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OPIS TECH�ICZ�Y 
1. DANE OGÓLNE. 
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany modernizacji obiektu szkolno - 
przedszkolnego w Żernicy przy ul. Leopolda Miki 37 etap I - przebudowa segmentu F, H, I. 
 
Zakres opracowania obejmuje następujące instalacje: 

1- Instalację centralnego ogrzewania o parametrach wody 80/60˙C, 
2- Instalację wentylacji grawitacyjnej, 
3- Instalację wod.-kan., 
4- Instalację p.poż., 

 
1.2. Podstawa opracowania. 

 
Podstawę opracowania stanowi: 

• Projekt architektoniczno-budowlany, 
• Normy i wytyczne projektowania instalacji: wentylacji, ogrzewania, wod.-kan., gazu.  
• Dz. U. nr 70 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 
wraz z późniejszymi zmianami. 

• Normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji. 
• Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej  

w sprawie ogólnych przepisów BHP.Zmiana do Dz.U nr 129 –Dz.U. nr 91 z 2002r. 
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  

i użyteczności publicznej.PN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430 
• PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
• PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
• PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne –wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy  

i ogólne wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów 
• PN-87/B –02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

 
2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA    

2.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania. 
W związku z tworzeniem II oddziału przedszkolnego projektuje się rozbudowę istniejącej instalacji 
centralnego ogrzewania o pomieszczenia na I piętrze segmentu F i I.  
 

2.2. Zapotrzebowanie ciepła. 
Parametry ochrony termicznej przegród budowlanych przyjęto zgodnie z wytycznymi 
architektoniczno-budowlanymi. 
Zapotrzebowanie ciepła wynosi dla centralnego ogrzewania: Qco = 18,40 kW 
 

2.3. Elementy grzejne. 
W pomieszczeniach nr 2.01; 2.02; 2.03; 2.04; 2.06 projektuje się zamontowanie nowych 
grzejników. 
Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki stalowe 2-płytowe z użebrowaniem konwektorowym 
z zaworami termostatycznymi umieszczonymi w strefie podokiennej. 
Ilości powierza wentylacji grawitacyjnej przyjęto zgodnie z obowiązującymi normami: 
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− 50 m3/h – dla łazienek, 
− 30 m3/h – dla pomieszczeń WC, 
− 0,5 wymianę powietrza dla pozostałych pomieszczeń. 

 
2.4. Źródło ciepła. 

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania jest projektowana kotłownia węglowa 
zlokalizowana w piwnicy w segmencie G o mocy Q=520 kW i o parametrze czynnika grzewczego 
80/60˙C. Projekt kotłowni stanowi odrębne opracowanie. 
 

2.5. Rurociągi i armatura. 
Instalacje wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/74219 łączonych poprzez spawanie. Przy 
przejściach przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy stosować tuleje ochronne o 
średnicach wewnętrznych większych od średnicy zewnętrznej rurociągu: 

a) co najmniej o 2 cm przy przejściu przez ściany, 
b) co najmniej o 1cm przy przejściu przez stropy. 

Tuleja powinna być dłuższa niż grubość ściany o około 5 cm, a przy przejściu przez strop powinna 
wystawać ponad posadzkę o około 2 cm. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne 
połączenie rury. Przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem trwale plastycznym 
nie działającym na rurę korozyjnie, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się.     
Przewody należy oczyścić do II stopnia czystości oraz zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie 
z instrukcją SPEC KOR 3A. Przewody i stalowe elementy konstrukcyjne należy dwukrotnie pokryć 
farba ftalową miniową 60 % oraz, po jej całkowitym wyschnięciu, dwukrotnie farbą 
nawierzchniową ftalową ogólnego stosowania. Główne przewody rozdzielcze należy prowadzić ze 
spadkiem 3-5 ‰ w kierunku przepływu.  

