi nape nieniem instalacji wod przepuszczon przez
filtry oczyszczaj ce wod tak, aby nie powsta y poduszki powietrzne.
Instalacj wodoci gow nale y podda próbie szczelno ci o ci nieniu 1,5 razy wi kszym od ci nienia
roboczego. Po próbach instalacj przep uka z zanieczyszcze monta owych.
P ukanie przeprowadzi wod z sieci wodoci gowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowa
dopiero po przep ukaniu instalacji.

2.3 Kanalizacja sanitarna
cieki socjalno – bytowe z pomieszcze odprowadzane s do istniej cego zbiornika bezodp ywowego.

Instalacj podposadzkow nale y wykona na podsypce piaskowej grubo ci min.10 cm. Grubo obsypki -
15 cm ponad górn powierzchni przewodu.
Na zako czeniach przewodów odp ywowych nale y montowa piony odpowietrzaj ce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad po a dachow a tak e zawory napowietrzaj ce.
Przybory i wpusty pod ogowe wg wytycznych Inwestora. W projekcie zaproponowano armatur np. firmy
CosmoLine (ca o w dostawie Bims Plus). U nasady pionów montowa rewizje.
Podej cia do przyborów prowadzone s bezpo rednio z posadzki. Instalacj kanalizacji sanitarnej nale y
wykona z rur i kszta tek kanalizacyjnych kielichowych PCW-HT, koloru popielatego produkcji np. "Wavin
Metalplast Buk". W kielichach tych rur osadzone s fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z
tworzywowym pier cieniem stabilizuj cym. Do monta u kana ów biegn cych w gruncie pod posadzkami
przyziemia nale y u y rur i kszta tek kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru pomara czowego,
stosowanych do budowy kana ów zewn trznych.
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywa . Przej cia rur przez przegrody budowlane ( awy fundamentowe)
wykona w tulejach ochronnych o jedn dimensj wi kszych. Trasy projektowanych kana ów oraz ich
rednice i spadki u o enia pokazano w cz ci rysunkowej niniejszego projektu.

2.4 Instalacja zbiornikowa gazu
Zbiornik na gaz p ynny jest stalowym walczakiem ci nieniowym wykonanym wed ug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ci nienie obliczeniowe wynosi 2,05 MPa, temperatura
obliczeniowa -20-40oC. Ci nienie robocze wynosi 1,56 MPa. Zbiornik pokryty jest pow ok antykorozyjn w
kolorze bia ym, odbijaj cym promieniowanie s oneczne.

Wyposa ony jest przez wytwórc w nast puj c armatur :
⇒ zawory bezpiecze stwa obliczone na warunki po arowe,
⇒ poziomowskaz p ywakowy,
⇒ zawór poboru fazy gazowej z rurk maksymalnego nape nienia i manometrem tarczowym o

zakresie 0 - 2,5 Mpa,
⇒ zawór wlewowy,
⇒ zawór awaryjnego poboru fazy ciek ej,
⇒ zawór poboru fazy ciek ej,
Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczaj ce jej stosowanie w
instalacjach gazu p ynnego propanowego.

Ka dy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektora Dozoru
Technicznego. Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami poddawany jest okresowej rewizji wewn trznej,
ogl dzinom zewn trznym, a tak e przeprowadzane s badania zaworu bezpiecze stwa. W rozwi zaniu
standardowym nie przewiduje si mocowania do p yty betonowej, na której jest posadowiony.