Próby i badania- Po zakończeniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić dwukrotne płukanie 
instalacji zimną wodą, a następnie wykonać próbę szczelności, którą należy przeprowadzić zgodnie 
z normą PN-81/B-10700/00.Instalacja przy ciśnieniu próbnym wyższym o 50% od ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa, nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, 
armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Podczas badania ciśnienie  
na manometrze kontrolnym nie powinno zmniejszyć się o więcej niż 2%. 

 
2.6. Regulacja systemu ogrzewania. 

Dla regulacji miejscowej ogrzewania przewidziano zawory termostatyczne oraz zawory powrotne.  
 
2.7. Odpowietrzenie. 

Odpowietrzenie nastąpi przez wbudowane w grzejniki ręczne zawory odpowietrzające. 
 

2.8. Izolacja ciepłochronna. 
Przewody instalacji c.o. prowadzone podtynkowo należy zaizolować pianką poliuretanową z 
otuliną. 

2.9. Uwagi ogólne. 
Instalacje należy wykonać zgodnie z: 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z późniejszymi 
zmianami. 

• Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ. 
• Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń. 
• Obowiązującymi przepisami i normami. 
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• Całość instalacji należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji grzewczych – Zeszyt nr 2. 

 
3. INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ. 

3.1. Założenia projektowe. 
Na podstawie obowiązujących przepisów, norm i ustaleń przyjęto następujące wyjściowe założenia 
projektowe dotyczące układu wentylacyjnego dla obiektu: 
 
Projektuje wentylację grawitacyjną dla: 

• Pomieszczenie nr 2.01; 2.02, 2.04, 2.06;  

Jako podstawę do obliczeń ilości powietrza przyjęto wymagania PN–83 / B – 03430 wraz ze 
zmianą Az3, 

• wskazującej ilość powietrza równą 30 m3/h dla jednej osoby dorosłej oraz 15 m3/h dla 
dziecka. 
  

3.2. Obliczenie ilości powietrza. 
Zaprojektowano następujące układy wentylacyjne: 

• UKŁAD grawitacyjny obsługujący pomieszczenie sali zajęć nr 2.01: 
Do obliczeń przyjmuje się ilość dzieci równa 25 dla w/w pomieszczenia. 

Ilość powietrza w w/w pomieszczeniu wynosi: 

  V�G = 375 m3/h 

  VWG = 375 m3/h 

Nawiew powietrza zaprojektowano poprzez nawiewnik higrosterowany typu EHA 20-50,  

Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez projektowane kominy wentylacji grawitacyjnej.  

 

• UKŁAD grawitacyjny obsługujący pomieszczenie szatni nr. 2.02: 
W pomieszczeniu szatni przyjęto 2 wymiany powietrza na godzinę. 

Nawiew powietrza zaprojektowano poprzez kratki w drzwiach.  

Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez wentylator łazienkowy higrosterowany włączany od 
oświetlenia. Podłączenie wentylatora wg branży elektrycznej. 
 

• UKŁAD grawitacyjny obsługujący pomieszczenia sanitarne nr. 1.03: 
Ilość powietrza w obiegu wynosi: 

  V = 50 m3/h / 1 miska ustępowa 

V= 100 m3/h / 1 natrysk 

V= 25 m3/h / 1 pisuar 

Nawiew powietrza zaprojektowano poprzez kratki w drzwiach.  

Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez wentylator łazienkowy higrosterowany włączany od 
oświetlenia. Podłączenie wentylatora wg branży elektrycznej. 
 

Bilans powietrza wentylacyjnego. 
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Nr. 
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enia m3 
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powietr

za 
m3/h-
krotnoś

ci 

Ilość 
powietr

za 
m3/h-
bilans 

  I piętro                       

2.01 Sala 84,69 3 254,1 1,5 0 0 0 0   381 375 

2.02 Szatnia 14,95 3 44,9 2 0 0 0 0   90 90 

2.04 
Pok. 
nauczycielski 12,76 3 38,3 0,5 0 0 0 0   19 30 

2.06 Sanitariat 16,33 3 49,0 3 0 0 0 0   147 150 

  637 645 

 
3.3. Wytyczne branżowe. 

Branża budowlana. 
Należy wykonać: 

−  przebicia przez strop, ściany, 
  
Branża elektryczna. 
Należy zapewnić podłączenie mocy elektrycznej dla wskazanych urządzeń.  
Wszystkie instalacje należy uziemić. 