Ruroci gi wysokiego i redniego ci nienia w cz ci naziemnej nale y wykona z rur stalowych bez szwu kl.
R lub R35, czonych przez spawanie. Dopuszcza si stosowanie po cze gwintowanych wy cznie przy
po czeniach z armatur . Jako uszczelnienie nale y u ywa  ta my teflonowej do gazu.
Redukcja 1-go stopnia do ci nienia 0,1 - 0,075 MPa przeprowadza si na przewodzie zbiorczym, cznie dla
wszystkich zamontowanych zbiorników. Zaleca si stosowanie reduktorów w oskich oferowanych przez firm
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Grass z P o ska. Przed reduktorami nale y zamontowa zawory odcinaj ce-sferyczne 1/4 obr. Posiadaj ce
atesty na gaz p ynny propanowy na ci nienie min. 2,5 MPa, a za reduktorami na ci n. 0,4 MPa.
Ca okszta t zagadnienia prac spawalniczych zwi zanych z monta em instalacji technologicznych powinien
by szczegó owo rozeznany przez wykonawc przed przyst pieniem do prac prefabrykacyjnych i
monta owych, celem osi gni cia w a ciwych efektów technicznych i zapewnienia bezpiecze stwa
po arowego. Prace spawalnicze nale y wykona zgodnie z obowi zuj cymi normami i wytycznymi dla tej
kategorii instalacji. Przed rozpocz ciem prac monta owych nale y ustali po o enie spoin monta owych
zale nie od przyj tego planu monta u i rodzaju sprz tu. Monta ruroci gów i armatury nale y
przeprowadza zgodnie z dokumentacj techniczn , zwracaj c szczególn uwag na prawid owe wykonanie
po cze ko nierzowych O pod u na ruroci gu powinna by prostopad a do p aszczyzny ko nierza.
Dokr cenie rub przy po czenia ko nierzowych nale y wykona równomiernie na ca ym obwodzie i na
przemian. Powierzchnie przy czeniowe ko nierzy powinny by oczyszczone do po ysku metalicznego.
Po cze ko nierzowych maj cych mi dzy ko nierzami luz przekraczaj cy 2 mm po za o eniu uszczelki, nie
wolno doci ga rubami. Do po cze ko nierzowych zastosowano uszczelki AK. Nie dopuszcza si
stosowania uszczelek zanieczyszczonych lub uszkodzonych. Ka da uszczelka przeznaczona jest tylko do
jednorazowego u ycia. Po zako czeniu prac monta owych nale y ruroci g przedmucha spr onym
powietrzem. W przypadku przerwania prac monta owych nale y za lepia ko ce zamontowanego odcinka.
Nie dopuszcza si stosowania podk adek pomi dzy podpor a ruroci giem. Wszystkie instalacje
technologiczne powinny posiada pewnie dzia aj c instalacj uziemiaj c .

Po zako czeniu prac monta owych instalacji technologicznych, ruroci gi nale y podda próbom szczelno ci
i wytrzyma o ci. Prób szczelno ci nale y wykona przy u yciu spr onego powietrza lub gazu oboj tnego
o ci nieniu 6 bar. Szczelno po cze nale y sprawdza poprzez powlekanie mydlinami, przy u yciu
p dzla, ka dego po czenia. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelno ci nale y wykona  g ówn
prób szczelno ci i wytrzyma o ci. Czas trwania próby 1,5 godziny. Ci nienie próby 18 bar. Wszystkie
spoiny i z cza do czasu wykonania prób nale y pozostawi niemalowane. W przypadku wykrycia
nieszczelno ci, nale y je usun dopiero po obni eniu ci nienia w ruroci gu do warunków otwarcia. Nie
dopuszcza si jakichkolwiek mechanicznych doszczelnie , za wyj tkiem doci gania rub w po czeniach
ko nierzowych. Po usuni ciu nieszczelno ci nale y wykona ponownie prób szczelno ci.

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegaj wszystkie urz dzenia nietypowe technologicznego wyposa enia
instalacji, ruroci gi instalacji technologicznych, konstrukcje wsporcze ruroci gów oraz schody i pomosty
obs ugowe wraz z balustradami. Wykonanie antykorozyjnych pow ok malarskich jest dopuszczalne na
odpowiednio oczyszczonych, odt uszczonych i suchych powierzchniach. Powierzchnie pod o a elementów
urz dze i instalacji nale y oczy ci do drugiego stopnia czysto ci. Ostre kraw dzie i szwy spawalnicze
nale y zaokr gli i wyszlifowa . Przy wykonaniu poszczególnych etapów robót antykorozyjnych nale y
zapewni odpowiednie warunki suszenia i sezonowania pow ok, zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji
dla materia ów lakierniczych. Pow oka malarska powinna mie grubo co najmniej 100 mikronów.
Przewiduje si wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez 3-krotne malowanie.