Branża akp 

Należy przewidzieć: 
• załączanie wentylatorów - od oświetlenia. 

 
3.4. Uwagi końcowe.  
• Roboty należy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych” cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” ZESZYT 5 oraz 
normami: 

� PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne, 
� Wymagania i badania przy odbiorze”, 
� PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją”, 
� PN-84/8665-40 „Wentylacja. Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania i 

badania”. 
 Bezpieczeństwo pożarowe. 

� Wentylację wykonać należy zgodnie z: 
1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(D.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami 
(D.U. Nr 110 z dnia 28. maja 2004 r., poz. 1156), 

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wentylacyjnych– 
wymagania techniczne COBRTI Instal (zeszyt 5), 

3. Obowiązującymi Normami, 
• Wszelkie prace montażowe należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi 

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 
podano w Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650) oraz z zachowaniem zaleceń podanych w §32 
Rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003r. (Dz.U.121 poz. 1138). 
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4. I�STALACJA WOD-KA�. 
4.1. Instalacja wody zimnej, 

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych (PP) PN20(do wody zimnej i 
ciepłej). 
Program tworzą rury w zakresie średnic φ20, φ25, φ32 mm. Połączenie rur i kształtek poprzez 
zgrzewanie. 
Punkt włączenia projektowanej instalacji wody zimnej nastąpi z istniejącej instalacji wody zimnej 
oraz cyrkulacyjnej. 
Podejście pod przybory sanitarne przewiduje się w bruzdach ścian poszczególnych pomieszczeń. 
Przewidziano obligatoryjne wykonanie punktów stałych w miejscach podejść pod przybory 
i armaturę itp. 
Podejście pod przybory sanitarne przewiduje się w bruzdach ścian poszczególnych pomieszczeń. 
Przewidziano obligatoryjne wykonanie punktów stałych w miejscach podejść pod przybory 
i armaturę itp. Rury układać w bruzdach ścian i ściankach instalacyjnych. Instalacja prowadzona w 
bruzdach ścian powinna być układana zgodnie z zaleceniami producenta rur polipropylenowych dla 
tego typu ułożenia tj. o bruździe w otulinie z 3 cm przykryciem rur tynkiem. Podczas wykonawstwa 
instalacji należy kierować się instrukcjami wydanymi przez producenta systemu. 
Przejścia przewodów przez przegrody wykonać w rurze osłonowej PVC i dodatkowo zabezpieczyć 
poprzez obłożenie rury osłonowej kilkucentymetrową warstwą styropianu.  
Średnice i trasy przewodów pokazano na rysunkach.  
Podejścia do baterii przy przyborach sanitarnych wykonać za pomocą króćców elastycznych 
długości 30 cm.   

 
Dobór zestawu wodomierzowego wg P�-92/B-01706 na cele bytowo-gospodarcze. 

 
1. Bilans zapotrzebowania wody zimna i c.w.u.- Suma Qmaxh [m3/d]   
1.1 Dla pracowników biurowych:    
  Ilość osób 6,00 

  Przeciętna norma zużycia wody na 1 osobę - [dm3/j.o.dobę] 15,00 
  Współczynnik Nd  1,50 

  Współczynnik Nh 2,00 

  Qśrd [m3/d] 0,09 

  Qmaxd [m3/d] 0,14 

  Qmaxh [m3/h] 0,01 

  Qmaxsek [dm3/s] 0,00 

  
   

1.2 Dla dzieci przedszkole:    
  Ilość osób  25,00 

  Przeciętna norma zużycia wody na 1 osobę - [dm3/j.o.dobę] 40,00 
  Współczynnik Nd  1,50 