Kontrola szczelno ci obejmuje badanie przewodów zbiorczych i rozprowadzaj cych oraz badanie
szczelno ci po cze oraz armatury. Przewody nale y nape nia gazem ze zbiornika pod ci nieniem
równym dwukrotnej warto ci ci nienia roboczego. Przewody uznaje si za szczelne je li po 15 min ci nienie
nie obni y si . Przed pierwszym dostarczeniem gazu p ynnego do nowej instalacji oraz przed nape nieniem
przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzi , czy dokonano kontroli szczelno ci instalacji z
wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu g ównego nale y sprawdzi , czy ko cówki ruroci gu, do
których nie przy czono odbiorników, s za lepione zakr tkami lub korkami. Zawory odcinaj ce
umieszczone na ko cówkach nie s uznawane jako szczelne zamkni cie. Po przeprowadzeniu kontroli
nale y instalacj nape ni gazem przez otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje si przez
otwarcie przy czy przyborów. Do przy czy przyborów nale y pod czy przewód z odprowadzeniem na
zewn trz. Nast pnie nale y jeszcze raz skontrolowa przy ci nieniu roboczym za pomoc rodków
pianotwórczych szczelno przy czy. Podczas odpowietrzania przewodów nale y pomieszczenie starannie
wietrzy w celu niedopuszczenia do nagromadzenia si gazu. Podczas przedmuchiwania przewodów
zabrania si  u ywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wy czników
elektrycznych, jak równie dzwonków elektrycznych.

Przy cze wykonuje si przy pomocy przewodu zbiorczego, który sk ada si z dwóch rur stalowych
pionowych z czek, PE/stal i rury PE. Rur PE uk ada si w uprzednio przygotowanym wykopie o
minimalnej szeroko ci 0.2m (zale y od techniki wykonania wykopu). Dno wykopu powinno by dok adnie
oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych cz ci sta ych. Pod gazoci g winna by dokonana podsypka z
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piasku min. 5cm, a nad gazoci giem nasypka z piasku 10cm. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu,
dokonania podsypki, u o enia gazoci gu nale y dokona nadsypki piasku zaczynaj c obsypywa boki rury a
nast pnie cz ciowo zasypa wykop pozbawionym kamieni, korzeni itp. gruntem rodzimym do wysoko ci 30
- 40 cm nad gazoci giem. Ubi go i u o y ó t foli ostrzegawcz o szeroko ci 0.1 - 0.2 m (robi si  to tylko
przy wi kszych instalacjach i tam gdzie jest szczególnie wa ne oznakowanie ruroci gu), a nast pnie
zasypa wykop do ko ca ubijaj c warstwami grunt. Szczególn uwag nale y zwróci na zag szczenie
gruntu wokó miejsc wychodzenia rur stalowych.

Minimalne pokrycie gazoci gów z PE powinno wynosi :
• 0.8m od przy cza
• 1.0m pod gruntami ornymi i drogami

Zmiana kierunku trasy jest mo liwa przy wykorzystaniu elastyczno ci rur z PE stosuj c promienie
gi cia, których minimalne warto ci podano w poni szej tabeli:

Temperatura otoczenia oC +20 +10 0

Minimalny promie gi cia 20 x d 35 x d 50 x d

Przy cze u o one w wykopie powinno mie niewielki spadek w kierunku zbiorników gazu. Ze wzgl du na
do du rozszerzalno ciepln polietylenu, rury nale y uk ada w wykopie tzn. „w ykiem” w celu
skompensowania ró nic w d ugo ci rury (jest to szczególnie wa ne gdy odleg o instalacji zbiornikowej od
zasilanego budynku jest du a).
Podstawowe odleg o ci gazoci gów z PE od obrysów niektórych obiektów terenowych okre lono w tabeli
(nie dotycz one skrzy owa ). Odleg o ci podstawowe od obrysów obiektów winny by zachowane przy
jednoczesnym spe nieniu warunków minimalnej odleg o ci „w planie” tzn. rzucie poziomym gazoci gu i
obiektu. Odleg o ci podstawowe i odleg o ci „w planie” mog by zmniejszone przez zastosowanie rury
ochronnej lub os onowej. Przy czym przy zmniejszeniu odleg o ci podstawowej od kana ów sieci cieplnych
nale y na ca ej d ugo ci rury ochronnej zastosowa izolacj termiczn . Ko ce rury ochronnej lub os onowej
winny by wyprowadzone poza obiekt terenowy na odleg o równ odleg o ci podstawowej.

Prób szczelno ci nale y przeprowadzi w oparciu o kryteria uj te w normie PN-90/M.-34593, ci nienie
próbne 0,6 MPa, medium próbne - gaz oboj tny, czas trwania próby 1 godzina - dla pojedynczych
przy czy. Nie dopuszcza si spadku ci nienia w czasie trwania próby. Zabrania si przeprowadzania
wodnych prób szczelno ci ruroci gów fazy gazowej. Diagramy i protoko y z przeprowadzonych prób
szczelno ci stanowi cz dokumentacji powykonawczej.

P yt betonow wykona z betonu B-20 o wymiarach 2,5 x 1,5 x 0,3, zazbroi do em siatk o oczkach 10 x
10 cm z pr tów φ12 stal A-0. P yt posadowi na podsypce piaskowej grubo ci 25 cm zag szczonej do Il =
0,4.

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania gazu p ynnego propanowego nale y uziemia wykorzystuj c
uziomy naturalne i stosuj c uziomy otokowe. Doboru materia ów stosowanych na uziomy nale y dokona
zgodnie z podan ni ej tabel :
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Najmniejsze wymiary elementów stosowanych na uziomy
Materia y (wymiary nominalne, mm)

Rodzaj
wyrobu

Stal bez
pokrycia Stal ocynkowana Mied

PN-86/E-05003/01PN-86/E-05003/01 BN-76/9571/00

Drut 8.0 6 5.0
Ta my 20x4 20x3 6.0
Rury 20/2,9 15/2,75 20x3

Kszta town o
gr. cianki 5.0 4.0 4.0

Przy tworzeniu uziomu otokowego nale y przestrzega przedstawionych poni ej zasad:
• uziomy otokowe nale y uk ada na g boko ci nie mniejszej ni 0,6 m. i w odleg o ci nie

mniejszej ni 1,0 m. od zewn trznej kraw dzi p yty fundamentowej
• podziemne metalowe elementy obiektów i urz dze technologicznych, znajduj ce si w

odleg o ci nie wi kszej ni 2,0m. od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy naturalne
zaleca si czy z otokiem.

• odleg o kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by mniejsza ni 1,0
m.

• je eli zachowanie wymaganych odst pów jest niemo liwe nale y w miejscu zbli enia u o y
przegrod izolacyjn

• po czenie uziomów otokowych z przewodami uziemiaj cymi oraz czenie poszczególnych
cz ci uk adu uziomowego nale y wykona przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie
po czenia powinny by chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozj .

• w razie niemo no ci stworzenia ci g ego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania nale y
uziom otokowy po czy z uziomem pionowym o d ugo ci nie mniejszej ni 2,5m.

• do po acze przewodów odprowadzaj cych z uziomem otokowym nale y stosowa przewody
uziemiaj ce o min. wymiarach zestawionych w poni szej tabeli:

Najmniejsze wymiary przewodów uziemiaj cych
Materia y (wymiary nominalne)

Rodzaj
wyrobu

stal
ocynkowana cynk aluminium mied

Drut 6 6
Ta ma 20x3 20x3

• liczba przewodów odprowadzaj cych powinna odpowiada warto ci winikaj cej z podzielenia
d ugo ci otoku (wyra onej w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewodów nie mo e by
mniejsza ni 2.