  Współczynnik Nh 2,00 

  Qśrd [m3/d] 1,00 

  Qmaxd [m3/d] 1,50 

  Qmaxh [m3/h] 0,13 

  Qmaxsek [dm3/s] 0,03 
 

4. Bilans zapotrzebowania wody dla przyborów sanitarnych [dm3/s] 
  Wyposażenie N qz qc ∑qz ∑qc 

  Natrysk  1 0,15 0,15 0,15 0,15 



 8

  Umywalka 4 0,07 0,07 0,28 0,28 

  Miska ustępowa 3 0,13   0,39 0 

     0,82 0,43 

     1,25 

 
Przepływ obliczeniowy na cele bytowo-gospodarcze: 
qbg = 1,26 [dm3/s] = 4,54 [m3/h] 
Ustalenie umownego przepływu obliczeniowego qubg [m3/h] ze wzoru: 

qubg = 2qbg = 9,08 [m3/h] 
 
W oddziale przedszkolnym przewidziano lokalizację 1 hydrantu p.poż. φ25 mm o wydajności 1[l/s]  
qp.poż. x 1 = 1 [dm3/s] = 3,6 [m3/h]   
 

4.2. Instalacja wody ciepłej. 
Przewody wody ciepłej zaprojektowano do przyborów sanitarnych zlokalizowanych  
w pomieszczeniu nr 1.06 na I piętrze. 
Punkt włączenia projektowanej instalacji wody ciepłej nastąpi z istniejącej instalacji wody ciepłej 
oraz cyrkulacyjnej. 
Instalacje wody ciepłej zaprojektowano z rur z polipropylenu typ PN20 (do wody ciepłej). Program 
tworzą rury w zakresie średnic φ25, φ20 mm. Połączenie rur i kształtek poprzez zgrzewanie. 
Przewidziano obligatoryjne wykonanie punktów stałych w miejscach podejść pod przybory 
i armaturę itp. Instalacja prowadzona w bruzdach ścian powinna być układana zgodnie  
z zaleceniami producenta rur polipropylenowych dla tego typu ułożenia tj. o bruździe w otulinie z 3 
cm przykryciem rur tynkiem. Podczas wykonawstwa instalacji należy kierować się instrukcjami 
wydanymi przez producenta systemu. 
Przejścia przewodów przez przegrody wykonać w rurze osłonowej PVC i dodatkowo zabezpieczyć 
poprzez obłożenie rury osłonowej kilkucentymetrową warstwą styropianu.  
Średnice i trasy przewodów pokazano na rysunkach.  
Podejścia do baterii przy przyborach sanitarnych wykonać za pomocą króćców elastycznych 
długości 30 cm.  
W celu zmniejszenia strat ciepła przewody c.w.u. należy zaizolować rolkami z pianki poliuretanowej 
0,37 W/mK: 

� podejścia do przyborów: - izolacja PE 20 mm, 
� piony i poziomy: - izolacja PE 25 mm. 

 
4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Projektuje się budowę poziomów kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z 
projektowanych przyborów sanitarnych. 
Projektowane przybory podłączyć do projektowanych pionów K1, K2, K3. Piony K1, K2 wykonać 
z rur PVC110 mm. Pion K2 wyprowadzić 0.5 m nad powierzchnię dachu  
i zakończyć rurą wywiewną PVC160 mm. Podejścia kanalizacyjne poziome prowadzone zostaną 
nad posadzką pomieszczeń w bruzdach ścian.  
Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonać w rurach osłonowych PVC i dodatkowo 
zabezpieczyć poprzez obłożenie rur osłonowych kilkucentymetrową warstwą styropianu.  
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kielichowych PVC /dla instalacji wewnętrznych/ 
φ110 mm, φ75 mm i φ50 mm. 