• przewody uziemiaj ce nale y tak rozmie ci , aby odleg o ci mi dzy nimi mierzone wzd u
obwodu p yty fundamentowej nie przekracza y 10m.

Odpowiednio do warunków lokalnych nale y okre li rezystywno gruntu w miejscu tworzenia
uziomu wg poni szej tabeli:
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rednie i najwi ksze warto ci rezystywno ci ró nego rodzaju gruntów
Rodzaje gruntu Rezystywno w [omach m.]

warto ci rednie warto ci najwi ksze

i y, glina ci ka, pylasta, glina, grunty
torfiaste i organiczne, gleby bagienne,
grunty próchniczne (czarnoziemy, mady)

40 200

glina piaszczysta, pylasta, py y, gleby
belicowe i brunatne wytworzone z glin
zwa owych oraz piasków naglinkowych i
nai owych

100 250

piasek gliniasty i pylasty, pospóki, gleby
bielicowe wytworzone z piasków s abo
gliniastych i gliniastych

200 600

piaski, wiry, gleby bielicowe wytworzone
ze wirów i piasków lu nych

400 3000

piaski i wiry suche (zwierciad o wody
gruntowej na g boko ci wi kszej ni 3m)

1000 5000

grunty kamieniste 2000 8000

Wymagan warto rezystancji uziemienia nale y okre li korzystaj c z poni szej tabeli:

Najwi ksze dopuszczalne warto ci rezystancji wypadkowej uziemienia obiektu w omach

Rodzaje gruntu
wszystkie rodzaje z wyj tkiem skalistych i
kamienistych skaliste i kamieniste

poziome, pionowe i mieszane oraz stopy
fundamentowe 7.0 10.0
otokowe oraz awy fundamentowe 10.0 15.0

Instalacj odgromow mog instalowa osoby posiadaj ce za wiadczenie kwalifikacyjne „E” w zakresie
eksploatacji urz dze i instalacji elektro - energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac
monta owych. Po wykonaniu prac monta owych instalacj odgromow instalacj nale y podda badaniom
odbiorczym. Badania odbiorcze mog przeprowadza osoby posiadaj ce za wiadczenie kwalifikacyjne „E”
w zakresie eksploatacji urz dze i instalacji elektro - energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac
kontrolno - pomiarowych.
Na podstawie pomiarów nale y sprawdzi czy rezystancja uziomu jest zgodna z powy sz  tablic . Badania
okresowe nale y przeprowadza raz w roku przed okresem burzowym, nie pó niej jednak ni do 30
kwietnia. Z cza kontrolne instalacji odgromowej nale y zabezpieczy przed korozj wazelin bezkwasow .

ruby w z czach kontrolnych nale y zabezpieczy przed samoodkr caniem.

2.5 Wewn trzna instalacja gazowa
Projektowany budynek zasilany b dzie w gaz ze zbiornika na gaz p ynny o poj. 2700 dm3. Na cianie
budynku nale y zamontowa szafk gazow i wyposa y  j w reduktor II0 oraz kurek g ówny. Gaz
dostarczany b dzie do zasilania gazowego kot a o mocy maksymalnej 24 kW. Przewody wewn trznej
instalacji gazowej w pomieszczeniach nale y wykona z rur stalowych czarnych bez szwu ogólnego
stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na gor co lub ze szwem przewodowych wg PN-79/H-74244

czonych poprzez spawanie gazowe. W miejscach zmiany kierunku tras przewodów i na odga zieniach
stosowa fabryczne kolana, trójniki i kszta tki przej ciowe do po czenia zgodnego z czeniem rur
stalowych. Po czenia z armatur i urz dzeniami wykona poprzez kszta tki z ko cówkami gwintowanymi.
Do uszczelnienia po cze gwintowanych stosowa ta my teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie
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pasty nak adane na gwint zewn trzny. Do mocowania rur stosowa uchwyty wykonane z materia ów
niepalnych z przek adkami t umi cymi drgania. Uchwyty mocuj ce powinny by mocowane przy pomocy
stalowych ko ków rozporowych o konstrukcji uwzgl dniaj cej materia , z którego zosta a wykonana
przegroda budowlana. Uchwyty mocuj ce rozmie ci w odleg o ciach wynosz cych: 1.5 m – dla rednic 15
÷ 20 mm oraz 2.0 m – dla rednic 25 ÷ 32 mm. Przed urz dzeniami gazowymi zamontowa , posiadaj cy
znak bezpiecze stwa, kurek gazowy sztywno zamocowany do ciany. Za kurkiem gazowym, przed
urz dzeniem zaleca si zamontowa filtr siatkowy gazowy. Przewody gazowe prowadzi po wierzchu cian
w odleg o ci 2 cm od tynków. Przy zbli eniach do innych instalacji zachowa normatywne odleg o ci
wzajemne wynosz ce:

• 10 cm od poziomych przewodów wod. – kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urz dze iskrz cych,
przewody gazowe krzy uj ce si z innymi przewodami musz by od nich oddalone co najmniej 2
cm; przewody z rur miedzianych nie mog by prowadzone w bruzdach os oni tych, lecz bez wzgl du
na rodzaj i funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni cian,

• przy przej ciach przewodów przez ciany lub stropy nale y prowadzi je w rurach ochronnych
wype nionych trwale elastycznym kitem, w obszarze których nie wolno czy rur,

• nie nale y prowadzi przewodów przez kana y: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.
Przewody instalacji gazowej mo na prowadzi w nieos oni tych lub os oni tych wentylowanych bruzdach.
Bruzdy mo na zakry tylko w przypadku prowadzenia rur stalowych.
Uk ad projektowanej instalacji pokazano w cz ci graficznej opracowania.
Wszystkie przej cia przewodów przez przegrody budowlane wykona w tulejach ochronnych niepalnych,
uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

2.5.1 Sprawdzenie pomieszcze

W budynku zostanie zainstalowany kocio z zamkni t komor spalania, jest to urz dzanie typu C, które nie
wymaga obliczania obci enia cieplnego pomieszczenia.
Wysoko pomieszczenia wynosi 3,0 m. Kubatura pomieszczenia, w którym zamontowany zostanie kocio
gazowy wynosi 70,53 m3.

2.5.2 Odprowadzenie spalin

Spaliny z kot a gazowego odprowadzane b d do istniej cego komina, który nale y wyposa y w
atestowany wk ad ze stali kwasoodpornej przystosowany do pracy z kot ami turbo.

2.5.3 Wentylacja pomieszczenia

Wentylacj wywiewn stanowi  b dzie istniej cy przewód kominowy. W pomieszczeniu zamontowa kratk
wentylacyjn . Nie wolno montowa kratek z urz dzeniami zamykaj cymi otwór wylotowy.
Nawiew do pomieszczenia kot a zostanie wykonany w postaci kratki wentylacyjnej umieszczonej w drzwiach
o minimalnej powierzchni 200cm2.

2.5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody stalowe po próbie ci nieniowej nale y zabezpieczy farb antykorozyjn – dwukrotne
pomalowanie mini – a nast pnie pomalowa  farb olejn koloru ó tego zgodnie z Instrukcj Zabezpiecze
Antykorozyjnych ITB-191. Przed pomalowaniem przewody nale y oczy ci do IIo czysto ci wg PN -70/H-
97051.

2.5.5 Próby i odbiór instalacji

Przed pod czeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nale y przeprowadzi sprawdzenie instalacji
przez wykonawc w obecno ci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi protokolarnie).
Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

- zgodno ci jej wykonania z projektem,
- jako ci wykonania instalacji,
- szczelno ci instalacji.