 
Przepływ obliczeniowy wylotów kanalizacyjnych /wg PN-92/B-01707/. – ścieki bytowe 
 

4. Suma równoważników odpływu [dm3/s] - ścieki sanitarne N AWS ΣAWS 
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  Wyposażenie   
  Natrysk  1 1 1 

  Umywalka 4 0,5 2 

  Miska ustępowa 3 2,5 7,5 

    10,5 

 
 – suma równoważników odpływu wynosi: 10,5 AWs 
 – przepływ chwilowy wynosi: 2,27dm3/s 

 
4.4. Armatura sanitarna. 
� Umywalki 

Zaprojektowano umywalki wyposażone w otwór do montażu baterii stojących. We wszystkich 
pomieszczeniach zaprojektowano umywalki z otworem w wymiarach 40x33 cm.  
Baterie stojące umywalkowe z mieszaczem posiadającym ograniczenie temp. do 38ºC. Połączenie 
przewodów wody zimnej i ciepłej z baterią należy wykonać za pomocą elastycznych przewodów 
połączeniowych długości 30 cm. Na zakończeniach przewodów wody zimnej i ciepłej pod 
umywalkami zaprojektowano zawory kątowe kulowe 1/2” ― 3/8”. 

� Miski ustępowe 
Zaprojektowano miski ustępowe wiszące na zabudowanym stelażu. Podłączenie do instalacji wody 
zimnej poprzez zawór kulowy. 

� Brodzik 
Zaprojektowano brodzik o wymiarach 90x90 cm. Baterie natryskowe ścienne z mieszaczem. 
Połączenie przewodów wody zimnej i ciepłej z baterią z mieszaczem z ograniczeniem temp do 
38ºC. 
 

4.5. Instalacja hydrantowa. 
Dla zapewnienia ochrony p.poż. przewidziano zamontowanie hydrantu pożarowego wewnętrznego 
DN25 mm. 
Hydrant DN25 mm zainstalowany będzie na w komunikacji na piętrze budynku.  
Umieszczony będzie w szafce nadtynkowej zawieszonej w miejscu oznaczonym  
na rzucie na wysokości 1,35m nad posadzką. 
Instalację p-poż zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych ø25, ø15 mm. Instalacje należy 
prowadzić pod stropem piętra według trasy wskazanej na rysunkach. 
Aby zapobiec zastojowi wody końcówkę instalacji hydrantowej należy włączyć do najbliżej 
położonego punktu poboru wody poprzez przewody stalowe ø15 mm i zawory ze złączką  
do węża ø15 mm. Rury stalowe instalacji p.poż. należy zabezpieczyć przed roszeniem poprzez 
izolację z pianki PE.  
 

4.6. Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej. 
W związku z budową nowych pionów kanalizacji sanitarnej projektuje się budowę odcinka 
instalacji zewnętrznej łączącej wylot kanalizacji z segmentu I z istniejącą studzienką kanlizacji 
sanitarnej Si1. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC-U klasy S DN160 
mm. Rury układać na obsypce i podsypce piaskowe gr. 20 cm.  
Studzienki kanalizacyjne S1 i S2 wykonać z rur karbowanych φ0,40 m przykryte włazem z PP 
klasy A15. W studzienkach należy zastosować kinety 400/160 mm. 
W miejscu przejścia rurą PVC przez ścianę studzienki należy zastosować tuleje ochronną 
z uszczelką φ160mm. 
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4.7. Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej. 
Dla odwodnienia nowego wejścia do segmentu F projektuje się zamontowanie kratki ściekowej 
DN100 mm. Projektowaną kratkę podłączyć do istniejącej studzienki Di1 zabudowanej na 
istniejącej przewodzie kanalizacji deszczowej. Odcinek od Kr do Di1 wykonać z rur PVC-U klasy 
S DN160 mm. Rury układać na obsypce i podsypce piaskowe gr. 20 cm. W miejscu przejścia rurą 
PVC przez ścianę studzienki należy zastosować tuleje ochronną z uszczelką φ160mm. 
 
  