Przed prób szczelno ci nale y instalacj gazow przedmucha spr onym powietrzem lub gazem
neutralnym.
Prób szczelno ci wykona na ci nienie 50 kPa, przy od czonych odbiornikach gazu oraz po
ustabilizowaniu si temperatury. W przypadku prowadzenia przewodów instalacji gazowej przez
pomieszczenia mieszkalne, to prób nale y wykona pod ci nieniem 100 kPa. W trakcie trwaj cej 30 minut
próby manometr nie powinien wykaza adnego spadku ci nienia. Je eli ci nienie spadnie, nale y usun
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przyczyn i prób wykona ponownie. Z ka dej próby sporz dzi protokó . Trzykrotna negatywna próba
ci nienia kwalifikuje instalacj do ponownego wykonania

3 Materia , wykonanie instalacji

3.1 Instalacje rurowe grzewcze
Instalacje rurowe wykona z rur wielowarstwowych z wk adk AL. sytemu firmy TeCe. Po wykonaniu
instalacji nape ni  j wod i przeprowadzi prób hydrauliczn . Instalacje grzewcze izolowa cieplnie
izolacj STEINONORM. Instalacj mocowa do cian i podwiesza do stropu za pomoc typowych zawiesi
instalacyjnych. Odleg o ci mi dzy podporami zgodna z WTWiO Robót Budowlano-Monta owych cz. II.
Przewody barwnie oznakowa i opisa wraz ze strza kami o kierunkach przep ywu.

3.2 Instalacje rurowe wody zimnej i ciep ej
Instalacj wewn trzn rozprowadzaj c wody zimnej, ciep ej projektuje si wykona z rur PP. Rury u yte do
budowy instalacji powinny posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty.
Do odcinania przep ywu wody na ruroci gach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, wier obrotowe
gwintowane. Przy podej ciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowa kszta tk tzw.
nypel cznikowy ∅ 15 mm, a przy p uczkach ust powych odpowiednie zawory k towe ∅ 15 mm. Pisuary z
odp ywem do em i zasilaniem z góry ze sp uczk pisuarow .
Przej cia przez ciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o rednicy o jeden wymiar wi kszej od
zewn trznej rednicy ruroci gu.
Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
Mocowanie ruroci gów za pomoc uchwytów systemowych. Uchwyty mocuj ce rozmie ci w odleg o ciach:

- 1.5 m – dla rednic 15 ÷ 20 mm,
- 2.0 m – dla rednic 25 ÷ 32 mm,
- 2,5 m – dla rednic 40 ÷ 50 mm,
- 3,0 m – dla pozosta ych rednic.

4 Wytyczne bran owe

4.1 Budowlano-konstrukcyjne
− wykona konstrukcje wsporcze do monta u urz dze
− wykona otwory w dachu i cianach do prowadzenia instalacji, nast pnie otwory te zabezpieczy przed

wp ywem czynników atmosferycznych
− w drzwiach do pomieszcze w których zaprojektowano instalacj wentylacji wywiewnej nale y

zamontowa kratki kontaktowe lub wyci cia od do u,
− przej cia pod fundamentami wykona w tulejach os onowych

4.2 Elektryczne
− wykona zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urz dze

5 Uwagi ko cowe

Wszystkie roboty prowadzi i wykona zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych cz. II.
Realizacj robót prowadzi :
− zgodnie z niniejszym projektem
− w pe nej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi
− z zachowaniem obowi zuj cych przepisów B.H.P.
− zgodnie z instrukcjami monta u producentów materia ów i urz dze

Opracowa :
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Jarocin, dnia 20.06.09r

O wiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity (Dz .U.
Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pó niejszymi zmianami) o wiadczam, e projekt budowlany wewn trznych
instalacji sanitarnych oraz zbiornikowej instalacji gazowej na gaz p ynny w przebudowywanym budynku na

rodowiskowy Dom Samopomocy zlokalizowanym w Fabianowie przy ul. Przemys owej na dz. o nr ewid.
31/1 sporz dzony zosta zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...............................................
podpis projektanta
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P yta betonowa - beton B20

Zbrojenie krzy owe

Chudy beton gr. 10 cm

wir zag szczony gr. 25 cm

Zbiornik gazu
V = 2700 L

Zbrojenie krzy owe p yty
A - 0 STOS 12 co 10 cm
A - 0 STOS 12 co 10 cm
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